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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون
قد توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة
ت�شري �إىل غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي
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التنويري  -و�إن مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف
ذلك احلقبة احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد
مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي،
�شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع
الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا
يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفي املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206

I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقدمي
عصمت نصار

وني ًفا كان ال�شاغـل الأكرب ،والهم الأعظم
منذ قرابة مائة وخم�سني عا ًما ِّ
للنابهني من �أبناء الطبقة الو�سطى يف م�صر وال�شام ،م�سلمني كانوا �أو م�سيحيني،
هو البحث عن الآليات املنا�سبة لتجديد الفكر الديني ال�سائد ،وحتديث املعارف
يف دور العلم ،و�إ�صالح الأحوال االجتماعية والأخالقية وال�سيا�سية يف الثقافة
العربية الإ�سالمية .وبعث الأمل و�إعداد جيل حلمل راية التقدم واملدنية.
وقد ا�ضطلع بهذا العبء بع�ض الأزهريني وخريجي مدار�س الإر�ساليات
الفرن�سية والإجنليزية والأمريكيةُ ،ويعد ال�شيخ ح�سن العطار (ت1250هـ/
1834م) وتالميذه ،والإمام حممد عبده (1323 - 1266هـ- 1849 /
1905م) ومدر�سته ،وال�شيخ ح�سني اجل�سر(1261هـ 1327 -هـ- 1845 /
1909م) من رواد املدر�سة الأزهرية ،وميثل االجتاه الوطني �أحمد فار�س ال�شدياق
(1306 - 1219هـ1888 - 1804 /م) ،وبطر�س الب�ستاين (1301 - 1235هـ/
1883 - 1819م) ،و�إبراهيم اليازجي (1324 - 1264هـ1906 - 1847 /م)،
و�سعيد ال�شرتوين (1331 - 1266هـ1912 - 1849 /م) ،وقد اتفقوا جمي ًعا
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على �ضرورة ال�سري نحو الأمل املن�شود �أال وهو العمل على تقدم الثقافة العربية
الإ�سالمية بخطوات ثابتة جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة ،والثوابت العقدية
واملتغريات احل�ضارية ،وم�صلحة الفرد و�صالح الأمة.
وقد عربت م�شروعاتهم الإ�صالحية عن مدى �إميانهم ب�أن ر�سالة املعلم
ال تنح�صر يف تلقني املعارف فح�سب ،بل يف تربية الر�أي العام ،وتوعية العقل
اجلمعي ،وتثقيف ال�شبيبة حلمل لواء النه�ضة؛ فعكفوا جمي ًعا على تطوير
املدار�س ،ود�أبوا على عقد احللقات العلمية ،وو�ضعوا الدرا�سات اجلادة يف �شتى
الق�ضايا النه�ضوية.
وبرز من بني املجددين ال�شوام � -أ�صحاب االجتاه الوطني التنويري ،الذين
�أ�س�سوا اجلمعيات الوطنية التعليمية اخلريية((( يف طرابل�س  -ال�شيخ ح�سني اجل�سر
م�ؤلف كتاب «الر�سالة احلميدية» الذي نقدم له هذه الدرا�سة.
((( ظهرت العديد من اجلمعيات الوطنية يف بالد ال�شام ،وكان ما مييزها عن اجلمعيات الإر�سالية هو :الطابع
الوطني الذي يجمع كل عنا�صر الأمة مبللها وطوائفها ،ومن �أ�شهر هذه اجلمعيات :اجلمعية ال�سورية 1847م،
واجلمعية العلمية ال�سورية يف نف�س العام ،وجمعية �شم�س .ومن �أ�شهر اجلمعيات الأدبية يف بالد ال�شام:
جمعية الرب1869م ،وجمعية زهرة الآداب1873م ،واجلمعية العلمية يف املدر�سة الكلية 1880م ،وجمعية
باكورة �سوريا الن�سائية 1881م .وقد انبثقت عن هذه اجلمعيات الوطنية العديد من اجلمعيات التعليمية التي
يرد �إليها ال�سبق يف �إن�شاء املدار�س الوطنية التي جتمع يف براجمها الدرا�سية بني العلوم اللغوية والأدبية والعلوم
أي�ضا يف �شعب
يدر�س � ً
التطبيقية والعلوم النظرية احلديثة بالإ�ضافة لتعليم اللغات الأجنبية� .أما الدين فكان ّ
تب ًعا لطوائف التالميذ ومللهم ،وقد ا�شرتك يف القيام بالعملية التعليمية النبهاء من امل�سلمني وامل�سيحيني
م ًعا ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض امل�ست�شرقني .انظر :جورجي زيدان ،تاريخ �آداب اللغة العربية ،دار الهالل ،القاهرة،
1914م� ،ص.38 - 4
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ويعد كتاب «الر�سالة احلميدية» بحق مث ً
رائدا للخطاب الدعوي
اال ً
الإ�سالمي يف الع�صر احلديث؛ ويرجع ذلك لرباعة �صياغته وب�ساطتها ،وعمق
الأفكار التي تناولها يف بنيته ،بالإ�ضافة �إىل دقة وطرافة منهجيته يف العر�ض
واملعاجلة؛ الأمر الذي يك�شف عن افتقار ثقافتنا املعا�صرة ملثله ،فغري ٍ
خاف
على �أحد من �شباب مثقفينا ،تلك احلرية ،وذلك التخبط الذي �أ�صابهم من
جراء اخلطابات االدعائية التي يقود �أ�صحابها التع�صب املذهبي تارة ،واجلهل
مبقا�صد ال�شريعة تارة ثانية ،والأهواء ال�سيا�سية تارة ثالثة ،والتقليد غري امل�سئول
تارة رابعة ،والطمع يف ال�شهرة تارة خام�سة؛ لذلك كله ،حر�صنا على تقدمي
هذا الكتاب.
و�سوف نحاول يف ال�سطور التالية الك�شف عن البنية الثقافية التي ظهر
فيها هذا اخلطاب ،و�إبراز مكانته بني م�صنفات كاتبه؛ لتو�ضيح مدى �أ�صالة ما
ا�شتمل عليه من �أفكار ،وذلك قبل حتليل بنائه وبنيته ،وتو�ضيح �أثره يف معا�صريه
والكتابات الالحقة عليه.
�أو ًال :حياته وع�صره

ولد ال�شيخ ح�سني بن حممد بن م�صطفى اجل�سر احلنفي اخللوتي الطرابل�سي
عام (1261هـ1845 /م) يف بيت م�سلم �أ�سا�سه التقوى ،و�أ�سواره الورع ،و�سقفه
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احلياء امل�ستمد من خ�صال امل�صطفى � -صلى اهلل عليه و�سلمِ َ ،
و�صفات الأبرار من
�أ�صفياء العباد الذين �أحبوا اهلل بقدر زهدهم يف زيف بهرج احلياة ومتاعها ولهوها،
ف�أبوه حممد بن م�صطفى اجل�سر الطرابل�سي (1262 - 1207هـ- 1792 /
1845م) املكنى ب�أبي الأحوال ،وترد عائلته �إىل بيت املائي من �أ�شراف دمياط
يف م�صر املنت�سبني �إىل ال�شيخ �أحمد الرفاعي .وكان ال�شيخ حممد من املجاورين
الأزهريني ،حافظًا للقر�آن ،وحمافظًا على طريقة �أبيه ال�شيخ م�صطفى اخللوتي((( يف
الزهد والت�صوف ،وال يعرف على وجه الدقة متى نزحت عائلة اجل�سر من دمياط
�إىل طرابل�س ،وقد ُعرف ال�شيخ حممد اجل�سر بطول الباع يف العلوم ال�شرعية
واللغوية ،ذلك ف�ض ًال عن مناقبه وكرامته يف الت�صوف ،وت�ساحمه مع الأغيار ،وبره
للمخالفني يف اجلن�س والدين.
و�شاءت الأقدار �أال يتتلمذ ح�سني اجل�سر على والده؛ فقد مات �أبوه
بعد والدته بت�سعة �أ�شهر ،فكفله عمه ال�شيخ م�صطفى اجل�سر ،ف�أح�سن ت�أديبه
((( اخللوتية هي �إحدى الطرق ال�صوفية التي ظهرت يف تركيا ،وتن�سب �إىل جماعة من الفقهاء ،منهم :جمال الدين
�إ�سماعيل بن عبد اهلل يف تركيا (ت 899هـ1494 /م) ،وكرمي الدين حممد بن �أحمد يف م�صر (ت 986هـ/
1578م) ،و�أيوب بن �أحمد يف دم�شق (ت 1071هـ1661 /م) ،وحممد بن �أحمد البهوتي يف م�صر (ت
1088هـ1678 /م) ،وال�شيخ حممود الرافعي الطرابل�سي وال�شيخ حممد اجل�سر ،وترد الطريقة اخللوتية
ا�صطالحا �إىل مقام اخللوة ،حيث يقيم العابد منفر ًدا للريا�ضة الروحية والتعبد واملناجاة حتى ت�صفى نف�سه
ً
وتطهر �أريحته .واخللوة عند الق�شريي �صفة �أهل ال�صفوة والعزلة وهي من �أمارات الو�صل والأن�س الإلهي.
ويعرفها ال�شيخ �أحمد بن حممد ال�صاوي املالكي اخللوتي احلفني ب�أنها طريقة جليلة املقدار عالية املنار يخت�ص
بها الأخيار ويت�صف بها الأبرار ،وهي الأقرب للو�صل �إىل رب الربية؛ لأنها ا�شتملت على ذكر اهلل وال�صالة
وال�سالم على ر�سول اهلل .ويرد ال�شيخ ح�سني اجل�سر الطريقة اخللوتية �إىل اجلنيد بن حممد البغدادي واحل�سن
الب�صري والإمام علي بن �أبي طالب و�سنة النبي .
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وحتفيظه القر�آن وهو يف الرابعة من عمره حتى �أمته جتوي ًدا يف ال�سابعة ،فدفع به
�إىل ُ
الكتاب ليتعلم قواعد اللغة و�أ�صول احل�ساب ،وملا وجد فيه �سمات النبوغ
راح يعده لاللتحاق بالأزهر ،وقد مت له ذلك وهو يف الثامنة ع�شرة من عمره ،وقد
�صرح ال�شيخ ح�سني اجل�سر �أنه قد ورث من �أبيه مكتبة زاخرة مبئات امل�صنفات
الفقهية واللغوية والأدبية ،وذلك ف�ض ًال عن الكتب ال�صوفية ،الأمر الذي مكنه
من التفوق على �أقرانه �أثناء درا�سته بالأزهر(((.
�أما والدته فهي ال�سيدة خديجة علي �أغا رم�ضان ،وترد �أ�صولها �إىل عائلة
عبد ال�سالم بن ب�شي�ش البريوتي ،وقد توفيت قبل �أن يبلغ ح�سني اجل�سر العا�شرة
من عمره.
ويف عام (1277هـ1860 /م) �شاهد ح�سني اجل�سر احلرب التي دارت
بني بع�ض الطوائف((( الإ�سالمية وامل�سيحية ،التي اجتاحت املدن ال�سورية ،وقد
((( ح�سني اجل�سر ،نزهة الفكر يف مناقب ال�شيخ حممد اجل�سر ،املطبعة الأدبية ببريوت1306 ،هـ� ،ص 28وما
بعدها� ،ص 51 ،50وما بعدها� ،ص� ،76ص.239 - 238
(((	�أهم الطوائف يف البالد ال�سورية هي� :أهل ال�سنة واجلماعة وتتمركز يف بريوت وطرابل�س و�صيدا و�سوريا،
وال�شيعة الإمامية وتتمركز يف جبل عامل بجنوب لبنان ،وطائفة الدروز وتتمركز يف وادي التيم وال�شوف،
وطائفة العلويني وتتمركز يف جبل بعل ،وطائفة ال�شيعة الإ�سماعيلية ولي�س لهم مركز معني ،وطائفة املوارنة،
وطائفة الروم الأرثوذك�س وتتمركز يف بريوت و�شمال لبنان ،وطائفة الروم الكاثوليك وتتمركز يف �سوريا
وبريوت ،وطائفة الأرمن الأرثوذك�س تتمركز يف زحلة وال�شاطئ اللبناين ،والأرمن الكاثوليك تتمركز يف
زحلة وال�شاطئ اللبناين ،وطائفة ال�سريان الأرثوذك�س ،وطائفة ال�سريان الكاثوليك ،وطائفة الكلدان تتمركز يف
بريوت ،وطائفة الالنني ال�صليبيني ،وطائفة الإجنيليني وتتمركز يف بريوت ،وطائفة الأقباط الأرثوذك�س ،وطائفة
الأقباط الكاثوليك ،وطائفة الأ�شوريني....
نقوال زيادة� ،أبعاد التاريخ اللبناين احلديث ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدرا�سات
العربية ،القاهرة1972 ،م� ،ص.108 - 86
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حر�ض عليها و�أ�شعل نريانها بع�ض امل�ست�شرقني الفرن�سيني والرو�س والإجنليز
َّ
مب�ساعدة اجلمعيات ال�سرية واملا�سونية التي كانت ت�سعى منذ عام (1255هـ/
1839م) �إىل و�ضع قوانني مدنية و�شرائع د�ستورية مل�ساواة الطوائف غري الإ�سالمية
بامل�سلمني يف احلقوق والواجبات ،وعلى الرغم من ظهور العديد من خط �شريف
همايوين (الفرمانات) التي تق�ضي مب�ساواة الطوائف غري الإ�سالمية بامل�سلمني،
وتعديل القانون التجاري وقانون العقوبات ،بداية من عام (1256هـ1840 /م)
حتى (1272هـ1856 /م)؛ ف�إن هذه الإ�صالحات املدنية مل ُيعمل بها ،الأمر
الذي دفع املوارنة �إىل �إعالن الع�صيان والتمرد ،ف�أوعز بع�ض الع�سكر العثمانيني
�إىل طائفة الدروز بالت�صدي لهذا الع�صيان ،فن�شبت احلرب وو�صل عدد �ضحاياها
وخ ِّر َبت مئات امل�ساجد والكنائ�س والأديرة والبيوت
نحو ع�شرة �آالف قتيلُ ،
واملتاجر ،وبلغت اخل�سائر نحو  4ماليني جنيه �إجنليزي من الذهب ،ثم امتدت
احلرب �إىل �سوريا ،وال ُيعرف على وجه الدقة عدد القتلى �أو حجم اخل�سائر.
واقرتحت الدول الأوربية ت�شكيل قوة لردع الثوار و�إيقاف احلرب ،غري �أن ف�ؤاد
با�شا القائد العثماين (1286 - 1230هـ1869 - 1814 /م) بادر �إىل الأرا�ضي
ال�سورية على ر�أ�س جي�ش جرار ف�أخمد احلرب ،وقلده الأمري عبد القادر اجلزائري
(1301 - 1223هـ1883 - 1808 /م) و�سا ًما نظري جهوده يف حماية الأقليات
وتهدئته من غ�ضبة الثوار ،وعقد حمكمة ع�سكرية ملن ت�سببوا يف هذه احلرب.
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وقد راقب ح�سني اجل�سر كل هذه الأحداث عن كثب ،وفطن لأالعيب
ال�سا�سة الغربيني ،ومقا�صد امل�ست�شرقني يف بالد ال�شام ،و�أدرك كذلك قيمة
الت�سامح ا ِمل ِّلي ،و�ضرورة غر�سه يف الر�أي العام ،وذلك قبل املطالبة بحقوق املواطنة.
وات�صل �آنذاك باملعلم بطر�س الب�ستاين (1301 - 1234هـ1883 - 1819 /م)،
والأمري عبد القادر اجلزائري لإر�شاده ورفاقه من �شباب طرابل�س �إىل ما يجب
فعله ليعود ال�سالم والوئام للأرا�ضي ال�سورية ،ف�أخرباه �أن ال�شريعتني امل�سيحية
والإ�سالمية تدعوان �إىل الت�سامح مع الأغيار ،و�أن كليهما يحرم العدوان والقتال
وترويع الآمنني ،غري �أن اجلهل والتع�صب وعدم الوالء لهذا الوطن هي التي
دفعت ر�ؤو�س الفتنة من املتاجرين بالدين �إىل الإيقاع بني امل�سيحيني وامل�سلمني
بتخطيط من الغرباء الطامعني يف ثروات لبنان و�أرا�ضيه ،وعليه فال�سبيل لإ�صالح
ما ف�سد هو التعليم والتوعية وغر�س احلب والت�سامح يف قلوب ونفو�س الن�شء
وال�شيوخ ،و�إيقاظ ال�شعور بالوالء واالنتماء للوطن ،والعمل من �أجل م�صلحته.
ووجد ح�سني اجل�سر ورفاقه من امل�سلمني وامل�سيحيني يف اجلمعية الوطنية التي
�أ�س�سها بطر�س الب�ستاين خري معني لإعادة الوئام بني �أبناء ال�شام.
وقد حر�ص ح�سني اجل�سر على ح�ضور املنتديات التي كانت تقيمها
اجلمعيات العلمية والأدبية واحللقات البحثية التي كان يعقدها امل�ست�شرقون.
ويف عام (1280هـ1863 /م) نزح اجل�سر �إىل م�صر ليلتحق بالأزهر ،وتتلمذ
على يد كبار �شيوخه �آنذاك ،ومنهم ال�شيخ الأديب ح�سني املر�صفي (ت1307هـ/
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1889م) ،ف�أخذ عنه �سال�سة الأ�سلوب ووحدة ال�سياق وترابط الن�سق يف الكتابة،
ذلك ف�ض ًال عن احلر�ص على و�ضوح الفكرة واالبتعاد عن الوح�شي من الألفاظ،
والغريب من امل�صطلحات ،وت�أثر مبنهجه كذلك يف �صياغة اخلطاب على املنحى
الفرن�سي الذي يعول يف التق�سيم املر�سل على الأفكار دون العبارات .و�أخذ عن
عبد القادر م�صطفى الرافعي الفاروقي احلنفي (1323 - 1248هـ- 1832 /
1905م) �شيخ رواق ال�شوام ،علم ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية والتعويل على
العقل يف فهم مقا�صد ال�شريعة.
وقد تتلمذ كذلك على كتب ال�شيخ حممود حممد عبد الدائم ن�شابة
الطرابل�سي ال�شافعي((( (1308 - 1228هـ1890 - 1813 /م) يف علم �أ�صول
احلديث ،و�صاحبه بعد عودته �إىل موطنه ،وظل من �أكرث مريديه ُح ًّبا ووفاء.
وخالل هذه الفرتة تعرف ح�سني اجل�سر على �آراء ال�شيخ ح�سن الطويل
(1317 - 1250هـ1899 - 1834 /م) وم�شروعه لتجديد منهاج الدعوة
الإ�سالمية ،ف�أدرك �أن املعممني من خريجي الأزهر ال�شريف ينبغي عليهم �أال
يق�صروا دورهم على حتفيظ القر�آن و�إدارة الكتاتيب و�إقامة ال�شعائر ووعظ النا�س
أي�ضا اال�ضطالع بالدفاع عن الثوابت العقدية والأ�صول
فح�سب ،بل يجب عليهم � ً
إ�سالميا رائ ًدا ودوره يف حركة الإ�صالح
مفكرا � ًّ
((( ح�سن �سالمة حممد اجلوهري ،ال�شيخ العالمة ح�سني اجل�سر ً
والتجديد الديني ،بحث غري من�شور ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الرتبية جامعة عني �شم�س ،عام 2000م،
�ص.41 - 38
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ال�شرعية الإ�سالمية� ،ضد هجمات غالة امل�ست�شرقني واملتع�صبني من املب�شرين
الن�صارى و�أ�صحاب الفل�سفات املادية الإحلادية((( واجلانحني وال�شاطحني من
�أ�صحاب البدع ،و�أدرك �أن املناهج الأزهرية ال تكفي يف ميدان املحاججة والتناظر
مع الأغيار ،و�أن �أ�سلوب اخلطاب املفعم بقدح الكافرين واجلاحمني ،والآيات
والأحاديث التي تثبت بطالن معتقداتهم ال متكن الداعية الإ�سالمي من مناظرة
اخل�صوم ،واال�ستناد على ما ال ي�ؤمن به املعاند وال�شاك ،وعليه ،يجب ت�سلح الداعية
باملنطق والفل�سفة والعلم ليقيم احلجة وي�أتي بالربهان الذي يثبت خط�أ املُناظر،
ومن �أقوال ال�شيخ ح�سن الطويل عن �ضرورة اطالع الداعية على الفل�سفة:
«احلكمة �ضالة امل�ؤمن يلتقطها حيث يجدها ،وال خفاء �أن العلوم والفنون �إمنا هي
م�سائل و�أحكام ال ينفع جمرد فهمها والتلفظ بها ،و�إمنا النافع التعلق بها ،والتخلق

((( لقد ذاعت الفل�سفات املادية والو�ضعية والإحلادية بني املثقفني يف تركيا وال�شام وم�صر على يد دوائر اال�ست�شراق،
وذلك منذ العقد الثالث من القرن التا�سع ع�شر ،و�أ�شهر هذه الفل�سفات :فل�سفة فيورباخ (1872 - 1804م)،
وبخرن (1899 - 1824م) ،و�أوج�ست كونت (1857 - 1798م) ،وجون �ستوارت مل(1873 - 1806م)،
و�آرن�ست ال�س (1885 - 1837م) ،وبودل (1914 - 1848م) ،وت�شارلز داروين ( ،)1882 - 1809وهرني
هك�سلي (1895 - 1825م) وهربرت �سبن�سر (1903 - 1820م) ،ونيت�شه (1900 - 1844م) .وقد ا�ضطلع
ال�شيخ ح�سني اجل�سر على العديد من املقاالت التي خل�صت مذاهبهم يف ال�صحف الرتكية ويف اجلمعيات
الأدبية التي كانت تعقد يف بريوت وطرابل�س وكذا يف اجلامعة اليا�سوعية واجلامعة الأمريكية ببريوت ،بالإ�ضافة
�إىل كتابات رزق اهلل ح�سون احللبي الأرمني (1880 - 1825م) عن �أحوال امل�سلمني وعقائدهم ،وذلك يف
نظمه الق�ص�صي املعنون بالنفاثات ،وبع�ض مقاالته التي جمعها يف كتاب «ح�صر اللثام» الذي كان يروج
وا�ضحا يف تعقيبات ال�شيخ ح�سني اجل�سر يف
للنزعات الإحلادية بالتن�سيق مع اجلمعيات الرو�سية ،ويبدو ذلك ً
ردوده على كتاباتهم يف «الر�سالة احلميدية».
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ب�أخالقها والتحقق بحقائقها ،و�إال فقد حادوا عن ال�صواب ،ونبذوا الكتاب وحار
املداوي يف عالج املخالف ،ﮋﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰﮊ [النور.»(((]40 /
ثم عاد ح�سني اجل�سر �إىل طرابل�س عام (1284هـ1867 /م) ،وكان �شاغله
الأول هو ت�أ�سي�س املدر�سة الإ�سالمية التي تعرب عن الفكر ال�سلفي ال�صحيح،
حيث الو�سطية يف العبادة واالعتقاد ،وفهم مقا�صد ال�شريعة ،والت�سامح مع الأغيار
واملخالفني ،ودرء التعار�ض بني الدين والعلم ،واملنقول واملعقول ،والدعوة �إىل
�سبيل الر�شاد باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،واالبتعاد عن التع�صب يف اجلدل،
مرارا عن
واالنت�صار للحق ،والرد باحل�سنى على املخالفني .وقد �سعى �إىل ذلك ً
طريق درا�سته للكتب الفل�سفية املرتجمة((( والنظريات العلمية احلديثة ،وكتابات
امل�ست�شرقني((( واملب�شرين ،ثم جتديده للمدر�سة الرجبية التي ورثها عن �أبيه،
((( بلتييه بك ،القول املنتخب يف الرتبية والأدب ،ترجمة �أحمد �أفندي ح�سن� ،إ�سكندر �أفندي جا�سيارويل،
تقاريظ ،املطبعة الأمريية ببوالق ،القاهرة1309 ،هـ.
((( من �أهم الكتب الفل�سفية املرتجمة �إىل العربية وامل�صنفة يف القرن التا�سع ع�شر يف الثقافة ال�شامية :الإلياذة
لهومريو�س ،وقام برتجمتها �سليم الب�ستاين ،وكتب تول�ستوي «الطفولة» 1852م ،و«املراهقة» 1854م،
و«ال�شباب» 1856م و«حلن كريت�سر» 1889م عن الرو�سية وقام برتجمتها �سليم قبعني ،و«فل�سفة الن�شوء
واالرتقاء» لبيخرن عن الإجنليزية وقام برتجمته �شبلي �شميل ،وكتاب «حياة �سقراط» الذي قام برتجمته
يو�سف قزما خوري ...ذلك ف�ض ًال عن ع�شرات املقاالت يف تاريخ الفل�سفة التي كتبها �أديب �إ�سحاق ويعقوب
�صروف و�سليم الب�ستاين وجورجي زيدان يف الفرتة املمتدة من 1886م �إىل 1905م.
(((	�أهم امل�ست�شرقني يف بالد ال�شام :الفرن�سيون :كو�سان دي بر�سفال (1871 -1795م) ،ولوي�س �إمايل �سيديليو
(1875 - 1808م) ،وجول موهل (1876 - 1800م) ،وال�سري فران�سوا الفن�س بلن (1878 - 1817م)،
وغار�سن دي تل�سي (1879 - 1794م).
الأملان� :إيفلد (1875 - 1803م) ،وهرمان روديفري (ت 1877م) ،وفلي�شر (1888 -1801م) ،وغو�ستاف
فيل ( 1889 - 1808م)=.
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وكانت ملحقة ببيته �أمام زاوية اخللوتية ،والدرو�س التي كان يعقدها يف اجلامع
أخريا بت�أ�سي�سه للمدر�سة
املن�صوري الكبري وجامع �سيف الدين طينال بطرابل�س ،و� ً
الوطنية الإ�سالمية عام (1297هـ1880 /م) عقب �إغالق املدر�سة الوطنية
التي �أ�س�سها املعلم بطر�س الب�ستاين ،وهو العام الذي ت�أ�س�ست فيه اجلمعية
الوطنية(((  -كما �أ�شرنا  -التي كانت مث ً
اال للوحدة الوطنية والت�سامح الديني ،غري
=الرو�س :دمياجن ،و�شراموا ،وبوتاجانوف ،بردورن (1881 - 1805م) ،وكركا�س (1888 - 1835م) ،و�إ�سكندر
ت�شو�سكو(1889 - 1804م).
الإجنليز� :إدورد باملر (ت 1883م) ،وليم ريت (1888 - 1830م) ،وليم تا�سولي�س (ت 1889م) ،وريت�شرد
بريتون (ت 1890م).
الإيطاليون :مي�شال �أماري (1889 - 1806م).
لوي�س �شيخو ،تاريخ الآداب العربية يف القرن التا�سع ع�شر ،من�شورات دار امل�شرق ،بريوت 1925م� ،ص- 183
.185
(((	ال نكاد نلمح يف القرن الثامن ع�شر ببالد ال�شام مدار�س تعليمية �سوى مدار�س الإر�ساليات الإجنيلية
والكاثوليكية ومكاتب املوارنة� ،أما املدار�س الإ�سالمية الأولية فكانت �أقرب �إىل الكتاتيب التي كانت تعلم
فيها قواعد اللغة العربية ومبادئ الإ�سالم وحتفيظ القر�آن ،وقد انت�شرت املدار�س الأولية الإ�سالمية يف ظل
حكم �إبراهيم با�شا بن حممد علي حتى عام � ،1840أما املدار�س الأهلية فكانت تلحق ببيوت الأثرياء ،وكانت
قا�صرة على تعليم �أبناء الأعيان ،وكان املعلمون يدر�سون فيها العلوم اللغوية وال�شرعية واملنطق والت�صوف.
�أما املدر�سة الوطنية فتجمع الدرا�سات التي تناولت تاريخ التعليم يف بالد ال�شام على �أن بطر�س الب�ستاين هو
الذي �أن�ش�أها ملحقة ببيته ،وقد ذهب �إىل هذا الر�أي جورجي زيدان وفايز علم الدين القي�س� ،أما ال�شيخ حممد
ر�شيد ر�ضا في�ؤكد �أن ال�شيخ ح�سني اجل�سر �شارك يف ت�أ�سي�سها ،واملالحظ �أنه كان يذكر هذه املدر�سة با�سم
«املدر�سة الوطنية الإ�سالمية» ،ويرد بع�ض الباحثني ت�أ�سي�سها �إىل نف�س التاريخ �أي عام 1863م ،و�أغلب الظن
�أن ال�شيخ ح�سني اجل�سر قد �شارك يف ت�أ�سي�س اجلمعية الوطنية وعمل معل ًما يف مدر�ستها بعد عودته من الأزهر,
تلك املدر�سة التي اتبعت نظا ًما تعليم ًّيا �أقرب ما يكون لنظام الكليات اجلامعة الفرن�سية؛ �إذ كان الطالب له
احلرية يف اختيار معلمه وانتخاب بع�ض املواد االختيارية وال�سيما اللغات الأجنبية والعلوم ال�شرعية ،فكانت
اللغة العربية واحل�ساب والتاريخ واجلغرافيا واجليولوجيا والرتجمة من العلوم الإجبارية� ،أما العلوم الدينية
واللغة الإجنليزية والفرن�سية واليونانية والرتكية والالتينية والفنون اجلميلة فكان جميعها من العلوم التي
تخ�ضع لرغبات الطالب ،وقد ا�ضطلع ال�شيخ ح�سني اجل�سر بتدري�س العلوم ال�شرعية للطالب امل�سلمني=
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�أنها مل تدم �سوى ثالث �سنوات؛ �إذ �أغلقت عام (1300هـ1882 /م) بعد رف�ض
الوايل العثماين �إعفاء طالبها من اخلدمة الع�سكرية ونفي �أحمد مدحت با�شا
متحم�سا النت�شار املدار�س
(1884 - 1822م1302 - 1222 /هـ) الذي كان
ً
الإ�سالمية احلديثة التي حتمل الطابع الوطني.
وتختلف املدر�سة الوطنية الإ�سالمية يف طابعها ومنهجها عن مدار�س
اجلمعية اخلريية الإ�سالمية((( وذلك يرجع �إىل مقا�صد املدر�ستني ،فلم ي�س َع
الهوية
ال�شيخ ح�سني اجل�سر لإن�شاء املدر�سة الوطنية من �أجل احلفاظ على ُ
الإ�سالمية فح�سب ،بل تطلع �إىل ما هو �أبعد من ذلك� ،أال وهو :حتديث املعارف
العلمية يف الربامج الدرا�سية؛ الأمر الذي يمُ ِّكن الطالب من مناظرة خريجي
مدار�س الإر�ساليات يف ميدان العلم ،واحلفاظ على ر�سالة اجلمعية الوطنية ،التي
= وعلوم اللغة والأدب ل�سائر الطالب مع ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري الطرابل�سي (1927 - 1853م).
وبعد �إغالق املدر�سة عام 1877م �أن�ش�أ ال�شيخ ح�سني اجل�سر «املدر�سة الوطنية الإ�سالمية» ،وكان يدر�س فيها:
العلوم الأدبية ،واللغة العربية ،والعلوم ال�شرعية مع العلوم الطبيعية ،واحل�ساب ،واملنطق ،والفل�سفة ،والت�صوف،
واللغتني الرتكية والفرن�سية(.فايز علم الدين القي�س� ،أثر املعلم بطر�س الب�ستاين يف النه�ضة الوطنية يف لبنان،
دار الفارابي ،بريوت ،لبنان2005 ،م� ،ص.)86 - 55
(((	�أ�س�ست اجلمعية اخلريية الإ�سالمية عام 1878م ببريوت على يد ال�شيخ عبد القادر القباين ،و�أن�ش�أت مدر�ستني:
�إحداهما للبنني والأخرى للبنات .ومن �أهم �أهداف اجلمعية احلفاظ على الهوية الإ�سالمية لأطفال و�شباب
امل�سلمني وحمايتهم من حركات التن�صري ،وجتديد الثقافة الدينية ،وتطوير مناهج التعليم يف املدار�س الأولية
والكتاتيب ،وتوعية الفتاة امل�سلمة وطبعها بالطابع الإ�سالمي؛ وذلك ليت�سنى لها تن�شئة �أبنائها تن�شئة �إ�سالمية،
وا�ضحا يف براجمها الدرا�سية التي كانت جتمع بني العلوم الأدبية وال�شرعية واحل�ساب والهند�سة
ويبدو ذلك ً
بالإ�ضافة �إىل فن التطريز واخلياطة للفتيات( .غ�سان الغداق ،احلركة التعليمية عند امل�سلمني يف لبنان خالل
القرن التا�سع ع�شر ،كلية الآداب اجلامعة الأمريكية ،بريوت ،لبنان� ،أيلول� /سبتمرب1996 ،م).
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كانت تن�شد الت�أليف بني الطوائف واملذاهب من خالل اجلمع بني �أبنائها يف
ميدان البحث والدر�س ،وجمابهة مدار�س امل�ست�شرقني ،تلك التي كانت تهدف
�إىل طم�س الهوية القومية ،وطبع �أبناء ال�شوام بالطابع الغربي يف العادات والتقاليد
واملعتقدات؛ الأمر الذي يتيح لأ�صحاب هذه املدار�س تن�شئة جيل من ال�شباب
يدين بالوالء واالنتماء للثقافة الغربية العلمانية؛ لذلك كله جمعت املدر�سة
الوطنية الإ�سالمية بني العلوم الرتاثية والعلوم الع�صرية احلديثة ،فكان يدر�س
فيها :علوم اللغة العربية و�آدابها ،واملنطق ،وعلم التوحيد ،والفل�سفة ،والت�صوف،
والعلوم ال�شرعية ،واحل�ساب ،والهند�سة ،واجلغرافيا ،والعلوم الطبيعية ،والتاريخ،
والد�ستور العثماين ،واللغات الرتكية والفرن�سية والفار�سية .وقد ا�ستعانت �إدارة
املدر�سة ببع�ض املعلمني امل�سيحيني لتدري�س اللغات الأجنبية مثل :يو�سف
احلرفو�ش الي�سوعي (ت 1336هـ1917 /م) الذي كان يقوم بتدري�س اللغة
الفرن�سية ،وكانت كذلك ال متانع من التحاق �أبناء الطوائف املختلفة للتعلم فيها(((.
ومل ْيي َئ�س ال�شيخ ح�سني اجل�سر من موا�صلة ر�سالته الرتبوية والتعليمية؛ �إذ
فتح �أبواب بيته لتالميذه ،بالإ�ضافة �إىل عمله باجلامع املن�صوري الكبري ،ثم رئا�سته

((( غ�سان الغداق ،احلركة التعليمية عند امل�سلمني يف لبنان خالل القرن التا�سع ع�شر ،مرجع �سابق،
�ص.58 - 53
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للمدر�سة ال�سلطانية((( ببريوت التي توىل نظارتها عام (1302هـ1884 /م) وعمله
أي�ضا يف املدر�سة الرجبية بطرابل�س ،وظل فيها حتى عام (1315هـ1897 /م).
� ً
ويف هذه الآونة تعرف على ال�شيخ جمال الدين الأفغاين (- 1838
1897م1314 - 1254 /ﻫ) من خالل قراءته ملجلة العروة الوثقى ودرو�سه
وخاطراته ،ف�أقره على �أن العامل الإ�سالمي �أحوج ما يكون ملن يقوده �صوب
العلم واملدنية ،و�أن العلم ال وطن له؛ ومن ثم وجب على امل�سلمني الأخذ بكل
ما يفيدهم من احل�ضارة الغربية� ،شريطة �أال يتعار�ض ذلك مع الهوية الإ�سالمية
والثوابت العقدية ،غري �أنه رف�ض نهجه الثوري القائم على الكفاح امل�سلح يف دفع
الظلم وتقومي املعوج ومناه�ضة القوى اال�ستعمارية؛ �إذ كان ال�شيخ ح�سني اجل�سر
يرى �أن العرب وامل�سلمني �أ�ضعف من �أن ي�سلكوا هذا امل�سلك يف تغيري املنكر؛
الأمر الذي يربر ميله ملنهج الأ�ستاذ الإمام حممد عبده (1323 - 1266ﻫ/
1905 - 1849م) يف الإ�صالح القائم على الرتبية والتعليم ،وتوعية الر�أي العام،
واالبتعاد عن التع�صب يف كل �صوره ،ون�شر روح الت�سامح الديني التي حث
عليها القر�آن الكرمي و�صحيح ال�سنة.
((( ت�أ�س�ست املدر�سة ال�سلطانية عام 1882م ببريوت وهي �أوىل املدار�س العالية يف �سوريا ،وكانت مدة الدرا�سة
بها �ست �سنوات ،وقد فتحت �أبوابها جلميع الطوائف واملذاهب اخلا�ضعة للباب العايل ،وكانت تدر�س فيها
اللغة الرتكية ،والعربية و�آدابها ،واللغة الفرن�سية ،والإجنليزية ،واحل�ساب ،والهند�سة ،واجلغرافيا ،والطبيعيات،
والكيمياء ،والتاريخ الب�شري ،واجليولوجيا ،والفل�سفة ،واملنطق ،وعلم االقت�صاد ،والر�سم ،والقانون ،واخلط،
والعلوم ال�شرعية للم�سلمني ،وعلم الالهوت لغري امل�سلمني من الطوائف امل�سيحية ،وكان �أول ناظر لها هو
م�صطفى خلفي.
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ويخربنا ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا (1354 - 1273هـ1935 - 1856 /م)
�أنه وجد يف بيت ال�شيخ ح�سني اجل�سر جميع �أعداد جملة العروة الوثقى ،وملا �س�أل
�أ�ستاذه حممد عبده عن مدى قناعته مبا تدعو �إليه جمعية العروة الوثقى� ،أجابه
ب�أن غر�ض هذه اجلمعية �إعادة احلكم الإ�سالمي �إىل �سابق عهده ,حيث العدالة
والإعالء من �ش�أن العلماء ،وهداية الدين �إىل ما كان عليه من الطهارة والعدل
والكمال كما كان يف الع�صر الأول ،ومناه�ضة اال�ستعمار واال�ستبداد والظلم
االجتماعي .و�أن �شيخه قال له« :ما كان �أحد ي�شك يف �أن جريدة العروة الوثقى
عظيما يف العامل الإ�سالمي لو طال عليها الزمان»(((.
�ستحدث انقالبًا ً
ومي�ضي ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا يف حديثه فيخربنا عن مدى ال َعالقة التي
ربطت بني ال�شيخ ح�سني اجل�سر والأ�ستاذ الإمام حممد عبده خا�صة ،وعلماء
بريوت عامة ،فيقول« :قدم ال�شيخ حممد عبده �إىل بريوت ،وظهر ف�ضله و�سطعت
�شم�سه؛ فاختلط به �أدباء امل�سيحيني ور�ؤ�سا�ؤهم ،فر�أوا منه غري ما عرفوا �إىل ذلك
ق�صريا �أمد الفكر� ،أو بالكثري
العهد ،بعد �أن كانوا يرون يف الإ�سالم ً
�شيخا ً
معمما ً
نريا
فقي ًها جام ًدا متور ًعا� ،صاروا يرون فيه بح�سب متثيل الأ�ستاذ �إما ًما فقي ًها ً
واجتماعيا ً
حمنكا ،وهناك �شاهدوا الإ�سالم كما كان عليه مثل
كبريا
وفيل�سوفًا ً
ًّ
الغزايل وابن ر�شد وكما كانت عليه تلك الطبقة العليا»(((« ،وكان الأ�ستاذ الإمام
مفكرا
يجل من علماء �سوريا ال�شيخ ح�سني اجل�سر الطرابل�سي؛ لأنه كان عاملًا ً
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،تاريخ الأ�ستاذ الإمام ،ج 1الق�سم الأول ،دار الف�ضيلة ،القاهرة2003 ،م� ،ص.304 - 283
((( املرجع ال�سابق� ،ص .404
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مهتما باجلمع بني ال�شريعة والأو�ضاع الع�صرية ,وطاملا �سمعت من
وا�سع النظرًّ ،
جدا بال�شيخ
معجبا ًّ
فمه الثناء على الأ�ستاذ اجل�سر ،كما �أن الأ�ستاذ اجل�سر كان ً
حممد عبده معرتفًا بعبقريته .وقد ذكر يل ذلك غري مرة ,ومل ي�أخذ عليه �إال �شي ًئا
من حدة املزاج»(((.
أمورا كان لها عظيم الأثر يف ت�آخي ال�شيخني:
وي�ضيف ر�شيد ر�ضا �أن هناك � ً
�أولها :منهجهما يف الدعوة �إىل �سبيل الر�شاد ،ودفع ال�شبهات عن الأ�صول
الإ�سالمية ،وتوافق �أ�سلوبهما يف جمادلة املرتابني والطاعنني وامللحدين ،و�سعيهما
للتقريب بني �أهل الكتاب وامل�سلمني ،وت�صحيح افرتاءات غالة املب�شرين
وامل�ست�شرقني ،وتب�صري الأوربيني بحقيقة الر�سالة املحمدية.
وثانيها :موقف كليهما النقدي من املا�سونية والبابية والبهائية وغريها من
اجلمعيات ال�سرية التي ذاعت يف الثقافة الإ�سالمية ،وال �سيما يف م�صر وال�شام يف
�أخريات القرن التا�سع ع�شر ،فقد ذهب ال�شيخان ح�سني اجل�سر وحممد عبده �إىل
�أن �شعارات العدالة والأخوة وامل�ساواة التي ترفعها املا�سونية ما هي �إال �إطار زائف
يخفي وراءه الدعوة �إىل دين �إن�ساين على �أنقا�ض الديانات ال�سماوية.
�أما البابية والبهائية فيمكن �إدراجهما �ضمن احلركات الباطنية التي تظهر
بخالف ما ت�ضمر((( ،فعلى الرغم من دعوة الباب والبهاء لوحدة الأديان ف�إن
((( املرجع ال�سابق� ،ص .936
((( املرجع ال�سابق� ،ص .937 ،819

37

تقدمي

37

غر�ضهما من ذلك هو ن�سخ الأديان ال�سماوية بعقيدة فا�سدة ُت�ؤَ ِّله �أربابها� ،أما دعوة
الإ�سالم للتوحيد بني الأديان فهي مبنية على �أ�س�س �شرعية �أ�سا�سها التوحيد
والتنزيه والأمر باملعروف والنهي عن املنكر والإ�سالم هلل دون و�سيط .واجلدير
بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن كتاب الدرر البهية((( كان من �أكرث من�شورات
انت�شارا يف ال�شام وم�صر ،ويروي ر�شيد ر�ضا �أن الإمام
البهائيني باللغة العربية
ً
حممد عبده حذر من اقتنائه ،وو�ضح خطر ما فيه بعد عودته �إىل م�صر ،وبني �أن
ثناءه على دعوة عبا�س �أفندي البهائي (1340 - 1260هـ1921 - 1844 /م)
�أثناء �إقامته ببريوت كان وليد جهله بحقيقة دعوته.
وثالثها :اتفاق الإمامني على نق�ض العادات والتقاليد املوروثة التي تتعار�ض مع
احلكمة ال�شرعية ,وحماربتهما البدع واخلرافات ومت�سك العوام بظاهر الن�صو�ص دون
مقا�صدها ،وحملتهما على تعدد الزوجات و�شراء الأعيان للجواري واحل�سان با�سم
ملكة الأَيمْ َان ،وتقليد املثقفني للعادات الأوربية وال�سيما طبقة الأعيان والبا�شاوات
التي كانت تعترب حماكاة اخلواجات دربًا من دروب الرقي والتمدن.
ورابعها :اتفاق ال�شيخني على �أن القر�آن كتاب هداية يف املقام الأول؛ ومن ثم
ينبغي على امل�سلمني �أال ي�ستندوا �إليه يف تربير �أو نقد �أو تف�سري املعارف العلمية
((( ي�شتمل كتاب «الدرر البهية» :على ثالث ر�سائل� :أولها :كتاب الدرر البهية يف جواب الأ�سئلة الهندية،
وثانيها :يف تف�سري قوله تعاىل :ﮋﰉﰊ ﰋﰌﮊ [القيامة ،]19 /وثالثها :الر�سالة الإ�سكندرية وحتوي �أدلة
من التوراة على �صدق العقيدة و�آداب املناظرة�( .أبو الف�ضائل الإيراين ،كتاب الدرر البهية يف جواب الأ�سئلة
الهندية ،مطبعة املو�سوعات ،القاهرة1318 ،هـ1900 /م).
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من جهة� ،أو اال�ستعانة بالنظريات العلمية غري القاطعة الثبوت يف الربهنة على
�صدق الن�ص القر�آين من جهة �أخرى ،ويقول فهمي جدعان �إن �إحدى املقدمات
التي انطلق منها خطاب ال�شيخ ح�سني اجل�سر وحممد عبده ت�ستند �إىل قاعدة «�أن
مباحث العلوم الكونية لي�ست من مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن ما �أجمل منها -
يف الن�ص ال�شرعي  -ال يهدف �إال �إىل الداللة على اخلالق وحكمته»((( .ولعل هذا
النهج كان وراء وجود العديد من �أوجه ال�شبه بني «الر�سالة احلميدية» التي اطَّ لع
عليها حممد عبده قبيل عودته �إىل م�صر ف�أثنى عليها ،ور�سالة التوحيد التي �أهداها
الأ�ستاذ الإمام �إىل �صديقه ح�سني اجل�سر ُم َوقَّعة بهذه الكلمات« :هدية ل�صاحب
الف�ضيلة ال�شيخ ح�سني اجل�سر من �أ�صدق النا�س يف حمبته و�أعرفهم بقدره»(((.
وال ريب يف �أن �صحبة ال�شيخني يف «املدر�سة ال�سلطانية» عام (1301هـ/
1884م) كان لها عظيم الأثر يف توحيد جهودهما يف ميدان الدعوة ،والرد على
املخالفني من اجلانحني ،و�أ�صحاب املذاهب ال�شاطحة ،وغالة امل�ست�شرقني ،ذلك
ف�ض ًال عن �إر�سائهم لقواعد العمل يف ميدان التعليم وتربية الر�أي العام النابع من
�أبناء الطبقة الو�سطى ،وقد �أو�ضح الإمام حممد عبده ل�صديقه ال�شيخ ح�سني
اجل�سر �أبعاد اخلطة اال�ستعمارية التي و�ضعها �سا�سة الغرب يف فرن�سا و�إجنلرتا،
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بريوت ،ط1981 ،2م� ،ص.230
(((	�أحمد ال�شربا�صي ،ر�شيد ر�ضا �صاحب املنار ع�صره وحياته وم�صادر ثقافته ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
الكتاب  ،58القاهرة1970 ،م� ،ص.238
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وبني له مدى ا�ستهانتهم بقوة الباب العايل ،كما ك�شف له عن �أبعاد م�شروعه
الإ�صالحي املزمع القيام به يف م�صر ،ومفاده �إيجاد �سلطة من �شبيبة املثقفني
حلمل راية الإ�صالح والتقدم ،مع احلر�ص على عدم ال�صدام مع ال�سلطة ال�سيا�سية
القائمة ،واجلامدين من رجال الدين ،وذلك حتى ال ُيو�أد امل�شروع وهو جنني.
و�أطلع الإمام �صاحبه على اللوائح التي �أعدها لإ�صالح حال التعليم يف
الدولة العثمانية والقطر ال�سوري وم�صر ،وا�شرتكا م ًعا يف حتديث مناهج الدرا�سة
يف املدر�سة ال�سلطانية ،ويرجع للإمام الف�ضل يف �إدراج املنطق والفل�سفة وعلم
الكالم والتاريخ الإ�سالمي �ضمن مقررات الفرقة الأوىل والثانية ،فكالهما
كان م�ؤم ًنا ب�أن �إ�صالح التعليم هو اخلطوة الأوىل لتجديد اخلطاب الدعوي،
و�أنه يجب �أن يقوم يف املدار�س معلمون �أحكموا العلوم الدينية والعقلية
والطبيعية على حد �سواء ،فبهذا ميكن حفظ العقائد من الزيغ والف�ساد» .غري
�أن القوى الرجعية املتمثلة يف املتع�صبني ورجال الباب العايل يف لبنان اتهموا
ال�شيخني ب�أنهما يروجان للمذاهب الفل�سفية يف املدار�س التابعة للجمعية
ناظرا �آخر يدين بالوالء
ال�شرعية ،ومن ثم �أقالوا ال�شيخ ح�سني اجل�سر ،وعينوا ً
لل�سلطة ال�سيا�سية ،الأمر الذي دفع ال�شيخ حممد عبده لتقدمي ا�ستقالته عام
(1305هـ1887 /م)(((.
((( عبد املنعم حمادة ،الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،مطبعة اال�ستقامة ،القاهرة1931 ،م� ،ص .111 - 104
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والذي نريد �إثباته يف هذا ال�سياق هو �أن ال�شيخ ح�سني اجل�سر كان مبثابة
همزة الو�صل بني رواد االجتاه املحافظ امل�ستنري يف م�صر وال�شام ،فقد �ساهم يف
تدعيم خطاب بطر�س الب�ستاين الذي دعا فيه �إىل ال�سالم االجتماعي يف بالد
ال�شام ،والت�أليف بني املذاهب وامللل املت�صارعة ،والنهو�ض بالأحوال الثقافية
يف ظل التعليم احلديث مع احلفاظ على م�شخ�صات الهوية العربية ،وخطاب
جمال الدين الأفغاين الذي �أعلنه يف جمعية العروة الوثقى((( وكان يهدف
�إىل درا�سة الأ�سباب التي كانت وراء تخلف بلدان ال�شرق الإ�سالمي ،و�أقعدت
�شبيبتها و�شيوخها عن التقدم وي�أَّ َ�ستهم من الإ�صالح ،وذلك للعمل على �إزالتها،
ال�ش َبه وال�شائعات واملزاعم التي طعنت يف العقلية ال�شرقية بعامة،
والرد على ُّ
والفكر الإ�سالمي على وجه اخل�صو�ص ،وف�ضح املخططات الغربية الرامية �إىل
(((
أخريا خطاب
ال�سيطرة على العامل ال�شرقي والعربي والإ�سالمي ونهب ثرواته  .و� ً
ال�شيخ الإمام حممد عبده ال�ساعي �إىل جتديد الفكر الديني ،وتوعية العقل
اجلمعي ،وتربية الر�أي العام يف متنف�س من احلرية والت�سامح العقدي واملذهبي؛
الأمر الذي ي�ؤكد �أن م�شروع النه�ضة العربية الإ�سالمية يف الن�صف الثاين من
القرن التا�سع ع�شر كان امتدا ًدا مل�شروع ال�شيخ ح�سن العطار وتالميذه من جهة،
ومتوا�ص ًال مع منابر التثقيف والتجديد يف مدر�ستي ال�شام وم�صر من جهة �أخرى.
((( �صدر العدد الأول من جملة العروة الوثقى يف مار�س 1884م ،ومل ي�صدر منها �سوى ثمانية ع�شر عد ًدا كان
�آخرها يف �أكتوبر من نف�س العام.
((( جمال الدين الأفغاين وحممد عبده ،العروة الوثقى ،دار العرب القاهرة ،ط1958 ،2م� ،ص .34 - 33
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فلم يكن رواد النه�ضة يلقون بخطابات مر�سلة ،بل مب�شروعات مت�صلة ،و�أقرب ما
تكون يف �إ�صالحاتها من �أر�ض الواقع املعي�ش.
ويف عام (1305هـ1887 /م) عاد ال�شيخ ح�سني اجل�سر �إىل ا�ستئناف
التدري�س يف مدر�سته الرجبية ،وانتهى من كتابة مناقب والده ال�شيخ حممد
اجل�سر ،وذلك بعد جمع �أخباره من �شتى ربوع لبنان و�سوريا والقد�س و�إ�سطنبول
وقرب�ص ،ويف العام التايل انتهى من كتابة «الر�سالة احلميدية» التي �أطلع عليها
ال�شيخ حممد عبده قبيل عودته �إىل م�صر.
ويف عام (1308هـ1890 /م) �سافر ال�شيخ اجل�سر �إىل الآ�ستانة بدعوة من
ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،الذي �سر بكتاب «الر�سالة احلميدية» ون�سبته �إليه،
�شهريا ،وعر�ض عليه العمل بق�صر «يلدز»
وراتبا ًّ
ف�أكرم وفادته ،ومنحه رتبة علمية ً
مع علماء الدين ،غري �أن ال�شيخ مل يطب له العي�ش بجوار ال�سلطان ،خوفًا على
حياته من مكائد حا�شية الباب العايل من جهة ،وحر�صه على موا�صلة ر�سالته
الإ�صالحية يف طرابل�س من جهة ثانية ،وجتنبه ال�صدام مع �سيا�سة ال�سلطان
عبد احلميد الثاين التي كانت متيل للقمع واال�ستبداد والتقييد من احلريات،
والإطاحة باخل�صوم من جهة ثالثة ،وعدم قناعته بالآراء املا�سونية التي كانت تعمل
يف اخلفاء من �أجل الإطاحة باخلالفة العثمانية من جهة رابعة؛ ف�شكر ال�سلطان
على عطيته ،وا�ست�أذنه يف الرجوع �إىل طرابل�س متعل ًال ب�أن هواء الآ�ستانة ال يوافق
�صحته.
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وي�شري تلميذه عبد القادر املغربي (ت1376هـ1956 /م) يف كتابه «جمال
الدين الأفغاين �أحاديث وذكريات» �إىل لقاء جرى بني ال�شيخ ح�سني اجل�سر
والأفغاين قبل وفاته ،عاب فيه الأخري على مقاالت ال�شيخ ح�سني اجل�سر التي
كان ين�شرها يف جملة «طرابل�س ال�شام» تلك التي كان يجمع فيها بني النزعة العقلية
يف تناول امل�سائل ال�شرعية والتملق ال�سيا�سي ومداهنة احلكام ،فرد عليه ال�شيخ
ح�سني اجل�سر �أن جماملة احلكام �أ�صبحت من الأمور ال�ضرورية التي يحر�ص
عليها �أ�صحاب املجالت حتى ال تغلق ،وتفقد بذلك منابر التثقيف والتنوير
والدفاع عن الدين �أحد �أل�سنتها ،فلم يقنع الأفغاين بهذا التربير واالعتذار(((.
ويف عام (1311هـ1893 /م) بد�أ ال�شيخ حياته ال�صحفية يف «جملة
طرابل�س»((( التي �أن�ش�أها حممد كامل البحريي ،وظلت هذه املجلة ل�سان حال
االجتاه املحافظ امل�ستنري حتى مطلع القرن الع�شرين.

((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم ،مرجع �سابق� ،ص.215
((( طرابل�س� :صحيفة �سيا�سية �أدبية علمية �أ�سبوعية ،ر�أ�س حتريرها ال�شيخ ح�سني اجل�سر ،وله فيها ع�شرات
املقاالت �أهمها :عماد الدين ال�صالة ،وال�سفر وفوائده ،ومواعظ التاريخ ،واحللم ،وفروع التوفري واالقت�صاد،
وال�سحر ،والكالم كاملاء .وعلى الرغم من ابتعاد ال�شيخ ح�سني اجل�سر عن ميدان املعارك ال�سيا�سية ف�إن
ال�شيخ �أبو الهادي ال�صيادي كاد للجريدة و�صاحبها عند الباب العايل فعطلت عدة مرات ،وقد قاد ال�شيخ
ح�سني اجل�سر بع�ض امل�ساجالت حول الطرق ال�صوفية وكرامات الأولياء �ضد جملة املنار وتلميذه حممد
ر�شيد ر�ضا .وقد �صدر العدد الأول منها  13مار�س 1893م ،وذكر �أن من �أهم �أغرا�ضها الدعوة �إىل التعليم
ال�صناعي ،و�إن�شاء املكتبات العامة واخلا�صة ،ون�شر الثقافة العلمية والدينية ،و�إمناء ال�شعور الوطني ،و�إحياء
القيم الأخالقية ،وتوعية الر�أي العام عن طريق �صحافة الر�أي.
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ويف عام (1322هـ1904 /م) عزم ال�شيخ على ال�سفر �إىل الأرا�ضي احلجازية
مارا مب�صر ،فا�ستقبله تلميذه ر�شيد ر�ضا �أح�سن ا�ستقبال ،واعتذر
لأداة فري�ضة احلج ًّ
له عما بدر منه خالل امل�ساجالت التي دارت بني جملة طرابل�س واملنار حول الطرق
وقبل ال�شيخ ر�شيد
ال�صوفية و�أذكارها ،وت�صاحلا يف معية الأ�ستاذ الإمام حممد عبدهّ ،
ر�ضا يد �أ�ستاذه �إجال ًال واحرتا ًما وعرفانًا بف�ضله عليه.
ويف ليلة اجلمعة ( 12من رجب 1327هـ 29 /من يوليو 1909م) انتقل
ال�شيخ �إىل جوار ربه بعد مر�ض �شديد ،وخلّف وراءه حب ًال متي ًنا خلّد ذكراه يف
الدنيا وح�شره يف معية ال�صديقني والأتقياءّ ،
ت�شكلت خيوطه من ولديه ال�صاحلني
حممد وندمي ،وع�شرات من التالميذ الذين انتفعوا بعلمه ،و�صدقة جارية يف زاوية
اخللوتية.
وما برح املعنيون بدرا�سة الفكر العربي الإ�سالمي املعا�صر يذكرون ال�شيخ
ح�سني اجل�سر ،باعتباره ر�أ�س املدر�سة ال�سلفية يف بالد ال�شام التي حملت لواء
التجديد والإ�صالح ،وما زال ا�سمه يرتدد يف املجال�س العلمية الإ�سالمية مقرونًا
بهذه ال�صفات :عالّمة زمانه ،وناظورة �أقرانه (طليعتهم) ،واملرجوع �إليه يف كل
وقت و�آن ،واملر�شد الكامل واحد الزمان وفريد الأوان.
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ثانيا :الر�سالة احلميدية :من ب�ساطة البناء �إىل �أ�صالة املنهج وعمق البنية
ً
وامل�ضمون

�إذا ما �شرعنا يف حتليل كتاب «الر�سالة احلميدية» للتعرف على �أ�سلوبه
وبنائه ونهج م�ؤلفه يف عر�ض ق�ضاياه ومعاجلتها يف بنيته ،ف�أول ما يقابلنا هو العنوان،
فكلمة «الر�سالة» من الألفاظ العريقة التي جتمع بني الداللة ال�شرعية وامل�سحة
الفل�سفية ،فقد ظهرت العديد من امل�صنفات معنونة بهذه اللفظة ،وذلك للتعبري
عن �أهمية م�ضمون اخلطاب ومق�صد كاتبه ،نذكر منها :كتاب «الر�سالة» للإمام
ال�شافعي ،وكتاب «ر�سائل فل�سفية» للكندي ،وكتاب «ر�سائل �إخوان ال�صفا»
لإخوان ال�صفا ،وكتاب «ر�سالة الطري» البن �سينا ،ور�سائل ابن عربي ال�صوفية،
والر�سالة الق�شريية ،وغريها من امل�ؤلفات التي كانت حتوي ر�ؤى �أ�صحابها ،وتهدف
�إىل التوا�صل واالت�صال املبا�شر بالقارئ املر�سل �إليه اخلطاب.
ويبدو �أن ال�شيخ ح�سني اجل�سر كان مدركًا لهذا البعد ،وقد �أعرب عن
مو�ضحا �أن هدفه الرئي�س من كتابة هذا
ذلك يف ال�سطور الأوىل من كتابه،
ً
اخلطاب هو :توجيه ر�سالة مبا�شرة �إىل الأغيار يف املقام الأول لي�شرح لهم حقيقة
الر�سالة املحمدية ،وما حوته من �شرائع ون�سك وعبادات ،وذلك على غرار كتابات
املب�شرين امل�سيحيني وامل�ست�شرقني ال�ساعني �إىل املقاربة بني الديانات ال�سماوية
ودفع ال�شبهات التي يروج لها املتع�صبون يف الغرب عن الإ�سالم.
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دعويا يف املقام الأول،
ويعني ذلك �أن هذا الكتاب يحمل بني دفتيه خطابًا ًّ
ولي�س �أدل على ذلك من ت�صريح امل�ؤلف نف�سه ب�أنه قد �شرع يف كتابة هذه الر�سالة
بعد مطالعته لبع�ض املقاالت التي كتبها امل�ست�شرق الإجنليزي �إ�سحاق تيلور ،التي
حاول فيها التوفيق بني معتقد الإ�سالم ومعتقد امل�سيحيني ،و�إقامة الدالئل على
جوهريا؛
تقاربهما وت�شابه كتبهما ،وتو�ضيح �أن االختالف بني ال�شريعتني لي�س
ًّ
�ساعيا بذلك �إىل نق�ض العديد من الكتابات التي هاجمت الإ�سالم وامل�سلمني
ً
يف الغرب من جهة ،وكا�ش ًفا يف الوقت نف�سه عن الأ�سباب احلقيقية التي رغّبت
الكثري من القبائل الإفريقية يف الدخول يف الإ�سالم من جهة �أخرى.
وي�شري ال�شيخ ح�سني اجل�سر كذلك �إىل �أنه قر�أ يف �إحدى املقاالت املرتجمة
عن الإجنليزية �أن امل�سلمني هناك يعتزمون بناء م�سجد ،و�إن�شاء جريدة تعرب عن
هويتهم .و�أنه قد دفعه ذلك كله �إىل حمل �سنان قلمه ،وامتطاء جياد اللغة والفكر
واملنطق للم�شاركة يف اجلهاد الأعظم �أال وهو :جهاد الدعاة واملر�شدين ،ويقول يف
ذلك« :قد خطر يل حيث وجدت جم ً
اال للكالم و�سمي ًعا للنداء �أن �أحرر ر�سالة
ي�ستبان منها حقيقة الدين الإ�سالمي ،وكيفية حتققه ملتبعيه على �أ�سلوب جديد
�سهل للفهم ،ال متله الأنف�س ،وال ت�ستوعره الأفكار ،يروق للعقول احلرة ،ويعجب
الأذهان املطلقة عن قيود التع�صب �إن �شاء اهلل تعاىل»(((.
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،الطبعة احلالية� ،ص .5
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وي�ضيف ال�شيخ ح�سني اجل�سر يف تذييله للر�سالة احلميدية �أن هدفه من
كتابتها ال يقف عند الدفاع عن حقيقة ال�شريعة الإ�سالمية فح�سب ،بل هناك
هدف �آخر �أال وهو� :شرح �أ�صول الإ�سالم و�شروط الإميان مبنحى عقلي يف ثوب
لغوي ب�سيط لأوا�سط املثقفني والعوام الذين مل يتفقهوا يف الدين ،واكتفوا بوعظ
ال�شيوخ واملعممني دون متحي�ص ،ف�ضلّ بع�ضهم وال �سيما بعد ذيوع الفل�سفات
املادية الإحلادية يف املجالت وجمال�س امل�ست�شرقني.
�أما بن�سبة «الر�سالة احلميدية» �إىل ال�سلطان عبد احلميد الثاين فيمكن
تف�سريها على دربني:
�أولهما :اعتبار هذا الن�سب �شك ًال من �أ�شكال املجاملة� ،أو الإهداء� ،أو
التملق للأعتاب ال�سلطانية يف الآ�ستانة؛ لتبارك العمل وتر�ضى عن �صاحبه ،ومل
يكن هذا ال�صنيع بغريب على مثقفي هذه احلقبة بوجه عام ،وال �صاحب الكتاب
على وجه خا�ص.
وثانيهما :ميكن ا�ستنباطه من �صيغة الن�سب وال�صفات التي �أحلقها امل�ؤلف �إىل
ال�سلطان عبد احلميد ،فيذكره ب�أنه ميثل الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي باعتباره خليفة
للم�سلمني ،واحلاكم بينهم بالعدل وال�شورى وامل�ساواة ،واملدافع عن �أ�صول ال�شرع،
وحامي ديار الإ�سالم �ش�أن �أ�سالفــه العثمانيني ،وها هي كلماتــه التي ا�ستنبطنا
منها هذا التف�سري« :وحيث �إن احلامي للدين الإ�سالمي وامل�ؤيد ل�شعائره واملحافظ
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على �أوامره هو ح�ضرة موالنا �أمري امل�ؤمنني ،وخليفة رب العاملني ،حامي حمى
الإ�سالم ،وم�شيد �أركان �شريعة امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم ،ال�سلطان الأعظم
واخلاقان الأفخم ،ال�سلطان ابن ال�سلطان الغازي عبد احلميد خان ،ابن ال�سلطان
الغازي عبد املجيد خان� ،أدام اهلل �أيامه ،ون�صر �أعالمه ،و�أمده بالإمدادات الإلهية،
والتوفيقات ال�صمدانية ،فكان من كمال حظ هذه الر�سالة ،وطالع �سعدها الأكرب،
�أن تكون ال�سمه الكرمي من�سوبة ،ويف �صحائف ح�سناته مكتوبة؛ �إذ هي ح�سنة من
ح�سنات ع�صره ال�سعيد ،وقطرة من بحار تقدم رعاياه يف منهج املعرفة والت�سديد»(((.
�أما عن البناء الن�سقي والداليل للكتاب فهو �أقرب ما يكون �إىل �شكل
احلكاية  ،(((fableويبدو ذلك يف الثوب اللغوي ال�سردي الذي و�ضعه امل�ؤلف
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص .6-5
(((	ال ميكننا حتديد املنحى الق�ص�صي الذي انتهجه ال�شيخ ح�سني اجل�سر يف البناء ال�سردي للكتاب ،ويرجع
ذلك ل�سعة ثقافته من جهة ،وذيوع قالب احلكاية يف ثقافة القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر يف كتابات
الأدباء واملفكرين من جهة �أخرى ،فلعله �أراد حماكاة الطابع الق�ص�صي واحلكاية ال�سردية التي كُ ِت َب على
منوالها �إجنيل « َم َّتى» ور�سائل بول�س؛ وذلك لأنه �أ�شار يف منت كتابه �إىل اطالعه عليها ،بل ودر�سها ،كما �أملح
�إىل �أنه عمد �إىل هذا الأ�سلوب لأن ر�سالته موجهة يف املقام الأول �إىل الأغيار �أي �إىل الأجانب يف الغرب؛
ف�أراد خماطبتهم بنف�س املنحى التب�شريي الذي انتحاه املب�شرون� ،أما عن بناء احلكاية فهو بناء نرثي يعتمد
على احلكي يف رواية الأحداث والوقائع بغ�ض النظر عن طبيعتها خيالية كانت �أو واقعية ،وقد ا�ستخدم هذا
القالب الأدبي يف رواية �أخبار الأبطال يف الكال�سيكيات امل�صرية والهندية والفار�سية والبابلية واليونانية،
وقد ا�ستخدمت احلكاية يف الع�صر الو�سيط للوعظ والإر�شاد والتوجيه الأخالقي� ،أما كُ تاب الع�صر احلديث
فوجهوا احلكاية وجهة تثقيفية �إ�صالحية ترمي �إىل تف�سري الواقع �أو تغيريه ،وال ي�ستبعد ت�أثر ال�شيخ ح�سني
اجل�سر بالكتابات الق�ص�صية التي ذاعت يف القرن التا�سع ع�شر ،وكانت ترمي �إىل توجيه الر�أي العام من �أمثال
ق�ص�ص فولتري وجان جاك رو�سو و بلزاك ودو�ستوف�سكي وزوال وتول�ستوي.
و�أعتقد �أن هذا البناء الق�ص�صي الذي انتحله ال�شيخ ح�سني اجل�سر كان ر ًّدا غري مبا�شر على حكاية« :الباكورة
ال�شهية يف الروايات الدينية» لإثبات �صحة العقيدة الن�صرانية ،التي و�ضعها �أحد املب�شرين ،وقد تخفى وراء=
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للر�سالة احلميدية ،على �أنها خطاب موجه من ملك امللوك للنا�س كافة بوحي
وا�ضحا من العبارة الأوىل ملنت الكتاب
ن ّزله على حممد  لتبليغها ،ويبدو ذلك ً
حيث يقول« :قام رجل بني جماهري بلدة ،وهو من �أول ن�ش�أته قد عرف بينهم
بال�صدق والأمانة ،ومل يعهد عليه تزوير وال احتيال باطل ،كما �أنه معروف لهم
ب�أنه �أمي ال يقر�أ وال يكتب ...فنادى ب�أعلى �صوته بني �أولئك اجلماهري ،وقال:
يا �أيها النا�س �إين ر�سول ملككم �إليكم� ،أمرين �أن �أبلغكم ر�سالته ،و�أ�شرح لكم
قوانينه التي َ�س َّن َها لكم الآن»((( .ومييز هذا البناء �أنه يقع يف وحدة متما�سكة
مت�صلة الأجزاء والأركان ،ومت�صاعدة يف الأ�سلوب من ال�سهل الطيع الب�سيط �إىل
املفعم بالدالالت اال�صطالحية وال�سياقية .و�سوف يلحظ القارئ ذلك عند تناول
امل�ؤلف ق�ضايا :مقا�صد ال�شريعة ،و�أ�صول الإميان ،والعالقة بني الدين والعلم،
واحلكمة وال�شريعة ،وتبدو �سمات املعلم وا�ضحة يف انتقال امل�ؤلف من الإ�سهاب
�إىل التلخي�ص ،وا�ستنباط النتائج.
=ا�سم م�ستعار يدعى «يوحنا احللبي الغيور» ،وظهرت هذه احلكاية يف دم�شق �سنة 1861م ،وهي ت�شتمل على
ثالثة ع�شر ف�ص ًال� ،سرد فيها امل�ؤلف حكاية حرب م�سيحي تلقى ر�سالة تثبت �صحة الكتاب املقد�س ،وت�ؤكد
�أن العقيدة امل�سيحية وحدها هي �أ�صح الديانات ،ف�أخذ الر�سالة و�أعطاها �إىل جاره ال�شيخ عبد الهادي ،فقر�أها
فعجب مما فيها ،فعر�ضها على ال�شيخ علي عمر ليف�صل فيما جاء فيها من �أدلة وبراهني ،فقام ال�شيخ بدوره بعقد
حلقات حوارية بني �أكابر العلماء والأدباء امل�سلمني للم�شاورة للف�صل يف �صحة الر�سالة ،وانتهى معظمهم �إىل
اعتناق امل�سيحية ،وجحد الإ�سالم ،ومل ينفع يف �إثنائهم عن ذلك ترغيب وال ترهيب ،وذلك بعد ت�أكدهم
باحلجج العقلية والنقلية انت�صار الن�صرانية على غريها من الأديان وامللل والنحل.
وعليه ،ميكننا الت�سليم ب�أن هذا البناء الذي و�ضعه ال�شيخ ح�سني اجل�سر كان مق�صو ًدا ،غري �أنه مل ي�صرح مبا
�أراد �إخفاءه حتى ال ت�شتعل الفنت الطائفية يف لبنان من جديد.
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص .7-6
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وال ي�ؤخذ على هذا البناء الواقع يف نحو �أربعمائة و�سبعني �صفحة  -وفق
الطبعة احلالية � -إال خلوه من �أي �شكل من �أ�شكال التق�سيم للف�صل بني
يق�سمه امل�ؤلف �إىل �أبواب �أو ف�صول ،ومل ي�ضع كذلك �أي عناوين
مو�ضوعاته ،فلم ّ
جانبية �أو �أي ترقيم للمقاالت املر�سلة ،و�أغلب الظن �أن الفهر�س الذي ّذيل به
الكتاب لي�س من و�ضع امل�ؤلف ،بل من و�ضع النا�شر(((.
أي�ضا عدم حر�ص امل�ؤلف على حتديد مقدمة له �أو خامتة،
وي�ؤخذ عليه � ً
واكتفى بالداللة ال�سردية وال ِبنية اللغوية ،التي عربت عنه بذلك ،يف اال�ستهالل،
عو�ضا عن لفظة «املقدمة»،
والتي جاء فيها« :يقول الفقري �إىل عفو مواله» ،وذلك ً
عو�ضا عنها عبارة« :و�إذ قد انتهى بنا الكالم» ،ثم تبع ذلك
�أما «اخلامتة» فو�ضع ً
أي�ضا
مربرا فيه � ً
مب�آخذ الدين املحمدي وتنبيه �أورد فيه مق�صده من كتابة الر�سالةً ،
�أ�سلوبه يف العر�ض ،ووجهة خطابه ،ومنهجه يف املعاجلة ،وكان من الأف�ضل له
تناول مثل هذه الأمور يف املقدمة.
وي�ؤخذ عليه االنتقال غري املربر من فكرة �إىل فكرة ،من امل�سائل الفقهية �إىل
العقدية ،ثم العودة ثانية �إىل العبادات ،ثم امل�سائل الفل�سفية والعلمية؛ الأمر الذي
ي�شكل دربًا من دروب اال�ضطراب الن�سقي يف البناء.
((( لذلك ارت�أت اللجنة العلمية و�ضع عناوين يف منت الكتاب ،م�سرت�شدة باملو�ضوعات التي ورد ذكرها يف نهاية
الكتاب.
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�أ�ضف �إىل ذلك عدم �سريه على درب واحد يف العر�ض ،فلم يوازن بني
الإيجاز والإ�سهاب ،والتلخي�ص وال�شرح ،مع عدم �إف�صاحه عن م�صادر معارفه �إال
يف موا�ضع قليلة؛ الأمر الذي يتعار�ض مع قواعد البحث والدر�س ،وا�سرت�ساله يف
احلديث دون �أدنى مراعاة لطابع احلكاية الذي بد�أ به الر�سالة.
واجلدير بالإ�شارة �أن امل�ؤلف مل ي�سر على هذه ال�سنة يف بناء كتابه« :احل�صون
وق�سم متنه �إىل
احلميدية» ،الذي �أورد فيه مقدمة بعد اال�ستهالل ،وذيله بخامتةّ ،
مباحث متهيدية ،و�أبواب مق�سمة �إىل ف�صول .وال يف كتابه «نزهة الفكر يف مناقب
موالنا ال�شيخ حممد اجل�سر» ،الذي ّق�سمه لف�صول ح�سب امل�سائل املطروحة.
وحري بنا يف هذا ال�سياق �أن ن�شري �إىل النقد الذي وجهه ال�شيخ حممد
ر�شيد ر�ضا لهذا البناء ،والذي جاء فيه« :وكنت �أود لو جعلتم لكل م�س�ألة �أو
مو�ضوع يف الر�سالة عنوانًا ،فهي كمقالة واحدة ،ال �أبواب فيها ،وال ف�صول ،وال
عناوين ت�سهل املطالعة واملراجعة ،قال � -أي ال�شيخ ح�سني اجل�سر  -هذا كما قيل
يف الكالم املن�سجم �أنه كاملاء اجلاري ،و�أنه �أخذ بع�ضه برقاب بع�ض ،قلت� :إذن
�سورا منف�صلة ،ومل يجعله جملة واحدة»((( .ويف مقال لل�شيخ
ملاذا جعل القر�آن ً
اجل�سر بعنوان :الكالم كاملاء يتلون بلون �إنائه ،ويكت�سب كيفية جمراه ،بينّ �أن
لكل مقام مق ً
اال ،وعليه ،مل يخطئ ،حني ترك كالمه من�سابًا كاملاء اجلاري ،يف
ون�سق يف موا�ضع من متنها كانت حتتاج �إىل ذلك،
الر�سالة احلميدية ،و�أنه نظّ م ّ
إ�سالميا رائ ًدا ،مرجع �سابق� ،ص .52
مفكرا � ًّ
((( ح�سن �سالمة حممد اجلوهري ،ال�شيخ العالمة ح�سني اجل�سر ً
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فيقول« :فالكالم كاملاء ال�صايف ،ون�سيم ال�سحر امل�صايف� ،أدنى �شيء ي�ؤثر مبزاجه،
ويفاجئ باعوجاجه ،فاليقظة اليقظة يا ذوي الألباب والتهذيب والآداب»(((.
وخليق بنا يف هذا املقام تو�ضيح �أن ال�شيخ ح�سني اجل�سر كان متعم ًدا
انتحال هذا الدرب من البناء؛ �إميانًا منه ب�أن لكل خطاب م�ستويات ثالثة:
�شيد بناء ر�سالته
«الربهان العقلي ،واجلدل والنقد ،والوعظ والإر�شاد» ،ومن ثم ّ
�صرح بذلك يف نهاية «الر�سالة احلميدية» بقوله�« :إين يف
على هذا املنحى ،وقد ّ
هذه الر�سالة قد التزمت يف حتريرها طريقة تنا�سب �إفهام العوام على قدر الإمكان،
حتى �إين كنت �أكرر بع�ض عبارات ،و�أ�ضع الظاهر مو�ضع امل�ضمر ...و�أ�ستعمل
بع�ض �ألفاظ عامية� ،أو غري ذلك مما تخلو عنه ت�آليف العلماء املت�أنقني يف الت�أليف،
كل ذلك مني لت�سهيل الفهم ،وتو�ضيح املقام ،لعل اهلل تعاىل ينفع بهذه الر�سالة
بع�ض �إخواين يف الدين و�إخواين يف الطني»(((.
كثريا
�أما عن �أ�سلوبه ومنهجه يف عر�ض ومعاجلة هذه الر�سالة فهو ال يبعد ً
عما هو متبع يف م�صنفات �أمثاله من ك ّتاب الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر،
تلك التي جمعت بني الأ�سلوب ال�سردي يف العر�ض ،واملنهج املقارن يف املقابلة
واملوازنة ،والنزعة النقدية يف مناق�شة الآراء وحتليل الر�ؤى وتقومي املعتقدات.
((( ح�سني اجل�سر ،الكالم كاملاء ،مقال يف ريا�ض طرابل�س ،العدد  29 ،130متوز /يوليو1895م� ،ص .93
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص .442
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وميكن للقارئ مالحظة حر�ص امل�ؤلف على تو�ضيح وجهته ومق�صده
ومعتقده ،وذلك يف ال�سطور الأوىل ملنت الر�سالة ،وكذلك عند مناق�شته للآراء
أخريا يف تذييله للر�سالة ،م�ؤك ًدا انت�صاره للأ�صولية
املذهبية والفل�سفات املتباينة ،و� ً
الإ�سالمية باملعنى ال�شرعي الدقيق ،و�أنه ي�سري على �سنة ال�سلف يف فهم العقيدة،
و�أن انتهاجه للمنهج العقلي يف الت�أويل والتربير ال يتعار�ض مع دعوة القر�آن
للتب�صر والتدبر ،وحث امل�صطفى  على جتديد الدين عن طريق االجتهاد ،و�أن
التفل�سف لي�س مق�صده ،ومناق�شته للنظريات العلمية يف �ضوء الن�صو�ص القر�آنية
ال يهدف منها �إىل الت�أويل العلمي للقر�آن ،وال ربط الثابت باملتغري ،بل لتو�ضيح
خ�صما للعلم وال للتفكري العقلي.
�أن الدين لي�س ً
أي�ضا مالحظة حر�ص ال�شيخ على جتنب ال�صدام مع ال�سلطات
وميكننا � ً
املحيطة بخطابه املتمثلة يف :ال�سلطان عبد احلميد من جهة ،وال�شيوخ اجلامدين
على املوروث من جهة �أخرى .الأمر الذي دفعه �إىل �صياغة بع�ض املوا�ضع من
ر�سالته ب�أ�سلوب يحمل داللتني :داللة ظاهرها املجاراة ،و�أخرى باطنها النقد
واملعار�ضة ،ويقول يف ذلك« :ف�إن ت�أليفي ما هو �إال خدمة لدين الإ�سالم ،فلينظر
املنتقد الذي هو من �أهل هذا الدين :ماذا ُير�ضي اهلل ور�سوله وليفعل ،ثم �إين
يف هذه الر�سالة و�إن خ�ضت يف بع�ض املوا�ضيع الفل�سفية فلي�س ق�صدي من
ذلك التفل�سف يف الدين ،بل ذلك لإقناع عقول املتفل�سفني ،ولبيان �أن الدين
الإ�سالمي ال يكلف �أتباعه �إال بالعقائد احلقة املنطقية على قانون العقل ال�صحيح،
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بالأحكام التي ترجع عليهم باخلري عاج ًال و�آجالً ،ه�ؤالء علماء الكالم خا�ضوا
ما خا�ضوا مع الفال�سفة من �شرح املباحث الفل�سفية لبلوغ تلك الغاية ،فل�ست
يف ذلك ً
�سالكا طري ًقا مل ت�سلكه علماء الأمة الإ�سالمية ،ومن يعلم �شيوع فنون
الفل�سفة اجلديدة وكتبها بني �أهل هذا الع�صر ال �سيما منهم غري املتمكنني يف معرفة
حقيقة الدين الإ�سالمي ،ي�ستح�سن �سلوك هذا الطريق للمحافظة على العقائد
الإ�سالمية من �شوائب تلك الفل�سفة اجلديدة التي ا�شتملت على مكت�شفات مل
تكن يف ع�صر املتقدمني من علماء الأمة� ...إين يف بع�ض املوا�ضيع �أرخي العنان
للخ�صم ،و�أجعل له اخليار يف االعتماد على بع�ض �أقوال علماء هذه الأمة غري
جمهورهم ،وما كان ذلك مني �إال لت�سهيل الطريق عليه وتي�سري الدخول يف
الدين؛ لأن دخوله فيه ولو على قول ذلك البع�ض من العلماء الإ�سالميني يجعله
�سببا لنجاته مما عليه
يف عداد �أهل امللة املحمدية ،وال يحرمه �صفة الإميان فيكون ً
من املخالفة املهلكة»(((.
و�سوف �أتناول االنتقادات التي وجهت مل�ضمون الر�سالة ،وكذا التقاريظ
التي امتدحتها ،بعد وقويف على متنها ب�شيء من ال�شرح والتحليل؛ لإبراز �أهم
الق�ضايا التي تعر�ضت لها.

((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص .440 - 439
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وباجلملة ميكننا �إيجاز منهج امل�ؤلف يف التايل:
•االبتعاد عن الت�أويل الرمزي والباطني واملجازي لآيات القر�آن ،واالنت�صار ملنهج
ابن حزم (455 - 383ﻫ1064 - 994 /م) يف التف�سري الذي يعول يف املقام
الأول على الداللة اال�صطالحية والداللة ال�سياقية للن�ص ،وقد التزم بذلك
�أثناء مناق�شته لطبيعة العالقة التي تربط بني الدين والعلم ،واحلكمة وال�شريعة؛
فلم ي�س َع كما �أ�شرنا �إىل ا�ستخراج النظريات العلمية وال الت�صورات الفل�سفية
حمال �أوجه ،ومن ثم ميكننا
من الن�ص القر�آين ،بل كان ي�شري �إىل �أن القر�آن ّ
�إدراك �أن ما ُيثبته �صريح املعقول ال يتعار�ض مع �صحيح املنقول ،و�أن امل�سلمات
�ضدا لها يف القر�آن وال �صحيح ال�سنة ،و�أن علم املقا�صد ال�شرعية
العلمية ال جند ًّ
هو �أف�ضل الآليات التي تثبت �أن الن�ص القر�آين قادر على مواكبة كل املتغريات
احل�ضارية دون �أدنى ت�صادم معها� ،شريطة �أن تكون هذه املتغريات يف �صالح
الإن�سان ،وال تخ�ضع للأهواء واملنافع املادية اخلا�صة بقوم �أو جن�س �أو ملة .ويحذر
ال�شيخ ح�سني اجل�سر من املتعاملني غري املتبحرين يف علوم التف�سري واجلاهلني
مبقا�صد ال�شريعة ،مبي ًنا �أن مثل ه�ؤالء �أخطر على الإ�سالم من �أعدائه؛ وذلك
لأنهم َي صْ� ِرفُون الن�ص عن مق�صده ال�شرعي بفتياهم ،ويربطون بني الثابت
واملتغري بت�أويالتهم ،ومن ثم يحذر من« :ال�ضعفاء الذين ال يعرفون منها -
�أي ال�شريعة � -إال ر�سوم العبادات و�أحكام املعامالت ،فتظنوهم من �أفا�ضل
العلماء ،و�أ�ساطني احلكماء ،فه�ؤالء رمبا يكونون عقبة يف �سبيل �إميان �أمثالكم؛
جلهلهم بقواعد الدين املحمدي ،وعدم معرفتهم يف طرق التوفيق بني ن�صو�صه
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والأدلة العقلية ،ومتى يجب ذلك التوفيق ،فقد ي�سلكون بغفلتهم �سب ًال
عو�ضا عن
يق�صدون فيها املحاماة عن الدين الإ�سالمي ،فيجلبون التنفري عنه ً
الت�أليف �إليه ،فهم بذلك �أ�ضر على الدين من �أعدائه الألداء»(((.
الر�ؤى العقلية �أو النظريات
•العزوف عن نق�ض احلديث ال�شريف ا�ستنا ًدا �إىل ُّ
العلمية فقط ،وقد ت�أثر ال�شيخ مبنهج ابن خلدون (809 - 733هـ1332 /
 1406م) يف جرح وتعديل الرواية التاريخية ،و�أو�ضح ذلك تلميذهعبد القادر املغربي ،فذهب �إىل �أنه كان ي�ستند على قاعدتني يف نقد
احلديث واحلكم عليه ،وهما« :التدقيق يف �سند رواية اخلرب ،والتمحي�ص يف
مدى �إمكانية حدوثه من عدمه» .ويتفق ال�شيخ ح�سني اجل�سر فيما ذهب
�إليه مع احلافظ ابن حجر يف كتابه «النكت» ،وال�صنعاين يف كتابه «تو�ضيح
الأفكار» خالل حديثهما عن العلة يف احلديث ال�شريف((( .وي�ضيف
تلميذه عبد القادر املغربي �أن ال�شيخ مل يعمل الت�أويل يف ن�ص احلديث
�إال بعد الت�أكد من �صحته وخلوه من العلة ،وذلك لدرء التعار�ض بني متنه
و�صريح العقل والثابت من العلم(((.
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص .356
((( العلة يف م�صطلح علم احلديث تعني �آلية اختبار �صحة احلديث ،ولها خم�سة �أق�سام )1 :نقد ال�سند من غري قدح؛
 )2قدح يف ال�سند دون املنت؛  )3قدح يف ال�سند واملنت م ًعا؛  )4عدم القدح يف ال�سند واملنت؛  )5قدح يف املنت
فقط� .أما معايري النقد فتتمثل يف :تفرد الراوي مع وجود خمالفني ،وانقطاع ال�سند� ،أو خلط �أو ت�شوي�ش يف املنت.
مو�سوعة علم احلديث ،وزارة الأوقاف ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة2003 ،م� ،ص.529 - 527
((( حممد �أ�سعد �أطل�س ،حما�ضرات عن ال�شيخ عبد القادر املغربي ،معهد الدرا�سات العربية العالية ،مطبعة
الر�سالة ،القاهرة1958 ،م� ،ص .13
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•عدم التحرج من اقتبا�س املناهج احلديثة وا�ستخدامها يف نقد الرتاث،
واالبتعاد يف الوقت نف�سه عن تقليد النظريات �أو ترديد الآراء �أو انتحال
املذاهب ،فلطاملا ن�صح تالميذه ب�ضرورة نقد الفكرة قبل قبولها بغ�ض النظر
عن م�صدرها ،ثم مراعاة طبيعة املتلقي يف كتابة اخلطابات و�شرح امل�سائل
وتو�ضيح الت�صورات.
•جتنب االحتجاج على اخل�صم يف املجادلة �أو املناظرة بن�ص �أو �سند يخالف
�صريح العقل ،وقد حر�ص ال�شيخ على هذا املنحى يف �شرحه حلقيقة
الأ�صول ال�شرعية والعبادات واحلدود وفقه املواريث واملعامالت وحجاب
املر�أة ...وغري ذلك من الأمور التي كانت مثار قدح من املب�شرين الن�صارى
وامل�ست�شرقني العلمانيني ،فلم ي�ستند يف انتقاداته وردوده على ن�ص قر�آين
وال حديث ،بل كان يعرب ب�أ�سلوبه عن امل�ضمون حتى يكون ال�سجال حول
الأفكار فح�سب(((.
•الإ�سهاب يف ال�شرح ،ثم الإيجاز يف التلخي�ص ،والإكثار من �ضرب الأمثلة
واال�ست�شهادات ،وعدم الإف�صاح عن امل�صادر ،والإحالة يف التفريعات،
وجتنب القدح والفح�ش يف النقد ،وعدم القطع يف ا�ستنباط النتائج �أو
االنت�صار لر�أي .ويبدو �أن ا�شتغاله بالتعليم كان وراء التزامه بهذا املنهج
�إىل حد ما.
إ�سالميا رائ ًدا ،مرجع �سابق� ،ص.54
مفكرا � ًّ
((( ح�سن �سالمة حممد اجلوهري ،ال�شيخ العالمة ح�سني اجل�سر ً
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�أما بنية الر�سالة وم�ضمونها فهي كما حددها امل�ؤلف بحقيقة الديانة
الإ�سالمية وح ِّقية ال�شريعة املحمدية ،و�سوف نحاول يف ال�سطور التالية الك�شف
عن جوهر هذه البنية.
فقد حر�ص امل�ؤلف على ب�سط وتو�ضيح الثوابت العقدية من عبادات
و�شعائر ومعامالت ومعتقدات �إميانية ،مبنحى عقلي �أقرب �إىل منطق احلوار منه
�إىل لغة التلقني.
ف�أول ما تناوله :ق�ضية �أمية النبي وجهله بالكتابة والقراءة ،وا�ستند يف ذلك
�إىل الأخبار املتواترة التي تثبت �أنه مل يتعلم على يد �أحد من الأحبار �أو حفظة
ال�سري والأ�ساطري ،م�ؤك ًدا على �أن كل ما جاء به النبي قد تن ّزل عليه من قبل ذلك
امللك الذي �أر�سله لهداية العاملني ،وقد �أراد بذلك الرد على كتابات امل�ست�شرقني
واملب�شرين الن�صارى التي كانت ت�شكك يف �أمية النبي .وانتهى �إىل �أن الر�أي
الف�صل يف هذه امل�س�ألة ُي�ستمد من الوقائع التاريخية التي خلت متا ًما من وجود
�شخ�ص زعم �أنه قام بتعليم امل�صطفى  ،كما �أن دخول عقالء قومه و�أحبار اليهود
والن�صارى يف الإ�سالم ي�شهد ب�أن ما جاء به  مل يقل به �أحد قبله� ،أ�ضف �إىل
ذلك �شهادة بلغاء ع�صره بالإعجاز البالغي ،واللغوي الذي تفرد به القر�آن ،ومن ثم
َتقطع الأدلة العقلية ب�صدق النبي يف قوله ب�أنه ر�سول مالك امللك �إىل النا�س كافة،
وبرر جحود قومه له ب�أنه ال يرجع لنق�ص يف �صفاته وال طعن يف �أخالقه ،بل يرد �إىل
تعار�ض امل�صالح والغرية واحل�سد والعنت واجلهل والتع�صب ملا كان عليه �أ�سالفهم.
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وثاين الق�ضايا :تتمثل يف تو�ضيحه اخلطاب الدعوي الذي ْا�س َت َّنه النبي يف
التب�شري بالإ�سالم ،ذلك الذي حر�ص على قاعدة «ال �إكراه يف الدين» ،وتخيري
الإن�سان بني الكفر والإميان ،والدخول يف الإ�سالم طواعية؛ ذلك لأن الثواب
والعقاب يف ال�شرع ال يقعان �إال على العاقل املخيرّ  .وقد ر ّد بذلك على فرية� :أن
الإ�سالم انت�شر بحد ال�سيف ،و�أن خلفاء النبي �أرغموا اليهود والن�صارى و�أ�صحاب
امللل الأخرى على الدخول يف الإ�سالم بعد تخريب مدنهم ،و�أو�ضح �أن الذميني
يف الدولة الإ�سالمية لهم حقوق املواطنة وحرية العبادة واالعتقاد ،وعليهم طاعة
النظم التي ت�ضمن �سالمة البالد و�أمن العباد.
وثالث الق�ضايا :هي تربيره ن�سخ ال�شريعة الإ�سالمية لبع�ض الأحكام يف الديانتني
اليهودية وامل�سيحية ،فبينّ �أن الأ�صل واحد ،و�أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
هما القاعدة الرئي�سة التي انطلقت منها كل الأوامر والنواهي الإلهية ،غري �أن ملك
رعيته ،فكان يكلفهم من خالل ر�سله مبا يطيقون تب ًعا لواقعهم
امللوك �أعلم بطبائع ّ
وا�ستيعاب عقولهم ،وملا بلغ العقل الإن�ساين كماله ،وتهي�أ الواقع لقبول الد�ستور
الأبدي� ،أر�سل امللك خامت النبيني مبحكم الآيات ال�شرعية ،وا�ستخلف العلماء
لتو�ضيح املقا�صد ،وحث العقالء على االجتهاد يف تو�ضيح ما التب�س ،وا�ستحداث
الأحكام بالقيا�س ملواكبة املتغريات احلياتية.
مبي ًنا �أن مالك امللوك قد �أر�سل ر�سوله ب�أمارات
ورابع الق�ضايا :هي دالئل النبوةّ ،
وعالمات ت�ؤكد �صدقه ،بالإ�ضافة �إىل خامتة لإقناع املرتابني واملت�شككني ،ويتمثل
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ذلك يف :املعجزات احل�سية والعقلية «الربانية واجلوانية» .ويبدو �أن ال�شيخ قد اطلع
على مباحث املتكلمني وفال�سفة الإ�سالم حول ق�ضية النبوة ،ويت�ضح ذلك يف
منطقية الن�سق ،ومتا�سك احلجج التي �أوردها؛ لي�ؤكد على �أن معجزات الأنبياء
جاءت تب ًعا للثقافة املطروحة ،فنظم القر�آن وبالغته معجز براين لأهل اللغة يف
جواين لإقناع �أهل الكتاب
قري�ش� ،أما املعجز اخلربي والت�شريعي فهو معجز ّ
والعقالء والعلماء والفال�سفة الذين ت�أكد لهم بعد عر�ض الن�سق القر�آين على
مائدة النقد خلوه من �أي ا�ضطراب �أو تناق�ض �أو نَكْ ث �أو نكو�ص ،و�أن د�ستوره جاء
ميجه العوام وال ي�أباه �إال املكابر املعاند ،ويقول يف ذلك:
وطي ًعا ومعقو ًال ال ّ
ً
حمكما ّ
«فهو � -أي الن�ص القر�آين  -يف العقول م�ستح�سن ،ويف النفو�س م�ستملح ،ويف
الأذواق م�ستعذب ،ويف القلوب حمبوب ،وللأ�سماع م�ألوف ..وال ي�صح َ -ب َّ�ص َرك
اهلل تعاىل يف العقل ال�سليم � -أن جتتمع كل تلك ال�صفات فيه اتفاقًا ،وال ي�صدق
بال�صفة يف ذلك ال�ضمري احلر ،فقالوا �إن الذي ظهر لنا وحتققناه من اجتماع تلك
ال�صفات يف هذا الكالم البديع �أنه كالم تعجز عنه قوى الب�شر ،ولو كانوا بع�ضهم
ظهريا»((( ،وقال يف معر�ض ر ّده على الذين يزعمون ب�أن ال�شريعة املحمدية
لبع�ض ً
و�ضعها النبي بعقله و�أريحيته« :ولو كان حممد من �أعقل اخللق ،و�أحذق الب�شر،
و�أكرب الفال�سفة ،و�أعظم ال�سيا�سيني العاملني بو�ضع نظامات الأمم ،ملا �صح يف العقل
�إمكان الت�صديق باقتداره على الإحاطة بجميع ما جاء به� ،إال �أن يكون مر�س ًال من
جانب اهلل تعاىل ،وهو الذي هداه �إىل جميع ذلك ،و�أطلعه عليه ،و�أفهمه �أ�سراره،
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص.30-29
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و�أمره بتبليغه ،ف�إنا نرى �أكرب الفال�سفة مهما بلغوا يف املعرفة والإحاطة بالفنون� ،إمنا
ينبغون يف فن �أو فنني ...و�أما �أن واح ًدا منهم �أحاط بكل فن �أو مبعرفة كل ما هو
�صالح للب�شر فهو �شيء مل يكن �ألبتة ،و�أما حممد عليه ال�سالم ف�شريعته قد �أحاطت
بجميع ما يتكفل بخري الب�شر ...ولو كانت  -ال�شريعة الإ�سالمية  -من و�ضع الب�شر
الختلت وف�سد نظامها كما تختل نظامات الب�شر مبقت�ضى اختالف الزمان»(((.
وخام�س الق�ضايا :تتمثل يف الك�شف عن املعارف العلمية الواردة يف الن�ص
مو�ضحا �أنها من احلقائق الثابتة ،ومن ثم ال يجب االحتجاج بها لنقد
القر�آين،
ً
املعارف العلمية الإن�سانية املتغرية من جهة ،وال العزوف عن طلب العلم بحجة
�أن القر�آن حا ٍو لكل العلوم من جهة ثانية ،وال ت�أويل الن�ص القر�آين ليتفق مع
النظريات التي مل تثبت �صحتها على وجه اليقني من جهة ثالثة ،وقد رد بذلك
على اجلامدين من ال�شيوخ الذين عزفوا عن طلب العلوم احلديثة ،وكذا على
الذين حاولوا الربط بني املعارف القر�آنية والنظريات العلمية والفل�سفات الو�ضعية.
و�ساد�س الق�ضايا :هي تواتر خرب النبي اخلامت يف الكتاب املقد�س و�صفاته ،وعالمات
ظهوره ،وموطنه ،ون�سبه ،واملعجزات التي �سوف ُي�ؤيد بها ،وم�صري دعوته .و�ساق يف
ذلك مائة ا�ست�شهاد ،وحدد موا�ضعها يف�« :سفر التكوين ،و�أ�شعيا ،واملزامري ،ودانيال،

((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص .128-126
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و�إجنيل متى ،ويوحنا» ،وانتهى �إىل �أن الن�صو�ص التوراتية والإجنيلية((( التي ت�شري �إىل
امل�صطفى قد ُح ّرف بع�ضها من جراء الرتجمات وفعل بع�ض املتع�صبني واملنكرين
لنور احلق ،ورغم ذلك فالباقي من الإ�شارات ميكن �أن ي�ستدل عليه العقل الباحث
عن احلقائق والقلب العامر بنور الت�سامح وزاد التقوى وحب اهلل والنا�س.
ثم انتقل �إىل مناق�شة الداللة ال�شرعية لفري�ضة اجلهاد و�أخالقيات احلرب،
وبينّ �أنها تختلف متا ًما عن احلروب الطائفية واحلمالت ال�صليبية وال�سطو
مو�ضحا �أن اجلهاد يف الإ�سالم قد �أمر به ال�شارع للدفاع عن الدين
واالحتالل،
ً
والوطن ،وردع الباغي ،لريد بذلك على املب�شرين الن�صارى الذين و�صفوا
الفتوحات الإ�سالمية ب�أنها �ضرب من �ضروب الإرهاب ،ويقول يف ذلك« :اجلهاد
�إعالء كلمة اهلل تعاىل وهداية املخالفني لذلك الدين ،حتى �إذا دخلوا فيه� ،سواهم
امل�سلمون يف جميع ال�شئون واحلقوق والأحوال ،ال مييز فيه جميع ذلك عربي
على عجمي ،بل الكل �إخوان متنا�صرون ،وكل فرد منهم بالن�سبة لبقية �إخوانه
((( لعل ال�شيخ ح�سني اجل�سر قد اطلع على الكتاب املقد�س يف ترجمته العربية املعا�صرة له التي قام بها �أحمد
فار�س ال�شدياق ووليم واط�س يف بريطانيا عام 1857م� ،أو ترجمة بطر�س الب�ستاين ون�صيف اليازجي ويو�سف
الأ�سري وعايل �سميث وفاندايك التي ظهرت عام 1865م� ،أو ترجمة يو�سف �إقليمو�س التي ظهرت عام
1875م� ،أو ترجمة الآباء الي�سوعيني مع �إبراهيم اليازجي التي �صدرت عام 1876م؛ وذلك لأن الرتجمات
العربية ال�سابقة كانت معيبة وم�شو�شة وناق�صة وغري مق�سمة لإ�صحاحات على ال�شكل احلديث ،نذكر منها
ترجمة يوحنا �أ�سقف �إ�شبيلية التي ظهرت يف القرن الثامن امليالدي ،وترجمة �سعيد بن يو�سف الفيومي التي
ظهرت يف القرن التا�سع امليالدي ،ويف عام 1200م ،قام هبة اهلل الع�سال ب�ضبط الرتجمات ال�سابقة ،و�أطلق
عليها (الفوجلاتا ال�سكندرية) ،ويف عام 1666م ،قام �شركي�س الرزي برتجمة كاملة للكتاب املقد�س ،ولكنها
كانت ركيكة ومليئة بالأخطاء.
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املحمديني كالع�ضو الواحد من اجل�سد ...ذمتهم واحدة ومق�صدهم واحد ،وهو
توحيد اهلل تعاىل و�إفراده بالعبادة وطلب ر�ضاه ،و�إذا مل يهتد �أولئك املخالفون ال
رغبة وال رهبة قاتلهم امل�سلمون حتى ير�ضخوا لأحكامهم ،فيحكمون عليهم مبا
يعود على الهيئة الإ�سالمية بالنفع ودفع امل�ضرة ،ويدخلونهم يف ذمتهم ،مبعنى
�أنهم يحافظون على دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ،لهم ما لهم وعليهم ما عليهم،
ويرتكونهم وما يدينون ،ويفو�ضون ح�سابهم يف الآخرة �إىل اهلل تعاىل ،فهذا اجلهاد
لو قي�س باجلهاد الذي ين�سب لبع�ض ال�شرائع لتبني الفارق الوا�ضح بينها؛ لأن
ال�شريعة املحمدية مل ت�أمر با�ستئ�صال جميع الأعداء حتى الأطفال ال�صغار كما
كان يف تلك ال�شرائع -يق�صد �أ�سفار التوراة الواردة يف الكتاب املقد�س -ومن يعلم
�أحكام ال�شريعتني يف اجلهاد يظهر له الفرق ،ويحكم ب�أن جهاد ال�شريعة املحمدية
يف غاية العدل»((( .و�أ�ضاف ال�شيخ اجل�سر على ما تقدم� ،أن الكتاب املقد�س
مليء ب�أخبار حروب بني �إ�سرائيل ،وكلها تعرب عن الوح�شية جتاه خمالفيهم ،بداية
من قتل الأطفال وال�شيوخ والن�ساء ،ونهاية ب�إف�ساد الزرع ونهب الرثوات وتخريب
الدور ،كل ذلك فعلوه با�سم الرب ،ح�سب ما ورد يف �سفر التثنية ،ودانيال،
والعدد ،ويو�شع و�صموئيل ،وامللوك� .أما اجلهاد يف الإ�سالم فيعرب �أ�صدق التعبري
عن احلرب العادلة ،تلك التي ال تبد�أ بالعدوان ،وال ت�سعى �إىل فر�ض ال�سيطرة
على اجلريان ،ومل تعمد �إىل نهب الرثوات ،وال فر�ض العقيدة ،وال الإكراه يف
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص.112-111
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الدين ،وال نق�ض العهد ،وال رد اليد املمدودة بال�سالم؛ كل ذلك ي�ؤكد على
كذب ادعاءات غالة امل�ست�شرقني واملب�شرين الن�صارى يف حق الر�سالة املحمدية.
و�سابع الق�ضايا :تبدو يف تو�ضيح امل�ؤلف للحكمة العملية الكامنة يف القيم
والأخالق الإ�سالمية والعبادات وال�شعائر من �صالة و�صوم وزكاة وحج ،تلك التي
تنطلق من قاعدة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر التي ف�ضل اهلل بها امل�سلمني
عن �سائر عباده ،وقد �أراد بذلك تبيان �أن الف�ضائل الأخالقية  -وعلى ر�أ�سها الورع
واحلب والت�آخي بني الب�شر والعدل والإن�صاف والكرم والإح�سان والعفة  -هي
املعيار الذي يقا�س عليه �إميان امل�سلم ،فالدين املعاملة ،والإميان عمل ،والو�سطية
�سلوك ،وال�صالة برهان على الطاعة ،وتعبري عن ال�شكر ،وحمد للنعم ،وال�صوم
جماهدة للغرائز وال�شهوات ،والزكاة تراحم وتعاون وبر بني �أفراد املجتمع ،واحلج
جتديد لعهد اهلل على الطاعة والتما�سك واالحتاد من �أجل ن�صرة دينه يف الأر�ض
التي ا�ستخلف الإن�سان عليها.
وثامن الق�ضايا :هي املبادئ االجتماعية الإ�سالمية بداية من �شروط الزواج و�آداب
اجلماع ،و�أ�سباب الطالق ،ووالية الرجل على املر�أة ،واحلكمة من تعدد الزوجات،
والت�سري ،و� ْأمر زواج النبي ،وعلة عدم نكاح زوجاته من بعده ،وفقه املعامالت
واملواريث واحلدود ،وحقوق املر�أة يف التعليم ،واحلكمة من ارتداء احلجاب
الذي ال يعني �سجنها �أو عزلتها �أو حرمانها من التعلّم ،يقول ال�شيخ« :ال�شريعة
املحمدية قد �أجازت للمر�أة اخلروج لبع�ض �أمور �ضرورية من زيارة �أرحامها ،والتعلّم
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لأحكام دينها� ،إذا مل يعلمها الزوج ...احلجاب للمر�أة من �أح�سن الأحكام و�أنفع
الو�سائل ل�صالح الزوج واملر�أة ...ال �ضرر عليها من احلجاب كما �سيحكم به ذوو
الألباب»((( .واجلدير بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن ال�شيخ ح�سني اجل�سر قد �أ�سهب
يف �شرح احلكمة ال�شرعية من تعدد الزوجات ،وذلك يف ر�سالة له جاءت �ضمن
هذه الطبعة؛ ر ًّدا على ر�سالة كتبها �أحد املب�شرين الن�صارى الطاعنني يف اال�سالم،
وبينّ فيها �أن ال�شارع �أباح التعدد على القادرين �شريطة العدل بني الزوجات ،وتب ًعا
للم�صلحة العامة� ،أي وفق حاجة املجتمع يف زمن ما ،ف�شرط الإ�سالم للزواج هو
الباءة� ،أي القدرة على متطلباته؛ ومن ثم ال يجوز للمعدمني والفقراء �أن يظلموا
�أنف�سهم بالتعدد� ،أما الأغنياء القادرون فمباح لهم التعدد عند ال�ضرورة واحلاجة
فر�ضا ،وال �سنة ،بل هو
�شريطة العدل بني الزوجات ،ويعني ذلك �أن التعدد لي�س ً
مباح م�شروط .
وتا�سع الق�ضايا :هي حترير العبيد ،و�أو�ضح �أن الإ�سالم �أحر�ص الديانات ال�سماوية
على �إن�صاف املقهورين وامل�ست�ضعفني ،كما حث على ح�سن معاملة العبيد والإماء،
ورغّب يف عتق الرقاب ،وجعله كفارة للجنايات ال�شرعية ،مثل :القتل اخلط�أ ،والإفطار
يف رم�ضان ،واحلنث يف اليمني ،والظهار .فالإ�سالم �شرع للعتق ،ومل ي�شرع للرق ،و�إذا
ما قارن الطاعنون يف الإ�سالم بني �أحوال العبيد يف الكتاب املقد�س ،وما ورد ب�ش�أنهم
يف ال�شريعة الإ�سالمية ف�سوف يدركون ذلك َالب ْون ال�شا�سع بني ال�شريعتني ،فالإ�سالم
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص.116-114
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مل ي�أمر با�ستعباد الأمم املغلوبة كما هو احلال يف �سفر التثنية والعدد و�صموئيل ،كما �أنه
مل ي�أمر العبيد بطاعة �سادتهم طاعة مطلقة ،كما هو احلال يف العهد اجلديد ،وال� سيما
ر�سائل بول�س ،التي نظرت لنظام العبيد على �أنه قدر �إلهي يجب االن�صياع �إليه ،فلم
حتاول امل�سيحية وفق تلك الأناجيل تغيري واقع العبيد ،كما �أنها مل ت�أمر ال�سادة بعتق
رقابهم وال الإح�سان �إليهم ،بل نا�شدت العبيد الإخال�ص يف خدمتهم .يف حني منع
الإ�سالم امل�ؤمنني به ،التجرب يف معاملة العبيد ،و�إرغامهم على فعل ما يتعار�ض مع
ال�شرع ،وتكليفهم مبا ت�أباها النف�س �أو ال تقوى عليه.
وعا�شر الق�ضايا :كيفية الو�صول �إىل اليقني ،والطريق الأر�شد ،و�سط موجات
اال�ستغراب ،والت�شكيك يف �سالمة العقيدة ،وهي مازالت من الق�ضايا التي ت�ؤرق
�شبابنا؛ ف�أو�ضح �أن �سبيل املت�شككني واملرتابني هو :مطالبة علماء الأمة ودعاتها
ب�إزالة ما التب�س ،وتو�ضيح ما غم�ض ،وتربير ما خفي ،مع عدم الإ�صغاء للمتعاملني
واملتع�صبني وامل�أجورين وال�شاطحني واجلانحني؛ فال يطلب العلم �إال من �أهلهَ ،ف َن َّبه
على �أنه يجب على احلاكم تكليف العلماء با�ستخراج احلجج املقنعة للرد على
ال�شكوك الذائعة ،ب�أ�سلوب يفقهه ال�سائل ويقنعه.
والق�ضية احلادية ع�شرة :هي علة تخلف امل�سلمني وانحطاطهم ،رغم اعتناقهم
للملة املحمدية ،ف�أجاب �أن الإ�سالم لي�س ت�صدي ًقا بالل�سان فح�سب ،بل عمل
بالأركان ،وورع يف الف�ؤاد ،فيقول« :واهلل مل تتكفل هذه ال�شريعة �إال ب�إ�صالح من
مت�سك ب�أحكامها ،وتخلق ب�أخالقها ،وجرى على �آدابها ،كما �صرح القر�آن الكرمي

66

ع�صمت ن�صار

66

بذلك والأحاديث النبوية ،وقد �أخربت تلك ال�شريعة �أن من خالفها يف تلك الأمور
تتوارد عليه �أنواع ال�شقاء ،و�أ�صناف البالء»((( ،فهل جنحد الأ�سفار لعدم ت�أثريها يف
احلمار الذي يحملها؟ �أم نعيب على احلمار عدم درايته بقيمة ما يحمل ،ومن ثم
عدم انتفاعه بها؟ وقد حذّ ر ال�شيخ من �إهمال تعلّم اللغة العربية والرتبية الدينية
يف دور العلم بكل م�ستوياتها؛ لأن مثل ذلك �سوف يحول بني �أبناء الأمة و�أ�صول
دينهم وم�شخ�صاتهم وهويتهم.
والق�ضية الثانية ع�شرة :هي نق�ض مذهب الن�شوء واالرتقاء واالنتخاب الطبيعي
وامل�صادفة والتولد الذاتي للموجودات ،ومنكري عقيدة اخللق من عدم ،واملنكرين
مو�ضحا �أن مثل هذه النظريات تخ�ضع يف املقام
للنبوات والبعث والعامل الآخرً ،
الأول للر�ؤى والت�صورات والفرو�ض التي مل يقطع العلم بثبوتها على وجه اليقني؛
ومن ثم ميكن احلكم عليها ب�أنها �آراء احتمالية� ،أما ما جاء يف القر�آن الكرمي عن
اخللق فلم يثبت �أنه ظني وال خمالف للحقائق العلمية الدامغة؛ ويرتتب على
ذلك الت�سليم به ،والبحث يف الفرو�ض واالحتماالت لبلوغ احلق ،فمن الع�سف
اال�ستناد �إىل املتغري يف نقد الثابت ،فما برح العلماء ي�ؤكدون على �أن ما يعرفونه عن
الكون ال يعدو �أن يكون قطرة يف بحر �أ�سراره ،و�أن العقل الب�شري ما زال عاج ًزا
عن تقدمي ف�صل اخلطاب يف معارفه ،و�أن احلوا�س ال تدرك �إال بقدر معني ،ومع ذلك
ال ن�ستطيع �إنكار ما ال ندركه باحلوا�س من املح�سو�سات املادية كالأثري وامليكروبات
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،املرجع ال�سابق� ،ص .131
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والكهرباء واملغناطي�سية ،كما �أن القول بقدم املادة �أو القول بالهيوىل (�أي املادة
الأوىل االفرتا�ضية) من املقوالت االحتمالية الن�سبية ،فعلم اجليولوجيا ال يقطع
بزمن الأر�ض �إال على �سبيل الرتجيح ،وال بتقدير عمر الكائنات بالقطع ،و�أن ما
نفرت�ضه �أنه نقطة البداية �سرعان ما نكت�شف �أنه حادث لقدمي قبله ،كما �أن تنوعات
املادة تثبت �أن بع�ضها حادث على بع�ض ،فمن الذي يقطع بقدم عن�صر منها على
وجه احلقيقة ،وما هي القوى التي حددت له الوجود يف هذا الزمن االفرتا�ضي ،ثم
تناول �آراء الفال�سفة حول عالقة الزمان واملكان واحلركة باملادة وت�شكالتها ،وال�صلة
التي تربط بني �أ�شكال املادة و�صورها ،والرابطة التي تربط بني العلل واملعلوالت
واملطلق واملحدود ،ثم تطرق �إىل �أدلة وجود اهلل التي �ساقها فال�سفة الإ�سالم؛ وال
�سيما دليل العناية والغائية .وقد ت�أثر فيما انتهى �إليه بر�سائل الكندي (260ﻫ/
ّ
873م) والغزايل (505 - 450ﻫ1111 - 1058 /م) وابن ر�شد(595 - 520ﻫ/
1198 - 1126م) .وحتدث كذلك عن ق�ضية الذات وال�صفات ،وكان �أقرب
للماتريدية((( منه �إىل املعتزلة.
((( املاتريدية هي �إحدى الفرق الكالمية الإ�سالمية ،وتن�سب �إىل الإمام �أبي من�صور حممد بن حممود املاتريدي
(نحو 333 - 228هـ) ،وهو �إمام �أهل ال�سنة يف ع�صره ،واملعبرّ عن �آراء الأحناف يف علم التوحيد ،وقد اعتمد
يف منهجه على ثالثة �أ�صول هي :العيان ،والأخبار ،والنظر� ،أي العلم الذي ال �شك فيه ،واخلرب ال�صادق �أي
أخريا النظر العقلي حيث اال�ستدالل واال�ستنباط واال�ستقراء ،ويعنى
الن�ص الثابت يف احلدوث والداللة ،و� ً
ذلك �أن النقل والعقل م ًعا هما ال�سبيل الأر�شد للوقوف على �أ�صول ال�شريعة واحلقائق الإميانية واحل�سن
والقبيح ،وذهب يف ق�ضية الذات وال�صفات �إىل �أن البحث فيها يجب �أن ي�ؤ�س�س على التنزيه � -أي لي�س كمثله
�شيء  -ومن ثم فكل ما ورد من �أ�سماء و�صفات للباري تعاىل يف القر�آن يجب الت�سليم به ،واعتبار �أن ال�صفات
الإلهية لي�ست �سابقة وال الحقة على ذاته ،و�أنها خمالفة متا ًما لنظائرها املح�سو�سة �أي ال�صفات الب�شرية .ويتميز
الفكر املاتريدي ب�أنه �أ�ضاف على كتابات املتكلمني يف هذا ال�سياق� ،صفة التكوين للباري تعاىل � -أي اخللق =
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والق�ضية الثالثة ع�شرة :هي مناق�شة نظرية التطور التي �ساقها داروين (- 1224
1299هـ1882 - 1809 /م) يف كتابه �أ�صل الأنواع ،مبي ًنا �أن ت�سل�سل الكائنات �إذا
علميا ال يتعار�ض مع القول باخللق؛ وذلك لأننا غري ُم ِل ِّمني بطرائق اخلالق
ما ثبت ًّ
يف �إيجاده للموجودات ،بل �إن القاعدة الرئي�سة التي ن�ؤمن بها �أن اهلل خلق الكون
من العدم ،ولكن تولد الكائنات بع�ضها من بع�ض غري م�ستبعد؛ لأن �أ�صلها وجود
من عدم ،وعليه ف�إن القول ب�أن الإن�سان �أحد �أطوار �ساللة من القردة ال يتعار�ض
مع الدين ،وذلك �إذا ما ثبت باليقني العلمي ما جاء به داروين؛ فمن الي�سري ت�أويل
الآيات الكونية التي حتمل داللة ظنية ،وهذا د�أب املف�سرين وامل�ؤولني الذين حاولوا
فهم احلقائق العلمية الثابتة يف �ضوء ما ورد يف �ش�أنها من الن�صو�ص القر�آنية ،فمق�صد
ال�شريعة لي�س تعليم الب�شر املباحث العلمية الكونية ،وما يتعلق منها بكيفية خلق
العامل ،وال القوانني التي حتكم دوران الأر�ض و�سري الكواكب ،بل هذه املعارف
تتو�صل �إليها النا�س بعقولهم ،وعليه ،فهو يحذّ ر من الت�أويل العلمي لآيات القر�آن؛
وذلك لأن مثل هذا العمل لي�س من مقا�صد ال�شرع ،بل ميكن فهم الآيات الكونية
يف �ضوء ما ثبت من حقائق علمية يف ع�صر ما� ،شريطة عدم الربط بني الداللة
ال�شرعية والداللة ال�سياقية للمعارف العلمية ،ويكون املق�صد هو� :إثبات قدرة اهلل
= من العدم  -وتكوين الأ�شياء على نحو يرت�ضيه الباري يف قوله :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ

[�آل عمران ،]47 /وهي تتعلق باملمكنات حال وجودها و�إخراجها من العدم �إىل الوجود ،وهي التي ت�ؤثر يف
املمكن لإخراجه من دائرة الإمكان �إىل الوجود الفعلي ،وقد نهج ال�شيخ ح�سني اجل�سر عني املنهج يف حديثه
عن ن�ش�أة الكون وموجوداته.
مو�سوعة الفرق واملذاهب يف العامل الإ�سالمي ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة2007 ،م� ،ص
.634 - 613
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وحكمته وعلمه ،فيقول« :فالإن�صاف الإن�صاف �إننا قا�صرون يف �سبيل املعرفة �أعظم
الق�صور ،و�إن و�سائط العلم فينا حلقائق الأ�شياء التي يت�صورها العقل غري كاملة �ألبتة،
فيجوز يف العقل �أن هناك حقائق كثرية ،يف نف�س الأمر ،مل نزل جاهلني بها وغافلني
عنها ،وو�سائطها �إىل معرفتنا مفقودة»« ...و�أعيد حتذيركم من الوقوع يف الغلط بظن
الأدلة الظنية �أنها يقينية ،فحرروا الدليل ،وا�ستو�ضحوا ال�سبيل»((( .ثم ناق�ش �آراء
�أ�صحاب الفل�سفات املادية املنكرة لوجود املالئكة ،واملكذبة خللود الروح .واجلدير
بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن ال�شيح ح�سني اجل�سر يعد �أول من ناق�ش نظرية داروين
والن�شوء واالرتقاء وامل�صادفة بهذا املنحى العقلي يف علم الكالم احلديث ،الذي
يعد ال�شيخ من �أبرز �أعالمه يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،وقد انتحل
منهجه ابنه ال�شيخ ندمي اجل�سر يف كتابيه «ق�صة الإميان» و«اجلواب الإلهي» ،وكذا
ح�سن ح�سني يف مقدمة ترجمته لكتاب «ف�صل املقال يف فل�سفة الن�شوء واالرتقاء»
لآرن�ست هيجل ،وال�شيخ م�صطفى �صربي (1373 - 1277ﻫ1954 - 1860 /م)
يف كتابيه «موقف الب�شر حتت �سلطان القدر» و«موقف العقل والعلم والعامل من
رب العاملني وعباده املر�سلني» ،وحممد فريد وجدي (1373 - 1292ﻫ- 1875 /
1954م) يف كتابه «الإ�سالم دين عاملي خالد».
والق�ضية الرابعة ع�شرة :هي جتديد الدين و�سمات املجتهدين ،فبينّ �أن هناك فرقًا
�شا�س ًعا بني التجديد والتبديد ،فالأول ال ي�ضطلع به �إال العامل املدقق املتمكن من
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص.297 ،147
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فهم مقا�صد ال�شرع� ،أما االجتهاد فهو من عمل الرا�سخني يف العلم بداية من علوم
القر�آن (اللغة ،والداللة ،والأحكام ،والأ�صول) ،وعلوم احلديث (اجلرح والتعديل،
والعلل ،والنا�سخ واملن�سوخ) ،والقيا�س �أي طرائق ا�ستنباط الأحكام ،وال ينبغي
خروج املجتهد على الإجماع يف الأ�صول ،بل ين�صب اجتهاده يف الفروع التي
تعرب عن �إجماع املجتهدين يف ع�صر ما ،فاخلروج على التقليد يف الفروع �أمر تقت�ضيه
مبادئ التجديد التي حث عليها ال�شرع ،والإ�سالم �ضد التقليد واجلمود ،كما �أنه
خ�صم للجنوح واجلموح وال�شطط وال�شطح ،وهو فعل الأدعياء واملتعاملني؛ وعلى
ذلك يرف�ض ال�شيخ ح�سني اجل�سر ر�أي الذين يرغبون يف �سد باب االجتهاد ،بحجة
أي�ضا على
�أن �أئمة ال�سلف دون غريهم من اخللف هم �أهل لهذا الأمر ،ويعرت�ض � ً
بع�ض الفرق التي ت�ستند �إىل القر�آن فقط دون ال�سنة يف اجتهاداتهم؛ وذلك لأن
امل�سلمني م�أمورون باتباع ما �صح وثبت من �سنة نبيهم .وانتهى �إىل �أن باب االجتهاد
مفتوحا �أمام علماء الأمة القادرين على الت�أويل يف �ضوء النقل والعقل،
�سوف يظل ً
والت�أليف بني الدين والعلم والثابت واملتغري .ويقول« :يجب علينا مع�شر امل�سلمني
الأخذ بظواهر القر�آن واحلديث الثابت عن الر�سول �صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم ،ما
مل يقم دليل عقلي قاطع ينايف ظاهر �شيء من ذلك ،ف�إن قام دليل كذلك ينايف
ظاهر �آية �أو حديث ،فعلينا �أن ن�ؤول ذلك الظاهر ،ونرده �إىل معنى حمتمل ،و�إن كان
بعي ًدا يح�صل به التوفيق بني ذلك الن�ص وبني ذلك الدليل العقلي القاطع .ومن
تتبع القر�آن وجميع الأحاديث النبوية الثابتة عن الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ال
يجد �شي ًئا من ذلك يخالف ظاهره الدليل العقلي القاطع� ،إال وميكن ت�أويل ظاهره
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والتوفيق بينه وبني ذلك الدليل ،و�أما الن�صو�ص التي ال تقبل الت�أويل ومعانيها
متعينة فال �شيء منها يخالف الدليل العقلي القاطع ،وال ميكن �أن يقام دليل عقلي
على خمالفتها �ألبتة ،ومن يزعم خالف هذا فعليه البيان»(((.
وال غرو يف �أن حتليلنا لبنية الر�سالة احلميدية قد ك�شف عن عدة �أمور غاية
يف الأهمية ،منها:
•وعي امل�ؤلف بر�سالته الدعوية ،ومتكنه من �آليات الت�ساجل ،و�سعة ثقافته،
ودرايته بالعلوم ال�شرعية واملباحث الكالمية والفل�سفية؛ ذلك ف�ض ًال عن
�إملامه بجانب كبري من املعارف العلمية امل�شهورة يف ع�صره.
•معرفته بالطعون التي وجهت ل�شخ�ص الر�سول عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم وال�شريعة الإ�سالمية ،من قبل املب�شرين الن�صارى وامل�ست�شرقني
العلمانيني وامل�ستغربني.
•حر�صه على توجيه اخلطاب الدعوي �إىل التو�سع يف علم مقا�صد ال�شريعة
لتو�ضيح حقيقة الر�سالة املحمدية ،وعدم طعنه يف �آراء الفرق والطوائف
واملذاهب والفل�سفات املخالفة ،م�ستن ًدا على املقدمات الإميانية فقط ،بل
ّعول على الدليل العقلي ،والربهان املنطقي ،مع التزامه ب�آداب الت�ساجل
والتناظر ،ومراعاته لطبيعة املتلقي ،وثقافته يف لغة اخلطاب.
((( ح�سني اجل�سر ،الر�سالة احلميدية ،مرجع �سابق� ،ص.436

72

ع�صمت ن�صار

72

•ال ي�ؤخذ عليه كما ّبينا عدم تعر�ضه للق�ضايا ال�سيا�سية ،والدعوة للقومية
واخلالفة العربية ،وغري ذلك من الأمور املحظور اخلو�ض فيها �آنذاك،
فمق�صد الرجل  -كما ّبينا  -الدعوة وتو�ضيح حقيقة الإ�سالم ،وقد جنح
الكاتب يف ذلك؛ الأمر الذي �سوف نربهن عليه يف ال�سطور التالية.
ثالثًا� :أثر الر�سالة احلميدية يف الثقافة العربية الإ�سالمية بني التقريظ والتقومي

ّبينا يف ال�صفحات ال�سابقة �أن مق�صد ال�شيخ ح�سني اجل�سر من كتابته
للر�سالة احلميدية هو جتديد اخلطاب الدعوي ،وذلك عن طريق درا�سة مت�أنية
للخطابات امل�ضادة للم�شروع الإ�سالمي ،واال�ستفادة من منهجها يف العر�ض
واملعاجلة ،حتى يت�سنى للدعاة �صياغة �أفكارهم ،وبناء دفوعهم على منطق و�أ�س�س
يقبلها املخالفون ،وقد كان للوقائع التاريخية امل�صاحبة لظهور الر�سالة اجلانب
الأكرب يف بلوغ م�آربها ،فقد انت�شرت يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر
الفل�سفات املادية الطاعنة يف الأديان ،وذاعت املناظرات النقدية بني املب�شرين
الن�صارى و�شيوخ املدار�س واملعاهد الدينية ،والطرق ال�صوفية يف بالد ال�شام،
الأمر الذي يربر تقريظ ال�شيوخ املحافظني واملجددين مل�ضمونها ،وتقدير بع�ض
امل�ست�شرقني ملنهجها يف العر�ض واملعاجلة.
وت�أثر كثري من قادة الر�أي ب�أ�سلوب ال�شيخ يف تناول الق�ضايا ال�شرعية،
والرد على الطوائف ال�سائدة �آنذاك ب�أ�سلوب غري معهود من �شيوخ �أهل ال�سنة
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يف دفاعهم عن �أ�صول العقيدة؛ الأمر الذي ي�ؤكد �أن هذه الر�سالة تعد من �أف�ضل
الكتابات املبكرة يف علم الكالم احلديث.
فذهب جمهرة علماء الدين يف ع�صره ،من �أمثال :ال�شيخ عبد الغني
الرافعي الفاروقي الطرابل�سي مفتي طرابل�س ال�سابق ،وال�شيخ حممود ن�شابة �شيخ
اجلامع الكبري يف طرابل�س ،وال�شيخ عبد اهلل عبد الر�ؤوف ال�صفدي الطرابل�سي،
وحممود ال�شهال ،وال�شيخ عبد البا�سط علي فاخوري مفتي بريوت ،وحممد �سليم
العطار ،وال�شيخ بكر حامد العطار� ،إىل �أن هذه الر�سالة الأمنوذج الفريد للخطاب
الدعوي ال�ساعي �إىل تو�ضيح �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية ،والذب عن حقيقة امللة
املحمدية �ضد الفل�سفات املادية وترهات امللحدين و�أكاذيب الطاعنني؛ ونا�شدوا
ال�سلطان عبد احلميد ب�أن ي�أمر بن�شر هذه الر�سالة حتت رعايته وتدري�سها يف عموم
املدار�س؛ لرد ما �شاع من هذيان الطبيعيني ،وخرافات املاديني التي عمدت �إىل
ت�ضليل �شبيبة امل�سلمني .كما �أ�شادوا مبنهج امل�ؤلف يف الت�ساجل ،الذي جمع فيه
بني النقل والعقل دون قدح اخل�صوم� ،أو الت�سفيه من �آرائهم ،بل اعتمد على
النقد العلمي والرباهني الفل�سفية واحلقائق التاريخية يف �إثبات تهافت حملتهم
على الإ�سالم ور�سوله ،ب�أ�سلوب وا�ضح �سهل الفهم رغم بالغة �صياغته ،وغو�ص
م�ؤلفه يف بحور العلم والفل�سفة؛ الأمر الذي �أهله لي�صبح يف طليعة الكتب التي
يجب على الن�شء درا�ستها ،وعلى الدعاة ا�ستيعابها لل�سري على منهاجها.
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ومن �أف�ضل ما قيل يف و�صف الر�سالة احلميدية ،ما جاء يف نظم حممود
�أفندي ال�شهال:
�أن الر�سال��ة هـ��ذه حـ ًّق��ا �أتـ��ت

بيانهـــ��ا للحــ��ق كالفرقـ��ان

هي حم�ض �إر�ش��اد و�صرف داللة

وهدايـــ��ة حلقيقـــ��ة الإميــــ��ان

منه��ا �أ�سالي��ب البالغـة ق��د �أتـت

()1

منظوم��ة كقالئ��د العقيـ��ان

�أمعن��ت فيـه��ا ناظ��ري فوجـدتها
هلل من�شئه��ا ح�س�ين مـ��ن �سـم��ا

رك ًن��ا لدي��ن الواح��د الديـ��ان

يعل��و همت��ه عل��ى كــي��وان

ذو منط��ق ت��زري فـرائ��د لفظـ��ه
ً
جـهبذا
م��ا مثل��ه ب�ين الأفا�ضـ��ل

بالل�ؤلــ���ؤ املن�ض��ود واملرج��ان
يب��دي معاني��ه بح�س��ن بيـ��ان

وي�أ�سف ال�شيخ ندمي اجل�سر على عدم عناية �شبيبة املثقفني مبطالعة «الر�سالة
احلميدية» ،م�ؤك ًدا �أن �أ�سلوبها ونهجها يف الت�أليف وجمعها بني الدين والفل�سفة
والعلم جدير بالبحث والدر�س؛ ملجابهة التيارات الإحلادية والفل�سفات املادية
واملتع�صبني من �أ�صحاب امللل الذين ما برحوا ي�شككون ال�شباب امل�سلم يف دينه
ويف �صدق الر�سالة املحمدية.
ويربط ال�شيخ ندمي اجل�سر بني كتاب «تهافت الفال�سفة» لأبي حامد الغزايل
و«الر�سالة احلميدية» ،وذلك يف �أن كليهما ك�شف عن الأخطاء التي ا�ستند �إليها
الفال�سفة املاديون يف زعمهم قدم العامل و�إنكارهم اخللق من عدم ،غري �أن «الر�سالة
(((1العقيان من العقيق وهو من نفائ�س اجلوهر ,والكيوان املرتبة العالية.
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احلميدية» مل تنكر قانون ال�سببية الذي ينظم الكون ،وجعلته �أحد دروب القدرة
الإلهية التي ت�ؤكد حكمة الباري يف تنظيمه للعامل وما يحويه من موجودات،
ذلك ف�ض ًال عن عنايته بخلقه ،ف�سخر له الأ�سباب التي ت�ضمن بقاءه.
وي�ضيف ندمي اجل�سر �أن �صاحب «الر�سالة احلميدية» قد جنح يف الرد على
كتابي داروين «�أ�صل الأنواع» الذي ظهر عام (1275هـ1859 /م) ،و«ت�سل�سل
الإن�سان» الذي ظهر عام (1288هـ1871 /م) مبنهج علمي فل�سفي مل ي�سبقه
�إليه �أحد من معا�صريه ،ويبدو ذلك يف عزوف �صاحب «الر�سالة احلميدية»
عن تكفري املعتقدين بكالم داروين ،بل اكتفى بنق�ض االفرتا�ضات التي �أقام
عليها نظريته ،وبني �أنه من الي�سري على املجتهدين من علماء الإ�سالم التوفيق
بني ما جاء يف القر�آن عن خلق الإن�سان وما جاء به داروين وذلك بعد ثبوته
علميا ،فالآيات التي حتدثت عن خلق الإن�سان لي�ست قاطعة الداللة ،ومن ثم
ًّ
تقبل الت�أويل ،ويرى ال�شيخ ندمي اجل�سر �أن ذلك احلكم املو�ضوعي يف نقد نظرية
داروين مل يت� َّأت للق�ساو�سة امل�سيحيني الذين اكتفوا يف انتقاداتهم لكتابي داروين
بتكفري م�ؤلفهما ،مثل �أ�سقف �أك�سفورد والكاردينال ماننغ والدكتور «به ري»
كبري �أ�ساقفة ملبورن ،ولوتاردت �أ�ستاذ الالهوت يف «اليبزيغ» ب�أملانيا ،والدكتور
ق�سطنطني جم�س يف كتابه «الداروينية» �أو «الإن�سان القرد» الذي ن�شر يف باري�س
عام (1294هـ1877 /م) ،وامل�ست�شرق الإجنليزي الدكتور «يل» وعلماء الالهوت
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يف اجلامعة الأمريكية ببريوت وغريهم من الذين عجزوا عن مناق�شة �آراء داروين
مناق�شة علمية هادئة.
وي�شري ندمي اجل�سر �إىل ر�أي يف «الر�سالة احلميدية» ال يخلو من الأ�صالة
والطرافة ،ويتمثل يف تف�سري ال�شيخ ح�سني اجل�سر قوله تعاىل ﮋﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﮊ [فاطر� ]28 /أن املق�صود بالعلماء لي�س رجال الدين الذين
يحفظون كتابه ،بل الرا�سخون يف العلم الذين يجمعون بني �إميانهم باهلل والعلوم
التي ت�ؤكد �صدق �إميانهم ب�أنه اخلالق املريد والعامل واحلكيم ،ومثل ذلك ال يت�أتى
لهم �إال بوقوفهم على �شتى املعارف النظرية والتطبيقية(((.
�أما تلميذه حممد ر�شيد ر�ضا ،فعلى الرغم من �إعجابه مبنهج ال�شيخ يف رده
على الطعون املوجهة للإ�سالم ،ف�إنه ي�أخذ عليه بع�ض امل�آخذ ،منها� :أن ال�شيخ
ح�سني اجل�سر مل ينت�صر للحقائق العلمية الدامغة مثل كُ روية الأر�ض التي
�أنكرتها كتابات بع�ض اجلامدين من رجال الدين ،وقد ر ّد عليه ال�شيخ ح�سني
اجل�سر �أنه مل يرد فتح جمال للتناظر واخل�صومة بينه وبني ال�شيوخ املحافظني �أثناء
رده على الطاعنني يف الإ�سالم ،حتى ال تت�شتت قواه ،ويقود التع�صب بع�ض
�أولئك اجلامدين ل�صد العامة عن قراءة الر�سالة ،غري �أن ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا
مل يقنع بتربير �أ�ستاذه .ومن �أقواله يف ذلك« :لوال مبالغته يف مداراة اجلامدين
أي�ضا لكان ثالث ال�سيد جمال الدين الأفغاين وال�شيخ
من املعممني وكذا العوام � ً
((( ندمي اجل�سر ،اجلواب الإلهي  ،امل�ؤمتر الإ�سالمي ،مطبعة م�صر ،القاهرة1376 ،هـ1957 /م� ،ص 3وما بعدها.
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حممد عبده يف زعامة الإ�صالح»((( ،وقد �أعرب ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا عن
ت�أثره ب�أ�ستاذه يف جمعه بني احلجج العقلية والنقلية ،وحملته على التقليد ،وحثه
على فتح باب االجتهاد((( ،ودعوته لتعليم املر�أة ،وحديثه عن حكمة تعدد
الزوجات يف الإ�سالم .وقد امتد هذا الأثر �إىل كل تالميذه ،نذكر منهم :ال�شيخ
عبد القادر املغربي ع�ضو املجمع العلمي يف دم�شق ،وال�شيخ عبد املجيد املغربي
�أمني �إفتاء طرابل�س ،وال�شيخ �سعيد كرامي ،وال�شيخ �صالح الرافعي ،وال�شيخ
حممد �إبراهيم احل�سيني ،وال�شيخ حممد رحيم ،وكامل امليقاتي((( وولديه حممد
(1353 - 1296هـ1934 - 1879 /م) ،وندمي اجل�سر(1401 - 1315هـ/
1980 - 1897م).
وقد تناول بع�ض امل�ست�شرقني «الر�سالة احلميدية» بالنقد والتحليل ،ومن
�أبرز ه�ؤالء امل�ست�شرق الفرن�سي هرني �إميل ال�ؤو�ست (ت1403هـ1983 /م)
الذي و�صفها ب�أنها �أف�ضل ما كتب يف بلدان الدعوة الإ�سالمية يف بالد ال�شام ،و�أن
ح�سني اجل�سر فاق طرائق املب�شرين يف �صياغة خطابه الدعوي الذي جمع فيه بني
ب�ساطة الأ�سلوب وعمق الفكرة والنربة الهادئة يف خماطبة القلوب والعقول م ًعا(((،
والفرن�سي �سونك هرجرونيه ذهب �إىل �أن «الر�سالة احلميدية» جنحت يف تغيري نظرة
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،ال�سنة وال�شيعة ،ج ،2مطبعة املنار ،القاهرة1947 ،م� ،ص.206
((( عبد اهلل بن �سعد الرو�شيد ،قادة الفكر الإ�سالمي ،رابطة الأدب احلديث ،الريا�ض1394 ،هـ� ،ص.394
((( م�ؤ�س�سة البحوث وامل�شاريع الإ�سالمية :املو�سوعة احلركية ،ج ،1تراجم �إ�سالمية من القرن الرابع ع�شر الهجري،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1980 ،م� ،ص .82
((( J.jomier, le commenaire coraniue du manar p.23 Paris 954
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الغربيني للإ�سالم ،وذلك من خالل مناق�شة امل�ؤلف للعديد من الق�ضايا التي مل
يفهمها امل�ست�شرقون على الوجه الذي ف�سره وو�ضحه ال�شيخ ح�سني اجل�سر ،كما
�أن الر�سالة عربت �أ�صدق التعبري عن املدر�سة الإ�صالحية احلديثة يف بالد ال�شام،
ال�ش َبه عن الإ�سالم مبنهج عقلي هادئ((( ،و�إىل مثل
تلك التي ا�ضطلعت بدفع ُّ
ذلك ذهب الدكتور خالد زيادة وال�شيخ املعت�صم باهلل البغدادي وذلك يف الندوة
التي �أقامتها جامعة اجلنان بطرابل�س عن �أثر «الر�سالة احلميدية» ودورها يف ميدان
الدعوة وعلم الكالم احلديث.
وتجُ ِمـع العديد من الدرا�سات املعا�صرة على �أن �أثر «الر�سالة احلميدية» مل
يقف عند كتابات تالميذه فح�سب ،بل امتد �إىل كثري من رواد الفكر الإ�سالمي
من القرن الع�شرين �أولئك الذين تتلمذوا على منهج ال�شيخ من خالل كتاباته،
وانتحلوا �أ�سلوب «الر�سالة احلميدية» يف ميدان الدعوة ،والرد على امل�ست�شرقني،
واجلمع بني الدين والعلم.
ويحدثنا فهمي جدعان م�ؤك ًدا على ت�أثر كل من �أبي املعايل حممود �شكري
الألو�سي (1342 - 1273هـ1923 - 1856 /م) وحممد جمال الدين القا�سمي
(1333 - 1283هـ1914 - 1866 /م) وال�شيخ طنطاوي جوهري (- 1287
1359هـ1940 - 1870 /م) بنزعة ال�شيخ ح�سني اجل�سر يف التوفيق بني الدين
((( ت�شارلز �آدم ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،ترجمة عبا�س حممود ،جلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية ،مطبعة
االعتماد ،القاهرة1935 ،م� ،ص.170 - 169
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والعلم ،ودعوته �إىل �ضرورة ت�سلّح الدعاة باملعارف الفل�سفية والعلمية ملناظرة اخل�صوم،
والدفاع عن مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية مبنهج يفهمه الأغيار .و�ضرورة ت�أ�سي�س
االعتقاد على العقل الفل�سفي واملنجزات العلمية ،وذلك يف �إثبات وجود اهلل،
و�صدق نبوة حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم ،واال�ستناد �إىل الواقع االجتماعي يف
املقابلة بني ال�سنن ال�شرعية والقوانني الو�ضعية ،وو�ضع حدود وقواعد لت�أويل الثابت
من املنقول ليتواءم مع القاطع من احلقائق العلمية والبديهي من املعقول(((.
تلك كانت �أهم االنتقادات التي ُوجهت لكتاب «الر�سالة احلميدية» ،وال
يبقى �إال �أن �أدعوك عزيزي القارئ �إىل �أن تعيد قراءة هذه الر�سالة يف �ضوء ثقافة القرن
احلادي والع�شرين؛ لتحكم بنف�سك على ما بها من ر�ؤى و�أفكار ،ومدى �صالحيتها
ملجتمعنا العربي الإ�سالمي املليء بع�شرات االجتاهات والنزعات والق�ضايا ،التي
رئي�سيا يف ت�شكيل الر�أي العام القائد والعقل اجلمعي ال�سائد.
لعبت ً
دورا ًّ
وخليق بنا �أن نت�ساءل :ملاذا جنرت خطابات ال�سلف؟ وننا�شد ال�شبيبة يف
القرن احلادي والع�شرين االقتداء بها؟ هل هو احلنني للما�ضي التليد؟ �أم هرب
من مرارة �أنني احلا�ضر ال�شريد؟ �أم هو االعرتاف بالعجز والعمى عن ر�ؤية هالل
العيد؟ �أم لرغبة واعية يف و�صل اخلطاب الذي انفرط عقده يف زمن ال�شتات؛
لبعث �أمل جديد يف بطل وليد يلفظه رحم �أمة �أعياها اجلمود وال�سكوت ،يف زمن
ظامل ُحكم عليها فيه باملوت.
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .239 - 228
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قائمة ببليوجرافية مب�ؤلفات ال�شيخ ح�سني اجل�سر
((�(1إ�شارات الطاعة يف حكم �صالة اجلماعة :وهي ر�سالة مطبوعة ومفقودة ،ويرجع
تاريخها �إىل (1304هـ1886 /م).
(((2الأبيات :وهي ر�سالة �صغرية ت�شتمل على بع�ض املقاالت والأ�شعار ،وهي من
أي�ضا.
الكتابات املفقودة � ً
(((3الأنوار القد�سية يف �شرف اخلدمة الع�سكرية :وهي جمموعة من ال�شروح والتعقيبات
على الأحاديث النبوية ال�شريفة التي حتث على اجلهاد وف�ضائله ،وهي الطبعة الثانية
لكتابه «ذخرية امليعاد يف ف�ضائل اجلهاد».
(((4البدر التمام يف مولد �سيد الأنام( :مطبوع) ،وي�شتمل على �سرية امل�صطفى 
�شعرا ،وما زال �أرباب الطريقة اخللوتية يتغنون بها يف احتفاالتهم ،وقد ُ�سجلت
ً
ب�صوت ال�شيخ ب�سام البارودي.
(((5بنات الأفكار يف ك�شف حقيقة الكيمياء وم�شارق الأنوار :وهو عبارة عن جمموعة
مقاالت خمطوطة.
(((6تربية امل�صونة :جمموعة مقاالت مطبوعة يف الأخالق.
(((7تعدد الزوجات :جمموعة مقاالت مطبوعة.
(((8التوفري واالقت�صاد :جمموعة مقاالت مطبوعة.
(((9احل�صون احلميدية يف العقائد الإ�سالمية :تقع يف � 211صفحة ،وطبعت طبعتني:
الأوىل طبعت على نفقة �صديقه حممد كامل البحريي الطرابل�سي عام (1328هـ/

81

تقدمي

81

1910م)� ،أما الطبعة الثانية (1351هـ1932 /م) ،فطبعت مبطبعة املكتبة التجارية
الكربى بالقاهرة ،وقام بت�صحيحها الأ�ستاذ ر�ضوان حممد ر�ضوان .والكتاب يف
جملته يعد الر�سالة املكملة ملنهج ال�شيخ ح�سني اجل�سر يف الرد على الطاعنني يف
الإ�سالم ،وقد تناول فيه التعريف بعلم التوحيد و�أغرا�ضه ،ومنهج البحث فيه،
وقواعد الإميان و�أ�صول الإ�سالم ،و�إثبات �أدلة وجود اهلل و�صفاته ،والإميان بالر�سل
والأنبياء ومعجزاتهم ،وطبيعة الر�سالة املحمدية ،والفرق بني النبي والويل ،والإميان
بوجود املالئكة ،والبعث ،والق�ضاء والقدر ،وق�ضية كالم اهلل ،وق�ضية املعاد ،وحجية
ال�ش َبه عما جاء يف القر�آن يف الآيات الكونية،
ال�سنة النبوية ،ومقا�صد ال�شريعة ،ور ّد ُّ
الروحية.
ومناق�شة �آراء العلماء والفال�سفة ،و�إثبات وجود اجلن ،واملخلوقات ُّ
((1(1حكمة ال�شعر :جمموعة مقاالت مطبوعة.
((1(1خديجة وبثنية :ق�صة خمطوطة.
((1(1الذخائر يف الفل�سفة الإ�سالمية( :خمطوط) يحتوي على مقاالت خمت�صرة عن
�أ�شهر فال�سفة الإ�سالم ،وبع�ض �أقوالهم (وهو كتاب مدر�سي).
((1(1ذخرية امليعاد يف ف�ضائل اجلهاد :وقد طبع طبعة ثانية كما �أ�شرنا با�سم «الأنوار
القد�سية يف �شرف اخلدمة الع�سكرية».
((1(1الر�سالة احلميدية :تقع يف � 332صفحة يف طبعتها الأوىل� ،سنة (1306هـ/
1888م) وطبعت على نفقة املريزا حممد ملك الكتاب ال�شريازي ،ثم طبعت طبعة
ثانية على نفقة ح�سن القرق برخ�صة جمل�س معارف والية بريوت ،بدون تاريخ،
ثم طبعت مرة ثالثة بالقاهرة عام (1322هـ 1904 /م) على نفقة م�صطفى البابي
احللبي ،وتقع يف� 400صفحة باملطبعة احلميدية بالأزهر ،و ُعني بت�صحيحها �إبراهيم
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م�صطفى �إ�سماعيل النبهاين ،وهي الن�سخة التي اعتمدنا عليها يف �إخراج هذه
الطبعة .وقد ّذيلت ب�ضميمة ،ت�شتمل على تقاريظ �أكابر علماء طرابل�س وبريوت،
بالإ�ضافة �إىل ر�سالة �صغرية يف تعدد الزوجات ،وحجاب الن�ساء ،والطالق ،وترجم
«الر�سالة احلميدية» للرتكية �إ�سماعيل حفني املان�سرتيل  -واعظ جامع «�آيا �صوفيا»
 ون�شرت مرتجمة �إىل الرتكية يف جريدة «ترجمان احلقيقة» .وي�شري خالد زيادةؤخرا �إىل اللغتني الفرن�سية
الذي قام بتحقيقها �إىل �أن «الر�سالة احلميدية» ترجمت م� ً
والأملانية ،ومل يذكر تفا�صيل ذلك.
((1(1ر�سالة يف �آداب البحث واملناظرة( :خمطوط).
((1(1ر�سالة يف �صدقة الفطر( :خمطوط).
((1(1ريا�ض طرابل�س ال�شام �أو حدائق طرابل�س ال�شام :وهي جمموعة مقاالت يف اللغة
والأدب والأخالق واالجتماع والفقه والدعوة ،جمعت يف �أربعة جملدات �ضخمة
بعد وفاة ال�شيخ ،وحتتوي على مقاالته يف الفرتة املمتدة من (1310هـ 1313 -هـ/
1893م 1896 -م).
(�(1(1سرية مهذب الدين :وهي رواية اجتماعية فيها نقد الأخالق والعادات ،ون�شرت
يف جريدة «طرابل�س ال�شام».
((1(1العقيدة الإ�سالمية والعقيدة الن�صرانية( :خمطوط) وهي درا�سة يف مقارنة الأديان.
( (2(2العلوم احلكمية يف نظر ال�شريعة الإ�سالمية :وهو كتاب مدر�سي عن تاريخ الفل�سفة
الإ�سالمية وطبيعة العالقة بني النقل والعقل.
((2(2علم تربية الأطفال( :خمطوط).
((2(2القر�آن الكرمي وعدم اقتبا�سه �شي ًئا من التوراة والإجنيل ،ويحتوي على ر�سالة �أخرى
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يف ع�صمة الأنبياء( :خمطوط).
((2(2كلمات لغوية( :مطبوع).
((2(2الكواكب الدرية يف الفنون الأدبية :يف الأدب وال�شعر والبيان والبديع والإن�شاء،
وقد �ألفه يف �شبابه (خمطوط).
((2(2جمموعة يف خطب اجلمعة( :خمطوط).
((2(2جمموعة من ال�شعر( :خمطوط) ،وتقع يف � 700صفحة ،ويبلغ عدد �أبياتها حوايل
ثالثة ع�شر �ألف بيت.
((2(2منظومة هدية الألباب يف جواهر الآداب :وهي �أرجوزة يف علم الأخالق من �أجمل
ما نظمه ال�شيخ ،وتدعو للتحلي بالآداب ،وطلب العلوم ال�شرعية والعلوم الطبيعية،
وطبعت باملطبعة امليمنية .وطبعت مرة ثانية على نفقة حاكم قطر علي بن عبد اهلل
الثاين عام(1379هـ1959 /م) ،وتقع يف �ست ع�شرة �صفحة.
((2(2نزهة الفكر يف مناقب موالنا العارف باهلل ال�شيخ حممد اجل�سر :تقع يف � 271صفحة
طبعت �سنة (1306هـ1888 /م) يف املطبعة الأدبية يف بريوت .وت�شتمل على
الروايات ال�شفهية التي تناولت كرامات ال�شيخ حممد اجل�سر ،وقد جمعها ال�شيخ
ح�سني اجل�سر بنف�سه من رواتها يف طرابل�س وبريوت والقد�س وقرب�ص ،والكتاب يف
جملته يك�شف عن نزعة امل�ؤلف ال�صوفية ووجهته الأ�شعرية.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف
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ح�سني اجل�سر

ُطبع لأول مرة عام (1306هـ1888/م)
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�سبب ت�أليف الر�سالة

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ر�سول اهلل،
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد،
فيقول الفقري �إىل عفو مواله ح�سني بن حممد اجل�سر الطرابل�سي� :إنني
يف هذه الأثناء( )2وجدت يف جرائد بالدنا ال�شامية بع�ض مقاالت مرتجمة عن
جرائد �أورباوية من�سوبة لبع�ض �أحبار الإنكليز املدعو �إ�سحاق طيلر ،قد حاول فيها
(((1مل ي�ضع امل�ؤلف يف الن�سخة الأ�صلية �أي عناوين رئي�سية �أو فرعية ،واكتفى  -هو �أو النا�شر  -بذكر املو�ضوعات التي
تناولتها «الر�سالة احلميدية» جممعة يف نهاية الكتاب؛ وهو ما جعل ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا يقول يف ر�سالة وجهها
للم�ؤلف« :وكنت �أود لو جعلتم لكل م�س�ألة �أو مو�ضوع يف الر�سالة عنوانًا ،فهي كمقالة واحدة ،ال �أبواب فيها،
وال ف�صول ،وال عناوين ت�سهل املطالعة ،واملراجعة»؛ ومن ثم ارت�أت اللجنة العلمية و�ضع عناوين يف منت الكتاب،
م�سرت�شدة باملو�ضوعات التي ورد ذكرها يف نهاية الكتاب؛ تي�س ًريا على القارئ ،ومراعاة لأعراف الطباعة احلالية ،مع
ترك املو�ضوعات املجمعة يف نهاية الكتاب كما وردت يف الطبعة الأ�صلية( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي
مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).
(((2ورد يف الأ�صل :يف هذا الأثناء( .م).
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التوفيق بني معتقد الإ�سالم ومعتقد امل�سيحيني ،و�إقامة الدالئل على تقاربهما
وت�شابه كتبهما ،و�أن االختالف بني الطائفتني لي�س �إال يف �أمور غري جوهرية.
وذكر يف �إحدى تلك املقاالت �أنه �أتى البالد امل�صرية ملخالطة الإ�سالم
�صريحا بهذا
وا�ستك�شاف حقيقة دينهم لبلوغ هذه الغاية ،وكالمه و�إن كان ً
ي�شف عن ا�ستح�سان الدين الإ�سالمي ،ويرنو �إىل دفع اعرتا�ضات
املق�صد ،ولكنه ُّ
يوردها بع�ض �أحبار بالده على امل�سلمني ،فيعار�ضهم بورود �أمثالها عليهم ،ويدعوهم
لل َّن َ�ص َفة((( ،والعتبار الدين الإ�سالمي �أول م�ساعد على متدن الأمم املتوح�شة التي
َي َّدعون حر�صهم على متدنها ،م�ستد ًّال ب�أن الذي �شوهد يف �إفريقيا �أن تلك الأمم
هناك �أ�سرع قبو ًال للدين الإ�سالمي من �سواه ،وهو �أفعل يف تهذيب �أخالقهم
وتعزز �أنف�سهم من كل ما عداه ،وما ذاك �إال ملطابقته ل�صريح العقول و�سهولة
غريبا مع عدم املب�شرين به
فهمه عليها ،وقد انت�شر هناك يف هذه ال�سنني ً
انت�شارا ً
والداعني �إليه.
ومع ذلك كله فالناظر يف كالم هذا الق�س ال يقطع بحقيقة مق�صده ،و�إن
كان ُيتخيل للفكر �أن بحثه يف هذا ال�ش�أن للتو�صل �إىل ك�شف احلقيقة لبني جلدته
و�إقناعهم بال�صواب� ،أعانه اهلل تعاىل على عمله الذي ير�ضي اهلل تعاىل ،وبلّغه
مق�صده فيه.
((( ال َّن�صفة :الإن�صاف والعدل( .م).
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بع�ضا �آخر من رجال الإنكليز املت�ض ِّلعني يف اللغات والفنون
أي�ضا �أن ً
وبلغني � ً
قد �سعى هذه الأيام ببناء معبد للإ�سالم يف البالد الإنكليزية ،و�أنه يبا�شر هناك
بن�شر جريدة عربية؛ ليكون ُجلّ مق�صدها البحث عن حقيقة الدين الإ�سالمي،
و�إ�شهار ف�ضائله لدى غري العارفني بها ،وقد رغب هذا الرجل بوا�سطة �أحد �أذكياء
امل�سيحيني اللبنانيني املوجود الآن يف لندن من بع�ض ف�ضالء بلدتنا �أن تقدم
بع�ض مقاالت للجريدة املذكورة يف هذا البحث الرفيع ،وفَّقه اهلل ملا فيه خري العامل
الإن�ساين وما ير�ضي موالنا جلَّ وعال.
وقد خطر يل حيث وجدت جما ًال للكالم و�سمي ًعا للنداء �أن �أحرر ر�سالة،
ُي�ستبان منها حقيقة الدين الإ�سالمي وكيفية حتققه ملُ َّت ِبعيه ،على �أ�سلوب جديد
�سهل الفهم ال تمَ َلّه الأنف�س وال ت�ستوعره((( الأفكار ،يروق العقول احلرة ،ويعجب
الأذهان املطلقة عن قيود التع�صب� ،إن �شاء اهلل تعاىل.
ت�سميتها باحلميدية

وحيث �إن احلامي للدين الإ�سالمي وامل�ؤيد ل�شعائره واملحافظ على �أوامره هو
ح�ضرة موالنا �أمري امل�ؤمنني ،وخليفة رب العاملني ،حامي حمى الإ�سالم ،و ُم َ�ش ِّيد
(((
�أركان �شريعة امل�صطفى  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ال�سلطان الأعظم واخلاقان
((( ت�ستوعره :جتد فيه �صعوبة (ت�ست�صعبه)( .م).
((( اخلاقان :كلمة ترتية معناها امللك( .م).
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الأفخم ،ال�سلطان ابن ال�سلطان ،ال�سلطان «الغازي عبد احلميد خان» ابن ال�سلطان
الغازي عبد املجيد خان� ،أدام اهلل �أيامه ،ون�صر �أعالمه ،و� َّأمده بالإمدادات الإلهية
والتوفيقات ال�صمدانية(((.
فكان من كمال حظ هذه الر�سالة وطالع �سعدها الأكرب �أن تكون ال�سمه
الكرمي من�سوبة ،ويف �صحائف ح�سناته مكتوبة؛ �إذ هي ح�سنة من ح�سنات ع�صره
ال�سعيد ،وقطرة من بحار تقدم رعاياه يف منهج املعرفة والت�سديد؛ ف�سميتها:
وح ِّق َّية ال�شريعة املحمدية» ،ف�أ�س�أل
«الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية َ
اهلل تعاىل التوفيق لطرق ال�صواب ،وهداية قلوب ذوي الألباب ،للنظر يف عاقبة
يوم امل�آب� ،إنه قريب جميب.
�ضرب مثال لدعوى الر�سول 
وهذا �أوان ال�شروع باملق�صود بعون امللك املعبود ،ف�أقول :قام رجل بني
جماهري بلدة ،وهو من �أول ن�ش�أته قد ُعرف بينهم بال�صدق والأمانة ،ومل ُي ْع َهد
عليه تزوير وال احتيال باطل ،كما �أنه معروف لهم ب�أنه �أمي ال يقر�أ وال يكتب،
ف�ض ًال عن اقتداره على تقليد خط �سواه ،ومل ي�سبق له معاناة بو�ضع قوانني امللوك
ونظامات الأمم املتكفلة ب�صالح الرعايا ،فنادى ب�أعلى �صوته بني �أولئك اجلماهري،
وقال:
وتقد�س( .م).
ال�ص َمد :ال�سيد املطاع الذي ال ُيق�ضى دونه �أمر ،وهو من �صفاته تعاىل َّ
((( ال�صمدانية :من َّ
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يا �أيها النا�س� ،إين ر�سول ملككم �إليكم� ،أمرين �أن �أبلغكم ر�سالته ،و�أ�شرح
لكم قوانينه التي �س ّنها لكم الآن ،وهو ي�أمركم بال�سري على مقت�ضاها والعمل
بفحواها ،وقد كان فيما م�ضى من الزمان �أر�سل �إليكم ر�س ًال غريي ،بلغوكم
عنه قوانني كانت منا�سبة لذلك الزمان املا�ضي ،فالآن ي�أمركم برتك كثري من
تلك القوانني القدمية؛ حيث �إن الزمان الذي كان ينا�سبها وتنا�سبه قد انق�ضى،
ويوجب عليكم اتباع هذه القوانني اجلديدة التي �أر�سلني بها ،كما يوجب عليكم
�أن تهجروا العوائد التي �أخذمتوها عن �أ�سالفكم �أو ابتدعتموها ب�أهوائكم ،مل يكن
�أمركم بها وق ًتا من الأوقات ،و�إمنا هي عادات قبيحة ي�أباها العقل ويمَ ُ ُّجها((( الطبع،
وترجع عليكم بال�ضرر ،وكثري منها هو لنعم امللك كفران ،وعلى �ضعفاء رعيته
عدوان ،فعليكم بت�صديقي و�سلوك طريقي حتى �أبني لكم ما ير�ضي امللك وما
يغ�ضبه.
انق�سامهم ب�ش�أن هذا الرجل �إىل طوائف

ج�سيما،
عظيما
ومن�صبا ً
ف�أجابوه ب�أجمعهم وقالوا له :مه ًال �أيها املدعي مقا ًما ً
ً
لقد كلفتنا بدعواك هذه �سلوك طريق ي�صعب علينا �سلوكه ،وتنفر منه نفو�سنا،
وت�شمئز((( عقولنا ،وت�ضطرب من ت�صور احتماله �أفكارنا� ،إال �إذا حتققنا �أن ملكنا
(((	يمَ ُ ُّجها :ي�أباها ويرف�ضها( .م).
((( ت�شمئز :تنفر وتكره( .م).
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املغدق علينا النعم ،وامل�ست�أ�سر �أرواحنا((( بالكرم ،هو ي�أمرنا به وير�ضاه لنا ،ف�إننا
حينئذ ال ي�سعنا �إال االنقياد والت�سليم �إليك ،والت�صديق بر�سالتك والإقبال على
�إطاعتك؛ ملا مللكنا علينا من الأمر النافذ وال�سلطان القاهر ،ولعلمنا �أنه ال يختار لنا
ح�سا ومعنى ،فهل ل�صحة دعواك من برهان؟ وهل معك دليل
�إال ما فيه �صالحنا ًّ
ي�ضطرنا �إىل اخل�ضوع لك والإميان؟
فقال ذلك الرجل :نعم يا ذوي الألباب ،وهل يليق بالعاقل الت�صديق
بدعوى �إال بدليلها املر�شد �إىل ال�صواب؟ �إن معي كتابًا من امللك بخطه وختمه
و�إن�شائه املعلومة لديكم ،يقول فيه� :إن فالنًا ،وهو �أنا ،حامل كتابي هذا ،املتحلي
بالعالمات الفالنية الظاهرة فيه لل ِعيان ،هو �صادق يف كل ما يبلغكم عني ،وهو
ر�سويل �إليكم لي�شرح لكم القوانني التي �سننتها لكم؛ لتعود بالنفع عليكم،
فامتثلوا �أوامره واجتنبوا نواهيه.
فقالوا له� :أبرز لنا هذا الكتاب الذي ّتدعيه حتى يتميز ال�صدق من املَي(((،
وتزاح ال�شبهة من البني ،فحينئذ �أبرز لهم كتابًا و�ألقاه بني �أيديهم ،واجتمع للنظر
فيه قا�صيهم ودانيهم ،فنظروا ب�أجمعهم فيه وقر�ؤوه وفهموا معانيه ،ف�إذا هو طبق
ما الرجل ّيدعيه ،م�شتمل على خطاب امللك لأولئك اجلماهري ب�أن هذا الرجل
احلامل كتابي املتحلي بالعالمات الفالنية الظاهرة فيه هو ر�سويل �إليكم ،وهو
((( امل�ست�أ�سر �أرواحنا� :أي الذي �أخ�ضعها و�أَ َ�س َرها( .م).
((( املَينْ  :الكذب( .م).
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�صادق فيما يبلغكم عني من دقيق وجليل ،فامتثلوا �أوامره واجتنبوا نواهيه،
وخذوا عنه القوانني التي �سننتها لكم� ،إىل �آخر ما ادعى ذلك الرجل من وظائفه
التي فو�ضها امللك �إليه.
وقد كان �أولئك اجلماهري يف قوة املدارك ومعرفة طرق اال�ستدالل متفاوتني
ومفرتقني عدة طوائف؛ �إذ من املعلوم �أن العلم ال يوجد جميعه عند واحد ،ولكنه
يوجد عند اجلميع:
فطائفة منهم كانوا يعرفون خط امللك حق املعرفة وال ي�شتبهون فيه ،ويعلمون
�أنه ال ُيقلد ،فعندما نظروا ذلك الكتاب قالوا :هذا خط ملكنا ،فهذا كتابه بال
ارتياب ،فنحن قد �أَ ْذ َع َّنا ملا فيه ،و�صدقنا هذا الرجل فيما يدعيه.
أي�ضا،
وطائفة منهم كانوا يعرفون ختم امللك �أمت املعرفة ،ويعلمون �أنه ال ُيقلد � ً
أي�ضا قد
فحينما نظروا �إليه قالوا :هذا ختم ملكنا الذي ال يقبل التزوير ،فنحن � ً
�صدقنا هذا الرجل بال نكري.
وطائفة منهم كانوا يعرفون �إن�شاء امللك و�أ�ساليبه امللوكية وخطاباته ال�سلطانية
التي يق�صر عن بالغتها �سواه ،فقالوا :نعم� ،إن �إن�شاء هذا الكتاب هو �إن�شاء ملكنا
املعلوم لنا اخت�صا�صه به ،وهذا اخلطاب خطابه الذي نعهده منه يف خماطباته
أي�ضا قد �صدقنا هذا الرجل فيما ادعاه.
رعاياه ،فنحن � ً
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وطائفة منهم مل يكونوا يعرفون �شي ًئا مما تقدم ،ولكن كانوا يعرفون �أن عند
امللك �أنوا ًعا من التحف والذخائر التي ال توجد عند �سواه من �أكرب الأغنياء و�أعظم
امللوك ،فقالوا لذاك الرجل� :إن برهان �صدقك عندنا �أن حت�ضر لنا من عند امللك
التحفة الفالنية ،والتحفة الفالنية من تلك التحف املخت�صة بخزائنه ،فقال لهم:
�أفعل �إن �شاء اهلل تعاىل ،وبعد مدة وجيزة �أح�ضر لهم ما طلبوه ،ونظروا �إليه وحتققوه،
حم�صن بخزائنه غاية
وهم يعلمون �أنه ال ميكن �إح�ضاره �إال ب�إذن امللك و�إرادته� ،إذ هو َّ
التح�صني ،فعند ذلك �صدقوا ذلك الرجل يف دعواه على �أكمل وجه.
وطائفة منهم قالوا� :إن ملكنا كان فيما م�ضى من الزمان قد �أر�سل لنا
ر�سالً ،و�أ�صحبهم بقوانني تنا�سب ذلك الوقت وتكفي احتياجاته ،وقد برهنوا
على �إر�سال امللك �إياهم مبا �أثبت دعواهم ،وكانوا يقولون لنا� :إن امللك مزمع
على �إر�سال ر�سول �إليكم ي�أتي بعد زمان من �أيامنا هذه ،وي�صحبه بقوانني تتكفل
ب�إ�صالح �شئونكم ،وتنا�سب الزمان الذي ير�سله فيه ،وتقوم باحتياجاته ،و�إن ذلك
الر�سول توجد فيه عالمات هي كذا وكذا ،وذكروا لنا عالمات كثرية ال ي�صدق
العقل بوجودها ب�أجمعها يف �شخ�صني.
فنحن الآن نت�أمل فيما جاء به هذا الرجل وادعى �أنه من عند امللك ،ف�إن
كان مواف ًقا ملا قاله �أولئك الر�سل ،و ُوجد فيه تلك العالمات التي ذكروها لنا ،نعلم
�أنه �صادق فيما يدعيه ،و�إن كان الأمر بخالف ذلك رف�ضنا دعواه بال ارتياب،
فعندما ت�أملوا قوانينه التي َي َّدعي �أنه مر�سل بها وجدوها طبق ما �أخربتهم به الر�سل
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املتقدمون ،وبحثوا عن العالمات التي قالوا �إنها توجد فيه فوجدوها موجودة ظاهرة
أي�ضا ،واتبعوه �أكمل االتباع.
فيه بال متويه ،فعند ذلك �صدقوه بدعواه � ً
وطائفة منهم قالوا :الأحوط �أن نرت َّوى وننظر فيما ي�أمرنا به ذلك الرجل وما
ينهانا عنه ،ويف تلك القوانني التي يدعي �أنها من عند امللك ،ف�إن كان ي�أمرنا مبا
نعهده مطاب ًقا لر�ضى ملكنا ،وينهانا عما نعهده خالف ر�ضاه ،ور�أينا القوانني التي
أي�ضا من قوانني امللك ،متك ِّفلَة بخري الوطن ،رافعة عن
جاء بها هي طبق ما نعهده � ً
�سيما �إذا ر�أينا ذلك الرجل ال ي�أمر ب�شيء يعود عليه ب�صالح
النا�س �شرور املحن ،ال َّ
خا�ص به ،بل مطالبه عائدة بالنفع العام جلميع ال�شعب ،نعلم �أنه �صادق يف دعواه،
و�إن كان الأمر خالف ذلك كله نعلم �أنه كاذب مبدعاه ،فعندما نظروا �إىل �أوامره
مر�ضيا مللكهم ،ور�أوا قوانينه كذلك متكفلة بخري البالد
وجدوها طبق ما يعهدونه ً
وجناح العباد ورفع الف�ساد ،وال �صالح له خ�صو�صي يف كل ما ي�أمر به وينهى ،بل
هو م�شتمل على ما يجلب اخلري ويدفع ال�ضري ،حمت ٍو على تعليمهم �شكر امللك
على �إنعاماته عليهم ،وباحلقيقة ذلك ال�شكر عائد باملنافع �إليهم ،فعند ذلك جزموا
ب�صدق ذلك الرجل مبا يدعيه ،وخ�ضعوا له �أمت اخل�ضوع.
وطائفة منهم قالوا :ال �شك �أن جميع ما يدعيه هذا الرجل بيننا ،وما ين�شره
من القوانني ،وما هو عازم على �إجرائه من الت�صرف ب�أحوال من يتبعونه من رعية
ملكنا ،ال بد �أن يعلم به ملكنا ،ومن املحال �أن ال يعلمه لظهوره عل ًنا بني اخلا�ص
والعام ،ومثل ذلك ال يتم كتمانه ولو عن �أق�صى البالد ،ف�إن كانت دعواه �صحيحة
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� َّأقره امللك على �أعماله ،ومل ير�سل �إليه من يكذبه ويقب�ض عليه وعلى من يتبعه
مزورا على امللك خطه وختمه
ويعاقبهم �أ�شد العقاب ،و�إن كان كاذبًا يف دعواهً ،
ومتالعبا يف رعيته ح�سب هواه ،فال �شك �أن امللك يف �أ�سرع وقت بعدما يعلم
ً
خربه ير�سل من يكذبه مبدعاه ،ويقب�ض عليه وعلى �أتباعه ،وينزل بهم النكال
حقريا عند ملكنا احلكيم احلازم ،بل هو �أمر
ال�شديد؛ لأن هذا االفرتاء ال يكون ً
من �أعظم الأمور ،ي�ستحيل �أن يعفو عنه �أو يت�ساهل فيه ،ف�صرب �أولئك القوم مدة
من الزمان كافية لأن يعلم امللك خرب ذلك الرجل ،وم�ضت الليايل والأيام التي ال
ي�صدق العقل معها �أن يخفى على امللك خربه ،ومع ذلك مل يرد من جانب امللك
من يكذب ذلك الرجل ويقب�ض عليه وعلى من يتبعه و ُينزل بهم النكال((( ،ومينع
النا�س عن العمل بقوانينه التي ن�شرها بينهم يف جميع ال�شئون والأحوال ،بل مل
يزل ذلك الرجل يزداد اتبا ًعا يو ًما فيو ًما ،ويعلو �ش�أنه حي ًنا فحي ًنا ،فعند ذلك جزم
�أولئك الطائفة ب�صدق ذلك الرجل ،واتبعوه �أكمل االتباع.
وطائفة منهم مل ت�سبق �أفكارهم �إىل تلك الأدلة التي و�صلت �إليها �أفكار
�أولئك الطوائف ال�سابقة ،و�إمنا ت�أملوا يف �ش�أن هذا الرجل ،ويف متابعة �أولئك
الطوائف له ،ويف الوجوه والدالئل التي حملتهم على ت�صديقه والت�سليم �إليه،
فقالوا� :إن ه�ؤالء الأقوام الذين اتبعوا هذا الرجل ال �شك �أنهم عقالء و�أ�صحاب
�آراء �سديدة ،وم�ستعدون لال�ستدالل على احلقائق والتو�صل لل�صواب ،ونراهم
((( النكال :النازلة ،والعقاب( .م).
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قد تركوا عوائدهم امل�ألوفة لهم واملوروثة عن �آبائهم ،وهجروا �أكرث قوانني ملكهم
التي كان قد �س ّنها يف الزمان املا�ضي ،كل ذلك ب�سبب ت�صديقهم هذا الرجل،
جدا ،و�أنهم يعلمون
وال �شك �أن هجر مثل تلك العوائد املذكورة ي�صعب عليهم ًّ
قط ًعا �أن تركهم لكثري من القوانني التي كان �س ّنها لهم امللك �إن مل يكن ب�أمره
ور�ضاه ي�ستحقون انتقامه ال�شديد ،فت�صديقهم هذا الرجل ال بد �أن يكون نا�ش ًئا
عن حترير �أدلتهم التي اعتمدوها يف ت�صديقه ،ولوال �أنها �أدلة قاطعة �أو�صلتهم �إىل
ال�صواب ملا كانوا جروا مبقت�ضاها ،وملا هجروا م�ألوفاتهم وتعر�ضوا النتقام ملكهم،
ولكانت عقولهم ال�سليمة متنعهم �أن ُيقدموا هذا الإقدام ويخاطروا هذه املخاطرة
اعتما ًدا على دليل �ضعيف �أو هوى نف�س وخيم العاقبة.
فاتفاقهم جمي ًعا على ت�صديق هذا الرجل مع تنوع �أدلتهم ،ال �شك �أنه
حجة �أخرى م�ستقلة تثبت دعواه� ،إذ �إن من املحال الذي ال ي�صدقه العقل �أن
يكون ذلك االتفاق من �أولئك القوم العقالء وتوفر تلك الأدلة التي و�ضحت
لهم حا�ص ًال بوجه ال�صدفة ،وال يقول بال�صدفة يف ذلك �إال مكابر ،فنحن اعتما ًدا
على جميع ما تقرر لدينا على هذا الوجه امل�شروح ،وهو اتفاق ه�ؤالء اجلماهري
بهذه الكيفية التي ال تكون بوجه ال�صدفة ،وال تن�ش�أ �إال عن تثبت وحتقيق تام من
�أولئك العقالء ،قد �صدقنا هذا الرجل فيما يدعيه ،وامتثلنا جميع ما ي�أمرنا به،
ُم ِق ِّرين ب�أنه ر�سول ملكنا بال ا�شتباه.
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وطائفة منهم كانوا ممن �أغفلهم �أمر معا�شهم وا�ستغراقهم يف لذاتهم ،فهم ال
يعلمون �أن للنا�س ً
متوليا عليهم ،و�أن حقيقته �أنه كبري ،له ال�سلطة التامة على
ملكا ً
�شئون جميع النا�س ،بحيث يت�صرف يف �أحوالهم مبوجب العدل؛ حتى ميكنه �أن
يجمع الأموال الكثرية منهم التي ال يتوفر جمعها لغريه ،و�أنه ميكنه �أن يقتني التحف
الفاخرة التي ميتنع على �سواه �أن يقتنيها؛ النفراده بانقياد النا�س �إليه مادة و�أدبًا،
فيمكنه جمع قواهم احل�سية واملعنوية �إىل قوته ،فيبلغ بذلك ما ال يبلغه غريه.
وكانوا � ًأي�ضا من غفلتهم يظنون � ًأي�ضا �أن �أمور النا�س وجمرى �أحوالهم
ومعامالتهم مبقت�ضى القوانني التي بني �أيديهم ،كل ذلك لي�س بتدبري ملك واختيار
مت�صرف مت�سلط ،بل يتوهمون �أن ذلك جميعه جا ٍر على طريق االعتياد ومقت�ضى
(((
جاريا بال تخلف
نامو�سا م�ألوفًا ً
تقلبات الزمان وطوارق ا َحل َد َثان  ،حتى �صار ذلك ً
�ألفته الطباع ،وخالفه عندها ال ي�ستطاعَ ،ف ُه ْم بالأحرى �أن ال يعرفوا ر�س ًال للملك
وكيفية �إر�سالهم وو�ضع القوانني من جانب امللك ،و�أنها باختياره و�أن له تبديلها
ب�سواها ،فه�ؤالء القوم ملا �سمعوا دعوى ذلك الرجل التي ادعاها يف بلدتهم على
ر�ؤو�س الأ�شهاد ،ونظروا �إىل �شئون �أولئك الطوائف معه ،و�أنهم كذبوه �أو ًال وحاوروه،
ثم انقادوا �إليه و�صدقوه ،تنبهت �أفكارهم وا�ستيقظت �ألبابهم ،ومن ي�سمع يخل ،فقال
جدا ،ف�إن كان يوجد للنا�س ملك مت�سلط عليهم
بع�ضهم لبع�ض� :إن هذا الأمر مهم ًّ
غاية الت�سلط ،و�ش�أنه يف تلك ال�سلطة �أن يت�صرف يف �أحوالهم ،و�أن يجمع �إليه قواهم
الدهر( .م).
((( طوارق احل ََد َثان :م�صائب َّ
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ويتحلى بغناهم ،وهو الآن مر�سل هذا الرجل وي�أمرنا باتباعه ،وبقينا نحن يف غفلتنا
ذكرا ،فال �شك �أن عاقبتنا تكون وخيمة علينا� ،إذ
هذه ،ال منتثل له � ًأمرا وال نرفع له ً
ال بد �أن هذا الرجل يبلغه حقيقة حالنا وعدم التفاتنا �إليه ،فينتقم منا �أ�شد االنتقام،
وال يعذرنا بجهلنا وغفلتنا عن �سلطانه ،فال�صواب لنا �أن نت�أمل يف كالم هذا الرجل
ودعواه يف �شئون ه�ؤالء اجلماهري الذين خالفوه ثم اتبعوه ،حتى نتو�صل �إىل حقيقة
احلال �أهو �صادق فنتبعه �أم كاذب فبالتكذيب ن�صدعه(((؟
ف�أخذوا يت�أملون يف ذلك مع كامل التحري و�أمت البحث ،فبعد ت�أملهم
وحتريهم الكامل وبحثهم التام عن حقيقة ال�صواب نتج لهم ما ملخ�صه:
ال�صحيح ِّ
�إننا و�إن كنا ال نعرف �أن يف الكون ً
ملكا ،وال نعرف خطه وال ختمه وال �إن�شاءه،
وال �شي ًئا من قوانينه؛ حتى نقابل بها ما جاء به هذا الرجل ،وال نعرف �أخبار
الر�سل املتقدمني يف �ش�أنه ،وال العالمات التي علموه بها ،فال �أقل من �أننا نعترب
�شهادة ه�ؤالء اجلماهري الكثرية الذين قالوا� :إنهم يعرفون تلك الأمور جميعها
ويتحققونها ،وقد اتخذوها عمدتهم يف ت�صديق هذا الرجل ،و�سلوكهم يف �سبيل
ي�صعب عليهم �سلوكه لوال تيقنهم ب�صدقه ،فاتفاقهم على ذلك وهم عقالء،
وت�صريحهم ب�شهاداتهم �أنهم يعرفون تلك الأدلة وال يرتابون فيها ،و�أنها كافية
للت�صديق و�سلوك هذا الطريق الذي فارقوا فيه م�ألوفاتهم وبع�ض ما �أمرهم به
الكبري الذي دعوه با�سم امللك هو دليل لنا ٍ
كاف على �صدق هذا الرجل فيما
((( ن�صدعه :نن�صرف عنه( .م).
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يدعيه؛ ف�إن ذلك كله ال يكون نا�ش ًئا بطريق ال�صدفة �أو عن عبث �أو هوى نف�س
�أو مداهنة حتمل �أولئك الأقوام على الأمر اخلطري ،و�إذا �أهملنا هذا اال�ستدالل،
وقطعنا النظر عن �شهادة ه�ؤالء الأقوام يف �ش�أن هذا الرجل وعن جميع ما �أجروه
معه ،فال ميكننا �أن نهمل النظر فيما �أح�ضره من التحف الفاخرة التي طلبت منه،
و�شهد له طالبها ب�أنها من عند امللك وال توجد عند �سواه ،وال ميكن �إح�ضارها �إال
قطعيا �أن يوجد عنده مثل
ب�إذنه ،ونحن كذلك نرى �أنه لي�س من �ش�أن هذا الرجل ًّ
هذه التحف ،بل مبقت�ضى �ش�أنها وعزتها وقلة �أمثالها جتزم عقولنا ب�أنها ال توجد
�إال عند من له ال�سلطة التامة والت�صرف املطلق يف �أموال النا�س ،قادر على جمع
قواهم احل�سية واملعنوية �إىل قوته حتى تبلغ درجة ميكنه معها �أن يقتني مثل هذه
التحف النفي�سة ،ف�إح�ضار هذا الرجل لها عندما طلبت منه هو دليل ٍ
كاف على
وجود كبري مت�صف بتلك ال�صفات ال�سامية ي�سمى ً
ملكا ،و�أنه هو الذي �أر�سل
ذلك الرجل �إلينا ،و�صدقه يف دعواه بت�سليمه له تلك التحف عندما طلبت منه،
فاعتما ًدا على ذلك كله قد جزمنا نحن بوجود ملك للنا�س ،وب�إر�ساله هذا الرجل
�إلينا ،وخ�ضعنا له �أمت اخل�ضوع ،وانقدنا �إليه كامل االنقياد.
بع�ض ممن �أخذتهم عزة النف�س عن الإقرار ب�صدق ذلك الرجل

هذا ،وقد كان يوجد بني �أهل تلك البلدة من كل طائفة من الطوائف
املتقدمة �أنا�س �أخذتهم عزة النف�س ُوع ُت ُّو الأَ َن َفة((( والتهالك على ما اعتادوا عليه
((( ُع ُت ّو الأَنَ َفة� :شدة الغرية واحلمية( .م).

17

حقيقة الديانة املحمدية

17

مورو ًثا عن �آبائهم ،فت�صوروا �أن هذا الرجل �إذا �سلمنا له دعواه فال بد �أن ي�صري هو
الآمر علينا ونحن امل�أمورين له ،وكثري منهم قد كانوا �أمراء بني �أقوامهم ،متميزين
على �أقرانهم ،ف�صعب عليهم ت�صديقه واخل�ضوع له ب�سبب تلك الو�ساو�س ،ف�أ�صروا
ظاهرا وقلوبهم مملوءة بت�صديقه ،ولكنما غلب هواهم العاجل على
على تكذيبه ً
عقولهم ،وهان عليهم انتقام امللك الآجل مبا �سكنت �إليه نفو�سهم من اختيارها
الباطل ،وهكذا يوجد من احلمقاء من تراه عند انفعاالته النف�سية من نحو عزة
النف�س �أو الغ�ضب �أو الغرية �أو التع�صب الباطل َي ْغ ِم�ص((( احلق وين�صر الباطل،
ويهون عليه اخلطر العظيم ،ثم يندم بعد ذلك حني ال ينفعه الندم.
ثم �أخذ �أولئك املعاندون ي�ؤ ِّولون كل دليل من الأدلة التي اعتمد عليها
�سواهم من �أولئك اجلماهري بت�أويالت واهية وتمَ َ ُّحالت((( �ساقطة ،وي�صرفون ك ًّال
منها عن داللته بطرائق فا�سدة ال يقبلها �صريح العقل ،وال ي�شهد بها ال�ضمري
احلر ،وتارة يغلطون �أولئك الأقوام يف ا�ستدالالتهم بغري �سند ُيعتمد عليه ،وغفلوا
عن �أمر ال َيغفل عنه �إال البليد اجلاهل بطريق اال�ستدالل ،وال ينكره �إال متجاهل
مكابر يدعي جواز وقوع املحال ،وهو �أنه لو �سلم لهم بالفر�ض وجماراة اخل�صم
ت�أويل كل دليل على ِح َد ِته ،ال ي�سلم العقل ال�سليم وال�ضمري احلر �أنه بطريق
ال�صدفة قد توفرت تلك الدالئل لت�صديق ذلك الرجل ،وتي�سر له �أن ي�صورها
((( َي ْغ ِم�ص :يحتقر ،يعيب( .م).
(((	تمَ َ ُّحالت :ادعاءات ُم َت َكلَّفة( .م).
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مع ف�سادها ب�صور الأدلة ال�صحيحة ،ويمُ َ ِّوهها((( على �أولئك اجلماهري حتى �أقنع
�أفكارهم بت�صديقه ،و�أخرجهم مما �ألفوه �إىل غري ما �ألفوه ،على �أن بع�ض تلك
�ساعيا بتدوينها لديهم ،و�إمنا
الدالئل مل يكن ذلك الرجل ً
مقيما لها عليهم ،وال ً
�أو�صلتهم �إليها عقولهم بعد الت�أمل واال�ستب�صار ،وال �صنع له فيها �ألبتة.
ووجود العالمات التي قالت الر�سل قبله �إنها توجد فيه ال ي�صدق العقل
أي�ضا �أن يكون يف قدرته �إحداثها يف نف�سه و�أحواله ،وقد جهل ه�ؤالء امل�ؤ ِّولون �أن
� ً
الأ�شياء املجتمعة لها حكم غري حكم كل فرد منها على انفراده ،فلها من القوة
ما لي�س له ،وهذا ُم َ�سلَّم يف املح�سو�سات واملعقوالت ،ف�شهادة الفرد غري �شهادة
الأفراد الكثرية املجتمعة ،وهذه تفيد ما ال تفيده الأوىل ،وتعطي من القوة ما ال
تعطيه ،وكذلك الأدلة الكثرية املجتمعة على نتيجة واحدة تقنع ال�ضمري وتبعده
عن الركون للت�أويل ،ما ال يفعله الدليل الواحد والدليالن ،ف�إذا �سلمنا �أن ذلك
الرجل َت َي َّ�سر له تقليد خط امللك ،فكيف ي�صدق العقل �أنه مع ذلك تي�سر له
تقليد ختمه و�إن�شائه ،وموافقة القوانني التي �سنها امللك �ساب ًقا ،و�إح�ضاره التحف
التي ال توجد �إال عند امللك وال ميكن �إح�ضارها �إال ب�إرادته؟ وكيف اتفق مع ذلك
�أن توجد فيه العالمات التي كانت الر�سل املتقدمون ذكروا �أنها توجد يف الر�سول
أي�ضا �أمر دعواه على امللك
الذي يف عزم امللك �أن ير�سله بعد حني؟ وكيف خفي � ً
(((	يمُ َ ِّوهها :يجعلها ملتب�سة( .م).

19

حقيقة الديانة املحمدية

19

بعد �إ�شاعته يف البلدة ،ومرور مدة كافية لبلوغ خربه للملك ،ومل ير�سل �إليه من
يكذبه ويعاقبه؟
وباحلق �إنه ال ي�صر على القول بتلك الت�أويالت واعتقاد ال�صدفة بتلك
املوافقات �إال مكابر جامد على هواه وتع�صبه الأعمى ،ي�ستحق �إهمال كالمه
وعدم االلتفات �إليه.
ذكر طائفة يتم�سكون بتكذيب ذلك الرجل ً
مت�سكا �أعمى

وقد وجد ممن كذب ذلك الرجل فرقة مل ُي ِعملوا فكرهم يف اال�ستدالل
على �صدقه �أو كذبه ،فغاية ما كان منهم �أنهم بقوا متم�سكني مبا �ألفوه من قدمي
الزمان مورو ًثا عن �أ�سالفهم ،وقالوا�« :إننا ال نرتك ما نحن عليه وال نفارقه �إىل
�سواه»ً ،
وتع�صبا �أع�شى((( ،وه�ؤالء القوم لو قيل لهم�« :إن هذا الرجل
مت�سكا �أعمى
ً
�إذا كان �صادقًا يف دعواه يخ�شى عليكم من انتقام امللك ب�سبب عدم اتباعه» ،مل
يكن لهم من اجلواب �إال قولهم�« :إنه كذاب ،ونحن ال ن�صدقه فيما يدعيه» ،فهذا
غاية ما عندهم من اجلواب النا�شئ عن اجلمود البارد والفكر اخلامد ،فه�ؤالء
اخلاملون هل يظلمهم امللك ب�إنزال انتقامه بهم؟ ال واهلل؛ لأنه لو قيل له عند �إرادته
عقاب من كذب ر�سوله�« :إن ه�ؤالء معذورون يف تكذيبهم �إياه لعدم ظهور دليل
لهم على �صدقه» ،كان له �أن يقول« :لو كنت �أراهم عدميي العقول فاقدي الإدراك
�سيئ الب�صر بالليل من غري عمى( .م).
(((	�أع�شىِّ :
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يف �أمر معا�شهم لكنت عذرتهم وعفوت عنهم ،ولكني �أراهم يف �أمور معا�شهم
و�صواحلهم اخلا�صة بهم ذوي عقول وتنبه تام وتيقظ كامل ٍ
كاف لبلوغهم م�آربهم،
فكان عليهم �أن يوجهوا هذه القوى التي ي�ستخدمونها يف تعي�شهم و�صواحلهم �إىل
الت�أمل يف دعوى ذلك الرجل ،واال�ستدالل بوا�سطتها على �صدقه �أو كذبه ،كما
ي�ستعملونها يف ا�ستداللهم على �أخ�صامهم عند منازعتهم يف �أغرا�ضهم ،ف�إذن هم
عندي غري معذورين ،بل تهاونهم يف االلتفات �إىل كالم ر�سويل والت�أمل يف دعواه
هو الذي �أعمى عني ب�صريتهم و�أوقعهم يف خط�أ تكذيبهم �إياه ،وبذلك ي�ستحقون
انتقامي و�سلب �إنعامي ،ف�أنا �أنتقم منهم بهذا الوجه الظاهر اجلاري على موجب
العدل».
االهتمام ب�إقناع الفرق املكذبني له وهدايتهم �إىل ت�صديقه

ثم �إن ذلك الرجل املدعي �إر�سال امللك �إياه بعد اتباع �أولئك اجلماهري له
الـم َت َم ِّحلة((( عليه
مهتما ب�إقناع الذين مل ي�صدقوه ،وهم الفرقة املكابرة ُ
مل يزل ًّ
دائما
بالت�أويالت الواهية ،والفرقة املكذبة له بدون التفات �إىل الدالئل ،فجعل ً
يقدم لهم الن�صائح ويو�ضح لهم الأدلة ويوقظ �أفكارهم ملا فيه �صالحهم ،وهم مع
(((
نفورا ومكابرة وجمو ًدا ،فلما �أعياه �أمرهم وحتقق �أنه ال ينجع
ذلك ال يزدادون �إال ً
الـم َت َم ِّحلة :املحتالة ،ال�سالكة ٍ
لطرق ملتوية( .م)
((( ُ
((( ينجع :يفلح( .م).
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فيهم عمل الربهان ،ور�آهم قد انت�صبوا له ولأتباعه �أعداء �أَ ِل َّداء يرتقبون الفر�ص
للإ�ضرار والأذى ،جرد لهم ال�سيف ونا�صبهم احلرب ب�أمر امللك الذي �أر�سله.
ل َي ْن َج ْع ِب ِه ال ُّن ْ�ص ُح مَ ْ
�إِ َذا املَ ْر ُء مَ ْ
ل َي ُك ْن

َل ُه َرا ِد ًعا �إِ َّال ال َع َ�صا َف ْو َق َر�أْ ِ�س ِه

منا�صبته لهم احلرب لأجل الأمن منهم

فا�ستعان مبن �أطاعه على من ع�صاه ،وقامت بني الفريقني احلرب على قدم
و�ساق ،وحا�صل الأمر بعدما ا�ستمرت احلرب بينهما �سجا ًال�ُ ،س َّنة اهلل يف خلقه �إذ
جعل الأمر دو ًال� ،أنه انت�صر ذلك الرجل على خمالفيه ،والعاقبة للمتقني ،فقتل
بع�ضهم �إذ ال دافع لأذاهم �إال القتل ،و�إتالف امل�ؤذي �أمر معقول مقبول ،وبقتلهم
�سالمة املدينة من الدمار.
َوق َْط ُع َك ال ُع ْ�ض َو املَر ِْي َ
�ض �إِنْ َي ُك ْن

الو ِ
اج ِب
ِب ِه َح َيا ُة املَ ْر ِء َعينْ ُ َ

ك�سرا ل�شوكة �أذاهم ب�ضرب اال�سرتقاق عليهم ،وجزاء
وا�ست�أ�سر بع�ضهم ً
ملخالفتهم ر�ضاء ملكهم ،و�أخ�ضع بع�ضهم المتثال بع�ض �أوامره التي تكف ب�أ�سهم
عن الإ�ضرار به وب�أتباعه ،و�شرط عليهم �أن ال يجاهروا بتكذيبه و�إن كانوا باط ًنا
وحذرا من ان�صداع �أفكار متبعيه ،و�أن يدفعوا �إليه من
مكذبني حفظًا لأبهتهً ،
مكا�سبهم ما يكون عونًا على تدبري �شئون البلدة ،و�أبقى جمازاة تكذيبهم له �إىل
ح�ضور امللك ،يفعل بهم ما تقت�ضيه حكمته.
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أي�ضا مل
والبع�ض منهم خرج من البلدة والتج�أ �إىل املعاقل واجلبال ،وه�ؤالء � ً
وحذرا من
يهمل حماربتهم كلما �أمكنته الفر�صة؛ �أم ًال يف رجوعهم �إىل ت�صديقهً ،
ِّكرهم عليه وعلى �أتباعه بالأذى عند قدرتهم عليه ،وقد �أنذرهم ب�أنه و�إن خل�صوا
من انتقامه بتح�صنهم ،فال يخل�صون من انتقام امللك متى ح�ضر وظهر عليهم ،ف�إنه
يفعل بهم حينئذ ما ي�ستحقونه مبقت�ضى العدل واحلكمة.
ظاهرا
قبوله ت�صديق من �صدقه ً

ظاهرا ،و�أ�ضمروا يف
والبع�ض منهم �أجل�أهم اخلوف �أو الطمع �إىل الت�صديق ً
قلوبهم التكذيب ،ف�أحلقهم ذلك الرجل ب�أتباعه ،وعاملهم معاملة �أ�شياعه؛ لأنه
كان يقول� :إين م�أمور من امللك �أن �أعترب ظاهر من يتبعني؛ لأن البحث عن
كثريا منهم بعد �أن يكون �صادقًا ،ويفتح لأعدائي بابًا �أن
علي ً
بواطنهم رمبا �أف�سد َّ
يقولوا عني �إين مرتاب يف �أتباعي وغري مطمئن لهم ،وه�ؤالء القوم املتلب�سون متى
انك�شف حالهم للملك فيما بعد واطلع على بواطنهم ،و�أنهم مل يتبعوا ر�سوله �إال
خوفًا �أو طم ًعا وهم يبغ�ضونه �أ�شد البغ�ض ،ويرتقبون الفر�ص لأذيته و�أذية �أتباعه
ال�صادقني ،فال �شك �أنه ينزل بهم �أ�شد النكال ويذيقهم الأهوال� ،إذ هم �أعظم
�ضررا من �سواهم ،وال ُي ْ�ؤ َمن يف جميع الأحوال �أذاهم.
ً
والبع�ض منهم �أجل�أهم اخلوف �أو الطمع مبا يف �أيدي ذلك الر�سول و�أيدي
�أتباعه من الأموال التي يجمعها لإ�صالح �ش�أن املدينة �إىل الت�صديق واخل�ضوع
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ظاهرا ،وهم يف الباطن مكذبون ،ولكنهم بعدما خالطوا ذلك الرجل واختربوا
ً
�أحواله وفهموا حقيقة القوانني التي ادعى �أن امللك �أر�سله بها ،و�شاهدوا معاملته
مع �أتباعه بكل ا�ستقامة ،و�أنه ال ي�أمر �إال باخلري وال ينهى �إال عن ال�شر ،ان�شرحت
ظاهرا وباط ًنا ،ف�صدقوه كذلك ،و�صاروا من خيار �أتباعه و�أكرم
قلوبهم لت�صديقه ً
�أن�صاره.
�شرح حاله  حني قام يف دعوى الر�سالة

خربا بجميع ما حررناه ،وفهمت رموزه وخفاياه ،وظهر لك يف
�إذا �أحطت ً
�ش�أن هذا الرجل �أن العقل احلر ال�سليم اخلايل عن الهوى والتع�صب الأعمى،
املطلق من قيود التقليد وخجل اخلروج عن اخلط�أ الذي اعتاد عليه ،يحكم ب�صحة
دعواه ،و�أنه ر�سول امللك بال ا�شتباه؛ لأن اتفاق تلك الدالئل ال يكون بوجه
ال�صدفة عند كل لبيب عاقل ،فاعلم �أن حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -قد نقل لنا بالتواتر؛ �أي :نقل لنا اجلماهري الكثرية الذين ال
ُيح�صى عددهم ،ويحيل العقل تواط�ؤهم على الكذب  -ك�إحالته مث ًال تواط�ؤ
النا�س جمي ًعا على الإخبار بوجود مكة وهي غري موجودة ،عن اجلماهري الكثرية
جرا عن اجلماهري الكثرية ،كذلك الذين �شاهدوه ونظروه ر�أي
كذلك  -وهلم ًّ
العني ،و�أحاطوا ب�أحواله ومبا جرى له يف مدة حياته مع الأمم ،حتى مت له ت�صديق
الألوف من �أتباعه بكل ما جاء به� ،أنه بعدما م�ضى له من العمر �أربعون �سنة بني
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قومه ،وقد عرفوه بال�صدق والأمانة حتى دعوه «حممد الأمني» ،ومل يجر له يف
تلك املدة تعلم القراءة والكتابة ،ومل يجتمع مع �أهل هاتني اخلطتني اجتما ًعا
ميكنه معه �أن يتعلمهما منهم ،وي�ؤهله ذلك الكت�ساب جملة من معارف الأمم
و�شرائع الأقدمني وقوانني املمالك ،ومل يعرث عليه يف تلك املدة مبعاناة �شيء من
ذلك.
�صورة دعواه بني الأمم وبيان ما دعاهم �إليه

قام بني جماهري العامل من العرب والعجم مع قلة ذات يده وقلة �أن�صاره
و�أعوانه ،وعدم �سبق �سلطنة يف �أجداده قد زالت ،فيظن به �أنه يريد ا�سرتدادها
بالتحيل على الرئا�سة ،فادعى �أن اهلل � إله العامل �أر�سله �إىل النا�س كافة لأجل
�أن يبلغهم �شرعه الذي �شرعه لهم؛ ليتكفل بنجاحهم يف الدنيا والآخرة ،و�أن هذا
كثريا
ال�شرع ينا�سب زمانه الذي ُبعث فيه �إىل انق�ضاء هذا العامل ،و�أنه ين�سخ به ً
من �أحكام �شرايع الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل قبله فيما م�ضى من الزمان الذي
كان هذا املن�سوخ ينا�سبه ،و�أنه ينهاهم عن عوايد و�أخالق قبيحة م�ضرة ب�صواحلهم،
ورثوها عن �آبائهم �أو زينها لهم ال�شيطان ،و�أقبح �شيء منها عبادة الأوثان والنريان
والأحجار والأ�شجار ،و�أنه ي�أمرهم بتوحيد اهلل تعاىل واعتقاد ات�صافه ب�صفات
الكمال ،وتنزهه عن �صفات النق�صان ،و�أنه يعلمهم كيفية �شكرهم خلالقهم على
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نعمه التي �أنعمها عليهم ،وباحلقيقة ذلك ال�شكر عائد باملنافع �إليهم� ،إىل غري ذلك
من كل ما يجلب لهم اخلري ويدفع عنهم ال�ضري مما حوته �شريعته املر�سل بها.
امتناع الأمم �أو ًال من ت�صديقه

فعندما �سمع منه �أولئك اجلماهري عاليهم ودانيهم و�سالطينهم وجبابرتهم
هذه الدعوى العظيمة نفروا من قبول دعواه ،وعادوه �أ�شد املعاداة ،وهجره منهم
الأهل واخلالن ،وكذبه ال�شيوخ وال�شبان ،وحتول له الأَ ِو ّداء((( �أعداء ،واملوافقون
�أخ�صا ًما �ألداء ،ثم �أخذوا يف جمادلته وحماولته ،وجرهم منهج املجادلة �إىل طلب
ويتمحل له التعجيز يف
حجته ،و�صار كل منهم يطلب برهانًا على �صدق دعواهَّ ،
كل ما يراه ،وهو  ين�صب لهم الدالئل ،ويجيب يف املقرتحات كل �سائل.
ومن �أعظم احلجج التي ا�ستند يف �إثبات دعواه �إليها ،وجعل معظم اعتماده
عليها ،ما تاله عليهم من جمموع كالم عربي ي�سميه قر�آنًا ،ويقول �إنه من عند اهلل
تعاىل �أر�سله به �إليهم ،وهو م�شتمل على الت�صريح ب�أنه ر�سول اهلل تعاىل �إىل النا�س
كافة ،و�أنه �صادق يف كل ما يبلغ عنه �سبحانه ،وهو متكفل ببيان ال�شريعة التي �شرعها
اهلل تعاىل لهم ،وقد جعل  يتحداهم ب�أق�صر جملة منه ي�سميها �سورة ،مبعنى
�أنه ي�ستدل على �أنه من عند اهلل تعاىل بعجز ف�صحاء الل�سان العربي منهم وبلغائه
ب�أجمعهم عن الإتيان مبا ي�ساوي �أق�صر �سورة منه يف ف�صاحتها وبالغتها ،و�أهل ذلك
((( الأَ ِو ّداء :املتحابون( .م).
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الل�سان هم �أمراء هاتني اخلطتني وفطاحل هاتني ال�صنعتني ،وفيهم من بلغ فيهما �أعلى
املراتب التي يعجز عن بلوغها كل من �سواهم من الب�شر ،وال توجد فوقها مرتبة ميكن
ا�ستيالء القوة الب�شرية عليها ،وو�صول العقل الإن�ساين �إليها.
ثم بعد الأخذ والرد والإقبال وال�صد� ،أخذ �أولئك اجلماهري ين�ضمون �إىل
أفواجا،
حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ويخ�ضعون لديه ويدخلون يف دينه � ً
أزواجا ،م�سلمني له بالر�سالة من عند اهلل� ،إال من مل يرد
وميتثلون �أوامره �أفرا ًدا و� ً
اهلل تعاىل �أن يتواله ،و�إذا �أردنا �أن منثل �أحوال �أولئك الأقوام و�شئونهم معه 
ح�سب ما تدل عليه الأخبار ال�صحيحة والآثار الثابتة ،وح�سب الإمكانات العقلية
التي لو فر�ض وقوعها تكون نتايجها كما �سنقرره يف هذه الر�سالة� .أو�صلنا الت�أمل
ال�صادق �إىل متثيل �شئونهم معه  ب�أنهم كانوا يف �ش�أنه على طرائق خمتلفة
ومناهج متنوعة� ،سلكوها ح�سب ا�ستعدادهم و�سمو �أفكارهم وخمودها.
ال�شروع يف بيان انق�سام الأمم ب�ش�أن دعواه �إىل طوائف
الطائفة الأوىل� :أهل الف�صاحة والبالغة العربيتني

فطائفة منهم وهم �أهل الف�صاحة والبالغة العربيتني ،الرائج يف ذلك الزمان
بني الأمة العربية �سوقهما ،فكانتا �أ�شرف علومهم و�أكرم مفاخرهم ،وهم �أمرا�ؤهما
العاملون ب�أ�ساليبهما ،احلاملون �أعالمهما واملحيطون ب�أ�سرارهما ،ومبا هو يف طوق الب�شر
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من مراتبهما ،ومبا هو لي�س يف طوقهم ،من ذلك �أ�صحاب اخلطب الطنانة والق�صائد
الرنانة ،ملا حتداهم  ب�أق�صر �سورة من القر�آن الذي جاء به ،وادعى عجزهم عن
معار�ضته ،وو�صفهم بال�ضعف والق�صور عن بلوغ تلك املَ ْن َق َبة((( ولو كان بع�ضهم
(((
م�شهرا له يف كل َج ْح َفل((( ،ومع
لبع�ض ً
ظهريا ُ ،م َن ِّو ًها بذلك يف كل حمفلً ،
ذلك ي�سفه �أحالمهم يف عاداتهم وعباداتهم ،ويطعن يف معبوداتهم التي عبدوها
ب�ضاللتهم� ،أخذوا يت�أملون يف ذلك القر�آن ،وي�سربونه((( مب�سبار ال ِّت ْب َيان ،ويقلبونه
ظهرا لبطن ،ويتدبرونه تدبر الناقد الب�صري ،فظهر لهم �أن هذا القر�آن بلغ مرتبة يف
ً
الف�صاحة والبالغة ال تدركها القوى الب�شرية ،ولو �أن بع�ضهم كابر وعار�ضه جلاء
بالغث((( البارد ،و�أ�صبح �سخرية عند ال�صادر والوارد؛ لأن كل �أمر قوبل مبا يفوقه
ويف�ضله بدرجات �سامية تظهر للعقول دناءته ،وتت�ضح للأفكار خ�سا�سته ،وتنحط
�سميا ،فتحقق عندهم عجزهم عن معار�ضته
يف الأنف�س منزلته ،ولو كان يف نف�سه ًّ
ولو ب�أق�صر �سورة منه ،ف�أقروا بعجزهم بل بعجز الب�شر ،وب�أن ذلك دليل على �أنه من
عند خالق القوى والقدر ،ف�صدقوا جمي ًعا دعوى حممد  بالر�سالة ،واتبعوه
فيما جاء به من عند اهلل على ما يرام.

(((
(((
(((
(((
(((

املَ ْن َق َبة :الفعلة الكرمية( .م).
ظهرياُ :معي ًنا( .م).
ً
جحفل :جتمع كبري( .م).
ي�سربونه :ينظرونه ويختربونه ليعرفوا ق َْدره( .م).
الغث :الرديء ال�سخيف( .م).
ّ
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الطائفة الثانية :ا�ستدلوا مبا ا�شتمل عليه القر�آن

وطائفة منهم كانوا من �أهل اخلربة يف نقد الكالم ،ومعرفة ال�صفات الفا�ضلة
فيه ،وتدبر �أ�ساليبه التي تروق ذوي الألباب ،وم�شتمالته التي ت�أتي بالعجب
العجاب ،فظهر لهم بعد الت�أمل ال�صادق يف ذلك القر�آن �أنه وجدت فيه خوا�ص
كاملة ،ال ميكن يف العقل اجتماعها يف جمموع كالم ،مهما ت�أنق فيه وا�ضعه
وات�سع اطالعه على املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل و�أحوال الأمم يف �شئونها �أجمع،
والإحاطة يف جميع الفنون والآداب واحلكم وال�سيا�سات ،وحترى فيه عدم امل�ضاربة
والتناق�ض وح�سن الأ�سلوب ،مع االنفراد عن الأ�ساليب املعهودة عند العرب� ،إال
�أن يكون القائل هو اهلل تعاىل القادر على ذلك كله وعلى جمعه يف كالم يريد
جمعه فيه ،وذلك �أنهم وجدوا هذا القر�آن يخرب عن غيوب م�ستقبلة ت�أتي طبق
�إخباره؛ كوعده �أتباع حممد  بدخول مكة �آمنني ،فجاء الأمر كذلك ،ويخرب
عن ق�ص�ص الأولني و�سري املتقدمني كما هي حكاية من �شاهدها وح�ضرها ،ويخرب
عن ال�ضمائر من غري �أن يظهر ذلك من �أ�صحابها بقول �أو فعل ،كما يعلم من
حوادث حدثت لبع�ض �أتباع حممد  -عليه وعليهم ال�صالة وال�سالم  -ولبع�ض
�أعدائه (كما يف التفا�سري وكتب احلديث).
وهو مع ات�ساع جماله يف كل فن من �أخبار و�أحكام ومواعظ و�أمثال،
و�أخالق و�آداب ،وترغيب وترهيب ،ومدح الأخيار وذم الفجار ،وحتذير من قبائح
ال�سجايا ومواقع الدنايا ،وتدبري ال�سيا�سات ،ومراعاة الأَ ِو َّداء ومدافعة الأعداء،
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وجمادلة الأخ�صام وتبكيت الطَّ غام((( ،و�إقامة الدالئل على وجود الباري تعاىل
الر َيب ،وو�صف دار النعيم
وتوحيده ،وعلى احل�شر والن�شر ،ودفع ُّ
ال�ش ْبه و�إزالة ِّ
و�أحوال �سكانها ودار اجلحيم و�أهوالها ،وو�صف عامل ال�سماوات ،وما يف العامل
ال ُعلوي من الآيات؛ من كواكب و�أمطار و�سحائب وبروق ورعود وعجائب،
وو�صف الأر�ض وجبالها و�سهولها وبحارها وينابيعها و�أنهارها ،وما ا�شتملت عليه
من نباتات وحيوانات ومعادن و�أزهار و�أثمار و�أ�شجار و�أطيار وظلمات و�أنوار،
علما من علوم الأوائل والأواخر �إال �صرح به �أو
حتى ي�صح �أن يقال� :إنه مل ُيبق ً
�أ�شار �إليه على �أ�ساليب متنوعة وطرائق مبتدعة ،مل يقع فيه تناق�ض ومل يتخلله
خارجا بح�سن نظمه عن م�شابهة كل �أ�سلوب،
خاليا عن جميع العيوبً ،
ت�ضاربً ،
لي�س له مثال َيحتذي عليه ،وال �إمام يقتدي به ،فال هو من نوع الق�صائد العربية،
وال من الأراجيز((( البدوية ،وال من اخلطب ال َق ِّ�س َّية((( ،ومع ذلك فهو يف العقول
م�ستح�سن ،ويف النفو�س م�ستملح ،ويف الأذواق م�ستعذب ،ويف القلوب حمبوب،
وللأ�سماع م�ألوف ،كلما تكرر حال ،ومن �أي الأفواه �سمعته عال وغال.
وال ي�صحّ ،ب�صرك اهلل تعاىل ،يف العقل ال�سليم �أن جتتمع كل تلك ال�صفات
فيه اتفاقًا ،وال ي�صدق بال�صدفة يف ذلك ال�ضمري احلر ،فقالوا� :إن الذي ظهر لنا
وحتققناه من اجتماع تلك ال�صفات يف هذا الكالم البديع �أنه كالم تعجز عنه
((( الطَّ غام :الأراذل( .م).
((( الأراجيز� :ضرب من ال�شعر( .م).
((( اخلطب ال َق ِّ�س َّية :اخلطب املن�سوبة �إىل ق�س بن �ساعدة خطيب العرب ال�شهري( .م).
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ظهريا ،ف�إتيان حممد  به وهو �أمي ،ومن
قوى الب�شر ،ولو كان بع�ضهم لبع�ض ً
املحال عادة �أن ي�أتي به �أكرب العلماء و�أحذق الفال�سفة و�أعظم امل�ؤرخني و�أكرب
ال�سيا�سيني ،دليل وا�ضح على �أنه من عند اهلل تعاىل� ،أر�سل حمم ًدا به ليكون
معجزة له تدل على ت�صديقه �إياه ،فنحن قد �صدقنا دعوى حممد  بالر�سالة
من عند اهلل ،و�آمنا بجميع ما جاء به ،ف�أ�صبحوا من �أتباعه و�أكرم �أ�شياعه.
الطائفة الثالثة :ا�ستدلوا ب�إقرار الف�صحاء البلغاء بالعجز

وطائفة منهم مل يكونوا من �أ�صحاب الف�صاحة والبالغة ،ومل يكن عندهم
قوة النظر والإحاطة بال�صفات التي ا�شتمل عليها القر�آن الدال اجتماعها فيه على
�أنه لي�س من م�صنوعات الب�شر ،ولكنهم ر�أوا حمم ًدا  ادعى الر�سالة من
عند اهلل ،وادعى �أن هذا القر�آن من عند ربه ،و�أنه يتحدى �أهل الف�صاحة والبالغة
ب�أق�صر �سورة منه ،ويدعي عجزهم عن معار�ضته ،وي�شافههم بذلك يف كل مجَ ْ َمع،
ويقرعهم بق�صورهم عنه على مر�أى من عموم النا�س وم�سمع ،ور�أوا �أن البع�ض من
ال�س ْبق((( يف ميادينهما قد �أقروا بالعجز
�أهل الف�صاحة والبالغة احلائزين ق ََ�صب َّ
عن معار�ضته ،وفارقوا دين �آبائهم وقدمي عاداتهم ،واتبعوا حمم ًدا  يف دينه،
و�سلكوا معه �سبي ًال ي�صعب عليهم �سلوكه لوال تيقنهم ب�أنه  ر�سول اهلل تعاىل
بع�ضا �آخر من �أهل االنتقاد والب�صرية ومعرفة
ي�أمرهم ب�سلوك هذا الطريق ،ور�أوا �أن ً
((( احلائزون ق ََ�صب ال�سبق :املتفوقون على غريهم( .م).
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ال�صفات الفا�ضلة للكالم قد �شهدوا له باجتماع �صفات فا�ضلة �شريفة يف ذلك
القر�آن ،ال ميكن اجتماعها يف كالم �إال �أن يكون من عند اهلل تعاىل ،ف�صدقوا
بع�ضا �آخر
أي�ضا ،وفارقوا ما هم عليه ،واتبعوا �سبيله ،ور�أوا ً
حمم ًدا لأجل ذلك � ً
من �أهل الف�صاحة والبالغة امل�شهود لهم بال�سبق يف هذين الفنني من جمهور
�أهلهما قد �أحجموا عن املعار�ضة لذلك القر�آن ،مع حتديه لهم  ب�أق�صر
�سورة منه ،ومناداته بني امللأ العام بعجزهم عن معار�ضته ،وتقريعهم يف كل ناد
بذلك العجز ،ومع ذلك مل يظهر منهم �إال الإ�صرار على ما هم عليه ،وااللتجاء
�إىل مكافحته  باحلرب ،فتعر�ضوا ل�سفك دمائهم ونهب �أموالهم و�سبي
ذراريهم((( ،وتخريب ديارهم وهجر �أوطانهم ،فلو كان يف قدرتهم معار�ضة ذلك
القر�آن ولو مبقدار �أق�صر �سورة منه كما حتداهم به ملا كانوا �أحجموا عن املعار�ضة
مقدارا من الكالم الف�صيح البليغ
وتعر�ضوا للبالء العظيم ،فكان ميكنهم �أن ي�ؤلفوا ً
م�ساويا يف الف�صاحة والبالغة لأق�صر �سورة من القر�آن ،ويقولوا ملحمد :
ً
ها نحن قد عار�ضنا قر�آنك و�أبطلنا برهانك ،ف�سقطت دعواك بعجزنا عن املعار�ضة،
وتبني �أن الإتيان مبثل هذا القر�آن يف ا�ستطاعة الإن�سان.
فال و�أبيك ما فعلوا ذلك ،ولو فعلوه �أو جاءوا مبا يقارب امل�ساوي لنقل �إلينا
لتوفر دواعيه ،كما نقل �إلينا جميع �شئونهم معه ؛ من َه ْج ٍو له وقذف ،و�سفه
عليه وعنف ،ومعار�ضة �شعراء �أمته وخطبائهم ،و�إمنا التجوا �إىل ذلك البالء العظيم
((( ذراريهم :مفردها ذ ُِّر َّية� :أوالد الرجل( .م).
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واخلطر اجل�سيم ،وهم بال �شك �أ�صحاب عقول متنعهم �أن يرتكوا ال�سبيل ال�سهل
امل�ستطاع ويختاروا �أوعر امل�سالك و�أ�صعب املناهج ،ف�أي عاقل يفعل ذلك وي�سعى
يف �إتالف نف�سه وماله وولده وتخريب دياره وهجران �أوطانه بال �ضرورة تلجئه �إىل
اختيار الأ�شق وارتكاب ال�صعب؟ نعم:
�إِ َذا مَ ْ
ل َت ُكن �إ َّال الأَ ِ�س َّن ُة َم ْر َك ًبا

وبها
َف َما ِح ْيل ُة املُ ْ�ض َط ِّر �إ َّال ُر ُك ُ

جت�شم الأخطار؟ ما حملهم
وحيث ال ا�ضطرار ف�أي �شيء حملهم على ُّ
�إال عجزهم عن املعار�ضة والتع�صب الأعمى الذي �أ�شقاهم ،ف�أولئك القوم ملا
ت�أملوا يف �أحوال ه�ؤالء الفرق الثالث ،وتب�صروا فيها تب�صر الناقد الب�صري قالوا:
�إن �شئون ه�ؤالء الفرق من �إقرار الف�صحاء البلغاء منهم بالعجز عن املعار�ضة غري
متهمني باملداهنة ،وانقيادهم �إىل الت�صديق ،و�إقرار �أهل املعرفة منهم ببلوغ القر�آن
أي�ضا ب�صدق حممد ،
الدرجة التي ال تنال يف ال�صفات الكمالية ،و�إذعانهم � ً
وظهور عجز بع�ضهم من �أهل الف�صاحة والبالغة عن املعار�ضة ب�إحجامهم عنها
والتجائهم �إىل ال�صعب الأ�شق ،هو دليل ٍ
كاف لنا على �صدق حممد  يف
دعواه الر�سالة ،فنحن �آمنا به و�صدقناه.
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ذكر كالم للجاحظ باال�ستدالل على �صدقه 
�أقول :كان ه�ؤالء الطائفة قد كو�شفوا با�ستدالل اجلاحظ  -رحمه اهلل تعاىل -
يف بع�ض كتبه على �صحة دعوى حممد  الر�سالة من عند اهلل بعجز العرب
عن معار�ضته يف القر�آن الكرمي ،ولننقل هنا كالمه يف ذلك ،كال ًما ي�أخذ مبجامع
القلوب ،ويدفع الريب عن كل حمجوب ،قال رحمه اهلل تعاىل:
وخطيبا،
�شاعرا
ً
«بعث اهلل تعاىل حمم ًدا � ،أكرث ما كانت العرب ً
و�أحكم ما كانت لغة ،و�أ�شد ما كانت عدة ،فدعا �أق�صاها و�أدناها �إىل توحيد اهلل
ال�ش َبه ،و�صار
تعاىل وت�صديق ر�سالته ،فدعاهم باحلجة ،فلما قطع العذر و�أزال ُّ
الذي مينعهم من الإقرار الهوى واحلمية دون اجلهل واحلرية ،حملهم على حظهم
بال�سيف ،فن�صب لهم احلرب ون�صبوا له ،وقتل من ِعلْيتهم و�أعالمهم و�أعمامهم
وبني �أعمامهم ،وهو يف ذلك يحتج عليهم بالقر�آن ،ويدعوهم �صباح م�ساء �إىل �أن
يعار�ضوه �إن كان كاذبًا ب�سورة واحدة �أو ب�آيات ي�سرية ،فكلما �أراد حتد ًيا لهم بها
وتقري ًعا لعجزهم عنها تك�شف حيلة وال حجة قالوا له� :أنت تعرف من �أخبار الأمم
ما ال نعرف ،فلذلك ميكنك ما ال ميكننا ،قال :فهاتوها مفرتيات ،فلم يرم ذلك
خطيب ،وال طمع فيه �شاعر ،ولو طمع فيه لتكلفه ،ولو تكلفه لظهر ذلك ،ولو
ظهر لوجد من ي�ستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه ،ويزعم �أنه قد عار�ض وقابل
وناق�ض ،فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كرثة كالمهم وا�ستفحال لغتهم،
و�سهولة ذلك عليهم ،وكرثة �شعرائهم ،وكرثة من هجاه منهم وعار�ض �شعراء

34

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

34

�أ�صحابه وخطباء �أمته؛ لأن �سورة واحدة و�آيات ي�سرية كانت �أنق�ض لقوله و�أف�سد
لأمره ،و�أبلغ يف تكذبيه ،و�أ�سرع يف تفريق �أتباعه من بذل النفو�س واخلروج عن
الأوطان و�إنفاق الأموال ،وهذا من جليل التدبري الذي ال يخفى على من هو
دون قري�ش والعرب يف الر�أي والعقل بطبقات ،ولهم الق�صيد العجيب والرجز
الفاخر واخلطب الطوال البليغة والق�صار املوجزة ،ولهم الأ�سجاع واملزدوج واللفظ
املنثور ،ثم يتحدى به �أق�صاهم بعد �أن �أظهر عجز �أدناهم ،فمحال �أكرمك اهلل �أن
جتتمع ه�ؤالء كلهم يف الأمر الظاهر واخلطاب املك�شوف البني مع التقريع بالنق�ص
والتوقيف على العجز ،وهم �أ�شد اخللق �أنفة ،و�أكرثهم مفاخرة ،والكالم �سيد
عملهم ،وقد احتاجوا �إليه ،واحلاجة تبعث على احليلة يف الأمر الغام�ض ،فكيف
بالظاهر اجلليل املنفعة؟ وكما �أنه حمال �أن يطيقوه ثال ًثا وع�شرين �سنة على الغلط
يف الأمر اجلليل املنفعة ،فكذلك حمال �أن يرتكوه وهم يعرفونه ويجدون ال�سبيل
�إليه وهم يبذلون �أكرث منه» انتهى.
الطائفة الرابعة :طلبوا منه  خرق النواميس الطبيعية

غالبا الذين ال �سبق لهم يف الف�صاحة والبالغة ،ومل َت ْ�س ُم
وطائفة منهم وهم ً
�أفكارهم �إىل الإحاطة مبا حواه القر�آن من ال�صفات الفا�ضلة التي ال ميكن جمعها
(((
فيه لأحد من الب�شر ،ومل يلتفتوا �إىل عجز من عجز عن معار�ضته من �أهل تينك
((( َت ْي ِن ِك :ا�سم �إ�شارة للمثنى امل�ؤنث( .م).
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اخلطتني و�إقرارهم بذلك ،وال �إىل حال من حملهم العجز على االلتجاء �إىل املقارعة،
كانت �أنظارهم من�صرفة �إىل عامل الطبيعيات و�إىل النوامي�س التي جتري على موجبها
حوادث الكون ،ويعلمون �أنه لي�س يف قدرة الب�شر تغيري �شيء منها ،قالوا :نحن نطلب
من حممد  الإتيان ب�أمور تكون خارقة لتلك النوامي�س� ،أي خارقة للعادة املطردة
يف هذا الكون ،ف�إن جاء بذلك يكون �صادقًا؛ لأنه �إذا خرقت العادة يف ذلك على
يديه عند طلبنا ذلك منه يتبني لنا �أن اهلل تعاىل خرقها له ت�صدي ًقا لدعواه الر�سالة من
عنده ،ويكون �إجراء ذلك مبنزلة قوله تعاىل� :صدق حممد فيما يبلغ عني� ،أال ترى
�أنه لو قام رجل يف ح�ضرة ملك وخاطب احلا�ضرين قائالً� :إن هذا امللك ي�أمركم �أن
تطيعوين فيما �آمركم به ،فقالوا :نحن ال ن�صدقك يف هذه الدعوى حتى يقوم هذا
امللك الآن من مكانه ويجل�س يف املكان الفالين من هذا املجل�س ،فلما �سمع امللك
كالمهم قام من مكانه يف احلال وجل�س يف ذلك املكان الذي ذكروه ،ثم �إذا طلبوا
منه حركة �أخرى ت�صدر من امللك تكون ت�صدي ًقا له؛ كنزع امللك التاج عن ر�أ�سه
وو�ضعه على ر�أ�س �آخر ففعلها امللك يف احلال ،وهكذا حركة �أخرى كم�شيه �سبع
خطوات يف املجل�س ورجوعه ملكانه ففعلها � ًأي�ضا ،فال �شك وال ريب حينئذ �أن تلك
الأفعال التي �صدرت من ذلك امللك على خالف عادته مبجرد �سماع كالمهم ال
تكون بوجه ال�صدفة ،و�إمنا هي مبنزلة قوله� :صدق هذا الرجل فيما يدعيه لديكم من
�أين �آمركم ب�إطاعته ،ومن يقل خالف ذلك ويدعي ال�صدفة يف وقوع ذلك يعد من
احلمقاء ،و�إن عجز حممد عن الإتيان مبا نطلبه منه من خوارق العادات كان ذلك
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دلي ًال على كذبه وتكذيب اهلل له ،ف�أخذوا يطلبون منه � إجراء خوارق للعادات
اجلارية يف هذا العامل باطراد.
ذكر ما ظهر على يديه  من معجزات

فبع�ضهم طلب منه ان�شقاق القمر ،ف�أتي به طبق ما طلبوه ،ور�آه ر�أي العني
حا�ضرهم وغائبهم ممن ورد من �أمكنة بعيدة متحدة الأفق مع مكان احلا�ضرين،
ف�أخرب ب�أنه ر�أى ان�شقاقه مثلما ر�أى احلا�ضرون.
وان�شقاق القمر لي�س �إال من قبيل ما يح�صل عند الزالزل من ان�صداع اجلبال
العظيمة وانقالب عاليها �سافلها ،ومن قبيل ما يزعمه بع�ض مت�أخري الطبيعيني من
�أن الأر�ض وكواكب �أخر منف�صالت عن ال�شم�س و�سيعدن �إليها يو ًما ما ،وكل ذلك
من اجلائز عقالً ،الداخل حتت ت�صرف الإله القادر ،و�إن كان غري معتاد �سواء ُجعل
عو�ضا عن زيادة القوة يف �إحداث
له �سبب �أم ال ،وطول الزمان الذي يلزم �أن يكون ً
الأعمال �إمنا هو �شرط يف جانب القوة الناق�صة؛ �أي :قوة املخلوقات ،ال يف جانب قدرة
الإله التامة ،و�إمنا جعل �سبحانه تلك الأزمنة والأ�سباب يف �أعماله ذات الإعجاب
ابتالء لأويل الألباب ،ي�ضل بذلك من ي�ضل ويهتدي �آخرون �إىل ال�صواب.
وبع�ضهم طلب منه �أن ت�سعى �إليه �شجرة وتكلمه وت�شهد له بالر�سالة ،فجاء
بذلك طبق ما طلب منه.
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أي�ضا ،ففعل على وفق
ال�ض ُّب وي�شهد له بالر�سالة � ً
وبع�ضهم طلب �أن يكلمه َّ
ما طلب منه (وكالم ما ذكر يكون بخلق اهلل الكالم و�صدوره من ذلك ،وهو من
اجلائز عق ًال الداخل حتت ت�صرف القدرة الإلهية ،بناء على املعتمد �أن نحو احلياة
والإدراك و�آالت النطق لي�ست �إال �شروطًا للنطق عادية ميكن ح�صوله بدونها �أو
يكون بخلقها ،ثم �صدور النطق عما ذكر بناء على �أنها �شروط الزمة للنطق على
أي�ضا حتت ت�صرف القادر �سبحانه وتعاىل).
ما قيل ،وهو � ً
بيان تواتر املعجزات التي ظهرت على يديه 
ال�سقيا،
وبع�ضهم �شاهد �أتباعه  حينما �أعوزهم املاء يف ال�سفر فطلبوا منه ُّ
فو�ضع كفه يف قليل من املاء ،فجعل املاء ينبع من بني �أ�صابعه ،وهم ي�ستقون منه
مقدارا من املاء ين�ضم �إىل
حتى اكتفوا ،وهم كثريون (وهذا يكون بخلق اهلل تعاىل ً
ذلك القليل منه ،ويظهر للرائني �أنه خارج من بني �أ�صابعه حيث يخلق هناك ،واهلل
اخلالق ال خالق �سواه ،و� ًأي�ضا �إذا كان انقالب الهواء ماء هو داخل حتت ت�صرف قدرة
الكيماويني ،فما بالك بقدرة خالق العنا�صر والكيميا والكيماويني؟
وهكذا من خوارق العادات التي جرت على يديه  عندما طلبت
منه ،وقد نقل لنا ذلك بالأخبار ال�صحيحة التي جاء بها العدول((( ،و�إن يكن
بع�ض منها على انفراده مل يبلغ حد التواتر((( ،فال �شك �أن جمموعها بلغ ذلك
املر�ضي لل�شهادة( .م).
((( العدول :مفردها العدل:
ّ
((( التواتر :رواية جمع عن جمع ي�ؤمن تواط�ؤهم على الكذب( .م).
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متواترا �إجما ًال �أنه � أتى بخوارق العادات عندما
احلد ،ف�إنه بال ارتياب �صح ً
طلبت منه ،وهذا هو التواتر املعنوي املعترب عند املحققني من العقالء ،وال ُي ِنكر
تواتر ذلك �إال مكابر ال يخجل من �إنكار ال�ضروريات ،فه�ؤالء القوم حني وجدوا
�أنه  قد جاء مبا ُطلب منه من خوارق العادات وخالف النوامي�س الكونية
التي ال يقدر على خرقها �إال اهلل تعاىل� ،أيقنوا بت�صديق اهلل له ب�إجرائها على يديه
عند طلبها منه ،ف�آمنوا به و�صدقوه واعتقدوا ر�سالته .
وليعلم �أن �أمثال هذه املعجزات ما كانت �إال لإقناع عقول من
�أقولُ :
ق َُ�ص َرت �أفهامهم عن �إدراك املعجزات الأدبية ،كما مر يف �ش�أن القر�آن ،و�سي�أتي يف
�ش�أن انتظام ال�شريعة املحمدية وا�شتمالها على ما يدل �أنها من عند اهلل تعاىل ،ويف
انطباق العالمات املذكورة يف كتب املتقدمني على حممد .
ونرجو ممن يدعون �إدراكهم للمعجزات الأدبية �أن ال تكون تلك املعجزات
زعما �أنها تخالف علومهم التي در�سوها يف
احل�سية عقبة يف طريق �إميانهمً ،
مدار�سهم وترف�ضها عقولهم ،بل ال�صواب يف �ش�أنهم ،واحلزم واالحرتا�س يف
�سعيهم �أن يعلموا �أن هذه اخلوارق ما جاءت �إال لإقناع من ق�صر عن �إدراك
تلك الأدبيات ،و�أن عليهم �أن يقتنعوا مبا تقبله عقولهم ،ثم ما ال تقبله ويرف�ضه
الربهان العقلي القاطع يرجعون فيه �إىل الت�أويل اجلامع بني النقل والعقل كما
�سي�أتي� ،إن ذلك هو القاعدة يف ال�شريعة املحمدية فيما ورد نقله وظاهره خمالف
للربهان ،و�إال في�صبحون كمن يرى ال�شم�س يف كبد ال�سماء ويزعم �أن الوقت
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ليل؛ لأنه تخيل له ر�ؤية جنم طالع ،فيرتك الدليل الوا�ضح على وجود النهار،
ويت�شبث مبا تخيله من ذلك النجم الذي مل يتحقق وجوده كما حتقق وجود
ال�شم�س ،ثم لق�صور حتققه رمبا يكون خمط ًئا يف ر�ؤيته واعتقاد وجوده ل�سبب من
�أ�سباب الغلط ،فكان عليه �أن ي�ؤول ر�ؤيته لذلك النجم �إن مل يتحقق عدمه،
وال يهمل الدليل الوا�ضح على وجود النهار وهو تلك ال�شم�س امل�شرقة ،واهلل
يهدي من ي�شاء �إىل �صراط م�ستقيم.
الطائفة اخلام�سة :ا�ستدلوا على �صدقه بانطباق العالمات التي وردت يف
كتب الر�سل املتقدمني

وطائفة منهم قالوا� :إن اهلل تعاىل قد �أر�سل �إلينا ر�س ًال فيما م�ضى من
الزمان ،م�صحوبني ب�شرائع �شرعها لنا تتكفل ب�إ�صالح �شئوننا ،وتنا�سب الزمان
الذي �أُر�سلوا فيه ،وقد كان �أولئك الر�سل يقولون وي�شريون �إىل �أنه �سوف ير�سل
اهلل �إىل النا�س كافة ر�سو ًال بعد حني ب�شريعة تتكفل ب�إ�صالح �شئونهم ،وتنا�سب
الزمان الذي ُير�سل فيه ،ويوجد يف ذلك الر�سول عالمات هي كذا وكذا ،ومل
مذكورا يف الكتب التي بني �أيدينا املن�سوبة لأولئك
يزل كثري من تلك العالمات
ً
الر�سل ،فنحن ننظر يف حال حممد  ،ف�إن كان ما جاء به من ال�شريعة طبق ما
�أخرب به الر�سل املتقدمون ،ووجدنا فيه تلك العالمات التي قالوا �إنها تكون فيه،
نعلم يقي ًنا �أنه �صادق يف دعواه ،و�إن كان الأمر بخالف ذلك كانت دعواه �ساقطة
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وال يعب�أ بكالمه ،فلما ت�أملوا يف حاله  وجميع �شئونه وجدوا �أن �شريعته
متكفلة ب�إ�صالح �شئون النا�س على �أكمل ما يرام (كما �سي�أتي �شرحه يف كالم
الطائفة التالية لهذه الطائفة) ،ووجدوا فيه العالمات التي ذكرها الر�سل على
�أظهر ما يكون عند من يرفع التع�صب الأعمى والت�أويالت الواهية ،ويروم الوقوف
على احلق واخلال�ص من �سوء العاقبة والن�صيحة لنف�سه ولو المه قومه وعذله بنوه.
وتلك العالمات مل تزل م�سطرة يف تلك الكتب �إىل الآن.
ذكر العالمات املذكورة يف التوراة والإجنيل وغريهما

وتف�صيل ذلك �أنهم وجدوا �أنه ي�صدق على حممد  كناية �أ�شعيا بقوله:
((�(1إن الرب ا�ستعلن من جبال فاران ومعه �ألوف الأطهار ،ويف عينه �سنة النار،
كما �أن جميء الرب من �سينا يف قول �أ�شعيا كناية عن مو�سى ،و�إ�شراقه يف
�ساعري كناية عن عي�سى  -عليهما ال�سالم  -لأن جبال فاران هي مكة كما
جاء يف �سفر التكوين عن �إ�سماعيل � أنه �سكن فاران.
(((2وقوله« :معه �ألوف الأطهار» كناية عن �أتباع حممد  الطاهرين من كل
ال�شوائب كما هو م�شاهد فيهم
(((3وقوله« :يف عينه �سنة النار» كناية عن م�شروعية اجلهاد يف �شريعته ،وي�صدق
عليه ما يف التثنية(((.
((( التثنية� :أحد �أ�سفار الكتاب املقد�س( .م).
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((�(4أنه يقيمه الرب ًّنبيا من و�سط �إخوتهم ،ولي�س �إخوة �إ�سرائيل �إال بني
�إ�سماعيل.
(((5و�أنه مثل مو�سى يعني يف �شريعته وم�شروعية الأحكام واجلهاد فيها.
(((6وجعل كالم الرب يف فمه هو ذلك القر�آن الذي �أتى به يف غاية الكمال،
وي�صدق عليه ما يف يوحنا.
(((7من �أنه الفارقليط واملعزى الذي يعلم كل �شيء يعني من احلقائق واملعارف
التي نراه يعلمها �أتباعه.
(((8و�أنه هو املذكر مبا قاله عي�سى  يعني من التوحيد والإميان والتزهيد يف
الدنيا والرتغيب يف الآخرة.
(((9و�أنه الذي ي�شهد لأجل عي�سى  -عليهما ال�سالم  -يعني بالنبوة والر�سالة
وبراءته مما قيل فيه.
((1(1و�أنه مل يجئ حتى يذهب عي�سى  ،وكان الأمر كذلك.
((1(1و�أنه يوبخ العامل على اخلطيئة ،ف�إنا نراه يوبخ كل ذي مع�صية و�إثم.وي�صدق
عليه ما يف املزامري وهو:
((1(1كونه ح�س ًنا ،ف�إنه يف �أعلى طبقات احل�سن.
((1(1وكون احلكمة من�سكبة على �شفته ،وذلك ظاهر يف ذلك القر�آن الذي يتلوه
واحلكم التي يجلوها واملعارف التي يربزها.
((1(1وكونه متقل ًدا �سي ًفا فهو ملتزم حماربة �أعداء دينه.
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قويا فهو قوي احلجة متني ال�سيا�سة قوي اجل�سم ،فقد �صرع �أ�شداء
((1(1وكونه ًّ
العرب.
((1(1وكونه ذا حق.
((1(1وكونه ذا دعة(((.
((1(1وكونه ذا �صدق ،فهذه ال�صفات الثالث ظاهرة فيه.
((1(1وكون نبلة م�سنونة فا�ستعداده هو و�أتباعه للأعداء يف �أدوات الرمي �أمر
معلوم ،وهم م�أمورون يف �شريعته بتعلمه ،ومن ن�سيه منهم بعد �أن تعلمه
يحكم عليه بالإثم.
تقريبا.
((2(2وكون ال�شعب حتته فهو قد ا�ستوىل على ال�شعب العربي ً
حمبا للرب.
((2(2وكونه ًّ
مبغ�ضا للإثم ،فكال الأمرين حمقق فيه ،ي�شهد له بهما �أعدى �أعدائه.
((2(2وكونه ً
((2(2وكون بنات امللوك تخدمه ،فهذه بنات �أمراء العرب يجلنب �أ�سريات �إليه،
وهذه �صفية بنت �أخطب �صارت زوجته وهي بنت ملك من ملوك اليهود.
((2(2وكون الهدايا ترد �إليه من امللوك ،فهذا النجا�شي ملك احلب�شة واملقوق�س
ملك م�صر وغريهما يقدمون له الهدايا.
((2(2وكون الأغنياء تنقاد له ،فه�ؤالء �أغنياء �أتباعه يدفعون زكاة �أموالهم للفقراء
مبقت�ضى �أوامره.
((( دعة� :سكينة( .م).
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أي�ضا:
وي�صدق ما يف �أ�شعيا � ً
((2(2على �صالته التي فر�ضت يف �شريعته من �أنها ت�سبيحة جديدة؛ لأنه مل
يعهد يف ال�شرائع املا�ضية عبادة ت�شاكلها.
((2(2و�أنه يعممها على �سكان �أقا�صي الأر�ض و�أهل اجلزائر والرباري ،فهي �أول
عبادة يف دينه بعد الإميان ال ُي�ستثنى منها مكلف.
((2(2و�أن الربية ترفع �صوتها بذكره ،وهي الديار التي ي�سكنها قيدار ،وهو �أحد
�أجداده يف �سل�سلة الن�سب الذي بينه وبني �إ�سماعيل  -عليهما ال�سالم -
وهي بالد العرب ،وقد طبق ذكره تلك البالد ،بل ملأ امل�سكونة من �أغوار
و�أجناد(((.
((2(2و�أنه به يرتمن �سالع ،وهو �سلع من ر�ؤو�س اجلبال ،فه�ؤالء �أتباعه يهتفون بذكره
يف ر�ؤو�س اجلبال وقمم الآكام((( يف الأذان ،وال�صالة عليه والت�سليم يف كل
�آن.
((3(3و�أنه يخرب بحمده وهو الأذان يف خم�سة �أوقات يف اليوم والليلة ،يذكر فيه
ا�سمه وي�شهد له بالر�سالة.
((3(3وخروج الرب كجبار هو كناية عن اجلهاد امل�شروع يف �شريعته ،وملا كان
الإخال�ص يف اجلهاد م�ؤك ًدا عليه غاية الت�أكيد حتى �أخذ بتعريفه ،فقيل �إن
(((	�أجناد :مفردها جند :ما ارتفع من الأر�ض( .م).
((( الآكام :هي التالل ال�صغرية( .م).
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اجلهاد هو مقاتلة العدو لإعالء كلمة اهلل تعاىل� ،صح �أن يكنى عنه بخروج
الرب تعاىل كجبار.
((3(3وهو ُي َ�سيرِّ ال ُع ْمي يف طريق مل يعرفوها ،وهم العرب �أجهل خلق اهلل يف
الأديان ،وقد �سيرَّ هم يف طريق دينه الذي مل يعرفوه.
((3(3وهو ُيخزي عباد الأوثان واملنحوتة فهو �أ�شد خلق اهلل عليهم ،وقر�آنه مملوء
بت�سفيه �أحالمهم والطعن يف �أ�صنامهم.
((3(3وهو القتول الذي خلق لإهالك من �أ�شرك باهلل تعاىل .وي�صدق عليه ما يف
َم َّتى.
((3(3من �أنه احلجر الذي رف�ضه البنا�ؤون� ،صار ر�أ�س الزاوية لأنه من ن�سل هاجر
الذين كان بنو �إ�سرائيل يحتقرونهم ،ويقولون عنهم �أبناء اجلارية.
وي�صدق عليه ما يف امل�شاهدات:
((3(3من �أنه الذي �أُعطي �سلطانًا على الأمم ،وهو يرعاهم بق�ضيب من حديد؛ لأنا
نراه قد �أُعطي ذلك ال�سلطان كما هو م�شاهد فيه ،فقد خ�ضعت له �أعظم
القبائل �أ�صحاب الأنفة ،وق�ضيبه احلديد هو �سيفه الذي زجر و�ساق به من
ع�صاه.
((3(3وهذا القر�آن الذي جاء به �إذا ت�أملنا هدايته ملنهج اخلريات فهو كوكب
ال�صبح الذي ُيعطاه.
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وي�صدق عليه ما يف املزامري:
(�(3(3أن احلب�شة جتثو له ،فهذا جنا�شيها قد �آمن به.
((3(3وهذه ملوك اليمن ت�أتيه بالقرابني.
((4(4وهذه الأمم تخ�ضع وتدين له بالطاعة.
((4(4وهو مخُ َ ِّل�ص امل�ضطهد البائ�س ممن هو �أقوى منه؛ لأنا نراه يخرج على ظلم
الأقويا لل�ضعفاء ،وينهى عنه �أ�شد النهي ،ويكف الظامل عن ظلمه مادة
و�أدبًا.
((4(4وهو ينقذ ال�ضعيف الذي ال نا�صر له ،ف�إنا نرى هذا �ش�أنه كما هو م�شا َهد
فيه.
((4(4وهو ر�ؤوف بال�ضعفاء وامل�ساكني كما هو معلوم من حاله ،وال يزال يتودد
�إليهم حتى يعد نف�سه منهم ،ويدعو ربه بذلك فهو يقول« :اللهم �أحيني
م�سكي ًنا ،و�أمتني م�سكي ًنا ،واح�شرين يف زمرة امل�ساكني».
((4(4وهو ينقذهم من الربا ،فقد �شدد على منع الربا �شفقة على امل�ساكني الذين
وح�ضا للأغنياء على عمل املعروف بالإقرا�ض،
يحتاجون لال�ستقرا�ضًّ ،
وقد قال يف بع�ض خطبه« :كلُّ ِربًا تحَ َْت قَد ِمي».
((4(4وهو ُيعطى من ذهب �سب�أ ،وهي من �إحدى جهات اليمن ،فهذا خراجها
ُيجبى �إليه.
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((4(4وهو ُيبارك عليه يف كل يوم كما هي عبادة �أتباعه ،فهم يف كل يوم يف
�صلواتهم يقولون ما َي ُنوف((( عن الع�شرين مرة :ال�سالم عليك �أيها النبي
ورحمة اهلل وبركاته ،ويقولون ما ينوف عن ع�شر مرات :وبارك على حممد
وعلى �آل حممد.
((4(4ونراه هو و�أتباعه مثل الزرع الكثري على وجه الأر�ض يف الأخذ يف النمو من
يوم قام بدعواه �إىل الآن.
وي�صدق عليه ما يف �أ�شعيا.
(� (4(4أنه ُم َع َّ�ضد خمتار ،وهذا ظاهر فيه من تقدم �أمره يو ًما فيو ًما.
((4(4وهو ي�سعى يف �إظهار الدين الذي ادعاه دين اهلل من غري مالل وال كالل.
أي�ضا.
و�أظهر العالمات اجل�سدية فيه ما يف �أ�شعيا � ً
((5(5من وجود عالمة �سلطانه على كتفه بقدر بي�ضة احلمام ،وهو ي�سميه خامت
النبوة.
عجيبا ،ف�إنه ا�سمه حممد ،مل ي�سبق الت�سمية به لأحد من
((5(5و�أنه يدعى ا�سمه ً
�أجداده ،وا�سمه �أحمد مل ي�سم به �أحد قبله.
((5(5وهو م�شاور اهلل تعاىل لأن دعواه �أنه ال ينطق عن الهوى �إن هو �إال وحي
يوحى.
((( ما ينوف :ما يزيد( .م).
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((5(5و�أنه �أبو العامل لأن �أتباعه كالأبناء له يف الطاعة ،وهو لهم كالأب يف ال�شفقة
والرتبية.
((5(5و�أنه رئي�س ال�سالم؛ لأنه منع احلروب اجلاهلية التي كانت بني العرب ال
ثمرة لها �إال �إتالف النفو�س ،وجهاده لأعدائه �إمنا كان لتثبيت الدين الذي
يدعي �أنه دين اهلل تعاىل ،ولتقرير ال�سالم بني العامل ،فهو من قبيل القتل
�أنفى للقتل.
((5(5و�أن �سلطانه يكرث يو ًما فيو ًما كما هو م�شا َهد.
((5(5و�أنه يكرث �سالمه؛ لأنه كلما ازدادت �أتباعه راقت الأحوال وزالت الفنت
اجلاهلية.
( (5(5وهو راكب اجلمل �إذ هو من العرب ركاب اجلمال ،كما �أن راكب احلمار
هو عي�سى .
((5(5و�أنه بعد ظهوره تك�سرت الأ�صنام و�ألقيت �إىل الأر�ض كما فعله  بها
عند فتح مكة ودخوله الكعبة ،ف�صار يلقي الأ�صنام عنها فتتك�سر.
وي�صدق عليه ما يف ر�ؤيا يوحنا.
(�(5(5أنه يدعى �أمي ًنا ،وهذا اال�سم قد ا�شتهر به حتى من قبل �أن يدعي الر�سالة،
فكان يقال له حممد الأمني.
((6(6و�أنه يحكم بالعدل ويحارب ،وهكذا نرى حاله حتى �إنه يفر�ض على �أمته
احلكم بالعدل ولو كان املرء يحكم على نف�سه �أو ولده ،وحماربته كذلك
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�صبيا وال امر�أة وال عاج ًزا عن
بالعدل ،ال يغدر �إذا عاهد ،وال يقتل يف جهاد ًّ
مبا�شرة احلرب وتدبريها ،وال منعز ًال ملا يعتقده من العبادة.
(((
نقيا ،وهكذا نرى �أحب
((6(6والأجناد الذين يتبعونه يلب�سون َب ًّزا �أبي�ض ًّ
املالب�س �إليه البيا�ض ،و�أمته على اختياره ،ويجب يف �شريعته لب�س البيا�ض
يف يوم اجلمعة الذي هو العيد الأ�سبوعي عندهم.
((6(6ومن فمه يخرج �سيف ٍ
ما�ض لكي ي�ضرب به الأمم ،ينطبق هذا على القر�آن
الذي جاء به ،ف�إنا نراه قد �ضرب به الأمم العربية و�أعجزهم عن معار�ضته.
((6(6وهذه الطيور ت�أكل حلوم امللوك الذين يحاربونه ويقتلهم ،وهو �أمر م�شاهد،
فكم جندل((( من ملك �أ�صبح طعمة للطري.
((6(6وقد اجتمعت عليه ملوك الأر�ض و�أجنادهم لي�صنعوا معه حربًا ،وكفانا
�شاه ًدا لذلك من جتمع عليه من الأحزاب من ملوك خيرب والأعراب.
وي�صدق على �أتباعه ما يف املزامري.
(�(6(6أن معهم ال�سيوف ذات احلدين ،و�أنهم املنتقمون من اجلبابرة.
((6(6و�أنهم يقودون امللوك وي�سوقونهم بال�سال�سل والأغالل ،فقد فعلوا هذين
الأمرين بال ارتياب.
نوع من الثياب( .م).
((( َالب ُّزٌ :
((( َج ْن َدلَ �َ :ص َر َع( .م).
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((6(6و�أنهم يبتهجون على م�ضاجعهم� ،إذ من �سنتهم �أن يبتهجوا بذكر اهلل تعاىل
عند �إرادة املنام حتى يناموا.
((6(6و�أنهم يكربون يف كل وقت ،فهذه �صالتهم ال يجوز لهم الدخول فيها
�إال بتكبري اهلل تعاىل ،مع تكرار التكبري يف انتقاالتها ،وتكبريهم يف الأذان
لل�صلوات ويف عيد الأ�ضحى �أمر معلوم.
وي�صدق عليهم ما يف التثنية.
(�(6(6أن اهلل �أغار بهم �شعب �إ�سرائيل� ،أغارهم و�أغ�ضبهم ب�شعب جاهل� ،إذ
العرب �أجهل ال�شعوب قبلما اهتدوا مبحمد  ،ال يعرفون من الأديان
�سوى عبادة الأوثان.
((7(7و�أنهم هم الذين �أعطوا ومل ي�س�ألوا� ،إذ هم مل يطلبوا �شي ًئا من ال�شرائع.
وي�صدق على بلد حممد وهي مكة ما يف �أ�شعيا:
(�(7(7أنها العاقر؛ لأنه مل يظهر منها نبي بعد �إ�سماعيل .
((7(7وبنو الوح�شة هم العرب �أوالد هاجر التي هي مبنزلة املطلقة ،وقد وقع يف
وح�شا ،وبنو ذات رجل
حق �إ�سماعيل كما يف �سفر التكوين �أنه �سيكون ً
عاقرا ب�أن ت�سبح وتهلل
هم �أوالد �سارا ،فقد ظهر �سر اخلطاب ملكة املدعوة ً
كثريا من �أوالد هاجر الوح�شة التي هي مبنزلة املطلقة
وتن�شي ال�شكر؛ لأن ً
�أف�ضل من �أوالد �سارا التي هي ذات رجل.
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((7(7وقد ح�صل ملكة من الو�سعة بوا�سطة حممد  ما مل يح�صل لغريها
من املعابد.
أي�ضا
((7(7وح�صل لها التعظيم بتقدمي القرابني يف كل �سنة ما مل يح�صل لغريها � ً
نادرا.
من املعابد �إال ً
انطباق العالمات املذكورة عليه

فلما مت له�ؤالء الطائفة املقابلة بني ما جاء يف الكتب املن�سوبة للر�سل
املتقدمني من العالمات التي ذكروا �أنها تكون يف الر�سول الذي وعد اهلل تعاىل
ب�إر�ساله وبني �شئون حممد و�أتباعه ،ووجدوا �أنها ب�أجمعها منطبقة عليها مل ي�شذ
عنها �شيء ،مع بلوغ العالمات ما ينوف عن ال�سبعني ،وهذا العدد من الكرثة
مبكان ،حتى �شاع ذكره عند �إرادة املبالغة ،قال بع�ضهم لبع�ض� :إن اجتماع تلك
العالمات ملحمد  مل يكن حا�ص ًال ل�سواه من الر�سل الذين جا�ؤوا بعد ورود
تلك العالمات يف تلك الكتب �إىل زمن ظهوره ،و�إن وجد بع�ضها يف بع�ض الر�سل
الذين جا�ؤوا قبله ،لكن مل يوجد فيه البع�ض الآخر منها ،وال ي�صح �أن يقال �إنه
وجد فيه لظهور �أن �صفاته تخالف ذلك وتنافيه ،مث ًال من وجد منهم �أنه يحب
الرب ويبغ�ض الإثم مل يوجد فيه �أن تخ�ضع له امللوك وي�سوق العامل بق�ضيب من
حديد� ،أو هو قتول للأعداء ونحو ذلك ،ثم �إن اجتماع تلك العالمات فيه 
ال ي�صح يف العقل �أن يكون بوجه ال�صدفة مع كرثتها وتنوعها ،وال يقول بال�صدفة
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�إال مكابر متعنت ،ومن العبث والعناد وعدم التحرز((( من �سوء املعاد �أننا بعد
�أن وجدنا انطباق هذه العالمات الكثرية على �شئون حممد  ،وال مانع مينع
من كونه هو املعلم بها ال عق ًال وال عرفًا وال عادة وال �شر ًعا� ،أن نقول :لعل املعلم
بتلك العالمات هو غريه ،و�أن ذلك الغري �سي�أتي بعد زمن �آخر ،ونرتك اتباع هذا
�شخ�صا �آخر موهو ًما م�شكوكًا يف
ال�شخ�ص الذي حتققت العالمات فيه ،وننتظر ً
جميئه ،فلو �أن خاد ًما �أعطاه �سيده كتابًا ،وقال له :ادفعه �إىل رجل ي�أتيك بعد
حني ،ويقول لك� :أنا الرجل الذي �أمرك �سيدك بدفع الكتاب �إليه ،وعالمة ذلك
الرجل هي كذا وكذا ،وذكر جملة عالمات ي�ستبعد العقل اجتماعها يف اثنني ،ثم
ملا جاء ذلك الرجل عند اخلادم ،وطلب منه الكتاب كما قال �سيده ،ور�أى اخلادم
فيه تلك العالمات ،امتنع عن دفع الكتاب �إليه ،واحتج على امتناعه ب�أنه لعل مراد
�سيدي غريك� ،أفال يجزم كل عاقل �أن ذلك اخلادم قد خالف �سيده وا�ستحق
عقابه ،وترك الأمر املحقق وانتظر الأمر املوهوم بال داع يدعوه �إىل ذلك �سوى
الو�سوا�س �أو �شيء �آخر قريب منه؟ فنحن �إن تركنا اتباع حممد  بعد انطباق
تلك العالمات عليه ،و�أقمنا ننتظر غريه (ال �سيما �إن مرت املئات من ال�سنني
ومل يجئ ذلك الغري) يحكم علينا العقل ال�سليم مبا يحكم على ذلك اخلادم من
انحرافه عن منهج ال�صواب بال ارتياب ،ف�إذا كان حممد �صادقًا يف دعواه ،ووجدنا
فيه تلك العالمات ،وبعد ذلك مل ن�صدقه و�أقمنا ننتظر غريه ،فماذا يكون جوابنا
لربنا؟ �أنكذب ونقول له :مل تنطبق عليه العالمات التي علمته بها ،وهو �سبحانه
حرز :التوقِّي( .م).
((( ال َّت ُّ
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�شخ�صا غريه يجيء
ال يخفى عليه �شيء� ،أم نقول له� :إننا مل ن�صدقه لأننا انتظرنا ً
فيما بعد؟ ف�إذا �س�ألنا وقال :ما الذي حملكم على ذلك؟ ولأي دليل ا�ستندمت يف
ترك ت�صديقه وانتظار �سواه؟ فما جوابنا �سوى �أن نقول هكذا فعلنا تركنا املُ َح َّقق
منجيا عند ربنا؟ ال واهلل ،فال�صواب يف
وانتظرنا الأمر املوهوم� ،أيكون هذا جوابًا ً
حقنا �أن نتبع حمم ًدا ون�صدقه بدعواه ،و�إذا فُر�ض (وقد ُيفر�ض املحال للتو�صل �إىل
احلق يف اال�ستدالل) �أنه غري املراد هلل ولر�سله بتلك العالمات ،و�أخط�أنا باتباعه
مع اجتماع تلك العالمات فيه ،كان لنا عذر وحجة عند ربنا؛ �إذ لنا �أن نقول
حينئذ :يا ربنا �أنت عليم بكل �شيء ،وتعلم الر�سل ال�صادقني واملدعني الر�سالة
كذبًا ،وال يخفى عليك �شيء من حوادث امل�ستقبل �ألب َّتة ،فحيث �إنك تعلم �أنه
�سي�أتي رجل كاذب يف دعوى الر�سالة ،وتوجد فيه جميع العالمات التي ذكرتها
ر�سلك �أنها توجد يف الر�سول ال�صادق الذي تر�سله لنا� ،أفال يكون من موجب
حكمتك التامة ور�أفتك ورحمتك علينا �أن تنبهنا على ل�سان ر�سلك عن ذلك
الكاذب ،وحتذرنا منه ولو بعالمة واحدة متيزه عن الر�سول ال�صادق املراد بتلك
العالمات؟ وال �أقل �أن تقول الر�سل �إنه ي�أتي كاذب مت�صف بتلك العالمات
قبل الر�سول ال�صادق فاحذروه ،فحيث يا ربنا مل يح�صل لنا �شيء من ذلك
فحكمتك تقت�ضي �إعفاءنا من امل�ؤاخذة والعقاب على اتباعنا غري مرادك؛ لأن
عذرنا ظاهر ،ولكن حا�شا ربنا من تلبي�س الأمر على عباده؛ لأن التلبي�س نق�ص
يف احلكمة ،وكل نق�ص يف احلكمة حمال على اهلل تعاىل ،فالتلبي�س على اهلل تعاىل
حمال ،فلو كان املراد بتلك العالمات غري حممد حل�صل علينا التلبي�س منه تعاىل،
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لكن التلبي�س ال يح�صل منه لأنه حمال ،فال يكون املراد غري حممد  ،فهو
املراد بها من غري �شك وال تردد ،فنحن اعتما ًدا على جميع ما قام لدينا من هذه
الأدلة بكل اطمئنان قد �صدقنا حمم ًدا  واتبعناه؛ لأن �صريح عقولنا قد
حكم ب�صدقه مبقت�ضى هذه الدالئل التي ظهرت لنا.
ذكر عالمات �أخرى

�أقول :لو �أن ه�ؤالء الطائفة ح�صلت م�شاهدتهم لبقية العالمات املذكورة
له  يف تلك الكتب ،وظهرت يف ملك �أمته بعد زمنه بقليل �أو بكثري �إىل وقتنا
هذا ،لزاد ابتهاجهم بتمام عالماته ،وتوفرت قوة حجتهم على خمالفيهم ،وبيان
ذلك �أنه �صدق عليه ما يف املزامري:
(�(7(7أن ال�شعوب �سقطت حتته ،فقد �أخ�ضعت �أمته فار�س والروم والرببر و�سواهم،
وا�ستولت على ممالكهم ،وال يقال �إن ال�سقوط حتت �أمته ال حتته؛ لأن هذا
التعبري جماز معهود ا�ستعمال نظريه يف كتب الر�سل� ،أال ترى �أن اهلل وعد
بني �إ�سرائيل حني �أخرجهم من م�صر �أن ميلكهم الأر�ض املقد�سة ،و�إمنا
ملكها �أبناءهم؛ لأن نف�س الذين خرجوا من م�صر مع مو�سى  قد
ماتوا يف زمن التيه ،كما هو معلوم من تلك الكتب ،ونظائر هذا املجاز كثري.
عو�ضا عن �آبائهم ر�ؤ�ساء يف الأر�ض ،فكم من ذريته 
((7(7و�أنه قامت بنوه ً
�أمراء يف اليمن واحلجاز والغرب وغريها ،يقوم �أبنا�ؤهم مقامهم.

54

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

54

فدورا ،فهو يذكر ا�سمه على ممر الأيام بني �أمته يف
دورا ً
((7(7و�أنه يذكر ا�سمه ً
الأذان وال�صلوات وفاحتة كل خطبة وخامتة كل دعاء.
((7(7و�أن حتمده ال�شعوب فهذا حمده يف �أل�سن ال�شعوب من �أمته من عرب
وترك وفر�س وهنود وداغ�ستان و�أفغان وقزاق وبربر و�سودان وغري ذلك.
((7(7و�أنه مل يزل مباركًا ،وهو كذلك �إىل هذا الدهر كيفما ف�سرنا املباركة ب�أحد
معانيها.
و�صدق عليه تف�سري دانيال لر�ؤيا ُب ْخ َت َن َّ�صر:
((8(8من �أنه � أعطى ال�سلطنة له ولأتباعه ،فقد ت�سلطوا يف مدة قليلة �شرقًا
وغربًا وعلى بالد فار�س التي كانت هذه الر�ؤيا يف �ش�أنها.
((8(8و�أنه احلجر الذي انقطع من جبل و�سحق اخلزف واحلديد والنحا�س والف�ضة
والذهب� ،أي :دول فار�س املعلومة من كتب التاريخ ،ف�إنها ان�سحقت بزمن
�أمته ،ومل يبق لها باقية.
((8(8و�إن ذلك احلجر �صار جب ًال وملأ الأر�ض ،وعظيم �سلطان �أمته كان كذلك.
وي�صدق على �شريعته ما يف م َّتى من قوله:
�شبه ملكوت اهلل بحبة خردل� ،أخذها �إن�سان وزرعها يف حقل ،فنمت
(ُ (8(8ي ِّ
و�صارت �شجرة كبرية ،فكان �أمر �شريعته كذلك؛ لأن ابتداءها كان يف غاية
ال�ضعف؛ لأنه قام بها منفر ًدا م�ضاد القبائل وامللوك ،فلم ي�أل جه ًدا يف رفع
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�سيما بعدما
�ش�أنها حتى ن�صر دينه وانت�شرت �شريعته ومنت ًّمنوا ً
عظيما ،ال ّ
�شرحتها علماء �أمته وا�ستنبطت �أحكامها و�أو�ضحت حاللها وحرامها.
((8(8و�أن امللكوت نزع من غري �أمته و�أعطي لأمته الذين يعملون �أثماره ،فهذه
�شريعته ال ت�ضاهيها �شريعة من ال�شرائع �أحكا ًما وعد ًال و�آدابًا ،وه�ؤالء �أتباعه
قائمون بها اعتقا ًدا وعمالً.
و�صدق عليه ما يف املزامري:
((8(8من �أنه ميلك من البحر �إىل البحر ،فقد ملكت �أمته من بحر الهند �إىل �أق�صى
بحر طنجة.
((8(8و�أنه ميلك من النهر �إىل �أقا�صي الأر�ض ،فقد ملكت �أمته من نهر الأردن
�أ�شهر نهر عند بني �إ�سرائيل يف زمن داود �إىل �أق�صى بالد العرب جنوبًا،
وهي �أق�صى الأر�ض �إذ لي�س بعد ذلك �إال الأوقيانو�س((( اجلنوبي.
وي�صدق على �أتباعه ما يف �أ�شعيا:
((8(8من �أنه هرب �أعدا�ؤهم �أمام �سيوفهم و ِق ِ�س ِّيهم((( و�شدة حربهم.
((8(8و�أنه َف ِن َي جمد قيدار وهو �أبو العرب وقلت عدد ق�سيهم ،وذلك بظهور �أمته
الذين يعتمدون يف التنا�صر على الدين ال على اجلن�سية.
((( يطلق ا�سم «الأوقيانو�س» على جمموعة اجلزر الواقعة يف املحيط الهادي مبا فيها �أ�سرتاليا .ويبلغ عدد هذه اجلزر
نحو � 30ألف جزيرة تنت�شر على م�ساحة هائلة من املحيط الهادي .تعترب �أ�سرتاليا �أكرب هذه اجلزر( .م)..
((( ال ِق ِ�س ّي :جمع قو�س( .م).
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وي�صدق عليه:
(�(8(8أنه انفتح به �أعني ُعمي و�آذان �صم ،وذلك هداية تلك الأمم اجلاهلية
ب�شريعته.
(((
((9(9وقد انفجرت يف الربية مياه و�أنهار يف القفر ،و�صار ال�سراب �أُ ُج ًما
واملعط�شة ينابيع ماء ،وذلك مبا �أجراه خلفا�ؤه يف الطريق احلجازية من
امل�صانع والأَ ْ�س ِبلة.
((9(9و�صارت هناك �سكة وطريق يقال لها املقد�سة؛ لأنه مير فيها �أهل ملته
املوحدون املقد�سون من ال�شرك.
((9(9وال مير فيها نجَ َ�س لأنها حمرمة على امل�شركني.
((9(9وال�سالك فيها ال ي�ضل لكرثة عالئمها و�آثار احلجاج الذين ميرون فيها كل
عام �ألوفًا م�ؤلفة.
((9(9وي�سلك املغديون فيها ومغديو الرب ،فهم حجاج الكعبة وزوار قرب
حممد  كل عام.
((9(9ويرجعون وي�أتون �إىل �صهيون �إحدى البالد القد�سية التي كانت يف
مملكة داود  ،يعني بهم احلجاج ال�سوريني الذين يعودون من البالد
احلجازية �إىل بالدهم ومنها �صهيون ،و�أظهر ما كان عودهم على هذا الوجه
عندما كان ق�سم من احلجاج ينعطفون يف عودتهم من املزيريب �إىل البالد
(((	�أُ ُج ًما :جمع �أجمة ،وهي ال�شجر الكثيف امللتف( .م).
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القد�سية كما يعلم من التاريخ ،ومل تزل �آثار ذلك موجودة من الربك
الكبرية التي ت�شاهد قرب القد�س وحربون.
((9(9وهم برتمن ،وهو ذكرهم موالهم على ما �أوالهم من التوفيق لأداء فري�ضة
حجهم وزيارة قرب نبيهم .
((9(9وكونهم بفرح �أبدي هو معلوم لكل من يخالط الأمة الإ�سالمية ،ف�إنه ي�شاهد
فرحا ال مياثله فرح من �أي �أفراحهم حتى وال فرح الأعرا�س
من احلجاج ً
عند �أكرثهم ،فرتى ال�سرور ملأ قلوب احلجاج عند عودتهم وقلوب �أهليهم
و�أحبابهم ،وفرقوا الهدايا و�أطعموا الأطعمة و�أجروا ال�صدقات كل منهم
على قدر حاله ،ويدوم ذلك الفرح يف قلب احلاج �إىل �آخر نف�س من حياته؛
أبديا ،ومهما حدث عليه من امل�شاق يف مدة �سفر احلج فال
ولذلك �سمي � ًّ
يزال طول عمره يتلذذ بذكر ذلك ال�سفر املبارك ،ويدعو اهلل �أن مينحه �إياه
جرا ،و�إذا �أراد �أحد �أن يثني عزم
ثانيا ،ولو بلغه ً
ً
ثانيا يدعو بنواله ثال ًثا ،وهلم ًّ
احلاج عند �إرادته تكرار حجه ويقول له :يا فالن ،يكفيك ما �سبق لك ،فقد
�أديت فر�ضك ،يجاوبه با�ستغراب قائ ًال له :وهل هذا الأمر تقل فيه رغبة
الإن�سان ،ويرتوي من منهله الظم�آن؟
هذا واهلل حال الأمة الإ�سالمية يف فرحها بزيارة الكعبة املكرمة وقرب
ر�سولهم  ،على رغم الأثقال التي يتحملونها ،واحلجر ال�صحي الذي يثقل
عواتقهم وي�ضاعف نفقاتهم ،وكرثة من ميوت منهم �أو يقتله قطاع الطريقَ ،ي ْن ِ�سلون
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من كل َح َدب((( ،من �أق�صى ك�شغر وبخارى وخوارزم و�أفغان�ستان وبلخ�ستان
والهند واجلاوى وداغ�ستان والكرج والقوقاز وفار�س والروملى والأنا�ضول وبالد
الرو�س والعراق والغرب واليمن وال�سودان وداخل �إفريقيا وم�صر وال�شام،
يتكبدون حر الهواجر((( ،ويهجرون املنام يف الدياجر((( ،ي�سلكون القفار ،وميتطون
ُجلج البحار ،ويفارقون البنني والعيال ،ويهون عندهم اقتحام الأهوال ،وقد مير على
بع�ضهم العام والعامان حتى يعود لأوطانه ويحظى بخالنه ،وكثري منهم من يحج
على الأقدام يف تلك البوادي والآكام ،كل ذلك لر�ضاء الرحمن وطلب الغفران،
فهم بكل افتخار �أعظم من مت�سك بالدين ودفع الوهم باليقني.
((9(9وقوله عن �أولئك العائدين �إىل �صهيون وعلى ر�ؤو�سهم االبتهاج والفرح
هو ظاهر يف احلجاج مبا ينالونه من زيارة الكعبة املكرمة وقرب نبيهم ،
فرتاهم مبتهجني فرحني مبا �آتاهم ربهم.
((9(9وقوله :ويزول حزنهم ،يعني الذي كان يف قلوبهم قبل نوالهم مرغوبهم يف
تلك الزيارة املباركة.
أي�ضا قبل حجهم؛ لقلة
((1(10وقوله :ويزول التنهد ،يعني الذي كان يعرتيهم � ً
ذات �أيديهم �أو ملوانع �أخرى.
((( ين�سلون من كل َح َدب :يظهرون من غليظ الأر�ض ومرتفعها( .م).
((( الهواجر :جمع هاجرة وهو وقت الظهرية عند ا�شتداد احلر( .م)
((( الدياجر :جمع ديجور وهو �شدة الظلمة يف الليل( .م)
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فهذه متام مائة عالمة تنطبق على �أحوال حممد  و�أحوال �أمته ،وبها
قد ظهر ال�صبح لذي عينني ،وزال عن القلب الغني(((.
أي�ضا لكان لهم ا�ستدالل
ثم �أقول :لو بقيت هذه الطائفة �إىل هذا الزمان � ً
من تلك الكتب على �صدق حممد  من �أظهر ما يكون ،وبيان ذلك �أنه
ورد فيها كما يف الزبور �أن طريق املنافقني تهلك ،و�أنه يهلك كل الذين يتكلمون
بالكذب ،و�أن وجه الرب على الذين يعملون امل�ساوي ليبيد من الأر�ض ذكرهم،
و�أن �سواعد اخلط�أة تك�سر ،و�أنهم يهلكون ،و�أن �أعداء الرب �إذ ميجدون ويرتفعون
يبيدون ،وكالدخان يفنون .انتهى.
ف�أي ذكر باد ملحمد  مع مرور ثالثة ع�شر قرنًا ،وا�سمه يذكره الألوف
واملاليني من �أمته على املنابر ويف امل�آذن ويف ال�صلوات وكثري من العبادات يف
�أقطار الأر�ض من م�شارق ومغارب ومدن وقرى وقفار وبحار �آناء الليل و�أطراف
النهار ،وال يذكر ا�سم اهلل تعاىل يف الغالب �إال مقرونًا به ا�سمه  معظَّ ًما ُم َب َّجالً،
مفدى بالأرواح ،حمفوظ
مدعوا له بكل خري ،حممو ًدا بالأل�سنة حمبوبًا يف القلوب َّ
ًّ
مرعي اجلناب ،ت�سعى �إىل ح�ضرة قربه ال�شريف كل �سنة الألوف امل�ؤلفة من
املقام ّ
ملوك و�أمراء و�أعزة وكرباء و�أغنياء وفقراء ،ي�سلمون عليه ويطلبون ال�شفاعة لديه،
ويتربكون بلثم �أعتابه ويتداوون بعفري ترابه ،ترفع �إليه مدائح ال�شعراء وحمامد
الف�صحاء مزينة بذكر حما�سن �صفاته وباهر �آياته.
وا�ضحا( .م).
((( الغني :هو لغة يف الغيم .واملق�صود �أن الأمر �أ�صبح ً
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مل تزل �شريعته  معززة مرفوعة املنابر موفرة الأن�صار ،تقتب�س من
�أنوارها الأمم ،وتهتدي ب�شمو�سها العرب والعجم ،و�أتباعه بف�ضل اهلل تعاىل مالئون
بع�ضا يف فهم
الأر�ض ،متبعون ما �شرع لهم من �سنة �أو فر�ض ،و�إن خالف بع�ضهم ً
بع�ض الأحكام من �شريعته  عند �إرادة تو�ضيح املرام ،فهم متفقون على
�أ�صولها ذات الأحكام من التوحيد والت�صديق بالقر�آن ،واحل�شر والن�شر ووجود
دار ال�سالم ودار االنتقام ،متمالئون على حبه وتعظيمه على ممر الليايل والأيام،
ف�أي هالك هلكوا ،و�أي �سواعد لهم ك�سرت ،و�أي فناء كالدخان فنوا؟ غاية ما
يكون �أن ينالهم حظهم من االبتالء يف هذا العامل املنطبع على البالء� ،سنة اهلل يف
خلقه ،ولن جتد ل�سنة اهلل تبديالً.
و�صورة ا�ستدالل ه�ؤالء الطائفة على �صدق حممد  لو بقوا �إىل هذا
الزمان �أن يقولوا :لو كان حممد و�أتباعه من ذكر يف كالم املزامري من اخلط�أة
والكاذبني و�أعداء الرب لفعل بهم جميع ذلك النكال من �إبادة الذكر والإهالك
والفناء كالدخان وك�سر ال�سواعد ،و�إال لزم تخلف خرب الرب على ل�سان داود،
لكنه مل ُيفعل بهم �شيء من ذلك ،فهم لي�سوا مما ذكر �ألبتة ،و�إذا مل يكونوا ممن
ذكر فيكونون من الطائعني وال�صادقني و�أحباب الرب ،وحينئذ �إذا نحن كذبناهم
و�أردنا نق�ض ما جاء به حممد  نكون حماربني هلل تعاىل ،كما قال عماالئيل
معلم اليهود يف حق احلواريني ،كما يف �أعمال الر�سل ،و�إن كان (يعني ر�أي
احلواريني وعملهم) من اهلل تعاىل ،فال تقدرون �أن تنق�ضوه؛ لئال توجدوا حماربني
هلل تعاىل .انتهى.
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وعندما ينتظم لأولئك الطائفة هذا اال�ستدالل ،كنت تراهم من �أكمل
النا�س �إميانًا ،دافعني كل و�سو�سة ترد على قلوبهم ،قائلنيّ :قبح اهلل ال�شيطان
وقبح اهلل الهوى ،ما �أغنانا عن التع�صب الأعمى و�أ�سر ال�ضمري وا�سرتقاق الفكر،
ّ
�أيليق بنا اخلجل من احلق؟ �أيح�سن بنا ترجيح العاجل الدين الفاين على الآجل
العظيم الباقي؟ �أيجمل بنا الركون �إىل الغفلة عن النظر يف العواقب والتقليد
الفا�سد واجلمود البارد؟ ال واهلل ،ال ير�ضى بذلك عاقل ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون،
واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
الطائفة ال�ساد�سة :فال�سفة �أخالق

وطائفة منهم كانوا فال�سفة �أخالق و�آداب ،ولهم معرفة تامة يف ال�شرائع
التي �شرعها اهلل تعاىل للأمم ال�سابقة ،ودقة نظر يف �أ�سرارها وفوائدها ،وفطرة �سليمة
متيز بني احل�سن والقبيح من ال�صفات والأفعال وال�سيا�سات والأحوال ،فقالوا :من
املعلوم �أن لكل ر�سول يبعثه اهلل تعاىل �آيتني تدالن على �صدقه� ،إحداهما عقلية
يعرفها �أولو الب�صائر والأفهام ،وهي ما له من الأ�صول الزكية وال�صور املر�ضية
والأحوال الكمالية والعلوم الباهرة والدالئل القاهرة ،وثانيتهما هي املعجزة التي
تدركها احلوا�س تكون خارقة للعادة ،وهذه يطلبها �أحد رجلني� :إما ناق�ص عن
�إدراك ما تقدم ذكره من الأ�صول الزكية وما عطف عليها ،فيحتاج �إىل ما يدركه
ح�سه لق�صوره عن �إدراك ذلك ،و�إما ناق�ص ومع نق�صه هو معاند ،فق�صده مبا يطلبه
العناد ،فيقول للر�سول املبعوث �إليه :ال �أومن بك حتى تفجر يل من الأر�ض
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تفجريا� ،أو
ينبو ًعا� ،أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خاللها ً
علي �أو ت�أتي باهلل وباملالئكة� ،أو يكون لك بيت من زخرف� ،أو
ت�سقط ال�سماء ّ
علي كتابًا �أقر�ؤه ،فيقول له الر�سول:
ترقى يف ال�سماء ولن �أومن لرقيك حتى تنزل ّ
ب�شرا ر�سو ًال ،يعني �أين ب�شر عاجز.
�سبحان ربي ،هل كنت �إال ً
مفو�ض �إىل ربي� ،إن �شاء �أيدين بها و�إن �شاء مل
و�إيجاد هذه املطالب و�أمثالها َّ
يفعل ،نعم �إن من�صبي الر�سالة ،وقد بلَّغتك ما �أمرين اهلل بتبليغه ،فاخرت لنف�سك
ما ت�شاء.
ونحن هلل احلمد واملنة ل�سنا من القا�صرين عن �إدراك �آيات الر�سل التي
هي من الق�سم الأول ،بل نحن من ذوي الب�صائر واملعرفة ،وقد �شاهدنا يف حممد
�صفات فا�ضلة هي من �ش�أن الر�سل الذين ير�سلهم اهلل تعاىل لهداية اخللق ،وذلك
ك�شرف الن�سب وح�سن ا َخللق وا ُخللق وذكاء وفطنة وقوة حجة وا�ستقامة حمجة.
فعلينا بعد ذلك �أن نرتوى يف دعواه ،وننظر فيما احتوت عليه �شريعته التي
يدعي �أنه مر�سل بها من عند اهلل تعاىل ،ف�إن كانت حمتوية على الأمر باعتقاد
العقائد ال�صحيحة التي تكون موافقة ملا يعطيه الربهان ال�صحيح ،وال يكلف
الإن�سان ب�أن يذعن ب�ضد يقينه ،وعلى الأمر بالتحلي بالأخالق احل�سنة والآداب
امل�ستح�سنة ،وال�صفات الكاملة والأعمال الفا�ضلة ،والتدبريات التي حتفظ ح�سن
نظام هيئتنا االجتماعية ،والعبادات التي حت�سن ت�أدية ال�شكر لنعم خالقنا علينا،
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و�إيجابها يكون حلكم ترجع بالنفع �إلينا كما هو �سر العبادات التي تكون يف �شرائع
الر�سل؛ لأن اهلل تعاىل غني عن كل �شيء ،وكانت م�شتملة على النهي عن
اعتقاد العقائد الباطلة اخلرافية املكلفة للإن�سان الإذعان ب�ضد ما تعطيه امل�شاهدة
والربهان ،وعلى النهي عن االت�صاف بالأخالق الذميمة وخلع حلة الآداب،
والتدن�س ب�صفات تذم وتعاب ،والأخذ ب�أمور تخل بح�سن هيئتنا وتف�صم عقد
نظامنا ،وال تكلفنا ب�أعمال تزعمها عبادات تكون كفرانًا لنعم ربنا خملة بالأدب
معه تعاىل ،فهو ر�سول اهلل تعاىل بال �شك؛ لأن هذا �ش�أن ر�سله تعاىل وحالة
�شرائعهم عليهم ال�سالم ،ال �سيما �إذا مل يكن يف �شريعته ما يرجع عليه بالنفع
اخلا�ص وي�ضر بال�صالح العام ،فن�ؤمن به حينئذ ون�صدقه ،و�إن كان الأمر بخالف
ذلك فرنف�ض دعواه ،ون�شدد له املعاداة.
فت�أملوا يف �شريعته وما ا�شتملت عليه ،وا�ستق�صوا يف البحث واالنتقاد،
فوجدوا �أن �شريعته  ت�أمر باالعتقادات ال�صحيحة احلقة ،اخلالية عن كل
خرافة وعما يكون �ضد اليقني ،وبالتخلق بالأخالق اجلميلة ،والت�أدب بالآداب
النبيلة ،واالت�صاف بالأو�صاف الكاملة ،والأخذ بالتدابري الفا�ضلة التي حتفظ
هيئة �أمته ونظامها ،وتعود عليهم باملنافع وتدفع عنهم امل�ضار ،وبالعبادات التي
حت�سن ت�أدية �شكر النعم للخالق تعاىل ،وهي تنطوي على حكم ترجع عليهم بالنفع
الكثري ،وتنهى عن العقائد الزائفة اخلرافية املخالفة ليقني الإن�سان ،وعن التخلق
بالأخالق الذميمة وخلع حلة الآداب والتدن�س بال�صفات التي تعاب ،وارتكاب
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�أعمال �سيئة التدبري تخل بنظام الأمة ،وعن العبادات الباطلة املخلة بالأدب مع
اهلل تعاىل واملنتجة كفران النعم ال �شكرها.
وتف�صيل ذلك �أنهم وجدوا ال�شريعة املحمدية حمتوية على الأمر بتوحيد
اهلل تعاىل ذا ًتا و�صفات و�أفعا ًال ،واعتقاد �أنه تعاىل مت�صف ب�صفات الكمال ومنزه
عن �صفات النق�صان ،فتوجب على املكلف �أن يعتقد ب�أنه  موجود حي ،عليم
�أكمل العلم ،مريد �أمت الإرادة ،قادر �أعظم القدرة ،م�ستغن عن كل ما �سواه ،مفتقر
�إليه كل ما عداه ،ال ي�شابه �أح ًدا من خلقه وال ي�شابهه �أحد منهم ،قدمي �أزيل دائم
�أبدي ،لي�س لقدمه بداية وال لدوامه نهاية ،حكيم يفعل الأ�شياء طبق احلكمة من
غري وجوب عليه ،ال يكلف العباد مبا لي�س يف و�سعهم ،ال خالق �سواه وال مدبر
غريه ،خلق اخللق من العدم ،وقدر �أحوالهم من القدم ،منزه عن الظلم وال يت�صور
منه؛ لأن الظلم الت�صرف مبلك الغري بغري ر�ضاه ،وهو �سبحانه املالك احلقيقي
املطلق جلميع الكائنات ،خلق دارين غري هذه الدار� ،إحداهما لنعيم من �أطاعه،
والأخرى لعذاب من ع�صاه ،فهو يعيد اخللق بعد الفناء كما خلقهم بعد العدم؛
ليثيب املطيع ويعاقب العا�صي �إن �شاء ،و�إال مل يكن من احلكمة �أن يت�ساوى بعد
املوت الغني املرتفه اجلبار الظامل لغريه الكافر بربه مع الفقري البائ�س ال�ضعيف
املظلوم امل�ؤمن ،و�إن له � أن يت�صرف بخلقه كيف ي�شاء ،لكن حا�شاه �أن جتري
�أفعاله على خالف منهج احلكمة ،بل هي عني احلكمة ،وكل ما جاء منه فهو
بح�سب �صدوره عنه ح�سن.

الفرائ�ض ال�شرعية وحكمتها

بع�ض ا ِ
حل َكم يف �إر�سال الر�سل

�أر�سل ر�س ًال �إىل الب�شر لهدايتهم �إىل العقائد ال�صحيحة احلقة يف حقه
تعاىل؛ لأن عقولهم و�إن كانت تدل على وجوده تعاىل وات�صافه بال�صفات
كثريا من �صفاته العظيمة ال ميكن
الكمالية التي ت�ستلزمها الإلوهية ،ولكن ً
للعقول الب�شرية التو�صل �إىل اعتقادها �إال بتوفيقه تعاىل بوا�سطة �أولئك الر�سل،
وكذلك يف �إر�سالهم هداية اخللق �إىل ما فيه �صالحهم وا�ستكمال �ش�ؤونهم؛ لأن
حكمته اقت�ضت �أن يخلقهم مطبوعني على �أخالق ح�سنة ت�ساعدهم على انتظام
حالهم ،وعلى �أخالق تخالفها؛ لأجل �أن يت�سابقوا بها يف عمار هذا الكون الذي
قدر وجودهم فيه �إىل �أجل معلوم ،لكن ملا كان حتديد الرغبة يف ال�سبق توجب
وقوف كل راغب عند حده ،وي�أ�سه من جماوزته ،وبذلك تتعطل حركة امل�سابقة،
مل تعدل الأخالق يف �أ�صل الفطرة ،ف�صارت تلك الأخالق ال�سيئة يف معر�ض
الطغيان ،والو�صول �إىل حد ي�صبح به �ضرها �أكرب من نفعها ،فاقت�ضى احلال تلطيفها
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و�إيقافها عند حدها النافع غري ال�ضار ،فبعث الر�سل لتلطيفها وك�سر َ�س ْو َرتها
حتى تعود لدرجة يظهر فينا نفعها ويزول عنا �ضرها ،فك�أنها تعود �أخالقًا ح�سنة
بعد �أن كانت �سيئة ،وذلك التلطيف يكون من الر�سل ب�آلتني م�ؤثرتني يف النفو�س،
وهما الرتغيب والرتهيب مع ما يقوي ت�أثريهما من �إقامة الدالئل على ح�سن
احل�سن وقبح القبيح ،مث ًال الطمع خلق �سيئ ،ولكن لواله ما جت�شم اخللق �أعباء
املكا�سب والغر�س والعمارة ،و�إذا طغى ن�ش�أ عنه منازعات اخللق وتولدت ال�شرور
املبيدة ،ف�شريعة الر�سول تلطفه وترده �إىل �إرادة ال�سعي والتعي�ش بعد �أن يكون
�إرادة التكرث واال�ستئثار ،وبذلك تتم امل�سابقة يف عمار الكون بال �ضرر وال �ضرار،
و�إىل هذه الإ�شارة بقوله ُ « :ب ِع ْث ُت لأُ مَ ِّت َم َم َكا ِر َم الأَ ْخال َِق».
ذكر ما ت�أمر به ال�شريعة من الأخالق احل�سنة وما تنهى عنه

ثم ه�ؤالء الر�سل طبعهم اهلل على ال�صفات الكاملة من ال�صدق والأمانة،
والقيام باحلق يف جميع �أحوالهم ،مع الرب والإح�سان والن�صيحة لكل �إن�سان ،ونزههم
عما ال يليق مبن�صب ر�سالتهم من الوقوع يف املعا�صي ،واالت�صاف ِب َ�س َف ِا�سف((( الأمور،
ووجود كل منفر للخلق عن الإقبال �إليهم ،وما وقع منهم من �صور املع�صية و�سماها
اهلل مع�صية فهي �أمور طفيفة ال تنق�ص مراتبهم وال حتط ب�ش�ؤونهم ،وت�سميتها مع�صية
ومعاتبتهم عليها من جانب اهلل تعاىل لي�س �إال بالن�سبة لعلو مراتبهم و�سمو مقاماتهم
احلدة( .م).
ال�س ْو َرةّ :
((( َّ
ِ
((( َ�س َفا�سف الأمور :الأمور التافهة( .م).
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عليهم ال�سالم ،وحكمة وقوعها منهم الإ�شارة �إىل انفراد اهلل تعاىل وتوحده بالكمال
املطلق ،فهم مرب�ؤون من كل ما ال يليق وقوعه من �أحد �أتقياء الب�شر ف�ض ًال عن وقوعه
منهم ،وهم كمل اخللق و�صفوة النا�س ،وذلك كالزنا ال �سيما يف حمارمهم ،والت�سلط
على �أعرا�ض �أتباعهم ومدان�سة املوم�سات ،والكذب واخليانة والكفر وعبادة الأوثان،
حا�شاهم من جميع ذلك ،وال�شريعة املحمدية ت�أمر بالثناء عليهم وذكرهم بالتعظيم
والتوقري ،ولزوم الأدب معهم ،والعمل مبا جا�ؤوا به �إال ما كان من �أحكام كانت
تنا�سب �أزمنتهم ف�أبدلت يف ال�شريعة املحمدية مبا ينا�سب زمنه  ب�أمر اهلل تعاىل
الذي قدر من الأزل لكل زمن ما ينا�سبه من الأحكام ،وت�أمر � ًأي�ضا هذه ال�شريعة
املحمدية بتعلم القدر الالزم للإن�سان من العلم النافع يف ت�صحيح االعتقاد والعبادات
والأخالق والآداب ،وبعد �أمرها الأمر الأويل امل�ؤكد بالإميان ،وهو الت�صديق اجلازم
قطعيا ،وبالإ�سالم وهو اخل�ضوع واالنقياد جلميع ما جاء
بجميع ما جاء به حممد ًّ 
به  ،كذلك ت�أمر بالتقوى وهي اتقاء كل م�ضر للإن�سان يف دينه ،وبالإخال�ص
يف العمل هلل تعاىل ،وبالرب والإح�سان يف العمل ،وهو �أن املرء يعبد ربه ك�أنه يراه،
وبالن�صيحة خللق اهلل تعاىل ،وبال�صرب وهو مقاومة الآالم والأهوال ،وبالر�ضى مبا
ير�ضي اهلل تعاىل ،وباحلياء وهو انح�صار النف�س خوف ارتكاب القبايح ،وباحللم وهو
الطم�أنينة عند َ�س ْو َرة الغ�ضب ،وبالعفو وهو ترك املجازاة للمذنب مع القدرة عليها
حدا من حدود اهلل تعاىل ،وبالغبطة يف عمل اخلري ،وبال�سخاء والكرم،
ما مل تكن ًّ
وبال�شجاعة وباحلمية وهي املحافظة على ا ُحل َرم والدين من التهمة ،وبالنجدة وهي
عدم اجلزع عند املخاوف ،وبالإيثار وباملروة وهي الرغبة ال�صادقة يف الإفادة بقدر ما

68

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

68

ميكن ،وبالدعة وهي ال�سكون عند هيجان ال�شهوة ،وبالقناعة وبالوقار وهو الت�أين يف
التوجه نحو املطالب ،وبال�سكون وهو الت�أين يف اخل�صومات واحلروب ،وبالرفق وهو
ح�سن االنقياد ملا ي�ؤدي �إىل اجلميل ،وبح�سن ال�سمت وهو حمبة ما يكمل النف�س،
وباحلكمة وبال�شكر وباخلوف من اهلل تعاىل وبالرجاء منه ،وبالتفوي�ض �إليه والت�سليم،
وبالألفة وهي اتفاق الآراء يف املعاونة على تدبري املعا�ش ،وبالوفاء وب�صلة الأرحام
وبال�شفقة على خلق اهلل تعاىل ،وبالإ�صالح بني عباده ،وبالأمانة وب�إجناز الوعد وبالوفاء
بالعهد ،وباحلب يف اهلل وبالبغ�ض يف اهلل ،وبح�سن الظن وبالر�شد وبال�سعي وبالأناة،
وباملبادرة يف عمل اخلري ،وبال�صالبة يف �أمر الدين ،وبالأن�س باهلل وبال�شوق �إليه ومبحبته
تعاىل ،وبالعفة وبالورع وهو مالزمة الأعمال اجلميلة ،وباال�ستقامة وبال�شهامة وهي
احلر�ص على ما يوجب الذكر اجلميل ،وبالرقة وهي الت�أذي من �أذى يلحق الغري
مطل ًقا ،وبالنزاهة وهي اكت�ساب املال من غري مهانة وال ظلم ،و�إنفاقه يف امل�صارف
احلميدة ،وبكظم الغيظ ،وباخل�شوع وبالعبودية هلل ،وباحلرية وهي حترير النف�س من
ِر ْبقة((( ال�شهوات ،ومبحا�سبة النف�س ومبعاتبتها وهكذا من كل خ�صلة حميدة وخطة
ويجد يف �إبالغها درجة
مفيدة« ،فعلى املرء �أن يعالج نف�سه للتخلق بهذه ال�سجاياّ ،
الكمال».
وتنهى ال�شريعة املحمدية عن الكفر واتخاذ ال�شريك هلل تعاىل يف العبادة،
وعن الف�سق والع�صيان هلل تعاىل يف �أوامره ونواهيه ،وعن اتباع الهوى ،وعن الرياء
((( ر ِْبقة :ق َْيد( .م).
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وهو العمل لأجل ر�ؤية النا�س ،وعن الكرب وعن احلقد ،وعن ال ُعجب وهو �أن يرى
الإن�سان نف�سه بعمله بل عليه �أن يرى الف�ضل هلل تعاىل الذي وفقه للعمل ،وعن
احل�سد وهو متني زوال النعمة عن الغري ،وعن ال�شماتة مب�صائب اخللق ،وعن العداوة
لغري اهلل ،وعن التهور وهو �أن يهجم املرء على ما ال يكون كُ ُف ً�ؤا له ،وعن �سوء الظن
باهلل تعاىل ،وعن الطرية والت�شا�ؤم الذي ال م�ست َند له من ال�شرع ،وعن البخل
وعن ال�شح وعن التقتري ،وعن الإ�سراف والتبذير ،وعن حب املال احلرام ،وعن
الك�سل وعن البطالة ،وعن العجلة يف الأمر ،وعن الفظاظة وعن غلظة القلب ،وعن
الوقاحة وعن قلة احلياء ،وعن اجلزع وعن كفران النعم وجحودها ،وعن ال�سخط
وعن الغ�ضب ،وعن بغ�ض العلماء ،وعن اجلراءة على اهلل تعاىل ،وعن الأمن من
عذابه و�سخطه ،وعن الت�أ�سف على ما فات من �أمر الدنيا ،وعن ال�ضعف يف �أمر
الدين ،وعن الطي�ش واخلفة ،وعن العناد وعن مكابرة احلق و�إنكاره بعد العلم به،
ال�شره وعن الطمع وعن اخلمود ،وعن الإ�صرار على
وعن التمرد والإباء ،وعن َّ
املعا�صي ،وعن الغ�ضب بالباطل ،وعن احلمية لغري دين اهلل تعاىل ،وعن القنوط
من رحمة اهلل تعاىل ،وعن حمبة الظَّ ل ََمة وال َف َ�س َّقة ،وعن بغ�ض ال�صاحلني ،وعن
ق�سوة القلب بحيث متنع �صاحبها عن �إغاثة امل�ضطر ،وعن �آفات كثرية لل�سان
فمنها :النميمة وهي ك�شف ما يكره ك�شفه ،و�إف�شاء ال�سر ،وال�سخرية واال�ستهزاء
واال�ست�صغار واال�ستخفاف بالنا�س ،واللعن وال�سب وال�شتم ،والتعبري عن الأمور
امل�ستقبحة بالعبارة ال�صريحة ،والطعن بالأن�ساب ،واملراء وهو الطعن يف كالم الغري
ال لإظهار احلق ،واخل�صومة عنا ًدا ،واخلو�ض يف الباطل ،وال�شحاذة لغري م�ضطر،
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واملنافقة بالل�سان ،وكالم ذي الل�سانني بني املتعادين ،وال�شفاعة ال�سيئة ،والأمر
باملنكر والنهي عن املعروف ،وغلظة الكالم والعنف فيه ،وال�س�ؤال والبحث عن
(((
عيوب النا�س ،والدعاء للظامل بالبقاء ،والكالم الدنيوي يف امل�ساجد ،واملنابذة
بالألقاب ،واليمني بغري اهلل ،وكرثة احللف ولو على ال�صدق لأجل تعظيم ا�سم
اهلل ،ور ّد عذر �أخيه وعدم قبوله ،وتف�سري القر�آن بر�أيه ،وقطع كالم الغري لغري
م�صلحة �شرعية ،ورد التابع كالم املتبوع وخمالفته وعدم قبوله ما دام كالم املتبوع
ال مينعه ال�شرع ،والتناجي بني اثنني عند ثالث ،والتكلم مع ال�شابة الأجنبية،
وداللة من يريد املع�صية على طريقها ،واملزاح الذي مينعه ال�شرع ويو�صل �إىل
ال�شر ،والكالم فيما ال يعني ،و�إف�ساد العبد عن �سيده ،و�إف�ساد املر�أة عن زوجها،
وكتمان ال�شهادة ،و�شهادة الزور ،وقذف املح�صنات الغافالت ،و�سب الأموات،
و�سب ال�سالطني وترك الدعاء ب�صالحهم ،وكتم العلم ،وتعمد الكذب على اهلل
تعاىل وعلى ر�سوله ،والكلمة التي تعظم مف�سدتها وين�شر �ضررها ،ومالزمة الفح�ش
�شره ،والإحلاح بال�س�ؤال امل�ؤذي للم�سئول �إيذاء �شدي ًدا،
حتى يخاف النا�س من ِّ
واملن بال�صدقة ،وكفران نعمة اخللق امل�ستلزم لكفران نعمة اخلالق ،وترك املري�ض
�إقراره مبا عليه من الدين ،والإقرار بن�سب ٍكاذبًا �أو جحوده كذلك ،واال�ستطالة يف
الأعرا�ض ،وانت�ساب املرء �إىل غري �أبيه ،وترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
والغيبة وهي �أن تذكر �أخاك مبا يكره يف نف�سه �أو فيما يخ�صه ،وهي �أكرث �آفات
�ضررا.
الل�سان وقو ًعا ومن �أعظمها ً
((( املنابذة بالألقاب :التداعي بالألقاب امل�ستكرهة( .م).
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أي�ضا منها :نق�ض العهد وخلف الوعد،
وعن �أفعال و�أعمال قبيحة كثرية � ً
واخليانة واملكر واخلديعة ،والفتنة وهي �إيقاع النا�س با�ضطراب ،واالختالل،
واالختالف بال فائدة دينية ،وقتل النف�س ،وقتل الإن�سان نف�سه ،والزنا واللواطة
و�إتيان �أحد ولو امر�أته يف الدبر؛ لأن يف هذه الأمور الثالثة تقليل الن�سل،
وخمالفة احلكمة الإلهية ،ويف الزنا �ضياع الأن�ساب امل�ؤدي لرتك التنا�صر ،وغ�ش
الغري يف الن�سب ،ومتليك الأموال لغري م�ستحقها ،و�ضياع الولد لعدم من يربيه
حق الرتبية� ،إىل غري ذلك من املفا�سد التي يطول �شرحها ،وم�س املر�أة الأجنبية
(((
واخللوة بها؛ لأن ذلك داعية الزنا ،وفعل مثل ذلك يف الولد الأمرد((( ،ووطء
احلائ�ض ملا فيه من الأذى ،و�سفر املر�أة يف طريق تخاف فيه على ب�ضعها ،وت�شبه
الرجال بالن�ساء والن�ساء بالرجال ،و�إظهار اجلماع ،والتبتل �أي ترك الزواج للقادر
عليه وال عذر له يف تركه؛ لأن فيه تعطيل احلكمة الإلهية يف تكثري الن�سل،
وع�ضل((( الويل موليته عن النكاح ،و�إف�شاء الرجل �سر زوجته وعك�سه ،وخروج
املر�أة مزينة ،والدياثة((( والقيادة بني الرجال والن�ساء ،و�شرب امل�سكرات؛ لأن فيه
ذهاب العقل الذي هو �أف�ضل نعمة على الإن�سان ،وال�سكران م�ستعد للوقوع يف
كل مع�صية وارتكاب كل �شنيعة ،والنفع املزعوم به ال يوازي �أ�ضراره ،واملقامرة
التي تعر�ض املال للمخاطرة ،و�إنفاق ال�سلعة باحللف الكاذب ،وبخ�س الكيل �أو
(((
(((
(((
(((

الأمرد :ال�شاب طلع �شاربه ومل تنبت حليته( .م).
وطء :جماع( .م).
ع�ضل :حب�س( .م).
الدياثةَ :ف ْقد الرجل الغرية واخلجل على الأهل( .م).
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الوزن �أو الزرع ،ومطل الغني بالدين بعد مطالبته ،و�إنفاق املال يف املحرمات ،و�إيذاء
ذميا ،وال�سرقة والغ�صب ،والربا الذي يفقد معه عمل املعروف من الدائن
اجلار ولو ًّ
بالإقرا�ض و�سد حاجة املحتاج باال�ستقرا�ض ،وتلقي اجللب ،وال�سوم على ال�سوم،
العار َّية((( يف غري ما �أذن به �صاحبها،
وخيانة �أحد ال�شريكني ل�شريكه ،وا�ستعمال ِّ
وت�أخريه �أجرة الأجري �أو منعه منها بعد فراغه ،ومنع النا�س من الأ�شياء املباحة
خ�صو�صا ،والت�صرف يف الطريق اخلا�ص بغري �إذن �أ�صحابه �أو العام
لهم عمو ًما �أو
ً
مبا ي�ؤذي ،واخليانة يف الأمانات ،والت�صوير وو�ضع ال�صور احليوانية يف املكان تباع ًدا
عن الت�شبه بعباد احليوانات و�صورها ،والإكثار من الطعام بحيث ي�ضر ،وترجيح
ظلما وعدوانًا ،وتهاجر امل�سلمني فوق ثالثة �أيام
�إحدى الزوجات على الأخرى ً
(((
والتدابر والت�شاحن ،و�إ�ضاعة املرء �أوالده وعياله ،وال�ضرب لأحد بغري م�سوغ
أي�ضا ،وال�سحر وتعلمه وتعليمه
�شرعي ،وترويع �أحد ب�سالح من غري م�سوغ �شرعي � ً
وطلب عمله ،والكهانة والتنجيم و�إتيان �أ�صحابها ،واخلروج على �إمام امل�سلمني
بال ت�أويل �أو بت�أويل يقطع ببطالنه ،ونكث بيعة الإمام لفوت غر�ض دنيوي ،وقبول
الإمارة مع علم املتويل بخيانة نف�سه ،وتولية جائر �أو فا�سق � ًأمرا من �أمور امل�سلمني،
وعزل ال�صالح وتولية من دونه ،وجور والة الأمور واحتجاب ويل الأمر عن ق�ضاء
حوائج رعيته امل�ضطرين �إليها بنف�سه �أو نائبه ،وظلم الأمراء والق�ضاة مل�سلم �أو ذمي
بنحو �ضرب �أو �شتم ،وقبول القا�ضي هدية من �أحد مل يكن له عادة ب�إهدائها له
العار َّية :ما ُيعطي ب�شرط �أن ُيعاد( .م).
((( ِّ
ِ
((( ُم َ�س ِّوغ :مجُ َ ِّوزُ ،مبيح( .م).
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قبل توليته الق�ضاء ،وقبوله ال�ضيافة اخلا�صة ،و�أخذ الر�شوة من حمق �أو مبطل،
ودفع الر�شوة من مبطل ال من حمق ا�ضطر �إىل دفعها ،والتو�سط بالر�شوة املحرمة،
وخذالن املظلوم مع القدرة على ن�صرته ،وهتك م�سلم وتتبع عوراته حتى ينف�ضح،
واطالع املرء على دار غريه بغري �إذنه ولو من ثقب ،والت�سمع حلديث قوم يكرهون
االطالع عليهم ،وترك اجلهاد عند تعينه ،وترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وقتل �أو ظلم �أو غدر من له �أمان �أو عهد �أو ذمة ،وترك الرمي بعد تعلمه ،وتوليته
الق�ضاء من يعلم ق�صوره عنه باجلور �أو اجلهل ،واخل�صومة بباطل �أو بحق مع �إظهار
اللدد والكذب لإيذاء اخل�صم والت�سلط عليه ،واخل�صومة ملح�ض العناد بق�صد قهر
اخل�صم وك�سره ،وجور القا�سم بق�سمه ،وجور املقوم بتقوميه ،واجللو�س مع الف�ساق،
والتغوط حتت �شجرة مثمرة �أو على �ضفة نهر ،وترك التوبة عن املعا�صي ،وهكذا
من كل ما ي�ضر بالهيئة االجتماعية �أو النف�س �أو املال �أو العقل �أو ال�شرف ،مما لو
�أردنا الإحاطة به مع ذكر �أدلته من القر�آن والأحاديث املنقولة عن حممد 
ل�ضاق لذلك املجلدات الكبرية.
العبادات التي يف ال�شريعة املحمدية

ثم �إن ه�ؤالء الطائفة ت�أملوا بالعبادات التي �أوجبتها ال�شريعة املحمدية على
�أتباعها ،فوجودها �أعما ًال منطوية على تعظيم اخلالق �سبحانه ،و�أداء بع�ض �شكره
على نعمه التي ال تحُ �صى مع ما ا�شتملت عليه من الأ�سرار واحلكم والفوائد التي

74

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

74

يفوز بها املتعبد ،وينال �أعلى منازل ال�سعادة ،وذلك من تهذيب نف�سه ،وتخليتها عن
الأخالق الذميمة ،وحتليتها بال�سجايا احلميدة ،وتذكاره بخالقه لي�أمن من الغفلة عنه
�سبحانه مبا ي�ستويل على قلبه من �شواغل الدنيا ،فيحجم عن الع�صيان ،ويهجر �أماين
قريبا ،ومن االجتماع مع �إخوانه يف
رقيبا مهيم ًنا ً
ال�شيطان ،وتالزمه املراقبة ب�أن عليه ً
�أوقات العبادات الداعي ذلك �إىل الألفة معهم ،واالطالع على �ش�ؤونهم املحتاجة
للتعاون والتوازر ،ومن �إغاثة ذوي احلاجات وت�صور حالهم املحزنة ليق�ضي ذلك
بال�شفقة عليهم والإح�سان �إليهم ،وتذكر �ش�ؤون الر�سل املتقدمني و�آلهم الذين �أدوا
داعيا لالقتداء ب�أعمالهم،
عبادة ربهم وامتثلوا �أوامره واجتنبوا نواهيه؛ ليكون ذلك ً
والن�سج على منوالهم ،وجتديد الثناء عليهم وعلى متبعيهم ،ومن ال�سعي يف تكثري
�سواد امل�سلمني وهداية املخالفني و�إعالء كلمة اهلل تعاىل� ،إىل غري ذلك من الثمار
اليانعة والفوائد النافعة والتدابري اجلامعة املنبثة يف تلك العبادات ،وال يعقلها �إال
العاملون ،ومن نظر �إىل ظواهر تلك العبادات وغفل عن حكمها و�أ�سرارها وفوائدها
و�أثمارها ،وكان كمن نظر �إىل �صدفة مملوءة بالدرر النفي�سة فيح�سبها قطعة حجر،
فيفوت ذلك اجلاهل
فال يلقي لها با ًال وال يروق منظرها يف عينه ح�س ًنا وجما ًالّ ،
�أنف�س نفي�س ينفق يف حت�صيله الذهب الإبريز ،ويفادي به كل عزيز ،ورمبا بع�ض اجلهلة
املطمو�س على ب�صريته ي�ستقبح تلك العبادات ،فهو كاملري�ض الذي ينكر طعم املاء
ويحكم مبرورة احللواء ،فليته �إذا ا�ست�صعبتها نف�سه ال�ساقطة الهمة يعتقد بها اعتقاد
املري�ض بالدواء املر ،يحكم بنفعه ويتكلف جترعه ،فقاتل اهلل اجلهل ،وقبح حمياه من
�صاحب �سوء �ش�ؤوم الطالع على �أهله ،يوقعهم باخل�سران ويلعب بهم ككرة ال�صبيان.
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ِح َكم ال�صالة وما يتبعها

وتف�صيل بع�ض ما ظهر لهذه الطائفة من �أ�سرار العبادات يف ال�شريعة
املحمدية �أنهم وجدوا �أن تلك ال�شريعة قد �أمرت كل مكلف من �أتباعها ب�أداء
عبادة ت�سمى ال�صالة ،وهي عبارة عن �أقوال و�أفعال ،مبتد�أة بتكبري اهلل تعاىل
خمتتمة بالت�سليم ،ي�أتي بها املكلَّف كاملتمثل بني يدي اهلل تعاىل ،وقد �شرعت �أن
يدعو املنادي املكلفني �إليها عند ح�ضور �أوقاتها ب�أف�صح �ألفاظ م�شتملة على �أ�شرف
معان ،فيبد�أ بتكبري اهلل تعاىل �أربع مرات ،ك�أنه يقول� :أيها النا�س ،كل ما �أنتم فيه
من رغائبكم الدنيوية والأخروية احل�سية واملعنوية فاهلل تعاىل �أكرب و�أحق برغبتكم
يف جنابه من كل مرغوب فيه ،ثم ي�شهد له �سبحانه بانفراده بالألوهية مرتني ،ك�أنه
يقول :ال يق�ضي حوائجكم الدنيوية والأخروية حقيقة �إال الإله احلقيقي الذي
من �أخ�ص �أو�صافه التي ينفرد بها ا�ستغنا�ؤه عن كل ما �سواه ،وافتقار كل ما عداه
�إليه ،واهلل تعاىل قد انفرد مبقام الإلوهية احلقة ،فعليكم �أن تق�صدوا جنابه يف طلب
حوايجكم الدنيوية والأخروية ،وتلتج�ؤوا �إىل ح�ضرته ،ثم ي�شهد ملحمد 
بالر�سالة مرتني ،ك�أنه يقول� :إن هذا الر�سول الذي هو الوا�سطة بينكم وبني ذلك
الإله العظيم يف هدايتكم مل�صاحلكم الدنيوية والأخروية ،وقد علمتم بامل�شاهدة
�أو بالدليل ما عليه ذلك الر�سول من الن�صيحة لكم والهداية �إىل �سبيل اخلري،
فعليكم �إذن �أن ت�سعوا لأداء ما �شرعه لكم وهداكم �إليه من هذه العبادة اجلليلة
املتكفلة لكم باخلريات احل�سان ،ثم يطلب منهم الإقبال على تلك ال�صالة مرتني،
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وهو كالت�صريح مبا �أ�شار �إليه �أو ًال بالتكبري والت�شهد من لزوم االلتجاء �إىل ح�ضرة
ذلك الإله العظيم� ،أو هو كالنتيجة ملا تقدم ،ك�أنه يقول� :إذا كان ذلك الإله �أكرب
من كل كبري ومنفر ًدا بالألوهية وق�ضاء حوايج اخللق ،وذلك الر�سول النا�صح
قد هداكم �إىل عبادة ذلك الإله ووعدكم ببلوغ �أمانيكم بها ،فعليكم �أن تقبلوا
عليها وتدخلوا ح�ضرة ذلك الإله اجلليل وتتو�سلوا �إليه وتطلبوا ق�ضاء حوايجكم
الكلية واجلزئية منه عند �أداء تلك ال�صالة ،ثم ي�شري �إىل ثمراتها وما احتوت عليه
على وجه الإجمال فيقول :حي على الفالح مرتني ،ك�أنه يقول� :إن فالح املرء
هو �أعظم رغائبه ،و�إن الفالح الدنيوي والأخروي منوط بهذه العبادة ملا تفيده
من تهذيب الأخالق وا�ستح�ضار عظمة اخلالق ونوال الثواب يوم امل�آب ،ف�أقبلوا
عليها واغتنموا فالحها ،ثم بعد ذلك كله ي�ستدرك ذلك املنادي ،ويريد �صرف
همم املكلفني لأكمل الرغائب ب�أنهم �إذا �أقبلوا على هذه العبادة فال يجعلوا مطمح
�أنظارهم �إال جناب احلق تعاىل والقرب �إىل ح�ضرته ،فليكن هو املق�صد الأعلى
واملرام الأ�سنى يف هذه الدار ويف دار القرار ،ولذلك يعيد التكبري مرتني و�إفراده
تعاىل بالإلوهية فيقول :اهلل �أكرب اهلل �أكرب ال �إله �إال اهلل.
ثم �إن ال�سامعني لذلك املنادي يقولون مثل قوله ك�أنهم ي�صرحون مبوافقته
على ما ي�سمعون منه ،ويقولون� :صدقت فيما تقول ،لكن عند طلبه منهم الإقبال
على ال�صالة والإقبال على الفالح ال يقولون مثل قوله؛ لأن تلفظ امل�أمور بلفظ
�آمره الذي �أمره به يعد كال�سخرية ،بل يقولون :ال حول وال قوة �إال باهلل العلي
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العظيم ،ك�أنهم يقولون� :إن حت�صيل هذا اخلري العظيم من الدخول يف تلك العبادة
ونوال فالحها ال طمع لنا فيه �إال بحول اهلل تعاىل وقوته ،فنحن ن�ستعني به تعاىل،
ولي�س قولهم ذلك عن ق�صد التكره ملا دعوا �إليه كما ي�ست�شكله بع�ض اجلهلة،
ثم عند اجتماعهم يف املكان الذي يخ�ص�ص لأداء تلك العبادة يعيد عليهم
ذلك املنادي تلك الألفاظ املتقدمة التي دعاهم بها �أو ًال لت�أكيد تلك املعاين يف
نفو�سهم ،ولي�سمع من مل يكن �سمع �أو ًال بل ح�ضر ب�سبب غري �سماعه النداء،
وليكونوا على �أمت اال�ستح�ضار لدخول تلك احل�ضرة اجلليلة حيث قد قرب وقت
دخولها ،ولهذا يزيد على تلك الألفاظ قوله :قد قامت ال�صالة مرتني� ،أي :قرب
وقت قيامها.
حكمة ا�شرتاط الطهارة لل�صالة

ثم �إن هذه ال�شريعة �شرطت لهذه العبادة �شروطًا ،و�سنت لها �آدابًا،
ف�شرطت لها طهارة بدن امل�صلي وثوبه ومكانه من �أعيان م�ستقذرة ترد من خارج
البدن �أو من داخله ،وطهارة بدنه من �أحوال اعتبارية ت�سمى �أحدا ًثا ،يعترب قيامها
يف بدنه عند حدوث �أمور خم�صو�صة ،وك�أن يف ذلك الإ�شارة والتنبيه للم�صلي
على �أنه عند دخوله يف ال�صالة التي هي مبنزلة ح�ضوره بني يدي مواله ودخوله
يف ح�ضرته لأداء �شكره وطلب بره يلزمه �أن يكون نظيف اجلوارح من الأعمال
الذميمة التي يكون من�ش�ؤها من ميله و�شهوته� ،أو من و�ساو�س ترد عليه من غريه،
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و�أن يكون طاهر القلب من الأخالق ال�سيئة ،غا�س ًال جميع تلك الأدران((( مباء
التوبة والندم ،كما �أن من يدخل ح�ضرة ملك من ملوك الدنيا يجتهد �أن ال يقع
نظر امللك على �شيء منه ت�شمئز منه نف�سه ،ثم يف غ�سل اجل�سد باملاء تن�شيط ي�صل
للروح� ،إذ العالقة بينه وبينها ال تنكر ،فكل ت�أثري ب�أحدهما يظهر يف الآخر،
�أثره ُ
الروح عند تلك الطهارة قد ان�شرحت وزال ك�سلها ،ك�أنها ن�شطت من عقال،
فرتى ُ
ال �سيما عقب مبا�شرة الن�ساء ،وفيها من الفوائد الطبية ما ال يخفى.
ثم �إن ال�شريعة ق�سمت طهارة بدن املكلَّف من الأحوال االعتبارية التي
تعترب قيامها يف بدنه وت�سميها �أحدا ًثا �إىل ق�سمني :طهارة كربى؛ وهي غ�سل
جميع اجل�سد ،وطهارة �صغرى؛ وهي غ�سل �أع�ضاء منه خم�صو�صة وم�سح �أخرى،
حكما ،كما يف حالة اجلماع بال
ف�أوجبت غ�سل جميع اجل�سد عند خروج مني ولو ً
�إح�سا�س ب�إنزال� ،أو عند خروج دم الرحم باحلي�ض �أو النفا�س؛ لأن هذه الأعيان
امل�ستقذرة واردة من جميع البدن ،فتعترب ال�شريعة بخروجها �أن حالة اعتبارية
َ
ت�سمى حد ًثا �أكرب قد حلت يف جميع البدن ،فك�أنها ت�شري بغ�سله وتطهريه �إىل التوبة
والطهارة من الذنوب التي تن�سب �إىل البدن جميعه ال �إىل ع�ضو خم�صو�ص ،ال
فاملني مادة
�سيما الأخالق ال�سيئة ،و� ً
أي�ضا �إن هذه الأعيان هي مادة تكوين الولدّ ،
تلقيحه وت�صوره ودم الرحم مادة غذائه ومنوه ،والولد الذي يحدث ب�سببها يحتمل
�شقيا ،فباعتبار النظر لالحتمال الأول يكون
تقيا ،ويحتمل �أن يكون ًّ
�أن يكون ًّ
((( الأدران :الأو�ساخ( .م).
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الت�سبب يف تكون الولد من الأعمال املمدوحة �شر ًعا ،املوعود عليها بالثواب
اجلزيل للزوجني املتبا�شرين ،ال �سيما �إن كانت مبا�شرتهما على نية �صاحلة يق�صد
بها تكثري ن�سل املوحدين املطيعني هلل تعاىل ،وباعتبار النظر لالحتمال الثاين تظهر
الإ�شارة �إىل املكلف عند خروج هذه الأعيان منه �أن هذه الأ�شياء املنف�صلة منك
امل�شرتك فيها جميع ج�سدك هي مادة لتكوين ولد يحتمل �أن يع�صي اهلل تعاىل
ويكفر به ،فتنبه بغ�سل ج�سدك �إىل التوبة من ت�أهلك لهذا الذنب الذي �أنت يف
معر�ض الوقوع فيه ،فك�أن املكلف يقول بل�سان حاله :يا ربي� ،إين مب�شاهدة هذه
الأعيان التي خرجت مني ،وا�شرتك فيها جميع ج�سدي ،متثل وت�شخ�ص عندي
عا�صيا ،ف�أنا �أغ�سل ج�سدي و�أجعله
�أين مت�أهل للت�سبب بربوز ولد يكون لك ً
عنوان توبتي �إليك من هذا الت�أهل الذي �أنا مت�صف به ،وهذا من باب التباعد عن
الوقوع يف املع�صية ،واملبالغة والت�شدد يف التوبة منها ولو كانت بالقوة ال بالفعل.
و�أما عند خروج بقية الأعيان امل�ستقذرة من البدن التي مل ي�شرتك
فيها جميع اجل�سد حقيقة؛ كخروج دم من غري الرحم ،وخروج �شيء من �أحد
حكما كما عند متا�س الفرجني من غري
ال�سبيلني غري املني والدم املذكور� ،أو ً
�إدخال ،فاعتربت ال�شريعة �أن حالة اعتبارية ت�سمى حد ًثا �أ�صغر حلت يف �أع�ضاء
و�ضوءا وهي
خم�صو�صة من اجل�سد ،وك�أنها ت�شري بالطهارة ال�صغرى امل�سماة
ً
غ�سل بع�ضها وم�سح الآخر �إىل التوبة من ذنوب تلك الأع�ضاء املخ�صو�صة ،ويف
تخ�صي�صها وترتيب تطهريها �سر عجيب يروق ذوي الألباب ،وبيان ذلك �أنه لي�س
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يف البدن ما يتحرك للمخالفة �أ�سرع من هذه الأع�ضاء ،فكان يف غ�سلها التنبيه
للمتعبد على االعتناء بطهارتها الباطنة ،وهي التوبة من ذنوبها الكثرية الوقوع.
و�أما ترتيبها يف التطهري فعلى ترتيب �سرعة احلركة يف املخالفة ،فما كان
منها �أ�سرع يف التحرك يف املع�صية من غريه �أمر املكلف بغ�سله قبل ما بعده،
ف�أمر بغ�سل الوجه �أو ًال ،وفيه الفم والأنف والعينان ،فيبد�أ بغ�سل فمه �أو ًال لأن
الل�سان �أكرث الأع�ضاء و�أ�شدها حركة يف املخالفة؛ لأن به التلفظ بالكفر والغيبة
والنميمة والفح�ش وغري ذلك من �آفات الل�سان ،فبغ�سل الفم يتذكر �أن طهارة
الظاهر �إمنا هي �إ�شارة �إىل التطهري الباطن ،فيتوب �إىل اهلل تعاىل ،ويقلع عما تكلم
به ل�سانه ،ثم باال�ستن�شاق يتذكر كذلك ويتوب مما �شم ب�أنفه ،وكذلك يتوب مما
نظرت عيناه مما حرم عليه نظره ،ثم ي�ؤمر بغ�سل اليدين؛ لأنه �إذا تكلم الل�سان
ونظرت العينان بط�شت اليدان �أو مل�ستا ،ف�إذا جاء �إىل طهارتهما ابتد�أ بطهارتهما
باط ًنا ،فيتوب مما حتركتا فيه ،ثم ي�ؤمر مب�سح ر�أ�سه ،وك�أنه �إمنا �أمر مب�سحه ومل ي�ؤمر
بغ�سله لأجل �أنه مل يقع من نف�س الر�أ�س خمالفة ،و�إمنا هو جماور ملا وقعت منه
حكما بني حكمني ،و�أمر مب�سحه ومل ي�ؤمر بغ�سله،
وهو الل�سان والعينان ،ف�أعطي ً
وك�أنه ملا كان ال�سمع قد يطر�أ على الإن�سان يف غالب احلال وهو ال يتعمده خفف
�أمر الأذنني ف�أمر مب�سحهما ومل ي�ؤمر بغ�سلهما ،وبهذين امل�سحني يتذكر فيتوب،
ويطهر الباطن مما �سمعت الأذنان ومما وقع من الر�أ�س من جماورة تلك الأع�ضاء
املخطئة ،ومثل ذلك يقال يف م�سح الرقبة ،ثم ي�ؤمر بعد ذلك بغ�سل الرجلني؛
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لأن العينني �إذا نظرتا وتكلم الل�سان وحتركت اليد و�سمعت الأذن حينئذ ت�سعى
فالر ْجالن �آخر اجلميع يف املخالفة ،فجعلتا �آخر اجلميع يف الغ�سل،
الر ْجالنِّ ،
ِّ
وبغ�سلهما يتذكر ويقدم طهارتهما الباطنية فيتوب مما �سعتا فيه من املخالفة ،ثم
�سرا
ك�أن لتثليث الغ�سل للأع�ضاء املغ�سولة املبا�شرة للمخالفة عمدا يف الغالب ًّ
دقي ًقا وحكمة فائقة ،وهي املقابلة لأركان التوبة الثالثة :وهي الندم على ما وقع
من الذنب ،والإقالع عنه ،والعزم على عدم العود �إليه ،فك�أن كل غ�سلة تنبيه
على ركن من هذه الأركان ،ثم بعد فراغ املتو�ضي من الو�ضوء وحت�صيل ما �أمر به
من تطهري الباطن بالتوبة �شرع له �أن يقول :اللهم اجعلني من التوابني واجعلني
من املتطهرين ،فك�أن فيه �إ�شارة له �أن ي�س�أل اهلل تعاىل قبول ما قد �أتى به من التوبة
والتطهري ،والتف�ضل به عليه ،ثم �إذا تع�سر املاء على مريد ال�صالة فقد عو�ضته
ال�شريعة بالتيمم؛ وهو م�سح الوجه واليدين بطاهر من جن�س الأر�ض ،وهذه هي
الأع�ضاء التي ينزهها الإن�سان عن مالم�سة ذلك غالبا زيادة عن غريها ،ففي
ذلك امل�سح بع�ض الذلة واالنك�سار للنف�س ،فك�أن الإ�شارة فيه �إىل العبد �أنه �إذا
تع�سرت عليه �أركان التوبة ومل يوفق لها فال �أقل من التجائه �إىل الذلة واالنك�سار
�سببا لعفو مواله تعاىل ،كما قيلُ :ر َّب مع�صية
من ر�ؤية معا�صيه ،فقد يكون ذلك ً
وا�ستكبارا ،على �أن ذلك امل�سح
وانك�سارا خري من طاعة �أورثت ع ًّزا
�أورثت ذ ًّال
ً
ً
مبالحظة الإ�شارة املذكورة حقيق ب�إغراء العبد بتح�صيل تلك الأركان ،ثم ملا كانت
الرجالن يف �أع�ضاء الو�ضوء هما حمل الإ�سراف باملاء ومظنة امل�شقة ،خفف الأمر
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ب�إباحة م�سح خفيهما امللبو�سني باملاء ب�شروط خم�صو�صة ،وال تفوت مب�سحهما
�إ�شارة التذكار للتوبة من معا�صيهما.
حكمة �سرت العورة يف ال�صالة

ثم �شرطت هذه ال�شريعة لهذه ال�صالة �سرت العورة ،وفيه من الأدب الظاهر
ما ال يخفى ،وفيه �إ�شارة �إىل �أن العبد عند دخوله يف ال�صالة ومتثله يف ح�ضرة
مواله� ،إذا مل يتي�سر له الطهارة من املخالفة باملعا�صي والأخالق ال�سيئة بالتوبة
التامة ،فال �أقل من �أن يعالج �أ�ضعاف تلك املخالفات و�إخماد َ�س ْو َرتها حتى تبقى
أي�ضا منع دواعي
كامل�ستورة ،و�إن كان ال يخفى على علم اهلل �شيء ،ويف ال�سرت � ً
ال�شهوة للجماع بحجب النظر عن �أع�ضائه وما يقرب منها.
داعيا لتلك ال�شهوة� ،شرط لها �سرت
وملا كان النظر �إىل جميع بدن املر�أة ً
جميع ج�سدها� ،إال ما �أحوجت ال�ضرورة �إىل ك�شفه من الوجه واليدين والقدمني
غالبا،
�إذا كانت حرة ،و�إال فهذه الأع�ضاء و�أع�ضاء �أخرى تقت�ضي اخلدمة ك�شفها ً
ويف التزام �سرتها نوع من احلرج �إذا كانت رقيقة.
حكمة ا�ستقبال القبلة يف ال�صالة

أي�ضا ا�ستقبال امل�صلي جهة الكعبة؛ لأن العبد قد خلق ذا
و�شرطت لها � ً
جهات �ألوفًا لها عند �أداء �أعماله ،وهي الأمام واخللف واليمني وال�شمال والفوق
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وخيرِّ يف �أي جهة �أراد عند �أداء هذه
والتحت ،فلو فو�ض �إليه �أمر اال�ستقبال ُ
ال�صالة التي يطلب فيها ح�ضور القلب مع اهلل تعاىل وجمع ال�ضمري يف خدمته
تعاىل لغلب على نف�سه اال�ضطراب واحلرية ،فال يدري �أي اجلهات هي �أقرب
و�أوفق لإقبال مواله عليه و�إجابة دعاه ،فلط ًفا من اهلل تعاىل وتنز ًال لعقل العبد
وفطرته التي فطر عليها عني له يف توجهه جهة الكعبة املكرمة التي هي بقعة
من الأر�ض �شرفها احلق وكرمها ،وله �أن يف�ضل ما ي�شاء من ملكه� ،إذ هو الفاعل
املختار واملالك املطلق ،و�سماها بيته وهو �سبحانه غني عن املكان ومنزه عنه ،وبهذا
التعيني يجتمع قلب العبد عند مناجاة ربه ،وتطمئن نف�سه ب�أنه ا�ستقبل �أف�ضل
اجلهات و�أقربها و�أوفقها لإقبال ربه عليه وحظوته ب�إجابة دعاه ،فقد تبني �أن ال�صالة
وما حتتوي عليه من نحو ركوع و�سجود يق�صد بها جناب احلق تعاىل عند ا�ستقبال
الكعبة ،ولي�س املق�صود بها الكعبة ،ف�إن ال�شريعة حتكم على من يق�صد ب�سجوده
غري اهلل تعاىل بالكفر والعياذ باهلل تعاىل ،فتوهم ق�صد الكعبة بتلك العبادة يعد من
�أقبح اجلهل الفاح�ش.
حكمة التكبري يف �أول ال�صالة ،ورفع اليدين

ثم �إن تلك ال�صالة مفت َتحة بالتكبري كما تقدم ،وهو قول العبد :اهلل �أكرب،
ويرفع عنده يديه ِحذَ اء �أذنيه واملر�أة ِقبال كتفيها ،ويف ذلك مع تعظيم اهلل تعاىل
والإتيان مبا هو مبنزلة التحية وال�سالم على ح�ضرة امللك واال�ستئذان بالدخول
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عليه �إ�شارة للعبد �أن ي�ستح�ضر � ّأن مواله الذي هو عازم على التمثل بني يديه
�أكرب من كل �شيء ،وال يدانيه �شيء يف العظمة والكربياء ،فعلى العبد �أن يطهر
قلبه من كل ما �سوى مواله من عالئق الدنيا ورغائب الآخرة ،و�أكد هذا املعنى
ب�إ�شارة رفع اليدين ،كالذي يكف يديه عن تناول ما هو حا�ضر �أمامه ،ك�أنه يتخيل
�أن كل ما �سوى مواله حا�ضر ُن ْ�صب عينيه ،ويكف يديه عنه قائالً :اهلل �أكرب من
كل �شيء ،فال �أختار عليه �سواه ،وها �أنا فارقت رغائبي وعزمت على الدخول يف
ح�ضرته ،ويف بلوغ الرجل يف رفع يديه حذاء �أذنيه واملر�أة قبال منكبيها �إ�شارة �إىل
انحطاط رتبتها عنه يف االقتدار على كف النف�س عن رغائبها ،فك�أن ك ًّال منهما
يرتجم وي�شري �إىل منزلته يف ذلك االقتدار ،على �أن اكتفاء املر�أة بحذاء املنكبني
�أقرب ل�سرتها الالئق ب�ش�أنها.
حكمة اال�ستفتاح

قائما قيام اخلادم بني يدي مواله ،وا�ض ًعا
ثم بعد ذلك التكبري يتمثل العبد ً
يديه بهيئة الأدب ،مطرقًا نظره �إىل الأر�ض� ،صافًّا قدميه ،ال يتحرك منه ع�ضو
وال مييل منه طرف ،ثم ي�شرع يف اال�ستفتاح؛ وهو ت�سبيح ربه وتنزيهه والثناء
عليه وتعظيم ا�سمه والتنويه بعظمة �سلطانه و�إفراده بالإلوهية ،وهو مبنزلة ا�ستفتاح
اخلطاب للملوك بذكر الألقاب التي تذكر قبل خماطبتهم م�شتملة على التعظيم

85

الفرائ�ض ال�شرعية وحكمتها

85

والتبجيل ،وهلل املثل الأعلى ،فالتكبري افتتاح دخول احل�ضرة الإلهية ،وهذا
ا�ستفتاح خطاب احلق تعاىل.
وحري�صا على تفريق قلبه بو�ساو�سه
ثم ملا كان ال�شيطان م�سلطًا على العبد،
ً
وت�شوي�ش مناجاته مع ربه ،يريد العبد �أن يتح�صن من ذلك العدو الألد ،فيقول:
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم.
تف�صيل �إ�شارات �آيات الفاحتة

ثم بعد �أن يطمئن قلبه ب�إعاذة مواله �إياه من ذلك العدو املبني ،ومل يبق
�إال الت�شرف مبناجاة ربه �سبحانه ،ي�شرع يف قراءة الفاحتة ،وك�أن الإ�شارة يف قراءتها
ما ي�أتي ،وهو �أنه يبتدئ بالتو�سل �إليه �سبحانه ب�أ�شرف الو�سائل ،وهو ا�سمه العظيم
الأعظم الذي مل ي�سم به �سواه ،متيم ًنا بذكره ،وحيث يرى �أنه يف مقام هو فيه
�أحوج ما يكون �إىل الرحمة والإح�سان بجالئل النعم ودقائقها� ،إذ هو مقام الطلب
لرغائبه ونوال �أمانيه ،ي�أخذ بو�صف ربه ب�أنه الرحمن الرحيم ،ك�أنه ي�شري �إىل �أنه ال
و�سيلة له يف �إجابة دعاه �إال الرحمة العامة املطلقة من جانب مواله ،ثم ي�ستح�ضر
عظمة احلق �سبحانه و�سعة �إنعامه على خلقه ،ال �سيما نعمة الرتبية التي تالزم
العبد من �أول ن�ش�أته ،في�أخذ بالثناء عليه لذاته العلية امل�ستحقة �أ�سنى املحامد،
ولنعمه الوفية التي من �أكملها نعمة الرتبية ب�إدرار الأرزاق احل�سية واملعنوية،
كثريا ال يراعون قدر هذه النعمة ،وال
والإمداد ب�إبقاء الوجود ،ثم يالحظ �أن ً
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يوفونها �شكرها ،ولعل ذلك العبد من �أولئك الكثري ،فيعود ويلتجئ �إىل جانب
الرحمة الإلهية ،وي�صف ربه بها �إ�شارة �إىل �أن ه�ؤالء ال ي�سعهم �إال تلك الرحمة
الوا�سعة.
بطرا((( ،وال ي�صلحه
ثم يالحظ �أن البع�ض منهم ال يزيده الإح�سان �إال ً
�إال املعاملة بالعدل والت�أديب ،فينعطف العبد �إىل و�صف مواله ب�صفة اجلالل،
ب�أنه مالك وملك يوم الدين واجلزاء ،فكما ينبغي للعبد �أن يرجوه �أعظم الرجاء،
ينبغي �أن يخافه �أ�شد اخلوف ،ثم ي�أخذ العبد يف عر�ض عبادته وخدمته على
جناب ربه �سبحانه التي هي بع�ض ال�شكر لنعمه تعاىل ،ويالحظ �أمرين مهمني:
الأول� :أنه مق�صر يف �إيفاء تلك العبادة ،فيعر�ضها مع عبادة �إخوانه املوحدين الذين
كثري منهم بلغ على قدر طاقته الب�شرية �إيفاء عبادته ب�إخال�صه فيها ،لعل عبادة ذلك
العبد تقبل يف �ضمن عباداتهم؛ لأنه �سبحانه نهى عن تفريق ال�صفقة بني املتبايعني،
فالرجاء به �سبحانه �أن ال يفعل ما نهى عنه فريد عبادة ذلك امل�صلي ويقبل عبادة
�سواه.
والثاين� :أن امل�شركني �أ�شركوا يف عبادة ذلك الإله امل�ستحق الإفراد بالعبادة،
في�أتي ذلك امل�صلي يف عر�ض عبادته ب�صيغة تفيد ح�صر العبادة به تعاىل.

((( البطر :كفر النعمة وعدم �شكرها( .م)
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ثم ينظر �إىل حاله فيجد �أنه عاجز �أ�شد العجز عن القيام بتلك اخلدمة و�أداء
ذلك ال�شكر �إن مل يعنه احلق تعاىل ويخلق �أفعاله وي�سدد �أعماله ،ويوجد يف قلبه
الباعث ،ويدفع عنه املانع ،و�أنه ال يقدر على ذلك �سواه تعاىل ،فيطلب الإعانة منه
تعاىل بعبارة ُت�شعر ب�أنه ال ي�ستعني ب�سواه.
ثم يالحظ �أن املقبول عند مواله من اخلدمة ما كان على منهج اال�ستقامة
خاليا من كل عوج ،فيطلب منه �سبحانه الهداية �إىل الطريق امل�ستقيم؛ ليحظى يف
ً
عبادته بالقبول ،ويبلغ �أ�سمى الو�صول ،ثم �إن اخللق مفرتقون ثالث فرق:
•منهم من ُهدي ال�صراط امل�ستقيم اعتقا ًدا وعمالً ،ففازوا يف ذلك بنعمة اهلل
تعاىل عليهم.
•ومنهم من زاغ يف طريق العمل ،فا�ستحقوا غ�ضب اهلل تعاىل.
•ومنهم من زاغ يف طريق االعتقاد ،ف�أ�صبحوا �ضالني عن ال�صواب.
فبعد �أن طلب امل�صلي الهداية �إىل ال�صراط امل�ستقيم ،يرغب �أن يكون يف
ذلك ال�صراط رفيق الفرقة املُ ْن َعم عليهم ب�صحة االعتقاد وح�سن الأعمال؛ ليقتب�س
من �أنوارهم ويقتطف من �أثمارهم ،وفيه الإ�شارة �إىل حاجة العبد �إىل املر�شد يف
طرق احلق ،ورغبته يف التباعد عن �أهل الف�سق وذوي ال�ضالل ،فك�أن امل�صلي
يقول :يا ربنا ،ندعوك �أنا و�إخواين املوحدون �أن يكون ذلك ال�صراط امل�ستقيم
الذي طلبنا الهداية �إليه �صراط القوم الذين �أنعمت عليهم ب�صحة العقائد وح�سن

88

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

88

الأعمال؛ لنكون يف رفقتهم ونفوز بربكة �صحبتهم ،ال �صراط املغ�ضوب عليهم مبا
جنوه من الأعمال ال�سيئة ،وال ال�ضالني مبا اعتقدوه من العقائد الباطلة ،فه�ؤالء
باعدنا عنهم لئال ت�سري �إلينا بلواهم ،ون�صاب مبا اعرتاهم ،ثم يختم ذلك الدعاء
بطلب الإجابة ملا دعا به مواله� ،إذ هو �أكرم م�س�ؤول و�أقرب جميب ،فيقول� :آمني؛
�أي :ا�ستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا على ل�سان ر�سولك.
حكمة �ضم �شيء من القر�آن للفاحتة ،والركوع وال�سجود والقعود

ثم ملا كان املري�ض عند طلبه من الطبيب املعاجلة ي�أمره ب�أخذ الدواء ،ويعده
بال�شفاء ،وهو عليه �أن ميتثل وي�ستعمل ذلك الدواء� ،صار احلال ك�أن العبد يف طلبه
الهداية من مواله تعاىل �إىل ذلك ال�صراط امل�ستقيم يطلب الدواء الكايف ل�شفائه من
�أمرا�ض الأعمال واالعتقادات ال�سيئة ،فيقول اهلل تعاىل له :خذ دواءك من كالمي،
واتل �شي ًئا منه ،فهو الدواء الوحيد ال�شايف الكايف جلميع الأمرا�ض من الف�سق وال�شرك
والرياء والكرب واحل�سد واحلقد وغري ذلك� ،إذ فيه الدالئل الوافية واملواعظ الكافية،
فبتالوته جتد دواء دائك و�شفاء بلوائك ،في�أخذ امل�صلي بتالوة �شيء من القر�آن غري
الفاحتة التي كانت ك�شكوى املري�ض للطبيب ،و�إ�شارة الطبيب بالدواء املفيد.
ثم بعد �أخذه ذلك الدواء ،وهو تالوة �شيء من كالم اهلل تعاىل ،ينظر �إىل
عجزه و�ضعفه واحتياجه �إىل مواله يف هدايته لذلك الدواء وح�صول ال�شفاء،
ويت�صور �أنه ال قادر على ذلك �سوى مواله الذي انتهت �إليه الرغائب ،فيخر امل�صلي
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مكربا مواله تعاىل ،ثم ُي َ�س ّبح مواله العظيم الذي
حينئذ راك ًعا ممث ًال �صورة عجزهً ،
ا�ستغنى عن كل ما �سواه ،وافتقر �إليه كل ما عداه ،وهذا غاية العظمة.
ثم بعد متثيله لعجزه و�إقراره بافتقاره وتنويهه بعظمة مواله الذي انتهت �إليه
من
احلوائج ،ينه�ض من �صورة ذلك التمثيل لأداء احلمد وال�شكر ملواله الذي ّ
عليه بالدواء ال�شايف من الداء ،ويوطن نف�سه ب�أنه و�إن يكن هو يف غاية ال�ضعف
ونهاية احلقارة ومواله يف غاية العظمة والكربياء فهو �سبحانه �سميع جميب ،ي�سمع
أني�سا لنف�سه� :سمع اهلل ملن حمده ،ثم يعر�ض
حمد من يحمده ،فلذلك يقول ت� ً
حمده ويقول :اللهم ربنا ولك احلمد.
ثم يرى �أن نعم مواله عليه ال حت�صر ،وهو عاجز عن �أداء ع�شر مع�شار �شكرها
ولو قطع الأبد طاعة وخ�ضو ًعا ،فك�أن ل�سان حاله غدا عند ذلك يقول :يا ربي
�إين عاجز عن �أداء �شكر نعمك ،و�أنت غني عن كل �شيء ،ف�أي عمل يكون
مكاف�أة لعظيم �أف�ضالك و�أنت الكبري املتعايل؟ فما عندي �إال جهد املقل ،وهو �أين
تعظيما
علي و�أكرمها لدي وهو وجهي على الأر�ض ً
�أ�ضع �أ�شرف �أع�ضائي و�أعزها َّ
جلاللك ،وتنوي ًها برفيع كمالك ،وهذا غاية اقتداري ونهاية ا�ستطاعتي ،على �أن
ذلك ال يزيد يف عظمتك وكربيائك �شي ًئا� ،إذ �أنت �أكرب من كل كبري.
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فيخر �ساج ًدا ِّ
معظ ًما مواله قائالً :اهلل �أكرب ،وي�ضع جبهته على الأر�ض،
ويف ذلك ال�سجود يرى نف�سه قد بلغ غاية اخل�ضوع ،و�أنه ما فعل ذلك �إال لتعظيم
مواله الأعلى فوق كل َع ِل ّي ،فينطلق ل�سانه قائالً� :سبحان ربي الأعلى ،ثم يرفع
من �سجوده ال�ستح�ضاره عجزه عن ا�ستيفاء تعظيم معبوده ولو ق�ضى عمره يبذل
جمهوده قائالً :اهلل �أكرب ،ك�أنه ي�شري �إىل �أنه ال يدرك �ش�أو((( عظمته وكربيائه تعظيم
املعظمني وتكبري املكربين.
ثم بعد رفعه من ال�سجود ك�أنه يجد �أن تلك احلالة ال�سجودية هي غاية �شرفه
و�أكمل جمده ،و�أنه مل يق�ض �إربه من ذلك املرام ال�سامي ،ويتذكر �أن �إبلي�س
ثانيا داخ ًال تلك احل�ضرة
امتنع ل�شقائه عن ال�سجود مرة واحدة ،فيعود في�سجد ً
معظما مواله بالقول والعمل والطوية((( ،خمال ًفا ال�شيطان يف حميته
ال�سجوديةً ،
ال�شيطانية ،ثم يرفع من ذلك ال�سجود الثاين لأداء بقية ما �أمره مواله به من �أنواع
�أخرى من العبادات ،ويجري يف �إكمال ال�صالة على املنوال املتقدم حلكم و�أ�سرار
يطول �شرحها حتى يتم ما فر�ض عليه مواله فيها من الأقوال والأفعال امل�شتملة
على الفوائد التي يف �سواها ال تنال.
ثم يجل�س جلو�س العبد على ركبتيه ،متهي ًئا للخروج من تلك احل�ضرة
والرجوع �إىل حالته التي كان عليها قبل دخوله يف هذه اخلدمة؛ لتح�صيل
((( �ش�أو :غاية� ،أمد( .م).
النية( .م).
((( الطَّ و َِّية :ال�ضمريَّ ،
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�ضروراته التي فطر على ال�سعي يف طلبها ،وللتفرغ لعبادات �أخرى مدعو �إليها،
في�أخذ بتقدمي التحيات ،وعر�ض ال�صلوات والطيبات ،لدى مواله رب الأر�ض
وال�سماوات ،مثلما ي�سلم املفارق حل�ضرة �سلطانه عند خروجه من ديوانه ،ثم ك�أنه
يتذكر ف�ضل من كان �سبب هدايته لدخول تلك احل�ضرة وت�شرفه بتلك اخلدمة،
وهو ر�سول اهلل  ،في�سلم ويرتحم ويبارك عليه قائالً :ال�سالم عليك �أيها
النبي ورحمة اهلل وبركاته ،ثم َي ْرغ َُب �إىل اهلل تعاىل بالأمان له ولإخوانه املتعبدين
على ما �أنعم به عليه و�أواله من �أنوار هذه العبادة وفوائد تلك اخلدمة ،فيقول:
ال�سالم علينا ،ثم يتذكر �إخوانه الذين كان يف �أول تلك العبادة عر�ض عبادته مع
عبادتهم رجاء القبول ،ف�صار عليه لهم حق خ�صو�صي معقول ،فيدعو لهم بالأمان
على نعم موالهم عليهم ،يقول :وعلى عباد اهلل ال�صاحلني ،ثم ك�أنه يتمثل لديه
م�شاهدة �أن املنعم احلقيقي هو اهلل تعاىل ،و�أن الوا�سطة العظمى لبلوغ هذا اخلري
هو حممد ر�سول اهلل  ،في�شهد من �صميم قلبه بتفرد اهلل بالإلوهية ،وي�شري
برفع �إحدى �أ�صابعه امل�سماة بامل�سبحة �إىل ذلك التفرد حتى يكون موح ًدا اعتقا ًدا
وقو ًال وعمالً ،ويف ذلك الإ�شارة �إىل �أن املتفرد بالألوهية هو املنفرد بالإنعام ،ثم
ي�شهد ب�أكمل املراتب وهي العبودية هلل تعاىل ،وب�أ�شرف املنا�صب وهي الر�سالة
ملحمد ر�سول اهلل  ،ويقول� :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل ،و�أ�شهد �أن حمم ًدا عبده
ور�سوله ،ثم ينعطف للدعاء لهذا الر�سول الكرمي الذي كان الوا�سطة بذلك اخلري
العظيم ،فيطلب له ال�صالة واملباركة عليه وعلى �آله جزاء هدايته للم�ؤمنني ،كما
�صلى وبارك ربه على �إبراهيم وعلى �آله جزاء هدايته للأمم ال�سابقني.
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ثم يلحظ ذلك امل�صلي افتقاره ملواله يف كل �ضروراته الدنيوية والأخروية،
فيعيد الدعاء والت�ضرع ،فيطلب لنف�سه جميع ما يحتاج �إليه ،ثم ملا مل يبق
�إال اخلروج من تلك احل�ضرة لأداء ما كلف به من بقية الطاعات ،وال�سعي يف
احتياجاته املعا�شية التي كلفه اهلل تعاىل بها ح�سبما رتب يف هذا الكون من ربط
امل�سببات بالأ�سباب ،يفارق تلك احل�ضرة بتحويل وجهه مع بقاء قلبه على توجهه،
ك�أن ل�سان حاله يقول :لوال ال�ضرورة ملا جترعت �أمل هذا الفراق وبارحت تلك
اخلدمة ال�شريفة وال�ضيافة املُ ِني َفة((( التي قد حوت �ألوان العبادات من ذكر ودعاء
وتعظيم احلق تعاىل و�سجود وركوع وتذلل وخ�شوع ،وا�شتملت على طرائف �أ�سرار
وبواهر �أنوار ،فيطل بالتفاته على عامله الذي كان فارقه ،ويتوجه �إىل �إخوانه من
م�ؤمني الإن�س واملالئكة ويقول :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ،ثم ي�أخذ بعد ذلك
يف �أداء تكاليفه وحت�صيل احتياجاته.
حكمة ال�صلوات اخلم�س والإتيان بها يف �أوقاتها

ثم ملا كان الإن�سان عند قيامه من منامه ي�صبح كاملبعوث بعد املوت؛ لأن
النوم موت الإدراك والإح�سا�س ،فيجد �أن اهلل تعاىل قد �أحياه من بعد تلك احلالة
النومية ال�شبيهة باملوت ،وقد عو�ض عليه بهذا املنام ما كان خ�سره من ج�سده
وقوته ب�سبب حركات �أع�ضائه يف �أعماله ،وجوالن �أفكاره يف همومه ،ف�أ�صبح
((( املُ ِني َفة :امل ُْح ِ�س َنة الطويلة( .م).
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تعبا ك�سالنًا ،وقد حماه مواله يف تلك احلالة النومية
ً
مرتاحا ن�شطًا بعد �أن كان ً
من �أذى املوذيات و�شرور العاديات ،و�أمت ه�ضم طعامه الذي رزقه �إياه وجعله
غذاءه بدورة عجيبة وحركة غريبة وتدبري يحار فيه الفكر ،وهو ال يدري ما هو جا ٍر
هنالك ،وال مبا جلب له من املنافع ودفع عنه من امل�ضار ،غاية ما �سعى هو فيه �أنه
دفع ذلك اجل�سم الطعامي يف معدته وفاز بلذته ،ورمبا ال يخطر بعد ذلك يف فكرته،
�إىل غري ذلك من النعم التي يعجز عن ح�صرها الل�سان والقلم ،فكان عليه بطريق
احلتم لأداء ال�شكر �أن يبادر عند يقظته �إىل خدمة ال�صالة املذكورة ،في�صلي �صالة
تدعى �صالة الفجر.
ثم بعدما مي�ضي عليه ن�صف النهار وقد وجد نعم اهلل عليه عظيمة املقدار من
�إنارة الكون لهدايته ل�سبل معا�شه ،و�إمداده بحوا�سه التي مييز بها النافع من ال�ضار،
وبالقدرة واال�ستطاعة على مقا�صده ،وقد فتح له باب الك�سب ،ورزقه حاجته من
الغذاء� ،إىل غري ذلك من النعم امل�ستحيلة الإح�صاء ،فكان عليه �أن يعود �إىل �أداء
بع�ض ال�شكر في�صلي �صالة ت�سمى �صالة الظهر.
ثم عندما يجد النهار قد قارب الزوال ،وقد تواردت عليه يف �ضمنه نعم
(((
خمي�صا((( ،حتتم
عظيمة املثال ،وقد عزم على عوده مل�سكنه بطي ًنا بعدما فارقه ً
عليه العود �إىل تلك اخلدمة بل النعمة ،في�صلي �صالة ت�سمى �صالة الع�صر.
((( البطني :ممتلئ البطن بالطعام �شب ًعا( .م).
((( اخلمي�ص :خايل البطن من الطعام جو ًعا( .م).
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ثم عندما وىل النهار و�أقبل الليل ال�صالح ل�سكونه وراحته ،ومل يكن
(((
مملوءا بالنعم
النهار �سرم ًدا ال يجد فيه �إىل ال�سكون والراحة �سبيالً ،بل انق�ضى ً
ولطائف الكرم ،كان عليه الرجوع �إىل تلك العبادة بل ال�سعادة ،في�صلي �صالة
ت�سمى �صالة املغرب.
ثم حينما حوم الظالم ومل يبق �إال املنام ،ووجد �أن النعم التي تواردت
عليه من ال�صباح �إىل ذلك الآن يعجز عن �شكرها ،وجميع ما �أداه من العبادة ما
قام مبقابلة ع�شر ع�شرها ،ور�أى �أن �إيجاد هذا الوقت ال�صالح لراحته مع �أمنه من
املخاوف ،و�إيوائه يف م�سكنه على الفرا�ش الوارف((( ،من جملة النعم التي ال
تحُ �صى ،بادر �إىل �أداء �صالة ت�سمى �صالة الع�شاء ،قيا ًما ببع�ض ال�شكر الذي يعجز
عن �إيفائه مدة العمر؛ لأنه لو دام �آناء الليل وحلظات النهار يف خدمة مواله مل
مق�صرا ،وال يدعى �إال عاج ًزا.
يكن �إال ً
ثم �إن تلك ال�صلوات الواجبة لأداء ال�شكر ُجعلت يف احل�ضر ع�شرين
ركعة؛ ع�شرة نهارية وع�شرة ليلية ،وردت يف ال�سفر للتخفيف �إىل �أربع ع�شرة؛
�ستة يف النهار لأنه حمل حركة ال�سفر ،وثمانية يف الليل لأنه حمل قرار امل�سافر
و�سكونه.
دائما ال ينقطع( .م).
((( �سرم ًداً :
الـم َن َّعم( .م)
((( الوارف :الوا�سع ُ

95

الفرائ�ض ال�شرعية وحكمتها

95

حكمة ال�سنن والرتاويح

وقد ُ�ضمت لل�صلوات اخلم�س �صلوات �أخرى غري واجبة تدعى �سن ًنا؛
لتكميل ما ع�سى �أن يطر�أ من النق�ص يف ال�صلوات الواجبة ،ثم للعناية برم�ضان
�شُ رع فيه ع�شرون ركعة �أخرى ت�سمى الرتاويح لزيادة التكميل ل�صلواته.
وحكما ال
هذا ،و�إذا ت�أملنا يف هذه ال�صلوات اخلم�س وجدنا فيها فوائد
ً
تحُ �صى من تهذيب النفو�س ،ال �سيما نفو�س اجلبابرة واملتكربين الذين ي�أنفون من
م�س الأر�ض لأذيالهم ف�ض ًال عن جباههم ،ومن مترينها على اخل�ضوع ،ومن تذكري
الغافلني واملنهمكني يف هموم الدنيا بخالقهم والرقيب عليهم� ،إذ لوال انقيادهم
�إىل تلك اخلدمة ،والقيام بني �أيدي رب النعمة ،ملرت عليهم الأيام بل الأعوام
رقيبا ،وناهيك ما يف هذه
ح�سيبا ً
والرجل منهم ال يخطر يف باله �أن له �إل ًها عليه ً
الغفلة من الت�أهل الرتكاب كل خمالفة وجت�شم كل �شر (هذا وما فكيف لو) ،ومن
جتديد التوبة يف كل وقت �صالة ،ومن هنا يظهر �سر كون ال�صالة و�صلة بني العبد
وربه ،وكونها تنهى عن الفح�شاء واملنكر ،كما جاء يف القر�آن ال�شريف.
ثم يف �صالة اجلماعة واتباع امل�صلني لإمامهم يف جميع �أعمال ال�صالة مترين
النفو�س على الإطاعة واالنقياد �إىل الرئي�س ،كما نرى ر�ؤ�ساء اجلنود ميرنونهم على
�أعمال يعلمون �أنهم ال ميكنهم مراعاتها وقت احلرب ،و�إمنا الق�صد منها �ألفة نفو�س
اجلند للإطاعة واالنقياد لأمر الرئي�س (وقد �أدرك هذا ال�سر ر�ستم قائد جي�ش
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الفر�س عندما ر�أى ال�صحابة ي�صلون خلف �إمامهم ،ويتحركون حلركته وي�سكنون
ل�سكونه ،فقال يف حق �سيدنا عمر ما قال ،مما هو منقول يف كتب التاريخ).
حكمة �صالة اجلماعة

أي�ضا اجتماع امل�سلمني مع بع�ضهم يف �أوقات تلك
ويف �صالة اجلماعة � ً
ال�صلوات ،كما يف غريها من العبادات ،وذلك �أنه على �أهل كل حملة �أن يجتمعوا
يف اليوم والليلة يف م�سجد حملتهم خم�س مرات يف جماعة هذه ال�صلوات ،وعلى
�أهل البلدة �أن يجتمعوا يف الأ�سبوع مرة يف �صالة اجلمعة ،و�أهل البلدة وما جاورها
غالبا يف العام مرتني يف �صالة العيدين ،كما �أن على �أهل الأقطار �أن
يجتمعون ً
يجتمعوا يف العمر مرة من ا�ستطاع منهم يف �أداء احلج ،كما �سي�أتي عند الكالم
على فري�ضة احلج.
وقد �شرعت ال�شريعة املحمدية لأتباعها يف بع�ض هذه االجتماعات �أن
يخطبهم �إمامهم باخلطب امل�شتملة على املواعظ والزواجر((( ،والتذكري مبا جاء به
ر�سولهم ،و�أوجبت عليهم اال�ستماع لتلك اخلطب والإن�صات ،فرتاهم جاثني على
الركب ،مطرقني الر�ؤو�س ،من�صتني م�ستمعني ،ال تبدو منهم حركة ك�أن على
علما منهم
ر�ؤو�سهم الطري ،ال يظهر منهم ت�صفيق ا�ستح�سان وال ت�صفري ا�ستقباحً ،
�أن جميع ما يتلوه عليهم خطيبهم هو وفق �شريعة ر�سولهم ،نعم لو فُر�ض خروجه
((( الزواجر :النواهي( .م).
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عن حدودها (وهذا ال يكون) كان عليهم �أن يردوه �إليها ،يباح ذلك لكبريهم
و�صغريهم.
وي ْح َرم فوائدها
التنديد مبن يرتك ال�صالة ُ

ثم لكرثة فوائد هذه ال�صلوات يف ال�شريعة املحمدية �شددت النكري على
كل من يرتكها ،وو�صفته ب�أ�شد الإثم ،وحكمت عليه بالنكال ال�شديد يف الدنيا
والآخرة ،حتى جعلت تركها عنوان الكفر ،كما جعلت املواظبة عليها عنوان
الإميان ،ومن هنا يظهر جهل من يت�ساهل يف �أمر هذه ال�صالة ممن �أحاط به الك�سل
�أو ا�ستوىل ال�شيطان على قلبه ،وانطم�ست عني ب�صريته ،فراح ينظر الق�شر وفاته نظر
اللباب ،حتى �إن بع�ض اجلهلة من تاركيها يعتذرون عن تركها بخرافات واهية،
ويقولون� :إن ربنا غني عن املداهنة((( ،وال حاجة له بهذه ال�صالة ،فقل له�ؤالء
الأغرار((( :نعم� ،إن ربنا غني عن كل �شيء ،ولكن �أنتم يا �ضعفاء العقول ل�ستم
ب�أغنياء عن الفوائد التي ت�شتمل عليها ال�صالة ،وقد �أوجبها اهلل عليكم لإحتافكم
بها ال لنواله �شي ًئا منكم� ،أ�أنتم �أغنياء عن التهذيب والتذكري بربكم ،وجتديد التوبة
والتمرين على الإطاعة ،وثمرات االجتماع مع �إخوانكم الداعي ذلك �إىل الألفة
والتعاون� ،إىل غري ذلك من فوائد ال�صالة؟ ال �أخالكم تدعون اال�ستغناء عن
ذلك ،و�إن �أف�ضى بكم اجلهل والعناد �إىل ادعاء هذه الدعوى ،فال �أراكم حينئذ
منكرا وتقدر على دفعه ومل تدفعه حفظًا جلانب مرتكبه �أو جانب غريه( .م).
((( املداهنة� :أن ترى ً
لل�شر ويغفلون عنه( .م).
((( الأغرار :الذين ال يفطنون ِّ
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�إال حمقاء ت�ستحقون الإ�سقاط والإهمال من عداد الرجال ،ف�أنتم بعد ذلك
كاملر�ضى الذين ي�أمرهم الطبيب النا�صح بتناول الدواء النافع وهم ميتنعون عن
تناوله ،ويقولون للطبيب� :أنت غني عن تناولنا هذا الدواء ،نعم �إن الطبيب غني
عن ذلك ،ولكن هل ه�ؤالء املر�ضى غنيون عنه؟ ال يكون �صدور ذلك القول
منهم �إال من هذيان املر�ض الذي تعتع عقولهم((( ،ثم قل له�ؤالء الظاملني لأنف�سهم
داع ترتكون ال�صالة؟ �إن كنتم ترتكونها جحو ًدا �أو
بحرمانها فوايد ال�صالة :لأي ٍ
ا�ستقباحا لها بعقولكم الفا�سدة فاعلموا �أن ال�شريعة املحمدية قد حكمت بالكفر
ً
وخلع ِر ْب َقة الإميان((( ،فال كالم لنا معكم حينئذ يف �ش�أن ال�صالة� ،إذ لي�س بعد
الكفر ذنب ،ولكن علينا �أن نن�صحكم بتجديد �إميانكم وتوبتكم من الكفر ،و�إن
كنتم ترتكونها ك�سالً ،فما �أبرد ذلك الك�سل وما �أَ ْ�س َم َجه((( يف النفو�س!
ت�أملوا يا جهالء� ،إن اليوم �أربع وع�شرون �ساعة ،مترحون فيها ب�شهواتكم
وملذاتكم وال�سعي على م�آربكم الدنيوية ،والأوقات التي تلزم لأداء هذه
ال�صلوات �إذا ُجمعت تبلغ ال�ساعة �أو ال�ساعتني� ،أيكون من الإن�صاف و�سداد
الر�أي وح�سن التدبري �أن تن�شطوا لنوالكم تلك ال�شهوات الزائلة وامل�آرب الفانية
اثنتني وع�شرين �ساعة ،وتك�سلوا عن نوال تلك الفوايد النافعة الدامية قدر �ساعة
((( تعتع عقولهم� :أعياها( .م).
((( َخلْع ربقة الإميان :مفارقة جماعة الإ�سالم( .م).
(((	�أ�سمجه� :أقبحه( .م).
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�أو �ساعتني� ،أقل من ع�شر اليوم؟ �أهذا ن�صحكم لأنف�سكم؟ �أهذا نتيجة عقولكم
التي تدعون �أنها عقول �سليمة تهتدون بها يف مناهج ال�صواب؟
من يت�أمل فيكم اخلري بعدما غ�ش�شتم �أنف�سكم؟ من ينتظر عدلكم �إذا كنتم
عداد
جتارا؟ من يح�سبكم من َ
لنا حكا ًما؟ من يطمئن لأمانتكم �إذا كنتم بيننا ً
�إخوانه امل�سلمني وقد هدمتم رك ًنا من �أعظم �أركان الدين الإ�سالمي؟ ما عذركم
عند ربكم يف ترك هذه ال�صالة وقد �أمركم ب�إقامتها املرار العديدة يف كتابه العزيز؟
�أما تخجلون من ر�سولكم الذي كانت قرة عينه  يف ال�صالة؟ واهلل �إين
لأعجب ممن يرتكونها وهم يدعون الدين الإ�سالمي ،ويظهر من حماوراتهم �أن
لهم عقو ًال و�آراء �سديدة يف �أمر الدنيا ،ولكن عندما تذكر لهم ال�صالة �أراهم عمي
الب�صائر عن ثمراتها ،تنقلب عقولهم كعقول الأطفال ،فال ت�أويل لذلك عندي �إال
�أن معهم اخلبل املفرد يف �ش�أن هذه العبادة ،وهو نوع من اجلنون ،واجلنون فنون.
وتاهلل� ،إين لأخجل عندما �أرى بع�ض ه�ؤالء ممن ين�سب للعقل والفطنة
معر�ضا عن ال�صالة مع �إخوانه الذين قاموا لأداء
جال�سا يف جمل�سهً ،
واملروءة ً
ال�صالة يف ذلك املجل�س �إعرا�ض الثور عن كيمان الذهب الإبريز((( ،فيا للعار،
ويا للخجل من �أفعال ال�سفل� ،أما يعلم ذلك البهيم �أن كل من �شاهده يف هذه
احلالة من �إخوانه امل�ؤمنني يعتقد به الف�سق� ،إن مل ين�سبه للكفر ،وتنحط منزلته
من قلبه ،ويت�صوره �ضعيف الدين واهي اليقني مرذول املقام بني �إخوانه امل�سلمني،
((( الذهب الإبريز :الذهب اخلال�ص( .م).
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م�سلوب العدالة مردود ال�شهادة� ،أما يح�س ذلك اجلاهل ب�أمل اخلجل يف نف�سه
من تلك احلالة ال�سافلة ،نعم �إنه يح�س ،ولكن ال�شقاء غلب عليه وال�شيطان لعب
به ،وليعلم ذلك الغر �أن �إخوانه امل�سلمني و�إن مل ي�صرحوا له بقبيح حاله ملانع من
املوانع فرتجمة حاله يف نفو�سهم هي من �أقبح الرتاجم ،ف�أقل كلمة يذكرونها عند
�سنوح فر�صة للت�صريح قولهم« :تارك �صالة قليل الدين» ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
حكمة افرتا�ض الزكاة

أي�ضا على من كان
ثم وجد ه�ؤالء الطائفة �أن ال�شريعة املحمدية �أوجبت � ً
غنيا من �أتباعها الزكاة ،وهي �أداء جزء من �أموالهم يف كل �سنة �إىل فقرائهم ،قيا ًما
ًّ
وتطهريا لنفو�سهم من رذيلة البخل ،ومع
بحق ال�شفقة والرحمة و�شعائر الإن�سانية،
ً
ذلك وعدتهم بالثواب اجلزيل على �أداء ذلك القدر القليل ،وقد عني مقدار ما
يجب عليهم على وجه ال يظهر به نق�ص يف �أموالهم ،و�إذا �أكملوا �أداءه ال جتد
بينهم فقريا يعوزه �أمر كفايته.
ثم �إن هذه العبادة مع ح�صول هاتني الفائدتني وهما �سد حاجة الفقري،
وتطهري نف�س الغني و�ألفة نف�سه للعطاء الذي هو من �أكرم الأخالق ،ي�سرب
بها مقدار حب املزكي هلل تعاىل يف �إخراج حمبوبه وهو املال من يده ابتغاء
ملر�ضاته  ،ومن هنا ينتبه امل�ؤمن �إىل �أن التحيل يف �إ�سقاط الزكاة عنه غري
مقبول عند اهلل تعاىل؛ لأن يف التحيل فقد املنفعتني املذكورتني ،ف�أي �سد حاجة
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للفقري يف التحيل ومل ي�صل ليده ما يغني فقره؟ و�أي تطهري لنف�س الغني من داء
البخل وحمبوبه مل يخرج من يده؟
حكمة افرتا�ض ال�صوم وفوائده

أي�ضا �أن ال�شريعة املحمدية �أوجبت على املكلفني من
ووجد ه�ؤالء الطائفة � ً
نهارا فيه عن الأكل وال�شرب
�أتباعها �صيام �شهر واحد من ال�سنة� ،أي امتناعهم ً
ومبا�شرة الن�ساء ،ويف ذلك ثمرات جمة ،من �أجلّها تهذيب نف�س ال�صائم بكبحها
عن �شهواتها �إطاعة خلالقه تعاىل ،فيت�سلط عقله على نف�سه بعد �أن كانت مت�سلطة
عليه ،ويظهر لها �أنها �صارت حمكومة بعد �أن كانت حاكمة ،فتي�أ�س من �إطاعته
لها فيما حرمته ال�شريعة من امل�ضار ،وك�أنها تقول� :إذا عجزت عن الت�سلط على
عقل �صاحبي عند �صيامه يف تناوله الطعام وال�شراب النافعني اململوكني له،
ويف مبا�شرة زوجته الآمن من �ضرر يح�صل مببا�شرتها ،فكيف ميكنني الت�سلط
عليه يف تناوله طعام الغري �أو �شرابه بغري ر�ضاه؟ وذلك يقبح كل القبح� ،أو يف
تناوله ال�شراب امل�سكر املُذْ ِهب للعقل واملخل بال�شرف� ،أو يف مبا�شرة غري زوجته
التي يح�صل مببا�شرتها �أ�ضرار كثرية من معار�ضة النا�س ،وخلط الأن�ساب،
و�ضياع الذرية ،و�إدخال احلقوق على غري �أهلها ،ثم قالوا :لو ت�أملنا يف حالة �أتباع
حممد  عندما يجل�سون يف �شهر �صيامهم قبيل الغروب و�أمامهم طعامهم
و�شرابهم ،ونفو�سهم تائقة �إليهما ،وهم ينظرون �إليهما من طرف م�شوق ،ومع ذلك
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لو رغب الواحد منهم �سيما الأتقياء ب�أعظم الرغائب على �أن يتناول من الطعام
ذرة �أو من ال�شراب قطرة مل يفعل �إال �أن تغرب ال�شم�س ،لقلنا� :إنهم من �أقدر
النا�س على كبح نفو�سهم يف طاعة موالهم.
ومن هنا يتبني �أن من مل ي�أت بهذه العبادة ال�صومية ممن غلب عليه �شقاه
و�أ�سرته �شهوته ،ال يحق له �أن يعد نف�سه من الرجال �أ�صحاب العزم واحلزم ،بل
يعلم �أنه �ضعيف القوة العقلية� ،ساقط الهمة ،عبد بطنه ورقيق فرجه ،و�أن عقل
املر�أة ال�صائمة �أقوى من عقله ،وهمتها �أعلى من همته ،وعندها من �شهامة النف�س
ما لي�س عنده منه ذرة.
أي�ضا ت�صور ال�صائم حالة الفقري املحزنة عندما
ومن �أجلّ فوائد ال�صوم � ً
يح�س �أمل اجلوع ،فريق قلبه �إليه ويعطف بالت�صدق عليه ،ف�إن الغني املرتفه لوال
معاناته ال�صوم لرمبا كان مير عمره وال يت�صور �أمل اجلوع ،ف�إذا وقف الفقري اجلايع
بني يديه ،وطلب منه الإح�سان ،و�شكى له �أمل جوعه ،ال يدري ما حقيقة هذا
الأمل ،ف�أي �شفقة تكون عنده عليه؟ فبال�صيام يعلم ما يف اجلوع من الآالم ،فيبادر
بال�صدقة على الفقراء والأيتام.
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حكمة افرتا�ض احلج وفوائده

أي�ضا على امل�ستطيع
ثم وجد ه�ؤالء الطايفة �أن ال�شريعة املحمدية �أوجبت � ً
من �أتباعها عبادة احلج ،وهي زيارة الكعبة امل�شرفة و�أماكن جتاورها ،ب�أفعال و�أقوال
خم�صو�صة ،ويف ذلك من الأ�سرار واحلكم ما يعجز عن ح�صره حكماء العرب
والعجم ،فمنها :اجتماع امل�سلمني �ألوفًا م�ؤلفة يف تلك الأماكن يف كل �سنة،
وذلك يدعو �إىل التعارف والت�ألف ،فرتاهم هناك �أنوا ًعا منوعة من عرب وترك
وفر�س وهنود وداغ�ستان وقزاق و�أفغان�ستان ومغاربة وبربر و�سودان وجاوى وغري
ذلك من �أمم الب�شر ،كلهم على دين واحد ومق�صد واحد ،وهو طلب الغفران من
الرحيم الرحمن.
ومن حكم الأفعال التي يكلفون يف �إجرائها يف تلك الأماكن تذكار ما
جرى لر�سل اهلل املكرمني وعباده ال�صاحلني يف تلك البقاع امل�شرفة ،كتذكار ما
جرى ل�سيدنا �آدم �أبي الب�شر وزوجته حواء  -عليهما ال�سالم  -هناك بعد هبوطهما
من اجلنة ،وما �ألهمهما اهلل تعاىل من االلتجاء �إليه حتى تاب عليهما ،وكتذكار
أي�ضا هناك ل�سيدنا �إبراهيم اخلليل وولده �إ�سماعيل  -عليهما ال�سالم -
ما جرى � ً
وال�سيدة هاجر عليها الر�ضوان مما يدل على ما لهم من الإطاعة ملوالهم وال�صرب
على ما به ابتالهم ،فلم يحيدوا عن كل ما ي�ستوجب ر�ضاه ،وناهيك ما ابتلي به
�سيدنا �إبراهيم اخلليل  من �أمره بذبح ولده وثمرة كبده ،ف�أطاع ذلك الوالد
ال�شفوق ،ور�ضخ للحكم ذلك الولد البارُ ،م َ�س ِّل ًما ب�إزهاق ُروحه و�سكنى �ضريحه،
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وطرد ال�شيطان عنه ملا حاول �أن يو�سو�س له يف وادي منى ،فباء ذلك اللعني
باخل�سران ،ف�أنعم اهلل على الوالد والولد بالفداء ،و�أبدل حزنهما بالهناء� ،إىل غري
ذلك من الأعمال املر�ضية من �أولئك الكاملني ،وما �أنعم عليهم رب العاملني.
فبتذكار �أعمال �أولئك الأخيار ومبحاكاتها يف تلك الديار تنبعث الأنف�س
لتذكار بقية �أفعالهم وعباداتهم و�سجاياهم و�إطاعتهم ملوالهم ،فت�شتاق لالقتداء
بهم والتخلق ب�أخالقهم يف كل ُم ْر ٍ�ض خلالّقهم ،وترغب يف الثناء عليهم والدعاء
لهم على ما �سنوا و�شرعوا من الأعمال املر�ضية ،وما هدوا �إليه من �سبيل التوبة
وطرق الإنابة ومكارم الأخالق من ال�صرب والر�ضى والت�سليم والآداب مع رب
الأرباب.
�أعمال احلج مو�ضوعة على التنزل من احلق تعاىل

ثم �إن �أعمال احلج ف�ض ًال عن التذكار مو�ضوعة على و�ضع عجيب وترتيب
غريب ،فيه التنزل من ح�ضرة احلق تعاىل لأفكار الب�شر وعقولهم ،واملراعاة ملا �ألفوه
من العوائد مع ملوكهم و�أمرائهم عندما يرفعون �إليهم �شكواهم ويلتجئون �إىل حماهم
ممن �سطا عليهم و�أذاهم ،وحينما يطلبون �إح�ساناتهم و�إدرار �إنعاماتهم ،وبذلك
التنزل تطمئن نفو�س احلجاج عندما يجرون تلك الأعمال التي وعدهم اهلل تعاىل
عليها الغفران ،ب�أن اهلل تعاىل يغيثهم من جيو�ش ذنوبهم وعاديات �سيئاتهم ،ويقبل
�شكواهم ويتف�ضل عليهم بنوال مناهم ،وبيان ذلك �أن الب�شر اعتادوا على �أنه �إذا
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دهمهم عدوهم وعجزوا عن مقاومته� ،أو جارت عليهم حوادث الزمان من قحط
وجدب و�أعوزهم طلب معا�شهم ،التج�ؤوا �إىل منازل ملوكهم ،فوردوا عليها �شع ًثا
غربا حفاة عراة على قدر ما �أثرت بهم احلوادث ،م�ستغيثني �ضارعني حمرتمني يف
ً
طريقهم كل ما ين�سب �إىل ملوكهم ومنازلهم من خدم وح�شم وغري ذلك حتى
احليوانات والنباتات ،فعند و�صولهم �إىل تلك املنازل ي�أخذون يف الطواف حولها
والرتدد على �أبوابها حتى ي�ؤذن لهم بالدخول على امللك ،والتمثل بني يديه،
وبث ال�شكوى �إليه ،متو�سلني �إليه ب�أكرم الو�سائط ،منوهني بالثناء عليه ،وذكر
ما له عليهم وعلى �أ�سالفهم من عظيم الإح�سان والرحمة وال�شفقة ،يعم بذلك
قا�صيهم ودانيهم ،و�إذا �سمح لهم بتقبيل يده قبلوها بكل رغبة و�أدب ،ووجدوا �أن
ذلك من عالمة قبولهم ونوال م�أمولهم ،وبعد ذلك يعدهم امللك ب�إجابة دعاهم
ودفع بلواهم ،ولأجل متكني والئهم ل�سلطانه وتثبيت عبوديتهم لعظمته وتطمني
نفو�سهم ب�أنه من عادته �إغاثة رعاياه والإح�سان �إليهم ،فيذكرهم مبا �أجراه مع �آبائهم
و�أ�سالفهم عندما وردوا قدميًا �إىل �أبوابه وا�ستغاثوا بجنابه ،و�أجروا هناك يف ح�ضرته
نعما ،في�أمرهم مببا�شرة تلك اخلدم التي �سلفت من �آبائهم يف
خد ًما و� َّأدر عليهم ً
ح�ضرته ،وب�إجرائهم تلك اخلدم تنطبع نفو�سهم على العبودية له والوالء جلنابه،
كما هي العادة من �ألفة النفو�س للجري على �سنن الآباء والتخلق ب�أخالقهم.

106

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

106

ثم بعد �أدائهم تلك اخلدم ينزلهم يف منزلة ال�ضيافة ،ويدر عليهم �إنعاماته
(((
الوافرة ،ويزيل �شعثهم ،ويخلع عليهم اخللع ،ثم يقومون ببابه ويتو�سلون �إليه ِب َن َجاز
وعده الكرمي بالإغاثة مما دهمهم ،فت�صدر �أوامره بذلك ويغيثهم من �أعدائهم ،ويدفع
عنهم �أ�سباب �أذاهم ،ويبلغهم مطلوبهم ومينحهم مرغوبهم ،وي�أذن لهم بالرجوع �إىل
�أوطانهم وم�ساكن خالنهم ،فيعودون للت�شرف مبنزله العظيم للقيام مبا عليهم من
الثناء والتعظيم ،ويقبلون يده الكرمية ،ويفارقون ح�ضرته ودموعهم من �أمل الفراق
ِدميَة(((.
معنى ت�سمية الكعبة بيت اهلل ،وحكمة حمظورات الإحرام

فاهلل �سبحانه يف تنزله لعقول الب�شر وجماراتهم على ما اعتادوا عليه مع
ملوكهم عند االلتجاء �إليهم من م�صائبهم خ�ص�ص بقعة من الأر�ض وف�ضلها
و�سماها بيته ،وهي الكعبة املكرمة ،وهو �سبحانه منزه عن املكان وغني عن البيت،
حجرا �أ�سود يف �أحد �أركانها بيمينه ،وكلتا يديه ميني ،ويداه لي�ست ك�أيدي
و�سمى ً
اخللق ،بل هما على ما يعلمه وو�صف به نف�سه.
و�شرع �سبحانه يف ال�شريعة املحمدية لأتباعها ،حيث ال بد �أن تدهمهم
جيو�ش الذنوب ،وجتور عليهم عاديات اخلطايا ،ويفتقروا �إىل �إح�سانات احلق تعاىل،
((( ال َّن َجاز :الإمتام( .م).
((( ِدميَة :دائمة غري مقطوعة( .م).

107

الفرائ�ض ال�شرعية وحكمتها

107

�أن يرد امل�ستطيعون منهم �إىل ذلك البيت �شُ ْع ًثا غُ برْ ًا((( ،تاركني لب�س املخيط،
هاجرين الطيب وتنعمات تطيب ،كا�شفني ر�ؤو�سهم م�ستغيثني بربهم من ذنوبهم
وخطاياهم� ،ضارعني �إليه بنوال مناهم ،حمرتمني حمى ذلك البيت ،ال يقطعون
ح�شي�شه وال �أ�شجاره وال يقتلون وح�شه وال �أطياره ،حتى �إذا بلغوا ذلك البيت
املعظم واملنزل املكرم طافوا حوله طواف امل�ستغيث ،وت�شبثوا ب�أ�ستاره ت�شبث
امل�ستجري ،ثم قبلوا ذلك احلجر املبارك امل�سمى ميني اهلل تعاىل ،مع اعتقادهم �أنه
حجر ال ينفع وال ي�ضر ،و�إمنا ال�ضار النافع هو اهلل «كما قال عمر بن اخلطاب عندما
قبله ما معناه� :إين �أعلم �أنك حجر ال ت�ضر وال تنفع ،ولوال �أين ر�أيت ر�سول اهلل 
يقبلك ما قبلتك ،تنبي ًها منه  للأفكار على حقيقة االعتقاد يف �شريعة املختار».
ت�سمية �أفعال احلج تعبدية

ثم بعد ذلك ين�صرفون �إىل �أعمال هناك عديدة هي تذكار لأعمال
�أ�سالفهم املتقدمني من �سيدنا �آدم وزوجه حواء وال�سيد اخلليل وولده �إ�سماعيل
و�أمه هاجر  -عليهم ال�سالم  -من نحو ال�سعي بني ال�صفا واملروة ،والوقوف يف
عرفة ثم يف مزدلفة ،ثم النزول ملنى ورمي اجلمار املمثل �إخزاء ال�شيطان عندما
تعر�ض لولد خليل الرحمن� ،إىل غري ذلك من الأعمال التي من جهل �أ�سرارها
من ذلك التذكار ،واالقتداء يف اخلدمة ب�أولئك الأبرار ،ا�ضطربت �أفكاره لطلب
((( �شُ ْع ًثا غُ برْ ًا :تلبد �شعرهم من غبار ال�سفر ،وعدم االعتناء به ،وهو كناية عن حتملهم امل�شقة يف �سبيل
مرادهم( .م).
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حكمتها وال�س�ؤال عن فائدتها ،ومن فهم ذلك با�شرها مطمئن القلب من�شرح
راغبا يف ح�صول ثمراتها ،مت�شوقًا �إىل الفوز بفوائدها يف ميقاتها ،ف�إيجاب
ال�صدرً ،
احلق تعاىل على احلجاج تلك الأعمال بعد و�صولهم للكعبة املكرمة والطواف بها
الطواف الأول هو مبنزلة �صرف امللك رعاياه امل�ستغيثني به �إىل �أداء اخلدم التي
با�شرها �أ�سالفهم يف ح�ضرته؛ لأجل تثبيت عبوديتهم ووالئهم وطبع نفو�سهم على
التخلق ب�أخالق �آبائهم.
فاحلجاج يف تلك الأعمال التي يجرونها يف تلك الأماكن املكية تتمكن من
جريا على �سنن �آبائهم الأخيار و�ساداتهم الأطهار،
نفو�سهم العبودية لرب الربيةً ،
ولقد �سميت تلك الأعمال تعبدية ال لأنها خالية عن احلكم والأ�سرار ،بل لأنها
بظواهرها يكون الآتي بها كاملمتثل �أمر مواله بغري منفعة تغ�شاه تعب ًدا و�إطاعة،
على �أنه لو فر�ض خلوها عن احلكم فاالمتثال ب�أدائها ي�شف عن غاية اخل�ضوع
والعبودية هلل تعاىل ،ك�أن ل�سان حال العبد يقول عند �أدائها :يا ربي� ،إين �أمتثل ما
وتعظيما لعلو �ش�أنك،
ت�أمرين به و�إن مل تظهر له ثمرة ،خ�ضو ًعا لعظيم �سلطانك،
ً
وهذا �ش�أن العبد املطيع ميتثل الأمر وال ي�س�أل عن احلكمة وال�سر ،وهذه احلالة
هي املق�صد الأعلى واملقام الأ�سنى الذي تبتغيه ال�شريعة املحمدية لأتباعها يف
جانب موالهم جلَّ وعال ،وهو احلال الذي يعده �صاحب هذه ال�شريعة  من
�أ�شرف �أو�صافه و�أكمل نعوته ،ويقول ما معناه� :إين عبد �أجل�س كما يجل�س العبد،
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ونهى عن الإطراء يف مدحه فقال ما معناه باخت�صار :ال ُتطْ ُروين((( ،ولكن قولوا:
عبد اهلل ور�سوله ،وقد و�صفه ربه بو�صف العبودية يف �أ�شرف مقام ذكره فيه فقال
تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [الإ�سراء ،]1 /فكان له يف ذلك �أكمل
املربة ووافر امل�سرة (ومن هنا يتبني للعاقل اللبيب �سقوط ما ين�سب لبع�ض الأغرار
ال�شعر الذي قاله يف �أعمال احلج املذكورة ،ف�إنه لو ثبت عنه ل�سلبه
كاملعري من ِّ
ا�سم العاقل ،ف�ض ًال عن الفيل�سوف الذي ال يخفى عليه حكم ال�شرائع و�أ�سرارها).
حكمة نزول ا ُ
حل َّجاج يف وادي منى وحتللهم

ثم بعد �أداء احلجاج تلك اخلدم ينزلون يف دار �ضيافة موالهم بوادي منى
ويزيلون �شعثهم ،فيلب�سون الثياب ويتمتعون بالأطياب ،ويزيلون زوائد ال�شعور،
وي�ستبيحون جميع ما كان يف تنعمهم من املحظور ،ويق�ضون �أيام العيد ال�سعيد
ب�أكل و�شرب وت�ضحية ال�ضحايا التي متلأ حلومها الأودية واجلبال ،وي�شبع منها
الوحو�ش والأطيار ف�ض ًال عن الفقراء ذوي اال�ضطرار ،فهناك �ضيافة احلق تعاىل
�إذ هو الرزاق و�صاحب امللك احلقيقي ،والأموال ب�أيدي اخللق بطريق العارية ،ال
مالك �سواه ،ولهذا حرم �صيام يوم العيد؛ لأن �صيامه �إعرا�ض عن �ضيافة اهلل
تعاىل.

(((	ال ُتطْ ُروين :ال متدحوين مبا لي�س ّيف( .م).
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ثم بعد متام تلك اخلدم وق�ضاء الوطر((( من تلك ال�ضيافة املباركة يرجعون
للطواف بالبيت املعظم ،وهو كطلب �إكمال التف�ضل بالإح�سان ونوال الغفران
والغوث من جيو�ش الذنوب وعوادي الع�صيان ،وكطلب اال�ستئذان بالرجوع
�إىل الأوطان ،وعند ذلك ي�ؤذن لهم بالرجوع �إىل �أوطانهم ،وهذا الإذن هو عنوان
الإجابة وقبول التوبة والإنابة ،والتف�ضل عليهم والإح�سان بالرحمة والغفران،
و�إغاثتهم من عوادي الع�صيان ،كما ب�شرهم بذلك ر�سولهم  ،فيوجهون
العزم �إىل االن�صراف �إىل ديارهم ،وعندهم �أنهم قد نالوا املنى وزال عنهم العنا،
لكنهم قبيل امل�سري ينعطفون لوداع البيت املعظم ،ويطوفون به طواف الوداع،
و�أداء ال�شكر ملا وجدوه من النعم يف تلك البقاع ،ويفارقونه ودموعهم من�سكبة
و�أفئدتهم للفراق م�ضطربة� ،شاكرين موالهم على ما �أوالهم ،داعني من هداهم
بكمال مناهم ،راجعني القهقرى وعليهم من �أ�سف الفراق ما يذهب بالكرى.
ثم عند ورودهم بالدهم متتلئ قلوبهم بالفرح الأبدي (الذي ذكر يف
املزامري) ملا نالوه من نعم الغفران والإح�سان والأمان من عادية الع�صيان ،ولو
�أردنا �أن ن�ستق�صي جميع �أ�سرار احلج املندرجة يف مفردات �أعماله ال�ستغرق ذلك
جملدات و�ضاقت عن مطالعته الأوقات ،فما ذكر �شذرة من عقد نحر ،ونقطة من
ماء بحر ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
((( ق�ضاء الوطر :نوال احلاجة وبلوغ املراد( .م)
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حكمة م�شروعية اجلهاد وكونه عاد ًال

ثم نظر �أولئك الطائفة فوجدوا �أن ال�شريعة املحمدية �أوجبت على �أتباعها
قتال من خالفهم يف الدين عند �سنوح الفر�صة؛ ليدينوا بدينهم �أو يخ�ضعوا
ل�سلطانهم ،وت�سمي ذلك القتال جها ًدا ،وقد �أجرته على موجب العدل كما
قيل عن حممد  يف الكتب ال�سالفة �أنه يحارب بالعدل ،فنهت عن قتل
ِ (((
ال�صغري واملر�أة والهرم واملنعزل ملا يعتقده عبادة� ،إال �إذا كان �أحد ه�ؤالء َم ْنك ًّيا
يف احلرب �أو يف تدبريها ،والق�صد من ذلك اجلهاد �إعالء كلمة اهلل تعاىل وهداية
املخالفني لذلك الدين ،حتى �إذا دخلوا فيه �سواهم امل�سلمون يف جميع ال�ش�ؤون
واحلقوق والأحوال ،ال مييز يف جميع ذلك عربي على عجمي ،بل الكل �إخوان
متنا�صرون ،وكل فرد منهم بالن�سبة لبقية �إخوانه املحمديني كالع�ضو الواحد من
اجل�سد� ،إذا ت�أمل ا�شتكى له اجل�سد كله ،وذمتهم واحدة ،ومق�صدهم واحد وهو
توحيد اهلل تعاىل و�إفراده بالعبادة وطلب ر�ضاه ،و�إذا مل يهتد �أولئك املخالفون ال
رغبة وال رهبة قاتلهم امل�سلمون حتى ير�ضخوا لأحكامهم ،فيحكمون عليهم مبا
يعود على الهيئة الإ�سالمية بالنفع ودفع امل�ضرة ،ويدخلونهم يف ذمتهم ،مبعنى
�أنهم يحافظون على دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم ،لهم ما لهم وعليهم ما عليهم،
ويرتكونهم وما يدينون ،ويفو�ضون ح�سابهم يف الآخرة �إىل اهلل تعاىل.
((( َم ْن ِك ًّياُ :مكْ ثرِ ًا اجلراح والقتل( .م).
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فهذا اجلهاد لو قي�س باجلهاد الذي ين�سب لبع�ض ال�شرائع ال�سابقة لوجد
�أنه قد احتوى على تخفيفات كثرية قد خلت عنها تلك ال�شرائع؛ لأن ال�شريعة
املحمدية مل ت�أمر با�ستئ�صال جميع الأعداء حتى الأطفال ال�صغار ،كما كان يف
تلك ال�شرائع ،ومن يعلم �أحكام ال�شريعتني يف اجلهاد يظهر له الفرق ،ويحكم ب�أن
جهاد ال�شريعة املحمدية يف غاية العدل.
وهكذا تلك الطائفة ا�ستق�صت عبادات �شريعة حممد  جميعها،
فوجدتها على �أمت ما يرام من كونها �أعما ًال م�شتملة على تعظيم اخلالق ورحمة
املخلوق ،ومنافعها عائدة �إىل املتعبد ال �إىل املعبود؛ لأن احلق تعاىل ال يناله نفع
من خلقه� ،إذ هو الغني املطلق عن كل ما �سواه.
ثم ت�أمل ه�ؤالء الطائفة يف �أحكام هذه ال�شريعة وما �سنته من ال�ضوابط الكلية
لت�أمني ذوي احلقوق على حقوقهم ،ودفع التعديات من الأ�شرار وذوي الأطماع على
�أحد من الأمة �أو �أهل الذمة ،فوجدوا ذلك على �أكمل وجه و�أقوم �سبيل.
�أحكام الزوجية وجتويز الطالق

وكذلك وجدوها قد �سنت �أحكام الزوجية على �أكمل نظام ،فبينت
حقوق الزوجني على بع�ضهما عند االجتماع وعند �إرادة االفرتاق ،و�أجازت لهما
االفرتاق لدفع ما ع�سى �أن يح�صل عليهما من ال�ضرر �إن منعا منه ،من نحو النفور
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ال�شديد لأ�سباب كثرية م�شاهدة بني كثري من الأزواج ،ومن ارتكاب الزنا والوقوع
يف الدياثة �إذا غلبت ال�شهوة على �أحدهما مع نفوره من الآخر ،ومن حرمان
الن�سل لأحدهما �إذا كان العقم من الآخر ،وجعلت �سلطة الفراق بيد الرجل
لتميزه عن املر�أة بالتثبت و�سعة البال ووفور حتمل الأثقال ،يعلم ذلك من َ�سبرَ َ
�أخالق الن�ساء والرجال ،ولأن الرجل هو املكلف بالإنفاق على املر�أة فال ي�سمح
بفراقهما و�ضياع ما �أنفقه �إال �إذا ا�ضطر غاية اال�ضطرار ،وال عربة مبن ي�شذ من
احلمقاء الأغرار.
وفر�ضت على الزوج النفقة؛ لأنه �أقدر على الك�سب من املر�أة بح�سب
تركيب بنيته ،وقبوله لتج�شم �أعباء املكا�سب ،وا�ستح�سنت لها القيام مب�صالح
البيت الداخلية وتربية الأوالد ،كما على الزوج �أن ي�سعى يف م�صاحله اخلارجية.
حكمة وجوب احلجاب على املر�أة

وحيث �أ�صبحت بذلك غري م�ضطرة للخروج من بيتها ،وهي حمل ال�شهوة
ومطمح نظر الرجال ،فلأجل �سد باب الفتنة وكف دواعي الزنا املمقوت �شر ًعا
وعق ًال �أمرتها باحلجاب وال�سرت ،وكان ذلك من �أ�شرف نعوتها و�أكرم مفاخرها،
تتباهى به كلما ا�ستكمل فيها ،فاحلجاب �صيانة وحمافظة عليها ،كال�شيء النفي�س
الذي ُي�ضن به على الأنظار ،ويحجب باحلجب والأ�ستار ،ولي�س هو كما يظن
بع�ض اجلهالء �أنه لظن ال�سوء بها ،ف�إن ذلك يقال لو �أمرت بكف ب�صرها عن
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أي�ضا ،ولي�س
ر�ؤية الرجال يف كل حال ،و�أمرت الرجال باحلجاب عن الن�ساء � ً
كما يزعم بع�ض الأغبياء �أن حجابها هو حب�س وت�ضييق عليها ومال�شاة حلريتها،
ف�إن املر�أة امل�سلمة ت�شب على احلجاب من �أول ن�ش�أتها ،وت�ألفه من بادي فطرتها،
فنجده كالالزم لطبيعتها ،وتعتاده اعتيا ًدا حمبوبًا م�ألوفًا ،وتعري من يت�ساهل فيه من
الن�ساء وتن�سبهن للطي�ش والوقاحة وقلة احلياء ،على �أنها تقبله ب�أنه حكم ال�شريعة
الإلهية ،فرتجو به الثواب ونوال الأجر من امللك الوهاب ،فكيف بعد جميع
ما ذكر يقال �إن املر�أة يف ال�شريعة املحمدية مظلومة �أو حمبو�سة؟ حا�شا هلل ،ما
عليها من احليف((( �أدنى �شيء مبقت�ضى �أحكام هذه ال�شريعة ،وال�صواب �أن يقال:
�إنها يف هذه ال�شريعة حمفوظة من�صانة من �أنظار الف�سقة و�أميال الفجار و�أل�سنة
ال�سفهاءُ ،يغار عليها من مرور الن�سيم.
على �أنه ال يخلو الأمر من وجود امر�أة غري كاملة يف الآداب والتدين،
فباحلجاب ال ترتاب النفو�س ب�أمانتها على ن�سب ذريتها ،وال يدخل ال�شك على
زوجها ،فيعلم �أن من تلده هو ولده ،مطمئن القلب لذلك ،لي�س لل�شيطان عليه
�سبيل يف الو�سو�سة التي يتو�صل �إليها فيما لو كانت املر�أة تخرج غري م�سترتة
وتخالط الأجانب ،ومع ذلك كله فال�شريعة املحمدية قد �أجازت للمر�أة اخلروج
لبع�ض �أمور �ضرورية من زيارة �أرحامها ،والتعلم لأحكام دينها �إذا مل يعلمها
((( احليف :الظلم( .م).
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الزوج ونحو ذلك ،مع الت�سرت الذي مينع نظر الف�ساق وتهييج النفو�س املغتلمة
للتعر�ض لها مبا ي�شني العر�ض والدين.
بع�ض القبائح التي حتدث من خروج املر�أة بال �سرت

والذي يحكم به العقل ال�سليم اخلايل عن التع�صب الدين �أن احلجاب
للمر�أة من �أح�سن الأحكام و�أنفع الو�سائل ل�صالح الزوج واملر�أة بل لعموم الأمة،
يقطع مادة الف�ساد من البالد ،ومن هنا ترى البالد التي حتتجب ن�سا�ؤها ال يهتم
رجال ال�سيا�سة فيها بتخ�صي�ص �أماكن للزواين َي ِر ُدها الف�ساق؛ لأن �شهوات
ف�ساقها غري مهيجة بر�ؤية الن�ساء ،وال طاحمة ملنازعة �أهل العر�ض يف ن�سائهم ،و�أما
البالد التي ال حتجب ن�سا�ؤها فرتى رجال ال�سيا�سة فيها يرتكبون تخ�صي�ص �أماكن
(((
للزواين ،وال مينعون الف�ساق عنهن ،حتى �صار والعياذ باهلل تعاىل الأوالد النغول
يقاربون يف العدد �أوالد النكاح هناك ،ويحتج �أولئك ال�سيا�سيون الرتكاب هذا
الأمر الفظيع ب�أنه ح�صن للحرائر ،فلوال خ�شيتهم وخ�شية �أهل العر�ض على ن�سائهم
من منازعة الف�ساق الذين تتهيج �شهواتهم بر�ؤية الن�ساء املتربجات ،وخوفهم �أن
يغلبوهم عليهن ملا ارتكبوا ذلك الأمر القبيح ،فيا للعار ويا لل�شنار((( على �أولئك
ال�سيا�سيني الذين ي�سو�سون بالدهم ويح�صنون ن�ساءهم ب�أعمال البهائم ،فلو
((( املغتلمة� :شديدة الثورة ،املنقادة ل�شهواتها( .م).
((( الأوالد النغول :الأوالد غري ال�شرعيني( .م).
ال�شنار :العيب والعار( .م).
((( ّ
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�أخذوا بحجاب الن�ساء لكان يغنيهم عن ذلك الأمر املمقوت ،فقد ظهر �أن خروج
املر�أة غري م�سترتة �ضرر عظيم ،ولو �سلم �أن احلجاب �ضرر عليها لكان عدمه �أ�ضر،
وارتكاب �أخف ال�ضررين هو املوافق للمعقول وللمنقول ،فما بالك وقد ظهر �أنه
ال �ضرر عليها يف احلجاب كما يحكم به ذوو الألباب؟
املعامالت يف ال�شريعة مو�ضوعة على طريق العدل

ثم نظر �أولئك الطائفة يف �أحكام املعامالت يف ال�شريعة املحمدية من نحو
البيع وال�شراء والإجارة وال�شركة واملداينة ،وق�سمة الرتكات على طريق احلكمة
من ترجيح من هو �أ�شد حاجة و�أم�س قرابة و�أدخل يف التنا�صر ،فظهر لهم �أن
جميع ذلك مو�ضوع على �أكمل نظام و�أمت ترتيب من كل ما ي�سري بهذه املعامالت
يف منهج العدل ،ويرفع املنازعات.
حكم الق�صا�صات واحلدود

ثم نظروا �إىل الق�صا�صات واحلدود والعقوبات والتعازير((( التي و�ضعتها
تلك ال�شريعة حلفظ الأنف�س والأموال والأعرا�ض والعقول ،فوجدت جميع ذلك
على وفق احلكمة متكف ًال بال�صيانة والأمن ،وك�أنها واهلل �أعلم ت�شري بذلك �إىل
ما ي�أتي من ا ِحل َكم ،وبيانها �أن من يعلم �أنه �إذا قتل غريه قُتل به ميتنع عن قتله؛
((( التعازير :التي يفر�ضها احلاكم على املذنب ،مما دون احلد ال�شرعي( .م).
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فيحيا االثنان ،ولذلك ورد �أن يف الق�صا�ص حياة ،ومن يعلم �أنه �إذا �سرق ُتقطع
يده اخلائنة ميتنع عن ال�سرقة؛ في�أمن كل ذي مال على ماله ،وما �أح�سن جواب
بع�ضهم عن قول بع�ض امللحدين:
ني َع ْ�س َج ٍد(ُ )1و ِد َي ْت
َي ٌد ب َِخ ْم ِ�س ِم ِئ َ

()2

َما َبا ُلها ق ُِط َع ْت يف ُر ْب ِع ِدي َنا ِر

وهو
ِع ُّز الأَ َما َن ِة �أَغْ ال َها و�أَ ْر َخ َ�صها

ُذ ُّل ا ِ
البارِي
خل َيا َن ِة َفافْهم ِح ْك َمة َ

وملا كان الزنا مع ما فيه من القبائح هو قتل للولد الذي يتولد منه؛ لأنه
وكثريا ما ميوت لعدم وجود من
يكون عدمي الن�سب فاقد الن�صرة من الع�شريةً ،
يربيه ،جعلت ال�شريعة جزاء الزاين �إذا كان حم�ص ًنا بالزواج القتل بالرجم؛ حتى
ترد العقوبة على كل ع�ضو من �أع�ضائه التذ بق�ضاء تلك ال�شهوة التي تعم اجل�سد،
و�إذا مل يكن حم�ص ًنا عذَّ رته بع�ض العذر ،فاكتفت ب�ضربه مائة جلدة تفرق على
�أع�ضائه امل�شرتكة بلذة تلك ال�شهوة� ،إال ما كان من ع�ضو يتولد ب�ضربه املوت
�أو ت�شويه اخللقة ،وكانت اجللدات مائة �إ�شارة �إىل �أن الولد الذي كان ميكن �أن
يتولد منه وهو تعر�ض لقتله بالزنا يجوز �أن يعي�ش مائة �سنة ،وهو العمر املت�أهل له
الإن�سان بح�سب تركيب بنيته وبطء منوه ،كما قاله بع�ض الأطباء ،ولكن تعر�ض
(((1الع�سجد :الذهب( .م)
((ُ (2ودِيتُ :دفعت د َّيتها( .م)
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عليه �أ�سباب املوت من حوادث املعي�شة فيموت ب�أجله الذي قدر له قبل بلوغ
تلك املدة ،وقد تكون هي �أجله املقدر فيبلغها ،فك�أنه جعل يف مقابلة كل �سنة
مت�أهل ذلك الولد �أن يعي�شها ،جلدة لذلك الزاين الذي �أ�ضاعه.
حكمة حد �شارب اخلمر والقاذف بثمانني جلدة

ثم ملا كان الإن�سان مت�أه ًال �أن يعي�ش املائة ،ومن املعلوم �أن عقله قبل
معتربا يف
بلوغه خم�س ع�شرة �سنة � -سن البلوغ ً -
غالبا يف �أول عمره ال يكون ً
جدا يف �آخر عمره مبعدل خم�س
التكاليف ال�شرعية لعدم كماله ،كما �أنه ي�ضعف ًّ
متوفرا له مدة ثمانني
�سنوات ،لو عا�ش املائة فيكون عقله املعترب الكامل القوي ً
�سنة ،ف�إذا تعر�ض لإخالله ب�شرب اخلمر الذي يعر�ضه للذهاب �أو ال�ضعف وهو
�أكرب نعمة ُيعطاها الإن�سان بعد الإميان حتكم عليه ال�شريعة ب�ضرب ثمانني جلدة،
فك�أنها جعلت يف مقابلة كل �سنة من ال�سنني التي تتوفر فيها نعمة العقل جلدة
واحدة ،وت�شري �إليه بذلك العدد ب�أن النعمة التي تتوفر عليك �أيها ال�شارب للخمر
يف تلك املدة قد تعر�ضت لزوالها ،فلذلك جوزيت بهذا اجللد.
ثم �إن الإن�سان قبل �سن بلوغه وهو خم�س ع�شرة �سنة مل يكن مكل ًفا ،فال
ي�شان يف �أمر العر�ض كما ي�شان البالغ ،ويف ال�سنني اخلم�س الأخرية من عمره
نظرا النحطاط �شهوته وقواه ،قلما ترتاب فيه
فيما لو بلغ العمر املت�أهل له وهو املائة ً
غالبا،
النفو�س يف �أمر الفاح�شة ،في�ستبعد �أن ي�شان يف عر�ضه � ً
أي�ضا يف تلك املدة ً
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فبقيت مدة كمال املحافظة على �شرف العر�ض هي ثمانون �سنة من عمر الإن�سان
الذي هو مت�أهل �أن يعي�شه ،فلذلك جعلت ال�شريعة حد من يقذف غريه يف �ش�أن
العر�ض ثمانني جلدة ،ك�أنها ت�شري بذلك العدد �إىل املدة التي يكمل فيها حمافظة
املرء على عر�ضه ،وك�أنها تقول للقاذف� :إنك تعر�ضت ل�شني عر�ض املقذوف
الذي تكمل حمافظته عليه يف تلك املدة من عمره ،فجوزيت بذلك اجللد مبقابلة
كل �سنة بجلدة.
ثم �إن ال�شرائع املتقدمة على ال�شريعة املحمدية بع�ضها حكم بالق�صا�ص يف
القتل وبع�ضها حكم بالعفو ،وال�شريعة املحمدية جمعت بني احلكمني ،ف�أجازت
لويل املقتول �أن يقت�ص من القاتل �أو يعفو ،ورغبته بالعفو �أقرب للتقوى.
ال�شريعة املحمدية وال�شرائع ال�سابقة

وهكذا تراها يف كثري من الأحكام جمعت ما تفرق يف ال�شرائع املتقدمة
وخل�صت زبدها ،وما ذاك �إال لأنها خامتة ال�شرائع ،فجعلها اهلل جامعة ملحا�سنها ،ثم
نظر ه�ؤالء الطائفة �إىل الآداب التي جاءت بها ال�شريعة املحمدية فوجدتها مكملة
يف كل باب ،فقد ا�ستوفت �آداب الأكل ،و�آداب ال�شرب ،و�آداب املنام ،و�آداب
الكالم ،و�آداب اجلماع ،و�آداب ق�ضاء احلاجة ،و�آداب املجال�سة ،و�آداب احل�ضر
و�آداب ال�سفر ،و�آداب الزوجية ،و�آداب ذوي الأرحام مع بع�ضهم ،و�آداب اجلريان
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و�آداب الأ�صحاب ،و�آداب جميع امل�سلمني مع بع�ضهم ،و�آدابهم مع �أهل ذمتهم،
�إىل غري ذلك مما يعرف من البحث والتمعن يف تلك ال�شريعة.
�أخذ ه�ؤالء الطائفة يف انتقاد �سيا�سة الر�سول  والبحث عما �إذا كان
ي�أمر ب�شيء يعود عليه �أو على ذريته ب�صالح خ�صو�صي �أم ال .وبيان ما ظهر لهم من
حكمة �أخذه ال�صفي من الغنيمة قبل ق�سمتها ،و�إيثاره الفقراء بالإنفاق عليهم،
وخروجه من الدنيا ومل ُي ِّورث عياله �شي ًئا من حطامها ،وم�ساواته بينهم وبني بقية
امل�سلمني يف النفقة من بيت املال ،و�أنه مل ُي ِ
و�ص باخلالفة عنه لأحد من ذريته،
و�إمنا َّفو�ض ذلك لر�أي امل�سلمني.
�أخذ ه�ؤالء الطائفة يف انتقاد �سيا�سة الر�سول 
ثم �أخذ ه�ؤالء الطائفة يف انتقاد �سيا�سة حممد  ،والبحث عما �إذا كان
ي�أمر ب�شيء يعود عليه �أو على ذريته ب�صالح خ�صو�صي �أم ال ،فبعد التنقري والبحث
حكما يرتتب عليه
عن ذلك بكل دقة مل يجدوا منه ً � أمرا وال يف �شريعته ً
�صالح خ�صو�صي له �أو لذريته ،وما كان ظاهره ذلك تبني لهم بعد التدقيق �أن
ال�صفي((( الذي كان ي�أخذه
باطنه مبني على ِح َك ٍم تعود ب�صالح العموم ،مث ًال
ّ
ظاهرا يف �أول الأمر تنوي ًها مبن�صب
من الغنيمة قبل ق�سمتها� ،إمنا يخ�ص�ص به نف�سه ً
ريا�سته ،وهذا معهود م�ألوف بني الأتباع واملتبوع ،وهو مما ميثل يف النفو�س عظمة
في :اخلال�ص واملختار من الغنيمة( .م).
((( َّ
ال�ص ّ
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املتبوع و�أبهته ،وهو مق�صود من مقا�صد �سيا�سة الب�شر ،ثم �آخر الأمر كان 
ي�صرفه يف حوائج الفقراء ،فكان �إظهار اخت�صا�صه به �أو ًال لتح�صيل تلك الأبهة
للريا�سة ،ولكف �أيدي الأغنياء عنه و�إي�صاله للفقراء وتو�سعهم به على وجه ال
يجعل يف نفو�س الأغنياء �ضغينة على الفقراء برتجيحهم عليهم ،و�إنفاقه ذلك
بل جميع ما كان يرد عليه على الفقراء وامل�ساكني �إال قدر الكفاف له ولعياله �أمر
دينارا ،بل �أنفق يف
متواتر عنه «حتى خرج من الدنيا ومل يورث عياله ً
درهما وال ً
ال�صدقة كل منقول ،ووقف يف �سبيل اهلل ما كان له من عقار» ،وقد �ساوى بني
عياله وعيال �أ�صحابه يف النفقة ال�ضرورية من خزينة امل�سلمني ،ومل يو�ص باخلالفة
عنه لأحد من ذريته ،و�إمنا فو�ض ذلك لر�أي امل�سلمني ،ولو �شاء �أن ين�ص على
ذلك ملا خالفه يف ذلك خمالف �إىل �آخر الدهر ،و�أعظم من ذلك كله �أنه مل يزل
يو�صي �أهله وجميع �أ�صحابه بالتحرز((( من والية الأحكام والغرور مبنا�صب الدنيا
وزخارفها.
حكمة �إباحة تعدد الزوجات

ثم ظهر له�ؤالء الطائفة �أنه  ما دام ر�سول اهلل ومع�صو ًما من الظلم واجلور،
وقادرا على العدل بني الزوجات مهما كرثن ،فقد �أباحت له �شريعته �أن يتزوج
ً
منهن ما �شاء من العدد كما كانت الر�سل قبله كداود و�سليمان وغريهما -عليهم
((( التحرز :احلذر( .م).
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ال�سالم  -ولكن ملا كان من �ش�أن الب�شر غري الر�سل العجز عن العدل بني الزوجات
متى كرثت حجرت �شريعته تزوج �أتباعه فوق الأربع ،وك�أنها  -واهلل �أعلم � -أباحت
لهم �أ�صل تعدد الزوجات؛ لأن الذكور يف معر�ض النق�ص عن عدد الن�ساء؛
لتعر�ضهم ملخاطر الأ�سفار واحلروب وم�شاق االرتزاق ،فلو منعوا من التعدد لبقي
العدد الزائد من الن�ساء معطالت عن الن�سل ،ثم �إن الرجل م�ستعد لأداء الن�سل
من �سن بلوغه �إىل �آخر عمره ولو عا�ش مائة �سنة ،واملر�أة تي�أ�س من �سن اخلم�سني �أو
اخلم�س واخلم�سني بقطع مادة احلي�ض وفقد البزور من مبي�ضها لط ًفا من اهلل تعاىل بها؛
حيث �إن احلمل والوالدة والإر�ضاع ت�ضعف قوتها ،فمقدار ا�ستعدادها للن�سل من
غالبا ،فلو منع الرجل من التعدد
�سن البلوغ �إىل �سن الإيا�س خم�س وثالثون �سنة ً
عظيما من عمره ،ف�إباحة التعدد له تخل�صه
مقدارا ً
لرمبا عطلت املر�أة عليه �أداء ن�سله ً
من غائلة هذا التعطيل ،ومن هنا يظهر �سر جواز الطالق حتى ال تتعطل عليه مدة
(((
عقيما وهو مل يقدر على
من ا�ستعداده للتنا�سل ،فيما لو �أَ ِي َ�س ْت زوجته �أو كانت ً
التعدد في�ستبدل بزوجته غريها ،و�إن كان العقم منه ال يتعطل عليها ن�سلها (وقد مرت
حكمة كون الطالق بيد الزوج فارجع �إليها).
وك�أن حكمة ح�صر التعدد بالأربع ملقابلة كل واحدة بنوع من �أنواع
املكا�سب التي يرتزق منها الإن�سان وينفق على زوجته ،وهي التجارة وال�صناعة
والفالحة والإمارة ،وقد تكون �إحداها وافرة فتقوم مقام البقية ،و�شرطت يف الأربع
�سن الي�أ�س( .م).
(((	�أي�ست :و�صلت َّ
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أي�ضا ،حتى لو خاف الرجل اجلور بني اثنتني حتظر عليه اجلمع بينهما
العدل � ً
وتبيح له الواحدة ،ولو خاف اجلور على الواحدة بنحو ظلمها �أو عجزه �أو ق�صور
أي�ضا.
يده عن الإنفاق عليها حتجر عليه �أن يتزوج الواحدة � ً
وملا كانت الرقيقات جملوبات لبالد لي�س فيها ذكور مبقابلتهن؛ لعدم
متكن الأرقّاء من نكاحهن ل�شغلهم باخلدمة� ،أباحت للمالكني لهن الت�سري مبا
زوجا ملالكته؛
فوق الأربع منهن لئال يتعطل ن�سلهن ،ومل ُتبح للمملوك �أن ي�صري ً
زوجا لها يقت�ضي واليته
لأن ُملكها له يقت�ضي واليتها وت�سلطها عليه ،و�صريورته ً
وت�سلطه عليها ،وذلك من التناق�ض ال�سيا�سي يف املعا�شرة مبكان يقت�ضي عدم
انتظام �أمر الراحة والوفاق بينهما ،وهذا خالف مقا�صد هذه ال�شريعة العادلة.
ِح َكم �أربع لتحرمي نكاح �أزواجه  من بعده

ثم وجدوا �أن �شريعته  قد حرمت نكاح �أزواجه من بعده ،ولدى
التدقيق ظهر لهم �أن ذلك حلكم جليلة:
�أو ًال :تعظيم �ش�أنه  ،وتعظيم �ش�أن الر�سل بني �أتباعهم �أمر معهود يف ال�شرائع
أي�ضا ،ف�إن الأنف�س الب�شرية ت�أبى نكاح
املتقدمة ،ولزوم �أدب معه وهو
م�ستح�سن � ً
َ
�أزواجهم من بعدهم ،ومل جتعل لغريه هذه املراعاة من علماء الأمة وكربائها؛ لئال
ي�ضيق �أمر التنا�سل.
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ثانيا� :سد باب التداخل يف �أمر اخلالفة من غري م�ستحقيها ،ف�إنه لو �أبيح تزوج
ً
�أزواجه من بعده  لكان من ينكح واحدة منهن ولو غري �أهل للخالفة ي�ستويل
على نفو�س العامة ،ويخدع عقولهم ب�أن معي زوجة ر�سولكم ،ويل بذلك احلق يف
اخلالفة والتقدم على غريي ،ثم ي�سند �إليها كل ما يروج مقا�صده عند العامة الهمج
كما �شوهد نظري ذلك يف تقلبات الدول ممن نكح ن�ساء امللوك بعد موتهم ،وا�ستند
الـملك كما ُيعلم من التاريخ.
بذلك يف التداخل يف �أمر ُ
ثالثًا :لو �أبيح ذلك النفتح به باب الفتنة بني �أتباعه من بعده؛ لأن كل واحد
منهم يرغب �أن تكون معه زوجة ر�سوله ،يتربك بقربها ويتيمن بذريتها ،ويحوز �أ�سنى
ال�شرف ،ويفاخر بذلك الأقران ،ويتعلم منها ما خفي على كثري من ذوي العرفان،
ف�سدا لهذا الباب حجرت
وبهذا يقع التغاير وتقوم الفتنة بينهم على قدم و�ساقًّ ،
ال�شريعة هذا الأمر على وجه ال�صواب.
راب ًعا :ال �شك �أنه يلحق زوجاته  بنكاح غريه من بعده ما ُيزري((( مبقامهن
من انحطاط الرتبة والقدر ،وت�سقط عظمتهن من قلوب الأمة جمي ًعا؛ لأن املر�أة
التي كانت مع ر�سول اهلل ثم تقرتن ب�سواه ولو �أنه �أعظم رجال الأمة تكون كاملنحطة
من الأَ ْوج((( �إىل احل�ضي�ض ،وبذلك تنفر منهن النفو�س ،وترتاب بحديثهن
لدخولهن حتت كنف من مل جتب له الع�صمة ،فيتخيل للعقول �أنهن يجرين على
((( ُيزري :ينتق�ص( .م).
((( الأوج :القمة والذروة( .م).
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هواه يف �أقوالهن و�أعمالهن ويروجن �أفكاره مبا ينقلن عن ر�سول اهلل ( حا�شا
ح�ضراتهن من ذلك ،و�إمنا هو �شيء تتخيله العقول عند ذلك وترتاب من �أجله)،
وحينئذ تفقد الأمة ثمرات كثرية من علومهن التي نقلنها عنه  املفيدة
لأحكام �شرعية جليلة� ،أخذت من �أقواله و�أفعاله بنقل تلك الن�ساء املخالطات
له يف �أكله و�شربه ونومه وجميع �ش�ؤونه يف خلوته ومبا�شرة ن�سائه �إىل غري ذلك ،و�إن
غالب هذه الأحكام ال تعلم �إال من جهتهن ولو اقرتن بغريه من بعده النحطت
عظمتهن يف الأنف�س كما قدمنا ،و�ضعفت الثقة ب�أخبارهن كما قررنا ،ففاتت تلك
العلوم كما �أو�ضحنا� ،إىل غري ذلك من احلكم والأ�سرار املنطوية حتت احلكم بذلك
التحرمي ،ف�ضررهن اخلا�ص مبنعهن من النكاح بعده  ال يقوم مبقابلة تلك
الأ�ضرار العامة ،فلي�س ذلك احلكم لغاية نف�سية �أو لأفكار منحطة دنية كما �أو�ضحه
البحث والتدقيق ،حا�شاه  من ذلك ،ما هذا احلكم �إال حم�ض ت�شريع من اهلل
تعاىل لأ�سرار عالية وحكم �سامية.
احتواء �شريعته على كل ما ي�أتي ب�صالح الب�شر

فلما مت انتقاد ه�ؤالء الطائفة ل�شريعة حممد  ول�سيا�سته ،وظهر لهم
جميع ما تقدم من ح�سن االنتظام وبدائع احلكم العظام ،قال بع�ضهم لبع�ض:
احلق �أحق �أن يتبع ،ال �شك �أن ما جاء به حممد  هو �شريعة من عند
اهلل تعاىل ،و�إال ف�إن حمم ًدا رجل �أمي نا�شئ بني الأمة اجلاهلية ،مل يفارق �أوطانه
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أ�شهرا قالئل يف �سفر قريب ال ت�صلح مدته لتح�صيل �أقل القليل من العلوم،
�إال � ً
ومل يجتمع على �أحد من �أهل املعارف يف مدة حياته يف بلده ،ومل يعرث عليه
�أنه عانى تعلم �شيء من ال�شرائع �أو قوانني الدول ،فمن �أين له �أن ي�ستنبط عقله
هذا الرتتيب الغريب العجيب الذي �أحاط بكل حكمة باهرة ،واحتوى على
كل خ�صلة حميدة فاخرة ،وتكفل بانتظام حالة الب�شر و�صالح �أحوالهم وطهارة
نفو�سهم وعمار ديارهم وكف �أ�شرارهم ،وبكل �شيء يعود عليهم باخلري ويدفع
عنهم ال�ضري((( مع تلك العقائد يف حق رب الربية ال�ساملة من كل خرافة َو َد ِن ّية،
ويف حق الر�سل الأخيار هداة الأنام عليهم ال�صالة وال�سالم؟ ولو كان حممد
من �أعقل اخللق و�أحذق الب�شر و�أكرب الفال�سفة و�أعظم ال�سيا�سيني العاملني بو�ضع
نظامات الأمم ملا �صح يف العقل �إمكان الت�صديق باقتداره على الإحاطة بجميع ما
جاء به �إال �أن يكون مر�س ًال من جانب اهلل تعاىل ،وهو الذي هداه �إىل جميع ذلك،
و�أطلعه عليه و�أفهمه �أ�سراره و�أمره بتبليغه.
ف�إنا نرى �أكرب الفال�سفة مهما بلغوا يف املعرفة والإحاطة يف الفنون �إمنا ينبغون
يف فن �أو فنني ،فهذا جالينو�س نبغ يف ال�سيا�سة الب�شرية ،و�أر�سطو يف احلكمة
النظرية والإلهيات ،و�أبقراط يف الطب ،و�إقليد�س يف الهند�سة ،وفالن بكذا،
وفالن بكذا ،و�أما �أن واح ًدا منهم �أحاط بكل فن �أو مبعرفة كل ما هو �صالح للب�شر
فهو �شيء مل يكن �ألبتة.
((( ال�ضري :امل�ضرة والأذى( .م).
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و�أما حممد  ف�شريعته قد �أحاطت بجميع ما يتكفل بخري الب�شر،
أم�س حاجة و�أ�شد لزو ًما ف ََّ�ص َل ْت ُه
مل تغادر منه �شي ًئا كما تقدم لنا بيانه ،فما كان � ّ
و�شرحته على �أكمل بيان ،وما كان �أقل يف االحتياج �إليه ولي�س من ال�ضروريات
املعا�شية �أو التهذيبية رمزت �إليه ،و�أ�شارت �إىل طرق تعلمه من �أربابه و�سهلت
ال�سبيل �إليه ،من نحو الفنون احل�سابية والهند�سية وال�صناعات ونحو ذلك ،يعلم
هذا الأمر منها من اطلع عليها اطالع الناقد الب�صري ال من نظر �إليها بعني البغ�ضاء،
�أو حلظها بطرف العجلة و�أطل على بع�ض مباحثها فظن �أنه �أحاط بها �إحاطة اجلفون
ف�صدق ه�ؤالء الطائفة حمم ًدا 
باملُ َقل ،وهو لع�شر مع�شارها ما فهم وال عقلّ ،
يف جميع ما جاء به ،و�آمنوا بر�سالته من عند اهلل ،و�أ�صبحوا من �أ�شياعه الأخيار
و�أ�صحابه الأن�صار.
فتح باب لال�ستدالل على �صدق حممد 
�أقول� :إن هذه الطائفة قد فتحت بابًا لال�ستدالل على �صدق حممد ،
مفتوحا �إىل يوم القيام ،فلكل من كان ي�أتي بعد ع�صره �إىل �آخر الزمان �أن
يبقى ً
ي�ستدل كما ا�ستدلت ،فيت�ضح له الطريق كما ات�ضح لها ،ف�إذا غا�ص يف بحار هذه
ال�شريعة املحمدية ،ونظر فيها نظر الناقد الب�صري املطلق من �أ�سر ال�ضمري ،عاد بها
وهو م�ؤمن ،وب�صدق �صاحبها م�ستيقن.
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ولقد ات�سع ذلك الباب ملن جاء بعد الأع�صر املديدة من بعثة حممد ،
�سيما من جاء بعد مرور ثالثة ع�شر قرنًا ،ف�إنه ف�ض ًال عن ات�ضاح احلق لديه مبا يف
تلك ال�شريعة من املزايا الدالة على �أنها من عند اهلل ،يجد �أنها مل تزل حمفوظة
املوارد مطردة القواعد ،مل تختل منها قاعدة فيحكم العقل ب�أن هذه القاعدة مل
تبق منا�سبة لهذا الزمان ،ومل تتخلف ثمراتها ومل تطم�س �آياتها كما هو م�سلم عند
ذوي العقول ال�سليمة من داء التع�صب ،واالختبار �أقوى دليل على ما نقول ،ولو
كانت من و�ضع الب�شر الختلت وف�سد نظامها كما تختل نظامات الب�شر مبقت�ضى
اختالف الزمان.

الرد على اجلاهلني بالإ�سالم

دوام �أحكام �شريعته و�صالحيتها لكل زمان ومكان
وال َي ُهول َّنك((( ما يهذي بع�ض احلمقاء حتى ممن ينت�سب �إىل هذه ال�شريعة،
وهو يف احلقيقة مارق منها مروق ال�سهم من الرمية ،قد طم�س على ب�صريته وعمي
قلبه ،جاهل بحقيقة �ش�أنها وعلو مكانها ،مل يعلم منها �إال اال�سم ،فت�سول له نف�سه
حمتاجا لبع�ض قواعد خالف
اخلاملة ويخيل له عقله الفا�سد �أن الزمان قد �صار ً
قواعدها ،و�ضوابط خالف �ضوابطها ،و�أنها ما بقيت كافية حلاجة هذا الزمان،
فيلتجئ للأخذ ببع�ض قواعد لبع�ض الأمم �إما هي قا�صرة املنفعة واهية الأحكام
�إن �أ�سندت من جهة مالت من جهات ،و�إما هي يف احلقيقة من �أ�صل قواعد
تلك ال�شريعة الكاملة� ،أخذها �أولئك الأمم و�ألب�سوها حلة غري حلتها الإ�سالمية،
فيظن ذلك اجلاهل املغرور �أنها �شيء جديد اخرتعته تلك الأمم و�ضمنته بدائع
احلكم ،ولو كان من �أهل املعرفة يف ال�شريعة املحمدية التي انت�سب �إليها لظهر
له �أن يف هذه ال�شريعة قواعد فا�ضلة كاملة وافية باحتياج هذا الزمان وكل زمان،
(((	ال يهول َّنك :ال يفزع ّنك( .م).
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ال تذكر عندها تلك القواعد القا�صرة وال يعب�أ بها عند مقابلتها� ،أو لظهر له �أن
القواعد الكاملة عند �أولئك الأمم هي من جملة القواعد التي ا�شتملت عليها
ال�شريعة املحمدية ،غاية الأمر �أنهم �أبرزوها ب�صورة غري �صورتها الإ�سالمية ،و�إذا
كانوا مل ي�أخذوها من ال�شريعة املحمدية فقد �صادف و�صول عقولهم �إليها لأنها
أي�ضا ،فكان
من م�ستح�سنات العقول ،مع �أن ال�شريعة املحمدية ت�شتمل عليها � ً
يحكم ذلك اجلاهل �أن قواعد ال�شريعة املحمدية تغني الأمة عن الأخذ ب�سواها،
�إال �أنه يحتاج يف ذلك للمعرفة يف ال�شريعة املحمدية والتبحر يف �أبوابها ،وال يكفي
جمرد اللمح من طرف �ضعيف ،فمن �أراد �أن ين�شر قواعد مف�صلة م�شروحة قريبة
لفهم العامة لت�صلح �ش�أنًا من �ش�ؤونهم ،فعليه �أن يكلف علماء ال�شريعة املحمدية
املتبحرين فيها �أن يجمعوا له منها ما يقوم مبطلوبه ويفي مبرغوبه ،فيجيئونه باملطلوب
الكايف الوايف من تلك ال�شريعة طبق املراد ل�صوالح العباد ،كما جرى ذلك عندما
طلب ال�سلطان الأعظم ن�صر اهلل دولته جمع كتب جملة الأحكام العدلية يف
املعاملة اجلارية بكرثة بني النا�س من العلماء ،يكون �سهل الفهم على احلكام
والأخ�صام ،ف�أتوا مبا يفي باملراد من ذلك.
ا�ستنباط قواعد الإ�صالح

أي�ضا �أن بع�ض من ينت�سب �إىل هذه ال�شريعة تراهم خمتلي
وال يهول َّنك � ً
النظام فاقدي الآداب فا�سدي ال�سيا�سة عدميي التدبري ،فرمبا يتخيل ملن مل يعلم
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حقيقة حالهم ،وما جنوه على �أنف�سهم من خمالفة �شريعتهم �أن يقول :كيف �أن
امل�سلمني يدعون �أن ال�شريعة املحمدية تقوم مب�صالح من يتبعها ،وتهذبهم غاية
التهذيب ،و�إنا نرى ه�ؤالء القوم قد انغم�سوا يف ال�شرور ،وتراكمت عليهم �أنواع
ال�شقاء ،مع �أنهم منت�سبون لهذه ال�شريعة؟ ف�أين �إ�صالحها وتكفلها بانتظام حال
�أتباعها؟ فقل له :يا قليل الإن�صاف ،من ادعى منا �أن ال�شريعة املحمدية تكفلت
ب�إ�صالح حال من ين�سب �إليها باال�سم ويخالفها باالقتداء والعمل ،فال يجري
على �أحكامها وال يتحلى ب�آدابها ،كال واهلل ،مل تتكفل هذه ال�شريعة �إال ب�إ�صالح
من مت�سك ب�أحكامها وتخلق ب�أخالقها وجرى على �آدابها ،كما �صرح القر�آن الكرمي
بذلك والأحاديث النبوية ،وقد �أخربت تلك ال�شريعة �أن من خالفها يف تلك
الأمور تتوارد عليه �أنواع ال�شقاء و�أ�صناف البالء ،حتى �إنه يجد من ذلك ما ال
يجده غري �أتباعها املنت�سبني �إليها ،تبدي ًال النتقام الآخرة بانتقام الدنيا ،للردع عن
املخالفة ،وللتذكار بالرجوع �إىل التوبة ،ولتمحي�ص ذنوب من يريد اهلل به اللطف
ل�شفاعة بعد �صفات ح�سنة ترافق تلك املخالفة ،فتكون وا�سطة لتكفري الذنوب
بورود تلك الباليا الدنيوية العاجلة.
و�أنا �أ�ضرب لك مث ًال ملن يخالف ال�شريعة املحمدية ممن ين�سب �إليها فال
يجد من ثمراتها �شي ًئا ،ف�أقول :هو كرجل عنده مكتبة عظيمة م�شتملة على الكتب
النفي�سة املحتوية على الآداب والأخالق اجلميلة والأعمال الفا�ضلة ،وهو ال يفتح
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منها كتابًا ،وال ي�ستفيد منها فائدة� ،أيت�صور يف العقل �أن ي�صري ذلك الرجل مهذبًا
فا�ض ًال �سعي ًدا مبجرد و�ضع تلك الكتب يف جواره وت�صفيفها يف مكتبته وتذهيب
جلودها وتوقيع �أو�ضاعها؟ ال واهلل ،ال يكون ذلك الرجل �إال كمثل احلمار يحمل
أ�سفارا ،ال يدري ما هو حامل ،وال ي�ستحق �إال ا�سم اجلاهل.
� ً
الفرق بني علماء الآخرة وعلماء ال�سوء

بع�ضا ممن يعده النا�س من علماء الإ�سالم غري
ف�إن قال قائل� :إنا نرى ً
مهذب الأخالق وال كامل ال�صفات ،بل هو متهافت على الدنيا و�إدارتها �أكرث من
اجلهالء ،متكالب عليها تكالب كالب البيداء((( ،م�ضر للب�شر متجاهر بال�ضرر،
ف�أي تهذيب ح�صل لهذا ال�شرير من تلك ال�شريعة و�أي ثمرة اكت�سبها؟ بل لو مل
يعد يف �صف العلماء لق�صرت يده عن كثري من ال�شرور.
ف�أقول� :إن هذا املذكور مل يدرك من ال�شريعة املحمدية �إال الق�شور ،وفاته
اللباب وثمرات الآداب ،ف�إذا حققت �أمره جتده قد �أتقن �شي ًئا من علوم اللغة
العربية التي جاءت هذه ال�شريعة فيها من نحو �صرفها ونحوها وبيانها ،مما هو و�صلة
مرورا على كتب ال�شريعة مبقا�صد �ساقطة ونية
�إىل فهم ال�شريعة ال هو عينها ،ومر ً
زائفة ،وهو م�صمم على االطالع على ما لل�شريعة من �أحكام ليتو�صل بها �إىل
ر�ضى احلكام ،و�إىل �أكل املال احلرام من العوام ،الذين ال يفرقون بني ال�ضياء
((( البيداء :ال�صحراء( .م).
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والظالم ،وقد حفظ من �آداب ال�شريعة املحمدية ومواعظها ما يزين به زخارف
الكالم ،ال لأن تكون دواء لذاته و�شفاء لبلوائه ،فال يتخلق ب�أخالقها الرفيعة ،وال
يت�أدب ب�آدابها البديعة ،وال ينزجر مبواعظها عن �أحواله ال�شنيعة ،فغاية مق�صده
نوال ما رغبت فيه نف�سه من تلك املقا�صد الدنية ،فمثله كطبيب يعلم ت�شخي�ص
الأمرا�ض و�أدويتها ومعاجلتها ،ولكن ال يلتفت �إىل ت�شخي�ص دائه الع�ضال ،ولو
التفت �إليه ال ي�أخذ دواءه وال ي�صرب على معاجلته ،بل همته م�صروفة �إىل جلب
الأموال من ذوي الأمرا�ض ،وال له �إىل مر�ضه �أدنى التفات ،فباهلل عليك كيف
ي�شفى هذا الطبيب من دائه الع�ضال وهو بهذا احلال من الإهمال؟ �أيكون جمرد
كافيا ل�شفاء دائه؟ ال واهلل� ،أي�صح عند ذلك �أن يقال �إن علم
معرفته علم الطب ً
الطب ال ينفع يف �شفاء الأمرا�ض حيث �إن هذا الطبيب مل ي�شف من دائه مع
علمه بالطب وتركه املعاجلة؟ ال �أخال �أن �أح ًدا يتجر�أ على ذلك القول الفا�سد �إال
�أن يكون خمتل العقل ،وليعلم �أن من كان بتلك احلال ممن يعد يف �صف علماء
الإ�سالم ،وقد تهتك مبخالفة ال�شريعة املحمدية بني الأنام ،هو و�أمثاله تدعوهم
هذه ال�شريعة بعلماء ال�سوء ،وهم �أ�ضر على امل�سلمني من �أجهل اجلهالء بل من
�ألد الأعداء ،قلل اهلل من بني امل�سلمني �أمثالهم ون�سخ ظاللهم ،و�أبدل امل�ؤمنني
بهم علماء ف�ضالء �أتقياء ،قادة للحق هداة لل�صدق ،مت�صفني بال�صفات الكاملة،
متخلقني بالأخالق الفا�ضلة ،حمافظني على �آداب ال�شريعة ،متابعني ر�سولهم يف
كل ما �سنه لهم من املناهج البديعة ،فه�ؤالء كثرّ اهلل من �أمثالهم ،و�أثابهم على
�أعمالهم ،وجزاهم عن الأمة املحمدية �أح�سن اجلزاء ،فهم علماء الآخرة الذين
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خ�ص�ص اهلل تعاىل خ�شيته بهم ،و�أثنى عليهم يف كتابه الكرمي ،وعلى ل�سان ر�سوله
عليه من اهلل �أ�سنى ال�صالة والت�سليم ،وه�ؤالء يف ا�ستقامة �أحوالهم وجناحهم يف
�أقوالهم و�أعمالهم من �آثار اتباعهم لل�شريعة املحمدية ،مل يرتكوا للمعار�ض جما ًال،
وال للخ�صم مقا ًال ،كما ال يخفى على ذوي الألباب.
التحذير ممن يتحلى ب�صفات العلماء وهم من �أجهل اجلهالء

ثم �أقول ملن اغرت بعلماء ال�سوء فظن �أنهم علماء ال�شريعة الذين ُيرجى
�صالحهم و�إ�صالحهم� :إين يا �صاحبي �أعذرك يف اغرتارك به�ؤالء ال�شياطني،
الذين يزينون ظواهرهم مبا حفظوه من العلوم الر�سمية و�ألفاظ الأحكام ال�شرعية،
ولكن �إن كنت نبي ًها فال �أخالك تغرت بفرقة �أخرى �أ�صبحوا فارغني من كل
معرفة ،خالني من كل ا�ستقامة� ،إمنا هم جهالء �أغرار ،تزيوا بلبا�س العلماء ،وحتلوا
ب�شعار الأتقياء ،حيلة على الدنيا ،و�شبكة ال�صطياد حطامها ،فرتى عليهم عمائم
وجببا كالأخراج ،والعلم عند اهلل ،ف�ش�أنهم (تغيري �شكل لأجل الأكل)،
كالأبراج ً
وقد يتجر�أ بع�ضهم على منا�صب العلم من التدري�س والإفتاء والق�ضاء ،ويغرت بهم
همج العامة الذين ال يعلمون الأر�ض من ال�سماء ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
ف�إياك �أن حتتج يف مناق�ضتك �أيها اخل�صم به�ؤالء امللب�سني ،ف�إن �آلة تلبي�سهم
جدا ،وينك�شف حالهم بكلمة واحدة ،فيظهر بها �أنهم كالأنعام بل هم
�ضعيفة ًّ
�أ�ضل.
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هذا ،وقد بقي من امللب�سني قوم قد ي�ضرون �أهل الدين الإ�سالمي �أ�شد
ال�ضرر ،ويروج تلبي�سهم على العامة فيف�سدون عقائدها وهي ال ت�شعر ،بل تظن
بزخارف ه�ؤالء الدجالني �أنها قد و�صلت �إىل حقائق الأمور ،وفازت على العلماء
الأعالم يف املعرفة ،وهي يف �ضالل مبني ،وحقيقة ه�ؤالء الدجالني �أنهم ّيدعون
و�صولهم �إىل معرفة علوم و�أ�سرار يف ال�شريعة املحمدية تخفى على العلماء الأعالم،
و�أن اهلل خ�صهم بها ب�سبب الو�سائط الفالنية ،ويرتجمون عن تلك املعارف
والأ�سرار بعبارات هي حم�ض كفر و�ضالل مبقت�ضى قواعد ال�شريعة املحمدية،
لكن تلك العبارات ت�شابه بع�ض الكالم الذي ورد عن بع�ض العارفني من علماء
هذه ال�شريعة ،امل�شهود لها ب�صحة العقيدة وا�ستقامة احلال على منهج الدين
املحمدي ،وقد �أطلعهم اهلل تعاىل بوا�سطة تقواهم واقتفائهم �آثار ر�سول اهلل � -صلى
اهلل تعاىل عليه و�سلم  -على معارف و�أ�سرار يف هذه ال�شريعة مل يطلع عليها غريهم،
ممن مل يعمل كعملهم ،ومل ي�ستقم كا�ستقامتهم ،وهي يف احلقيقة ال تنايف ال�شريعة
املحمدية يف �شيء ،بل هي من ال�شريعة ،ت�ؤخذ من رموزها وتفهم من �إ�شاراتها،
غاية الأمر �أن بع�ض تعبرياتهم عنها كانت موهمة ملخالفة ال�شريعة ،وما كان ذلك
موهما ما
�إال ل�ضيق الألفاظ اللغوية عن الإف�صاح عنها ،ف�أ�صبح التعبري يف �أدائها ً
يخالف ال�شريعة ،ولي�س احلال كذلك ،ولثبوت ا�ستقامة ه�ؤالء العارفني التزم
العلماء ت�أويل ما يتوهم من كالمهم ،وتطبيقه على قواعد ال�شريعة املحمدية مبا
يدفع عنهم الريب يف عقائدهم ،و�أما �أولئك امللب�سون احلائدون عن منهج اال�ستقامة
يف ال�شريعة ،ال�ساعون على حت�صيل �شهواتهم وبلوغ م�آربهم الفانية ،فقد ادعوا
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منا�صب ه�ؤالء العارفني ،و�أ�صبحوا يتكلمون بكلمات ت�شبه كالمهم ،وهم عنهم
مبعزل ،ما عندهم من تقواهم ذرة ،وال من معارفهم قطرة ،فاحلذر احلذر من الركون
�إىل كالم ه�ؤالء امللب�سني ال�ضالني امل�ضلني ،وقد كرث عددهم يف هذه الأيام ،فكم
�أف�سدوا من عقائد ،وكم �أحلوا من حرام ،فعلى كل م�ؤمن متبع لل�شريعة املحمدية
�أن يعتقد ما جاء به �صريح القر�آن وال�سنة ال�صحيحة ،ويعتمد يف كل ذلك كالم
العلماء الأعالم امل�سلم مبعرفتهم وا�ستقامتهم ،من اخلا�ص والعام ،ويهجر ما �سوى
ذلك من و�ساو�س الأوهام ،واهلل يتوىل ُهدانا �أجمعني بحرمة �سيد املر�سلني ،اللهم
�آمني.
الطائفة ال�سابعة :ا�ستدلوا على �صدقه  ب�إجماع الطوائف

وطائفة من �أولئك اجلماهري مل ت�سبق �أفكارهم �إىل تلك اال�ستدالالت
التي و�صلت �إليها �أفكار الطوائف ال�سابقة ،ولكنهم ت�أملوا يف حال حممد 
ويف متابعة �أولئك الطوائف له بعدما كانوا خمالفني ،ويف الوجوه والدالئل التي
حملتهم على ت�صديقه واالنقياد �إليه ،فقالوا� :إن ه�ؤالء الطوائف الذين اتبعوا
حمم ًدا  ال �شك �أنهم عقالء و�أ�صحاب �آراء �سديدة ،وعندهم اال�ستعداد
لال�ستدالل على احلقائق والتو�صل �إىل ال�صواب ،ونراهم �أو ًال قد نفروا من ت�صديق
دعوى حممد  غاية النفور ،وكذبوه �أ�شد التكذيب ،حتى خالنه و�أقاربه من
�أعمامه و�أوالدهم وع�شريته �أجمعني ،وال �سيما منهم من يعتقدون ب�أديان الر�سل
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املتقدمني وبني �أيديهم كتبهم املن�سوبة �إىل �أولئك الر�سل ،و�أخذ جميعهم بتوبيخه
وتقريعه على هذه الدعوى التي ا ّدعاها ،وحاولوه بالرجوع عنها ،والكف عن
ت�سفيه �أحالمهم والطعن ب�أ�صنامهم واعتقاداتهم ،واحتالوا عليه ب�إطماعه ب�أنهم
ي�شاركونه يف �أموالهم ،ويزوجونه �أكرم بناتهم �إذا هو رجع عما هو فيه ،ثم �إنهم
بعد جميع ذلك النفور وكل ذلك االمتناع �أخذوا يرتكون عاداتهم امل�ألوفة لهم
واملوروثة عن �آبائهم ،ويرف�ضون اعتقاداتهم ،ال �سيما منهم من يعتقدون ب�أديان
تن�سب �إىل الر�سل املتقدمني ،ف�إن ه�ؤالء بعدما ت�شددوا يف النفور غاية الت�شدد
ً
مت�سكا مبا لديهم من الدين ال�سماوي والكتب الإلهية ،عادوا ف�أقبلوا على ت�صديق
حممد �أح�سن الإقبال ،اعتما ًدا على ما ظهر لهم من �شهادات الكتب التي
كثريا
عندهم ب�صدقه  ،وانطباق العالمات املذكورة فيها عليه ،وقد تركوا ً
من �أحكام ال�شرائع التي يعتمدونها عندما �أخربهم حممد ب�أن �شريعته نا�سخة لها،
جدا عليهم ،فال يهجرونها
وال �شك �أن ترك مثل تلك العادات امل�ألوفة ي�صعب ًّ
�إال ملوجب قوي وداع قاهر ،و�إنهم يعلمون قط ًعا �أن تركهم لكثري من �أحكام �شرائع
ر�سلهم املتقدمني �إن مل يكن ب�أمر اهلل تعاىل ور�ضاه ي�ستحقون منه �أ�شد االنتقام،
ف�إميانهم مبحمد وت�صديقهم بر�سالته ال بد �أن يكون نا�ش ًئا عن حترير �أدلتهم التي
اعتمدوها يف ت�صديقه ،ولوال �أنها �أدلة قاطعة وبراهني �ساطعة اطم�أنت بها نفو�سهم
و�أذعنت((( لها عقولهم وتو�صلوا بها لل�صواب ملا كانوا جروا مبقت�ضاها ،وملا هجروا
م�ألوفاتهم وتعر�ضوا النتقام اهلل تعاىل ح�سب زعمهم الأول ،ولكانت عقولهم
(((	�أذعنت :ا�ستجابت( .م).
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ال�سليمة متنعهم �أن يقدموا على الباطل ،و�أن يخاطروا هذه املخاطرة ،ويعتمدوا
على دليل �ضعيف� ،أو مييلوا لهوى نف�س �سيئ العاقبة ،وال داعي هناك من نحو
االنفعاالت النف�سية التي تدعو يف بع�ض الأحيان �إىل ارتكاب خالف ال�صواب،
بل الذي يف �أنف�سهم من االنفعاالت النف�سية والتع�صبات الن�سبية والدينية
تدعوهم �إىل التكذيب ال �إىل الت�صديق ،وحتملهم على الإ�صرار على ما هم عليه
ال على االنتقال عنه ،فاتفاقهم جمي ًعا على ت�صديق حممد  ،مع تنوع �أدلتهم
�أنوا ًعا خمتلفة الطرائق متفقة على نتيجة واحدة ،ال �شك �أنه حجة م�ستقلة تثبت
دعواه ،وتدل على �صدقه� ،إذ من املحال الذي ال ي�صدقه العقل ال�سليم �أن يكون
ذلك االتفاق من �أولئك العقالء املتع�صبني لعاداتهم واعتقاداتهم وتوفر تلك
الأدلة حا�ص ًال جميع ذلك بوجه ال�صدفة ،وال يقول بال�صدفة يف مثل ذلك �إال
معاند مكابر ،فنحن اعتما ًدا على ما حت�صل لدينا من هذا االتفاق من �أولئك
الطوائف ،ومن توفر تلك الأدلة ،مع �أن ذلك ال يكون بوجه ال�صدفة ،قد �صدقنا
حممد  فيما ادعاه ،وامتثلنا جميع ما ي�أمرنا به ،مقرين ب�أنه ر�سول اهلل بال
ا�شتباه.
�أقول :ملخ�ص ا�ستدالل ه�ؤالء الطائفة ب�صورة القيا�س اال�ستثنائي امل�ستثنى
فيه نقي�ض التايل لينتج املقدم ،هكذا لو مل يكن حممد �صادقًا ملا اتفق ه�ؤالء
العقالء املخالفون املتع�صبون على ت�صديقه ،وملا توفرت لهم تلك الأدلة ،لكن قد
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اتفقوا على ت�صديقه ،وتوفرت لهم تلك الأدلة ،فيكون �صادقًا ،ف�إميان هذه الطائفة
أي�ضا كما علمت.
لي�س بالتقليد لأولئك الطوائف كما يتوهم ،بل هو باال�ستدالل � ً
الطائفة الثامنة :الطبيعيون املاديون الدهريون

وطائفة منهم كانوا طبيعيني ماديني دهريني� ،أي �أنهم يعتقدون �أن مادة
العامل �أزلية لي�ست خملوقة ،و�أنه ال �إله للعامل �أوجده من العدم ،ورتبه على
تكونه على هذه الكيفية امل�شاهدة التي يحار فيها الفكر وتنوعه
هذا النظام ،و�إمنا ّ
بهذه الأنواع لي�س �إال من تركب عنا�صره وتفاعلها مبقت�ضى نوامي�سه القائمة فيه،
وحيث مل يعتقدوا بوجود �إله للعامل ،فبال�ضرورة ال ي�صدقون بالر�سل املدعني �أنهم
مر�سلون من عند اهلل تعاىل ،الذي هو �إله هذا العامل ،فعندما �سمعوا حمم ًدا 
يدعي �إر�سال اهلل تعاىل له ،و�شاهدوا �أحوال �أولئك اجلماهري الذين كذبوه �أو ًال
ثم �صدقوه ،و�سمعوا بدالئلهم التي ا�ستدلوا بها على �صدقه مع اختالف �أنواعها
وتخالف طرقها ،وما نتج عن ذلك كله من االنقالب العجيب يف العامل الب�شري
من ترك �أولئك اجلماهري لعاداتهم وم�ألوفاتهم ومعتقداتهم ،واتباع ذلك الرجل
الأمي الفريد الوحيد الذي قاوم بدعواه �أولئك الألوف وال نا�صر له وال معني،
حاد ًثا لي�س بالقليل ي�ستحق التفات الأفكار ومتعن الأنظار والبحث عن �أ�سبابه
وكيفية ت�سببه عنها ،وانتقاد حقيقة هذا الأمر ،هل ح�صل عن ت�صورات يقينية �أو
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عن تخيالت وهمية؟ تنبهت �أفكارهم ،وتيقظت �ألبابهم( ،ومن ي�سمع يخل ،ومن
ي�شاهد يفتكر).
دوافع الطبيعيني يف البحث يف الر�سالة املحمدية

جدا ،ونحن نبحث عن �أقل
فقال بع�ضهم لبع�ض� :إن هذا احلادث مهم ًّ
قليل يحدث يف الكون بالتفتي�ش عن �أ�سبابه ومقت�ضياته وحقيقته وغايته ،والذي
تقرر اعتماده عندنا �أن كل حادث وانقالب يف العامل الب�شري ال بد �أن يكون
نا�ش ًئا عن ٍ
مقت�ض اقت�ضاه كما احلال يف حوادث املادة و�آثارها ،ف�إنه ال �أثر منها �إال
وهو نا�شئ عن �سبب ومقت�ض يقت�ضيه� ،أبعد ذلك نغ�ض الطرف عن هذا احلادث
العظيم من جناح حممد بهذه الدعوى التي ادعاها ،واتباع �أولئك اجلماهري الذين
باتباعهم ح�صل انقالب يف العامل الإن�ساين يقل نظريه يف التاريخ الب�شري،
علما وحتقي ًقا؟
ونكتفي بقولنا ظ ًّنا وتخمي ًنا ال ً
�إن هذه الدعوى من حممد هي حتيل على الرئا�سة ،وذلك االتباع من
�أولئك اجلماهري مبني على الأوهام� ،أما علينا �أن ن�ستعمل فل�سفة التاريخ ونبحث
عن الأ�سباب التي �أوجبت هذا االنقالب واالنقياد لهذا الرجل الأمي الوحيد
الفريد؟ فهب �أن دعواها حتيل على الرئا�سة ،فما نقول يف �سبب ذلك االتباع
واالنقياد من �أولئك الطوائف الكثريين املتع�صبني ملا هم عليه من العادات
واالعتقادات؟ ف�إن قلنا� :سبب هذا االنقياد هو الع�صبية ،مل ي�صح ذلك ،ف�إن
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ع�صبية �أولئك اجلماهري �إمنا هي ملا هم عليه من العادات واالعتقادات ،وهذه
تقت�ضي خمالفة حممد ال موافقته ،و�إن قلنا� :إن ال�سبب ع�صبية ع�شريته له
أي�ضا لأنا نرى ع�شريته
وطمعها بنواله الرئا�سة �إذا هو جنح يف دعواه ،مل ي�صح هذا � ً
�أ�شد النا�س خمالفة له عندما قام ُي ِ
ظهر دعواه ،ومن اتبعه منها ف�إمنا كان اتباعه له
�آخر الأمر بعدما مت جناحه وكرثت �أن�صاره ،وقليل منها من اتبعه يف �أول �أمره ،وعلى
هذا احلال فلي�ست ع�صبيتها هي ال�سبب البتة ،على �أنه لو فر�ض ع�صبيتها له يف
�أول �أمره مل تكن لت�ؤثر يف انقياد �أولئك اجلماهري الكثرية وهي دونهم يف القوة
واالقتدار ونفوذ الكلمة ،فلو �أنه اعتمد عليها وقاوم بها ع�صبيتهم لكان قد عر�ضها
للهالك والن�سحقت بقوة �أولئك الألوف امل�ؤلفة ،كما يعلم ذلك من االطالع على
عددها وعددهم ومنزلة اقتدارها واقتدارهم.
و�إن قلنا� :إن ال�سبب هو طمع �أولئك اجلماهري يف الثمرات التي حت�صل لهم
أي�ضا ،فمن �أين
�إذا هم اتبعوه وجنح يف دعواه وبلغ �سلطانه ما بلغ ،فال ي�صح هذا � ً
�أيقن �أولئك اجلماهري �أن حمم ًدا  ينجح يف دعواه وحت�صل له ال�سلطنة وقد
ومعر�ضا
قام يف �أول �أمره وحي ًدا فري ًدا �صفر اليدين من كل �سبب مو�صل للنجاحً ،
نف�سه ل�سخرية عموم العامل ون�سبتهم �إياه �إىل احلمق ب�أنه يدعي دعوى دون نوالها
خرط القتاد(((؟ ف�أي قوم يعتقدون يف رجل �أنه كاذب يف دعواه وهو وحيد فريد
خال عن الأ�سباب املرجو بها جناحه ،ثم يرتكون ما هم عليه من عاداتهم امل�ألوفة
((( دون نوالها خرط القتادَ :م َثلٌ ُي�ضرب لل�شيء ال ُينال �إال مب�شقة عظيمة( .م).
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واعتقاداتهم املرجو لهم بها �سالمة الدنيا والآخرة ويتبعونه طم ًعا ب�أنه �إذا جنح
حت�صل لهم ثمرات فانية ،و�إن فاتتهم ثمرات باقية؟ ال يفعل ذلك �إال املجانني،
و�أولئك الأقوام جميعهم ال ي�صح يف العقل احلكم عليهم باجلنون قط ًعا.
أي�ضا؛ لأنه مل يح�صل لأولئك
و�إن قلنا� :إن ال�سبب هو اخلوف ،فال ي�صح � ً
اجلماهري �أدنى خوف من حممد يف ابتداء �أمره؛ لأنه حينئذ كان فري ًدا ال رفاق وال
�صحب ،نعم قد ح�صل خوف لبع�ض من اتبعه ،ولكن بعدما مت جناحه وكان له من
الأتباع الألوف امل�ؤلفة الذين اتبعوه بدون �أدنى خوف ،فه�ؤالء ما �سبب اتباعهم؟
و�إن قلنا� :إن ال�سبب ف�صاحة ل�سانه و�سحر بيانه ،فقد خلب عقول �أولئك
اجلماهري بقوة نطقه ،وموه عليهم احلجج الكاذبة التي �أقامها على �صدقه ،فال ي�صح
أي�ضا؛ لأن �أولئك اجلماهري مل يتبعه جميعهم ب�سبب حجج تالها عليهم
هذا � ً
وزينها لهم بزخارف بيانه ،كما يعلم من الرجوع �إىل ا�ستق�صاء ا�ستدالالتهم على
�صدقه ،بل بع�ض حججهم ال �صنع له بها ،ولي�س يف قدرته �إقامتها وحت�صيلها� ،أيف
قدرته �أن يوجد يف نف�سه ويف �أحواله العالمات املذكورة يف كتب بع�ض �أولئك
اجلماهري التي يقولون �إنها كتب ر�سل قد �سبق �إر�سالهم �إليهم ،و�أخربوهم �أنه
�سي�أتي ر�سول توجد فيه تلك العالمات ،وقد �شاهدوها جمي ًعا فيه ؟ �أيف
قدرته �أن يجمع جميع تلك ال�صفات الفا�ضلة يف قر�آنه التي يعجز عن جمعها
�أكرب الف�صحاء و�أعظم الفال�سفة ،وهو رجل �أمي تربى بني �أمة جاهلية ،ثم يقيمها
حجة على �صدقه؟ �أيف قدرته �أن يرتب تلك القوانني التي يقول �إنها �شريعة بذلك
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الرتتيب العجيب الغريب التي يعجز العقول بح�سن انتظامه ،وهو على ما فيه من
الأمية واخللو عن معارف الأمم واالطالع على قوانني املمالك والدول ،ثم يقيم
ذلك حجة على �صدقه؟ �أيف قدرته �أن يخر�س �أل�سن ف�صحاء �أولئك اجلماهري
وبلغائهم عن معار�ضة �أق�صر �سورة من قر�آنه ،حتى �أقر بع�ضهم بالعجز ،وبع�ضهم
التج�أ �إىل حماربته ،وعر�ضوا �أنف�سهم لبالء احلروب ،ومل ي�أتوا باملعار�ضة التي هي
�أ�سهل ما يكون عليهم لو كانت يف �إمكانهم؟ وما ذاك �إال عن العجز عنها.
و�إن قال قائل� :إن عجز �أولئك اجلماهري عن املعار�ضة ما كان �إال من ت�سلط
الوهم عليهم ،ف�إنه عندما قال لهم� :إنكم تعجزون عن معار�ضة �أق�صر �سورة من
قر�آين ت�سلط عليهم الوهم ،وت�صوروا �أنف�سهم عاجزين ،فعجزوا بالفعل ،و�أفعال
الوهم ال ينكر ت�أثريها يف العقل الإن�ساين ،فال ي�سلم قول هذا القائل ،وال يقبله
العقل ال�سليم؛ لأن الذي نعهده من �أفعال الوهم يف الب�شر �أنه يت�سلط على
جماعة �أو جماعتني ،ويف مقام �أو مقامني ،ويف يوم �أو يومني� ،أو �شهر �أو �شهرين،
�أما ت�سلطه على جماهري جممهرة ،ويف كل مقام وجمتمع ،ويف ال�سنني العديدة
التي تنوف عن ع�شرين �سنة ،وعلى اجلماعة احلا�ضرين عند ورود �سبب الوهم،
وعلى اجلماعة الغائبني البعيدين عن ذلك املقام ،و�إمنا مبجرد بلوغهم اخلرب مبا
جرى مع غريهم يحل بهم من الوهم ما حل ب�أولئك الغري ،فلم يعهد �أن للوهم
هذا الت�سلط العمومي امل�ستمر يف كل مقام ويف �سنني عديدة ،والعقل ال�سليم ال
ي�سلم �أن للوهم هذه اخلا�صة بدون �سبب خارج عنه يقوى به على ذلك ،على �أن
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الأمور املوهومة ال بد �أن الأفكار على طول الزمن تخل�ص من توهمها ،وتك�شف
حقيقة الأمر فيها ولو بعد حني؛ لأن الأفكار ال حتاول � ًأمرا �إال انك�شف لها.
وه�ؤالء اجلماهري ال �شك �أنهم مبخالفة حممد وم�ضادتهم له حري�صون على
ك�شف احلقيقة يف �ش�أنه و�إثبات تكذيبه ،ومع هذا مل ي�صلوا �إىل �شيء من ذلك،
م�ستمرا ثاب ًتا مل يظهر فيه �أدنى ت�أثري ،ف�إذن
وبقي �أمر عجزهم عن معار�ضة قر�آنه � ًأمرا
ًّ
وهميا ،و�إن �أورد على منع جواز عموم
حقيقيا ال ًّ
ال يكون ذلك العجز منهم �إال ًّ
الوهم وا�ستمراره �أن علماء الهيئة القدماء قد كان وهمهم يف دوران الفلك وثبوت
م�ستمرا املئات من ال�سنني ،يدفع ذلك الإيراد ب�أن عموم الوهم
عموميا
الأر�ض ًّ
ًّ
وا�ستمراره فيهم كان ل�سبب قوي يدعو �إىل ذلك ،وهو ما يعطيه النظر وامل�شاهدة
من دوران الفلك و�سكون الأر�ض وعدم وجود الآالت التي �أعانت املت�أخرين
على ك�شف احلقيقة (على ما زعموا) ،وما نحن فيه ال �سبب معه يوجب الوهم
على العموم واال�ستمرار ،وما �سببه (على زعم اخل�صم) �إال قول حممد لأولئك
اجلماهري �أنكم تعجزون عن املعار�ضة ،وهذا ال�سبب لي�س فيه من القوة ما يقت�ضي
العموم واال�ستمرار للوهم كما هو ظاهر وم�سلم عند املن�صف ،فظهر الفرق بني ما
كان مع القدماء من علماء الهيئة وبني ما نحن فيه.
«�أقول� :إذا كان عموم الوهم وا�ستمراره مقدار ما ينوف عن ع�شرين �سنة
غري ُم َ�سلَّم عند العقل بدون �سبب قوي يقت�ضي عمومه وا�ستمراره ،فعمومه
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وا�ستمراره مقدار ثالثة ع�شر قرنًا بال �سبب قوي يقت�ضيهما هما �أبعد عن الت�سليم
عند العقل ال�سليم مبراحل ،فقد مرت �إىل الآن هذه املدة ،واملعاندون والأخ�صام
لدعوى حممد  من علماء الف�صاحة والبالغة وال�شعراء واملن�شئني وافرو
(((
العدد ،حماولون �إطفاء نور �شريعته وال مانع مينعهم ،ومل يزالوا م�سربلني ب�سربال
العجز ،ومرتدين برداء ال�ضعف عن معار�ضة �أق�صر �سورة من القر�آن العزيز ،ولن
يزالوا بعد الآن ،نقول هذا على ر�ؤو�س الأ�شهاد ،ويف كل ناد».
علما بجميع احلقائق
�إقناع �أنف�سهم ب�أنهم مل يحيطوا ً

وهكذا بقي �أولئك الطائفة يبحثون عن �سبب يكون هو الذي �أوقع �أولئك
اجلماهري يف اخلط�أ باتباع حممد  فلم يجدوا ،بل قام يف �أنف�سهم �أنه بعد
ا�ستقرائهم يف هذا الباب ال �سبب هناك للغلط ،فقالوا حينئذ :هل �أحطنا نحن
بحقيقة كل ما يت�صوره العقل ويقوم يف الأذهان وكمل علمنا لكل �شيء؟ ال وحق
ال�شرف الإن�ساين ،مل يحط علمنا بجميع احلقائق املت�صورة ،بل الق�سم الأكرب من
نوامي�س هذا الكون املادي امل�شاهد لنا مل يزل حمجوبًا عنا علمه ،وكل يوم يتجدد
لنا يف تلك النوامي�س علم جديد ،والذي تطمئن به نفو�سنا �أن ما علمناه منها �إمنا
هو نقطة من بحر يف جانب ما مل نعلمه منها ،ف�إذا كان احلال كذلك ،وكنا منحطني
هذا االنحطاط يف معرفة احلقائق ،ومل يتفق لنا الو�صول �إىل درجة الإحاطة مبعرفة
((( ال�سربال :كل ما يلب�س من قمي�ص �أو غريه( .م).
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كل حقيقة تت�صور من هذا الكون ،ف�ض ًال عن كون الإحاطة الز ًما من لوازم ذواتنا،
فما الذي ي�ؤمننا �أن تكون هناك يف نف�س الأمر حقائق وراء هذا العامل املادي مل
نطلع عليها ،ومل نعلم عنها �شي ًئا� ،إما لعدم بحثنا عنها الن�صراف �أفكارنا وان�شغالها
يف العامل املادي واعتيادها على ذلك ،حتى �صار يتخيل لنا �أنه ال عامل وراء هذا
العامل ،و�إما لعدم عثورنا على دليل يدل عليها ،و�إما لفقد الو�سائط فينا التي
تو�صل �إىل معرفة عامل غري هذا العامل امل�شاهد لنا ،فمن كان منا قبل اكت�شاف
الكهربائية يت�صورها ويت�صور �آثارها ،وي�صدق بذلك كله حتى �أبرزتها ال�صدفة
وحققتها التجارب ،مع �أنها من عامل الطبيعيات؟ ومع ذلك فال نزال عاجزين عن
م�شاهدتها بالب�صر ،غاية الأمر �أننا ن�ستدل على وجودها ب�إح�سا�سنا ب�آثارها.
توهني قولهم :ال ن�صدق ب�شيء حتى ندركه بحوا�سنا

على �أن ما ا�شتهر بيننا من القول ب�أننا ال ن�صدق بوجود �شيء حتى ندركه
دائما ،بل نخرج عنه عند احلاجة ،فهذه
ب�إحدى حوا�سنا اخلم�س مل ميكننا التزامه ً
مادة الأثري قد �صدقنا بها و�أثبتناها ،ومل يكن �إدراكها ب�إحدى حوا�سنا قط ًعا ،و�إمنا
الذي �أجل�أنا لإثباتها احتياجنا �إىل معرفة حقيقة النور ،وب�إثباتها قلنا� :إن النور هو
حركة هذه املادة الأثريية ال�سارية يف جميع الكون (الأثري عندهم غاز منت�شر يف
اخلالء ،مالئ خالله �ساكن بذاته ما مل تفعل به بع�ض الأج�سام كالكواكب ،فيهتز
ويتموج بفعلها فيه كما يهتز الهواء من ت�أثري اجل�سم به لل�صوت ،وينتقل اهتزازه
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�إىل ع�ضو الب�صر في�ؤثر به ويورثه ال�شعور باملرئيات ،وقالوا� :إن العوامل �أو القوى
الكيماوية وهي احلرارة والكهربائية واملغناطي�سية ما هي �إال انبثاق من الأثري ،وهو
الأ�صل الذي يجمع املواد الأربع غري القابلة للوزن يف مادة واحدة ،وهي :النور
وهذه الثالثة).
على �أن هذا القول امل�شتهر بيننا ال ُيعتمد عليه ،ف�أي مانع من وجود �أ�شياء
تعجز حوا�سنا بنف�سها عن �إدراكها ،وقد حتقق ذلك باملوجودات املكرو�سكوبية
التي ال تدرك �إال بالآالت الب�صرية؟ و�أي مانع من وجود �أ�شياء ال �صالحية يف
حوا�سنا لإدراكها ولو بالوا�سطة ،بل يحتاج �إدراكها �إىل حا�سة �أخرى مل توجد فينا
كما يف الأثري املذكور؟ و�إذا كانت حوا�سنا يف هذا العجز يف العامل املادي فكيف
ي�ستبعد عجزها عن �إدراك �أ�شياء يف عامل وراء هذا العامل امل�شاهد لنا؟
فالإن�صاف الإن�صاف �إننا قا�صرون يف �سبيل املعرفة �أعظم الق�صور� ،أو �إن
و�سائط العلم فينا حلقائق الأ�شياء التي يت�صورها العقل غري كاملة البتة ،فيجوز
يف العقل �أن هناك حقائق كثرية يف نف�س الأمر مل نزل جاهلني بها وغافلني عنها،
وو�سائطنا �إىل معرفتها مفقودة �أو عدمية ال�شروط ،و�إذا ن�صرنا الإن�صاف وخذلنا
االعت�ساف نرى �أن رف�ضنا لوجود عامل وراء عامل الطبيعيات ما هو �إال �ضرب
من املجازفة وحكم بغري دليل؛ لأن غاية ما �أو�صلنا �إليه البحث �أننا مل جند دلي ًال
على وجود عامل وراء هذا العامل ،وال دلي ًال على ارتباط هذا العامل بعامل وراءه،
و�أما �أنه قام دليل معنا على عدم وجود عامل وراء هذا العامل املادي� ،أو على عدم
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ارتباط هذا العامل به ،فال وحق �شرفنا الإن�ساين ،ومن املعلوم امل�سلم عند كل
ذي ب�صرية �أنه ال يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود يف نف�س الأمر ،وال يلزم
من عدم وجود الدليل عدم وجود املدلول ،فال يلزم من عدم وجود الدليل على
ذلك العامل �أو من عدم وجدانه عدم وجوده يف نف�س الأمر ،ه�ؤالء القدماء منا
م�ضت عليهم �ألوف من ال�سنني وهم يبحثون عن ال�شيء الذي ي�صدر عنه الرعد
والربق ،ومل ي�صلوا �إىل دليله ال�صحيح ،ومل يعلموا حقيقته ،وما لزم من عدم
وجدانهم �إياه وال من عدم وجدانهم دليله عدم وجوده يف نف�س الأمر ،وقد وجد
املت�أخرون دليله وعرفوا حقيقته (وهي الكهربائية على زعمهم) ،وهي من لوازم
الكون الفعالة فيه العجائب.
حتذرهم من �أنهم ال ي�أمنون من �صدق دعوى الر�سول

فعلى جميع ما تقدم من ق�صور معارفنا حلقائق الأ�شياء ،و�إن مل يقم معنا
دليل على عدم وجود حقائق وعوامل وراء هذا العامل املادي ،فقد بقي ذلك
يف نف�س الأمر يف حيز الإمكان ،فما الذي ي�ؤمننا �أن دعوى حممد من جملة
تلك احلقائق املمكنة الوجود ،و�أنها موجودة يف نف�س الأمر ،ونحن جنهل حقيقتها
وحقيتها ،ونظنها حتي ًال على الرئا�سة ،ونظن �أن انقياد �أولئك اجلماهري ملحمد مبني
على الوهم ،وال م�ستند لهم يقيني؟ فما املانع بعدئذ �أن حمم ًدا �صادق يف دعواه،
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و�أولئك اجلماهري انك�شفت لهم الأدلة التي �أو�صلتهم �إىل ت�صديقه ،ونحن ما لنا
ب�صحتها �أدنى �إملام؟
و�إذا كان احلال كذلك ،وكان حممد  مر�س ًال من جانب �إله لهذا
العامل ،و�سوف يتحقق جميع ما يخرب به ،ومن جملة ذلك �أنه ال بد من البعث
والن�شور للعامل الإن�ساين ،ويجازي ذلك الإله من اتبع حمم ًدا بالثواب الدائم
ومن كذبه بالعذاب الأبدي ،ف�أي �صواب نكون ح�صلناه؟ و�أي ثمرة ن�ستحوذ
وجويات
عليها من �أتعابنا و�أبحاثنا يف علومنا الطويلة العري�ضة من فلكيات ّ
وجولوجيات ونباتيات وحيوانيات وكيماويات وغري ذلك؟ �أفال يكون حينئذ قد
ا�شتغلنا بالدين الزائل وتركنا العظيم الدائم ،وحق علينا �أن يقال كما يف املثل
اجلاري« :لقد خ�سرت �صفقتنا» ،والذي يهيج �أفئدتنا ،ويبعث بنا �إىل اخلوف من
الوقوع يف �سوء االختيار �أنه �إذا �صح قول حممد و�أتباعه يف البعث كان اخل�سار
علينا ،وحق لنا �أن جنري الدموع د ًما ،و�إن �صح قولنا يف عدم البعث وذهاب الب�شر
بال �إعادة ،مل يكن عليهم من اخل�سران �أدنى �شيء ،كما قال �أحدهم يف الطبيب
واملنجم اللذين على اعتقادنا يف �إنكار البعث «�شعر»:
ق َ
َّ
بيب ِكال ُهما
َال املُ َن ِّج ُم
والط ُ
�إنْ َ�ص َّح قَو ُل ُكما َف َل ْ�س ُت ب َِخ ِ
ا�س ٍر

ُلت � ُ
إليك َما
أموات ق ُ
َل ْن ُي ْب َع َث ال ُ
خل َ�س ُار َع ُ
�أَو َ�ص َّح ق َْويل فا ُ
ليك َما
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معتقدات ال�شريعة املحمدية وخمالفتها لعلومهم

فال�صواب يف حقنا �أن نحرتز ون�أخذ باحلزم ،ونرتك اجلمود على تكذيب
كل ما �سمعناه مما يغاير معارفنا ،ون�أخذ يف البحث عن دعوى حممد التي ادعاها،
وعما �أوجب ت�صديق �أتباعه له ،والنظر يف دالئلهم ،وال �ضرر علينا يف ذلك،
وال مانع مينعنا منه ،بل اجلائز �أن يكون عاقبة هذا البحث دفع ال�ضرر عنا ،فعند
ذلك �صادق جميعهم على هذا احلكم الذي قر ر�أيهم عليه لو�ضوح دالئله التي
تقدمت ،وانبعثوا بهمة ون�شاط للنظر يف دعوى حممد  والبحث عنها �أهي
�صادقة �أم كاذبة ،وعما �أوجب ت�صديق �أتباعه له من الدالئل التي اعتمدوها،
ليظهر لهم �أهي �صحيحة مو�صلة لهم كما �أو�صلت تلك اجلماهري �إىل ت�صديقه �أم
فا�سدة فرتتفع بظهور ف�سادها ال�شبهة.
ف�أول ما نظروا فيما جاء به حممد  وادعى �أنه من عند اهلل تعاىل
كثريا مما ينايف علومهم الطبيعية التي
�إله هذا العامل و�سماه �شريعة ،فوجدوا فيه ً
يعتقدونها وعندهم �أنها من اليقينيات ،فمن ذلك ما ورد يف تلك ال�شريعة �أن مادة
العامل حدثت بعد �أن كانت معدومة ،و�أن الذي �أوجدها بعد العدم وكون منها
�أنواع الكائنات على هذا النظام هو الإله ،و�أنه قادر على مال�شاتها �أو �إعدامها من
الوجود كما �أوجدها بعد العدم ،و�أن هذا الإله خلق الإن�سان نو ًعا م�ستق ًّال عن
بقية احليوانات وخلق �أنثاه و�أ�سكنهما يف دار ت�سمى اجلنة ،ثم �أهبطهما �إىل الأر�ض
روحا هي غري ج�سده ،و�أن
نف�سا ت�سمى ً
ملخالفتهما ما نهاهما عنه ،و�أن للإن�سان ً
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لها تعل ًقا بج�سده ين�ش�أ عنه ح�صول حياته ،وعندما تنف�صل عنه يحله املوت ،و�أن
الروح باقية بعد انفكاكها عنه تدرك وتلتذ وتت�أمل ،و�أن الإن�سان بعد حلول
تلك ُّ
املوت فيه وفنائه يعيده ذلك الإله ،ويعيد تعلق الروح به ،ويثيبه على �أعماله
ال�شرية هناك،
اخلريية التي عملها يف مدة حياته يف الأر�ض ،ويعذبه على �أعماله َّ
و�أنه يجري نعيمه يف دار خلقها ت�سمى اجلنة وعذابه يف دار خلقها ت�سمى جهنم،
يدخلهما الب�شر بعد خراب عامل الأر�ض وال�سماوات وبعثهم بعد املوت ويخلدون
الروح باجل�سد وقيام احلياة فيه
فيهما ،و�أن الذي يقوم به اللذة والأمل عند تعلق ُّ
أرواحا مثل الإن�سان ،وعندها
الروح واجل�سد ،و�أن لبقية احليوانات � ً
هو جمموع ُّ
من الإدراك ما يكفي لتعي�شها ،ولي�س عندها من الإدراك والعقل مثل ما عند
الإن�سان ،فلذلك كُ لف بعبادة ذلك الإله دونها.
و�أن ذلك الإله خلق �أج�سا ًما نورانية ت�سمى املالئكة قادرة على الت�شكل،
و�أنها متر �أمامنا وال نراها ،وهي خريية وتفعل �أفعا ًال تعجز عنها القوى الب�شرية،
وهي الوا�سطة بني ذلك الإله وبني �أخيار الب�شر امل�سمني بالر�سل يف تبليغهم
�أوامره ،كما �أنه �أوجد �أج�سا ًما �أخرى ت�شابه املالئكة املذكورين يف بع�ض خوا�صهم
من نحو االقتدار على الت�شكل واالحتجاب عن الأب�صار وقدرتها على �أفعال
عظيمة ،ولكنها تخالفهم ب�أنها لي�ست نورانية مثلهم ،وال خريية �صرفة ،وال هي
وا�سطة بني ذلك الإله وبني الر�سل ،وت�سمى ِج ًّنا ،و�أنه خلق �سبع �سموات فوقنا
كر�سيا
مملوءة باملالئكة ،و�أنه ينزل املطر من ال�سماء ،و�أنه خلق ً
ج�سما ً
كبريا ي�سمى ًّ
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عر�شا ،و�أن بيننا وبني
فوق تلك ال�سماوات،
وج�سما �آخر �أكرب منه فوقه ي�سمى ً
ً
جدا ،و�أن جميع ما
تلك الأج�سام م�سافة عظيمة ،و�أن امللك يقطعها مبدة ق�صرية ًّ
يحدث يف هذا العامل يف �أر�ض �أو �سماء �أو يف داري اجلزاء فهو بق�ضائه وتقديره،
كبريا ي�سمى
�أي ب�أن يعلمه ويريده ويربزه �إىل الوجود بقدرته ،وقد خلق ً
ج�سما ً
قلما لإثبات ما يكون وت�سطريه ،ال عن حاجة �إىل ذلك،
لوحا
ً
وج�سما �آخر ي�سمى ً
ً
ثم جميع ما يقت�ضيه فهو بخلقه ،يوجد ويكون ،ال خالق �سواه.
و�أنه و�إن يكن قد ربط املُ َ�س َّب َبات بالأ�سباب ،وجعل الأوىل تن�ش�أ عن الثانية،
فهو اخلالق للثنتني ،يخلق ال�سبب ويعقبه بخلق امل�سبب ،وجميع الأ�شياء �إمنا
يوجد ت�أثريها امل�شاهد لنا بخلقه و�إيجاده ،وال �شيء ي�ؤثر بطبعه �أو بقوة �أودعت فيه،
و�أنه موجود قدمي دائم ،ي�ستحيل عليه العدم ،واحد �أحد يف ذاته و�صفاته ،غني
عن كل ما �سواه ،مفتقر �إليه جميع ما عداه ،ال ي�شبه �شي ًئا من جميع املوجودات،
وال ي�شبهه �شيء منها ،مريد �أمت الإرادة ،عامل �أكمل العلم ،يعلم ما كان وما يكون
وما هو كائن ،ال يعزب عن علمه �شيء ،قادر على كل �شيء من اجلائز العقلي
ج�سيما ،حي مت�صف ب�صفات الكمال التي تليق به ،منزه عن
عظيما ً
مهما كان ً
�صفات النق�صان� ،إىل غري ذلك مما وجدوه يف تلك ال�شريعة املحمدية مما يخالف
معتقداتهم التي �أو�صلتهم �إليها علومهم� ،أو مما ال تدل عليه تلك العلوم بح�سب
ما و�صلت �إليه عقولهم ،فكادوا عند ذلك ينفرون عن عزمهم الذي عزموا عليه
من البحث عن دعوى حممد  وتبني �أمرها ،ويرجعون �إىل اجلمود على
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التكذيب ،لوال حكمهم ال�سابق الذي �أجمعوا عليه من �أن ال�صواب يف حقهم
حتر ًزا من الوقوع يف اخلط�أ ،و�أخذًا باحلزم ملا �أجل�أهم
البحث عنها وتبني �أمرها ُّ
�إىل ذلك من ظهور الق�صور يف معارفهم وعدم �إحاطتهم بكل حقيقة يت�صورها
العقل ،فبقوا ثابتني على العمل مبوجب ذلك احلكم ،وقالوا :لنبحث �أو ًال عن
هذه امل�سائل التي وجدناها يف �شريعة حممد خمالفة العتقاداتنا امل�أخوذة من
علومنا� ،أو ال دليل يف علومنا عليها ،قبل �أن ننظر يف الأدلة التي اعتمدها �أتباعه
يف ت�صديقه ،فلعله يظهر لنا ف�ساد ما جاء يف �شريعته من تلك امل�سائل ب�سبب بحثنا
دح�ضا لدعواه من �أول الأمر ،و ُنكفى
فيها ،ويتربهن لدى �أتباعه ذلك فيكون ً
م�ؤونة البحث يف �أدلة �أتباعه �أو �سواها ،لكن خطر لهم عند ذلك �أننا �إذا �أخذنا يف
البحث عن هذه امل�سائل فيما بيننا رمبا ي�صعب علينا ظهور ال�صواب الحتمال �أن
املراد بها غري ما يتبادر �إىل الفهم� ،أو يكون له وجه �صحيح يطابق علومنا ونحن ال
ندركه ،فالأَ ْوىل �أن جنتمع مع عامل من علماء �أتباع حممد ونذاكره يف هذه امل�سائل
ونطلب منه بيانها ،ف�إما �أن يظهر لنا ف�سادها ،و�إما �أن يظهر لنا �صحتها ،وباملذاكرة
مع ذلك العامل ال ي�صعب علينا فهم املراد منها.
اعتمادهم على املذاكرة مع عامل حممدي و�شرحهم ملذهبهم

فهما و�أقلهم
فاجتمعوا مع عامل من علماء �أتباع حممد  من �أ�ضعفهم ً
علما ،ف�شرحوا له ق�صتهم وما اعتمدوا عليه من املفاو�ضة معه يف تلك امل�سائل،
ً
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فقال لهم� :إن �شئتم فا�شرحوا يل �أو ًال ملخ�ص مذهبكم واعتقاداتكم يف هذا
العامل و�أ�صل وجود هذه الكائنات ،فلعلي �أجد بني ذلك وبني امل�سائل التي
تنكرونها يف �شريعة حممد  توفي ًقا� ،أو �أظهر لكم ف�ساد بع�ض ما تعتقدونه �أو
غري ذلك مما يرفع اخلالف من البني� ،أو �أنف�صل عنكم �صفر اليدين ،فا�ست�صوبوا
هذا الر�أي منه ،وقالوا له :ا�سمع خال�صة مذهبنا وما �أو�صلتنا �إليه علومنا ،اعلم
�أن لقدمائنا يف �أ�صل هذا العامل وتكون تنوعاته من �سماويات و�أر�ضيات مذاهب
�شتى ،ولكن الذي ق ََّر عليه الأمر الآن ،وك�شفه لنا االختيار والدليل� ،أن �أ�صل
هذا العامل من �سماويات و�أر�ضيات �أمران :املادة وقوتها (حركتها) ،وهما قدميتان
متالزمتان من الأزل ،ال ُيت�صور انفكاك �إحداهما عن الأخرى� ،أما املادة فهي
الأثري املالئ اخلالء ،وهو ال َه ُيول((( يف �أب�سط ما ميكن ت�صورها ،و�أما القوة فهي
حركات �أجزائها الفردة ،املتماثلة يف الذات ،املتخالفة يف ال�صفات ،املتغرية يف
الأ�شكال ،ونقول� :إنه لي�س لتلك احلركة �سبب �إال نف�سها.
ثم �إن الأجرام ال�سماوية وهي الكواكب والكائنات الأر�ضية من جمادية
وحيوانية ونباتية تكونت من املادة بوا�سطة حركتها ،وحدثت بعد �أن مل تكن
حدوث املعلول عن علته مبقت�ضى ال�ضرورة ،ولي�س للمادة وال حلركتها �إدراك
وق�صد يف تكوين �شيء منهاَ ،ف ِب َت َج ُّمع تلك الأجزاء على كيفيات خم�صو�صة
ح�صل مادة �سدميية �أي �أج�سام �صغرية ،وجتمعت على بع�ضها بنامو�س((( اجلاذبية،
((( الهيوىل� :أ�صل ومادة ال�شيء التي يتكون منها( .م).
((( نامو�س :قانون( .م).
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وتكونت كرة ودارت على حمورها ،والتهبت مبقت�ضى نوامي�س �أخرى ،فكانت
تلك الكرة هي ال�شم�س ،ثم �أخذت بقية الكواكب تنف�صل عنها مبقت�ضى دورتها،
وتتكون كرات ،وتدور على حماورها ،ومن جملتها �أر�ضنا التي نحن عليها،
ثم بعد انف�صالها ودورانها على حماورها مدة من الزمان �أخذت تربد ق�شرتها
وتتكون طبقاتها ،وتتولد املعادن واحليوانات والنباتات ب�سبب حركة �أجزاء املادة
وجتمعها على بع�ضها على ن�سب وكيفيات خم�صو�صة ،وقد ثبت لدينا حدوث
احليوان والنبات بعد �أن مل يكونا باكت�شافات علم طبقات الأر�ض ،وذلك �أن
تلك االكت�شافات �أظهرت لنا �أن �آخر طبقة و�صلنا �إليها من طبقات الأر�ض
خالية من احليوانات والنباتات و�آثارهما ،و�أنه مر على الأر�ض زمن لي�س فيها من
الأج�سام احليوية �شيء ،وبعد ذلك �أو�صلنا البحث واالكت�شاف وم�شاهدة �أعمال
الكيمياء �إىل �أنه بتجمع �أجزاء املادة بوا�سطة حركتها تكونت العنا�صر التي تزيد
على ال�ستني ،وبتجمع بع�ضها وامتزاجه على ن�سب خم�صو�صة تكونت املعادن
والأج�سام احليوية ،و�أول مكون لهذه هو مادة زاللية مكونة من عدة عنا�صر بني
(((
اجلامد وال�سائل لها قوة االغتذاء واالنق�سام والتوالد� ،سميناها برتوبال�سما
(�أي :املكون الأول) ،وبانق�سامها تكونت اخلليات التي ترتكب منها الأج�سام
الع�ضوية ،وحدث بتجمعها �أب�سط احليوانات و�أب�سط النباتات.

((( الربوتوبال�سما /الربوتوبالزما :املواد احلية يف اخللية( .م).
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وما احلياة �إال ظاهرة من ظواهر تفاعل تلك العنا�صر وامتزاجها الكيماوي،
ولي�ست �شي ًئا �آخر حتل يف اجل�سم كما يقول به احليويون منا ،ولي�س للحيوان ُروح
غري حياته هذه ،ثم �أخذت تتوالد وتتكاثر تلك احليوانات والنباتات الب�سيطة مبا
الزمها من �أربعة نوامي�س:
الأول :تباين الأفراد ،فكل فرد ال ي�شابه �أ�صله متا ًما ،ومن جملة التباينات الذكورة
والأنوثة.
الثاين :انتقال التباينات من الأ�صول �إىل فروعها مع الأخذ بتباينات �أخرى،
فحدث عن ذلك بني الأفراد القوي وال�ضعيف ،واملتحمل للكوارث اخلارجية وغري
املتحمل ،والذي تنا�سبه الظروف والذي ال تنا�سبه.
الثالث :تنازع البقاء بني الأفراد ،فيه ِلك ال�ضعيف وغري املتحمل والذي ال تنا�سبه
الظروف ،ويبقى ما هو بخالف ذلك.
والرابع :االنتخاب الطبيعي ،وهو اختيار الطبيعة وحفظها للأح�سن والأكمل،
فبكرور((( املاليني من ال�سنني و�صلت احليوانات والنباتات �إىل ما و�صلت �إليه
بحركة �أجزاء املادة اال�ضطرارية ،واجلري على هذه النوامي�س الأربعة ،حتى �إن
الإن�سان نف�سه ما هو �إال حيوان من جملة احليوانات ،ترقى يف التح�سني باالنتخاب
الطبيعي حتى بلغ ما هو عليه الآن ،ومبقت�ضى م�شابهته للقرد ال ميتنع �أن يكون قد
((( فبكرور :فبمرور( .م).
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ْا�ش ُت َّق هو و�إياه من �أ�صل واحد ،و�أخذ هو يف الرتقي عنه حتى فاق عليه ،وهو من
�أحدث الأنواع احليوانية ،فوجوده من زمن حمدود مباليني من ال�سنني معدودة ،و�إن
كان �أنواع كثرية وجدت قبله مباليني كثرية ،وما عقله و�إدراكه الإن�ساين �إال فعل
من �أفعال مادته بتفاعل �أجزائها املتحركة وعنا�صرها املمتزجة ،و�إن يكن �أ�صل املادة
خاليا عن العقل والإدراك ،ثم �إن عقله ال يخالف عقول بقية احليوانات �إال
واحلركة ً
بالكم ،وال يخالفها يف الذات واحلقيقة.
ثم بقية امل�سائل التي وجدناها يف �شريعة حممد  من بعث الإن�سان
بعد املوت ،ووجود دار للنعيم ودار للعذاب ،ووجود املالئكة واجلن ،وال�سماوات
والعر�ش والكر�سي واللوح والقلم ،و�أفعال املالئكة العظيمة و�أمثال ذلك (�أي من
امل�سائل التي تقدم ذكرها) ف�إنه ال دليل يف علومنا عليها فال نعتقدها ،بل البع�ض
منها ترف�ضها علومنا وتدل على ا�ستحالتها؛ لأنها خارقة للنوامي�س الطبيعية التي
وجدناها يف الكائنات ،فعدم اعتقادنا بها �ضربة الزب((( ،هذا مذهبنا بالإجمال،
وهو �آخر ما ق ََّر عليه ر�أي اجلمهور منا مع�شر الطبيعيني ،فهات ما عندك �أيها العامل
املحمدي ،ونحن لكالمك من ال�سامعني ،فعند ذلك قال لهم ذلك العامل
املحمدي:

((( �ضربة الزبَ :م َثلٌ ُي ْ�ضرب لل�شيء الالزم الواجب( .م).
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الربهان على �إبطال ِق َدم املادة وحركتها

اعلموا يا �إخواين يف الإن�سانية �أن ديني املحمدي واختياركم �إياي يف
علي متحي�ض الن�صح لكم ،والتدقيق يف
املفاو�ضة لإظهار احلق هما �أمران يوجبان ّ
�إظهار احلق ،ولكن عليكم �أن ت�صغوا �إىل كالمي وتعوا ما �أقول بدون تع�صب وبغري
جمود ،ف�إن ذلك يعمي عني الب�صرية ،وي�سرت عنها �شم�س احلقيقة ،كما ي�سرت
الغمام عن الب�صر �شم�س النهار ،ف�إذا تركتم التع�صب ملذهبكم واجلمود على
اعتقاداتكم ،و�أخل�صتم �ضمائركم من �أَ ْ�سر هذين الأمرين املُ ْ�سترَ ِ قَّي((( لل�ضمائر،
ف�إين �أ�شرح لكم ما يظهر احلق ظهور ال�شم�س يف رابعة النهار (�إن �شاء الإله الذي
ال �أعتقد فاع ًال يف الوجود �سواه).
فـ�أقول� :إين بعد الت�أمل ال�صادق يف مذهبكم هذا الذي �شرحتموه يل،
وجدت �أن �أ�سا�سه هو اعتقادكم بقدم املادة ،فحيث اعتقدمت قدمها مل يلجئكم
ظاهر الأمر �إىل االعتقاد بوجود �إله �أحدثها ،وحيث وجدمت تنوعاتها ال�سماوية
والأر�ضية ،وثبت عندكم �أنها حادثة ،ومل ت�سلم عقولكم بحدوثها عن نف�س املادة
فقط� ،إذ ال يظهر للعقل �صالحيتها؛ لذلك احتجتم �إىل �إثبات حركة �أجزائها
الفردة ،وبنيتم على املادة وتلك احلركة تكون تلك التنوعات ،ولو �أنكم اعتقدمت
بحدوث املادة لأجل�أكم الأمر �إىل االعتقاد بوجود �إله �أحدثها ورجح وجودها
على عدمها ،ثم متى نظرمت بعد ذلك �إىل تنوعاتها كنتم تقولون حينئذ� :إن ذلك
((( امل�سرتقني :امل�ستعبدين( .م).
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الإله الذي �أحدث املادة هو الذي �أحدث تنوعاتها� ،إذ ال موجب لإثبات من�شئ
لها �سواه ،ومل حتتاجوا �إىل �إثبات حركة �أجزاء املادة وتتج�شموا القول ب�أن تلك
التنوعات ن�ش�أت عن املادة واحلركة بوجه ال�ضرورة بدون ق�صد وال روية وال �إدراك
وال تدبري ،حتى بلغت ما بلغته من النظام العجيب الغريب الذي يحكم �صريح
العقل ب�أنه حمتاج �إىل �أمت القدرة و�أكمل العلم و�أ�سمى احلكمة والتدبري.
فالذي �أراه يف هذا املقام �أين �إذا �أقمت لكم الربهان على �إبطال قدم املادة
و�إثبات حدوثها ،و�أحوجكم احلال حينئذ �إىل االعتقاد بوجود �إله �أحدثها من
العدم ،و�أو�صلكم ذلك �أن تنوعاتها هي بفعل ذلك الإله ،و�أنها تدل على كمال
قدرته وعلمه وحكمته وتدبريه ،ال ي�صعب عليكم بعد ذلك الت�صديق ب�شيء من
بقية امل�سائل التي وجدمتوها يف ال�شريعة املحمدية خمالفة العتقاداتكم ومرفو�ضة
مبقت�ضى علومكم.
فاعلموا �أين وجدت يف مذهبكم املتقدم ثالث ق�ضايا اعتقدمتوها اعتقا ًدا
جاز ًما ،وبالت�أمل يف �ش�أنها بالنظر ال�سديد يظهر �أنها ال ميكن الت�صديق بثبوتها
جمي ًعا يف نف�س الأمر� ،إذ بع�ضها الذي ثبوته قطعي بامل�شاهدة يقت�ضي الت�صديق
بثبوته �أن ال ي�صح الت�صديق بثبوت البع�ض الآخر.
فالق�ضية الأوىل من تلك الق�ضايا� :أنكم قلتم بقدم املادة وقدم حركة �أجزائها
الفردة ،و�أنهما متالزمتان من الأزل ،ال تنفكان عن بع�ضهما.
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الق�ضية الثانية� :أنكم قلتم بحدوث تنوعات املادة من �سماويات و�أر�ضيات ال
�سيما الأنواع احليوية منها ،ف�إن اكت�شافاتكم لطبقات الأر�ض �ألزمتكم باحلكم �أن
�أنواع احليوانات والنباتات قد حدثت يف الأر�ض بعد �أن مل تكن ،وقدرمت حدوثها
باملاليني من ال�سنني ،وحكمتم مبقت�ضى ذلك �أن الإن�سان من �أحدثها؛ حيث �إن
�آثاره مل توجد �إال يف الطبقات العليا من الأر�ض ،ومل يوجد له �آثار يف الطبقات
ال�سفلى ،وذلك يدل على ت�أخره يف احلدوث ،وقد �أخلفتم يف تقدير مدة حدوثه
كما وجدته يف كتبكم.
الق�ضية الثالثة� :أنكم قلتم� :إن جميع التنوعات للمادة قد حدثت عنها بوا�سطة
حركة �أجزائها املالزمة لها من الأزل على وجه ال�ضرورة ،ومبقت�ضى النوامي�س التي
اكتنفتها ،ومل يكن للمادة وال حلركتها اختيار يف ذلك وال �إرادة ،واملعنى يف ذلك
كما هو م�صرح به يف كالمكم ال�سابق �أن التنوعات حدثت عن املادة وحركتها
حدوث املعلول عن علته ،فالتنوعات معلول وهما علة لها (العلة يف احلقيقة عندهم
هي احلركة ،ولكن ملا كانت ال تنفك عن املادة وال تنفك املادة عنها ،حتى قالوا:
ال تت�صور �إحداهما بدون الأخرى ،اعتربتا ك�شيء واحد هو العلة ،و�إمنا جاز هذا
للتالزم احلا�صل بينهما).
�صريحا ب�أن ال�شيء
�إذا تقرر جميع ذلك فاعلموا �أن كل عقل �سليم يحكم ً
ال يتخلف عن علته امل�ستلزمة له �ألبتة ،ف�إن كانت علته حادثة كان هو حاد ًثا عقبها
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أي�ضا،
بدون ت�أخر ،و�إن كانت قدمية كان هو قدميًا تاب ًعا لها يف القدم ال يت�أخر عنها � ً
و�إال لزم وجود العلة بدون املعلول ،وهو حمال.
�إذا ثبت هذا ف�أقول� :إن قولكم بقدم املادة وحركتها اللتني هما علة
التنوعات الكونية من جماد ونبات وحيوان يلزم منه قدم هذه التنوعات املعلولة
لهما ،و�أنتم ال تقولون بقدمها ح�سب ما ثبت يف علومكم الطبيعية واكت�شافاتكم
لطبقات الأر�ض.
و�إن قلتم� :إن لزوم هذه املعلوالت لهذه العلة ال يلزم منه ا�ستكمال الوجود
دفعة واحدة الرتباط العلل واملعلوالت بع�ضها ببع�ض ،وحتول بع�ضها �إىل بع�ض،
تكون عن�صريه وهما
فاحلياة مث ًال ي�ستحيل �أن تظهر قبل �أن يكون املاء ،واملاء قبل ّ
الهيدروجني والأك�سجني وهما قبل اجتماع �أجزاء املادة على كون يت�ألف منه
ذلك ،فوجود احلياة يتوقف على وجود املاء ولو حلظة قبلها ،ففي قيا�س �أي عقل
ي�صح وجودها ووجود �سائر املركبات م ًعا.
قلنا� :إذا كانت العلة الأوىل من هذه العلل وهي املادة وحركة �أجزائها
حادثة يلزم لها مدة بح�سب نوامي�س الن�شوء الذي تقولون به لأجل ا�ستعدادها
واجتماع الأجزاء على كون تت�ألف منه العنا�صر ،ثم املاء ،ثم احلياة ،وال ي�صح يف
قيا�س العقل ح�سب تلك النوامي�س �أن توجد احلياة قبل املاء ،واملاء قبل العنا�صر،
والعنا�صر قبل جتمع �أجزاء املادة (هذا على �سبيل املجاراة لعقولهم ،و�أما يف عقول
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�أتباع حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -في�صح ذلك؛ حيث يحال فعله على قدرة
الإله القادر على ذلك) ،و�أما �إذا كانت العلة الأوىل قدمية كما زعمتم ،فكيف
ي�صح احلكم ب�أن تلك املعلوالت لها حادثة مع �أن علتها موجودة من الأزل؟ فما
دامت علتها توجب ح�صولها باال�ضطرار فما الذي �أخر حدوثها �إىل مدة كذا
مليونًا من ال�سنني؟ ولأي �شيء مل توجد قبل ذلك؟ و�إن قلتم :حتى ا�ستعدت
العلة حلدوث املعلوالت ،فاقت�ضى احلال مدة كذا مليونًا لال�ستعداد ،قلنا لكم:
ولمِ َ مل يح�صل اال�ستعداد قبل تلك املدة التي عينتموها له مع �أن العلة الأوىل
أي�ضا؟ وما الذي �أخره؟ و�أي �شيء �أحدثه بعد ذلك؟
القدمية هي مقت�ضية له � ً
وكلما ترقيتم يف تطويل مدة حدوث املعلوالت ومدة اال�ستعداد حلدوثها نقول
جرا.
لكم :ولمِ َ مل يكن احلدوث واال�ستعداد قبل ذلك؟ وهلم ًّ
وامللخ�ص �أنه ال �شك �أن اال�ستعداد نا�شئ عن العلة الأوىل باال�ضطرار
فيكون كمعلول لها ،وتلك العلة قدمية ،فيلزم �أن يكون قدميًا ،ويتبعه قدم التنوعات
املعلولة ،و�إال يلزم وجود العلة يف الأزل بدون املعلول ،وهو حمال ،ف�إما �أن تقولوا
بقدم تلك التنوعات املعلولة ،وتكذبوا ما ثبت يف علومكم الطبيعية واكت�شافاتكم
لطبقات الأر�ض ،و�أنتم ال تقولون بذلك.
و�إما �أن تقولوا� :إن املادة وحركتها فاعلتان باالختيار ،فخ�ص�صتا زمانًا
أي�ضا ال تقولون بذلك ،وتنكرونه �أ�شد الإنكار كما ر�أيته
حلدوث التنوعات ،و�أنتم � ً
يف كتبكم ،ولو فر�ض �أن بع�ضكم يقول به ،يلزم عليه القول ب�أن لكل جزء من
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علما و�إدراكًا ي�ؤهله �أن يتخابر به مع بقية الأجزاء على كيفية اجتماعها
�أجزاء املادة ً
معه ليح�صل النوع الفالين �أو النوع الفالين خمابرة تق�صر عنها خمابرة جمل�س
الأعيان وجمل�س ال�شيوخ يف العامل ال�سيا�سي ،و�إ�شكاالت �أخر ترد على ذلك
يطول بنا ال�شرح �إن �أوردناها الآن.
�سببا لت�أخر تلك التنوعات عن علتها وتكونها من كذا مليونًا،
و�إما �أن تبينوا ً
وال �أرى عندكم من بيان ذلك عي ًنا وال � ًأثرا ،ودونه خرط القتاد.
و�إما �أن تقولوا بحدوث املادة وحركتها التي تزعمونها ،وهو املطلوب ،ونظم
الدليل بوجه االخت�صار هكذا :لو كانت علة التنوعات وهي املادة وحركتها قدمية
لكان اال�ستعداد لها قدميًا ،ولو كان اال�ستعداد قدميًا لكانت التنوعات قدمية ،لكن
التنوعات غري قدمية ،فلم يكن اال�ستعداد قدميًا ،وملا مل يكن اال�ستعداد قدميًا مل
تكن العلة املذكورة قدمية ،وهو املطلوب.
ثم �إذا قلتم (وال �أخالكم جترتئون على ذلك)� :إن اال�ستعداد حادث،
والتنوعات حادثة ،ولكن املادة وحركتها قدميتان� ،أقول لكم :وقبل اال�ستعداد
ماذا كانت املادة وحركتها تفعالن يف الأزل؟ وكيف مير على املادة الأزل وهي
متحركة حركة عقيمة غري منتجة؟ وما الذي هي�أ لها بعد ذلك العقم املمتد الأزيل
الغري املحدود �أن ينتج عنها ذلك اال�ستعداد من زمن حمدود ،ثم تلك التنوعات
كذلك؟ وال �أخال �أن عندكم جوابًا غري ال�سكوت ،فاحلق بعد ذلك كله �أن املادة
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وحركة �أجزائها التي تزعمونها وتثبتونها لتفهموا كيف تنوعت الأنواع حادثتان،
وجدتا بعد �أن مل تكونا.
ثم هاهنا �أدلة �أخرى برهانية تدل على حدوث املادة ،ولكنها لي�ست مبنية
على اكت�شافاتكم كالدليل املتقدم ،وال ب�أ�س ب�إيراد واحد منها ح�سن ظن بكم
�أن عقولكم ال تق�صر عن فهمه والإذعان له ،ال �سيما �إذا وفيتم بوعدكم برف�ض
التع�صب الذي ت�أملته منكم ،وذلك �أنه ال يخفى �أن املادة ال تخلو عن �صورة تقوم
بها ،وال ميكن �أن يت�صور وجود املادة خالية عن كل �صورة (كما �أنه ال ميكن �أن
يت�صور وجودها خالية عن التحيز و�أخذ قدر من الفراغ) ،فال بد �أنها تكون ذات
�صورة� ،إما �أثريية �أو �سدميية �أو عن�صرية �أو معدنية �أو نباتية �أو حيوانية؛ ولذلك
قلتم� :إنها يف وجودها الأول الذي هو قبل تنوع الأنواع منها كانت يف �أب�سط
ما ميكن ت�صوره ،و�أن ال�صور التي تلب�سها املادة �إمنا هي نا�شئة عن احلركة التي
تتحركها ،و�أن احلركة واملادة غري منف�صلتني ،فهذا �صريح ب�أنكم مل تعتربوها يف
ذلك احلني خالية عن جميع ال�صور؛ لأن عقولكم ال تقبل ذلك ،ثم �إن كل
�صورة تقوم يف املادة ال �شك �أنها حادثة لأنها تزول ويطر�أ عليها العدم ،ولو كانت
�أب�سط �صورة كال�صورة التي فهم من كالمكم �أنها كانت للمادة قبل تنوع �أنواعها؛
لأنه �شوهد عدمها وخلفها ال�صور النوعية بعدها ،وكل ما يطر�أ عليه العدم ويقبله
ي�ستحيل عليه القدم؛ لأن القدمي ال يزول كما �سي�أتي لأن قدمه �إما لأن ذاته
تقت�ضي وجوده� ،أي �أنه لي�س له �سبب �إال نف�سه ،وهو القدم الذاتي ،و�إما لأن
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علة قدمية غري ذاته تقت�ضي وجوده ،وهو القدم غري الذاتي ،وغري ذلك ال يت�صور
قائما
�أن يكون قدميًا ،وما دام املقت�ضي لوجود ال�شيء �سواء ذاته �أو �شيء �آخر ً
وحا�صالً ،فكيف ميكن طروء العدم والزوال على ذلك ال�شيء؟ فالقدمي بنوعيه ال
ميكن طروء العدم عليه وال يقبله �ألبتة.
�إذا تقرر هذا فنقول :ما دامت الطور الالزمة للمادة حادثة فال ميكن �أن
تكون املادة قدمية؛ لأنا �إذا ترقينا �إىل �أب�سط �صورة كانت يف املادة ال ميكن يف العقل
�أن تكون قبلها �صورة �أب�سط منها نقول :هذه ال�صورة حادثة بدليل قبولها العدم،
فقبل حدوثها ماذا كان حال املادة؟
ف�إما �أن تقولوا� :إنها كانت بدون �صورة ،وهو حمال ملا تقدم من ا�ستحالة
وجود املادة بدون �صورة.
و�إما �أن تقولوا� :إنه قبل هذه ال�صورة كانت �صورة �أب�سط منها ،وهو خالف
املفرو�ض من �أن هذه ال�صورة هي �أب�سط ما ميكن من ال�صور ،ولي�س فوقها �أب�سط
منها.
و�إما �أن تقولوا� :إن املادة قد حدثت مع هذه ال�صورة ،فتكون حادثة ال قدمية،
وهو املطلوب.
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وبعبارة �أخرى نقول� :إن املادة ملزومة لتلك ال�صورة �أو ملا خلفها من ال�صور
النوعية التي �أتت بعدها ،وتلك ال�صور وما خلفها الزمة ال تنفك عن املادة كما
بني العلة واملعلول ،وحينئذ يقال :لو كانت املادة امللزومة قدمية لكانت هذه ال�صور
الالزمة قدمية؛ لعدم جواز انفكاك الالزم عن امللزوم ،لكن هذه ال�صورة لي�ست
أي�ضا� ،إذ �إن رفع التايل يقت�ضي
بقدمية بدليل قبولها العدم ،فاملادة لي�ست بقدمية � ً
رفع املقدم كما هو مربهن عليه يف املنطق ،ويدركه كل ذي عقل �سليم.
ثم بعد متام ما تقدم نقول� :إن احلادث ال بد له من �أمر يحدث عنه ،ويرتجح
به وجوده على عدمه ،ويخرج به من ظلمة العدم �إىل نور الوجود ،و�إال فيلزم
الرتجيح بال مرجح ،وهو من املحاالت البديهية ،و�إن �أف�ضى بكم احلال �إىل القول
بجواز الرتجيح بال مرجح ،ف�أقول لكم� :إذا �سمعتم رج ًال يقول� :إين ر�أيت ميزانًا
من �أدق املوازين التي اخرتعها الب�شر ،وهو مت�ساوي الكفتني يف الثقل ،وبينما
كفتاه متوازيتان �أو الي�سرى مائلة وبالغة مبيلها �إىل الأر�ض ب�سبب ما �إذا رجحت
اليمنى على الي�سرى حتى �صدمت الأر�ض ،وارتفعت الي�سرى �إىل غاية ما ميكن
من ارتفاعها ،وقد ح�صل ذلك بدون مرجح للكفة الراجحة ،ال قوة حيوان ،وال
م�صادمة هواء ،وال ج�سم �آخر �سقط فيها ،وال �شيء من جميع ما ي�صلح لرتجيحها،
ف�إن �صدقتم قول هذا القائل ف�إين �أعلم حينئذ �أنكم بلغتم درجة من العناد ال
ي�سوغ عندها املحاورة معكم ،و�إن مل ت�صدقوه وقلتم� :إن ذلك من املحال ،قلت
لكم :هذا هو الرتجيح بال مرجح الذي قدمت لكم �أنه من املحاالت البديهية،
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وال فرق بني هذا املثال وبني جميع ما يت�صور من احلقائق �سواء كانت ح�سية �أو
عقلية يف �أن الرتجيح بال مرجح حمال يف اجلميع كما هو ظاهر للمت�أمل ،و�إذا
كثريا ما تلتجئون �إىل
تنبهتم لكثري من حماوراتكم يف علومكم جتدون �أنف�سكم ً
هذا الأ�صل وهو ا�ستحالة الرتجيح بال مرجح عند حماججة((( �أخ�صامكم ،ف�إذا
ادعى �شخ�ص �أن احلادث الفالين الطبيعي قد وجد بدون �سبب نتج عنه ووجود
فلتة من فلتات الطبيعة تقولون له :هذا غري ممكن ،والتحقيق عندنا �أن ما ي�سمى
فلتة �إمنا هو بح�سب الظاهر حيث مل يعلم �سببه ،ويف احلقيقة ال بد �أن يكون وجوده
عن �سبب ونامو�س من النوامي�س الطبيعية قد خفي علينا ،فكالمكم هذا هو عني
االعتماد على ا�ستحالة الرتجيح بال مرجح ،وبهذا ظهر �أنكم تقولون بهذا الأ�صل
وال تنكرونه ،و�إمنا �أطلت لكم يف تقريره مع بداهته وو�ضوحه؛ لأين ر�أيت بع�ض
�ضعفائكم ينكرونه ويقولون :ال مانع من الرتجيح بال مرجح ،وقاحة نا�شئة عن
اجلهل ال يرتكبها �إال كل بليد قا�صر القوى العقلية� ،أ�شبه النا�س بال�سوف�سطائية
املنكرين حقائق الأ�شياء حتى امل�شاهدات زاعمني �أنها خياالت.
الربهان على وجود �إله للعامل

هذا ،ف�أتباع حممد  بعدما ثبت عندهم �أن املادة حادثة ب�أدلة كثرية؛
منها ما قدمته لكم هنا وخ�ص�صتكم به حيث ينا�سب اكت�شافاتكم و�أ�صول
((( حماججة :جدل( .م).
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علومكم� ،أو �أنه وا�ضح ال يتوقف على مقدمات ي�صعب فهمها على عقولكم،
وثبت عندهم �أن الرتجيح بال مرجح حمال ،قالوا :ال بد من �شيء حدثت عنه
تلك املادة وترجح به وجودها على عدمها ،وهذا ال�شيء ال بد �أن يكون موجو ًدا؛
اختيارا كما هو بديهي عند
ا�ضطرارا وال
لأن املعدوم ال يوجد عنه �شيء ما ال
ً
ً
العقل ،فاعتقدوا بوجوب وجود هذا ال�شيء الذي ن�ش�أت عنه املادة التي هي
�أ�صل العامل با�ستحالة عدمه؛ المتناع حدوث املوجودات عن املعدوم ،والمتناع
و�س َّم ْوه �إله العامل ،ثم قالوا� :إن هذا الإله ال بد �أن يكون
اجتماع الوجود والعدمَ ،
قدميًا ،و�إال فلو كان حاد ًثا الحتاج �إىل ما يحدث هو عنه؛ المتناع الرتجيح بال
جرا ،فيلزم �إما الدور و�إما الت�سل�سل،
مرجح ،وهكذا يقال فيما حدث عنه ،وهلم ًّ
وكل من الدور والت�سل�سل حمال ،فما �أدى �إليهما وهو حدوث ذلك الإله يكون
حما ًال ،و�إذا ا�ستحال حدوثه وجب �أن يكون قدميًا.
�أما الدور فهو توقف وجود كل من ال�شيئني على وجود الآخر ،فيلزم �أن
ك ًّال منهما ُو ِج َد قبل وجود �سببه ،فيلزم �أن يوجد قبل وجود ذاته ،وهو ظاهر
البطالن ،فلو قلنا� :إن الإله الذي توقف عليه وجود املادة توقف وجوده عليها �إما
بال وا�سطة ،و�إما بوا�سطة ب�أن توقف وجوده على �شيء �آخر ،وذلك ال�شيء الآخر
توقف وجوده على وجود املادة ،فيلزم �أن املادة وجدت قبل وجود ال�شيء الذي
كان �سبب وجودها ،فيلزم �أنها وجدت قبل ذاتها ،وهو ظاهر البطالن ،وال يقول به
عاقل ،وهذا هو الدور احلقيقي الذي ال �شك يف بطالنه.
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و�أما الدور املعي الذي هو عبارة عن توقف �شيئني على بع�ضهما؛ لأنهما
معلوالن لعلة واحدة كوجود النهار و�ضياء الكون املعلولني لطلوع ال�شم�س ،فهو
غري حمال ،ولي�س كالمنا فيه.
و�أما الت�سل�سل فهو ترتب �أمور وتعاقبها يف جانب الأزل ال نهاية لها ،و�إمنا
حكم العقل با�ستحالته ال�ستلزامه عدة حماالت ،وما ي�ستلزم املحال يكون حما ًال،
وقد ذكر �أتباع حممد  يف كتبهم جملة �أدلة على بطالنه مف�صلة م�شروحة،
ولكن نحن نقت�صر هنا على ما يقرب لأفهامكم منها ،ونذكر مما ينا�سب ذلك
دليلني ،فنقول :ال �شك �أن كل عقل �سليم يحكم �أنه من �أجلى البديهيات �أن
العدد الناق�ص ال ي�ساوي يف عدة �أفراده العدد الزائد عليه ،وهو ظاهر اال�ستحالة،
متناهيا،
ويحكم ب�أن املقدار الذي يكون
ً
حم�صورا بني حا�صرين ال بد �أن يكون ً
حم�صورا بني حا�صرين وكونه غري متناه حمال ،ف�إذا �سلمتم هذين
واجتماع كونه
ً
احلكمني ،وال �شك يف ت�سليمكم �إياهما لبداهتهما ف�أقول:
�أو ًال :لو جاز وقوع الت�سل�سل وهو تعاقب �أمور ال نهاية لها يف جانب الأزل ل�ساغ لنا
�أن نفر�ض �سل�سلتني من تلك الأمور� ،إحداهما مبتد�أة من هذا الزمان ،والأخرى
من قبله ب�ألف �سنة مثالً ،وال �شك �أن الأوىل تكون زائدة على الثانية يف عدد
خم�صو�ص ،ثم ن�أخذ ب�إ�سقاط �أمر �أمر من كل منهما� ،أعني �أن ن�سقط من الأوىل
جرا ،ف�إما �أن تفنى واحدة من ال�سل�سلتني دون
واح ًدا ،ومن الثانية واح ًدا ،وهلم ًّ
الأخرى ،وهو خالف املفرو�ض ،و�إما �أن تفنيا م ًعا ،فقد بطل عدم التناهي يف جانب
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الأزل الذي هو الت�سل�سل ،وهو املطلوب ،و�إما �أن ال تفنى واحدة منهما ،فيلزم
م�ساواة الناق�صة للزائدة ،وقد قلنا� :إن م�ساواة العدد الناق�ص للزائد عليه حمال،
فقد ظهر �أن عدم تناهي الأمور يف جانب الأزل الذي هو الت�سل�سل ي�ستلزم املحال
فيكون حما ًال.
وثانيا :لو كان الت�سل�سل جائ ًزا ل�ساغ لنا �أن نفر�ض خطني يخرجان من نقطة ب�صورة
ً
�ساقي مثلث ذاهبني �إىل غري نهاية ،ف�أجزا�ؤهما مبنزلة �أمور متعاقبة يف جانب الأزل غري
متناهية ،ثم نفر�ض امل�سافات التي بينهما خطوطًا متتد كلما امتد اخلطان املذكوران
هكذا ،ف�إذا قلنا بعدم تناهي اخلطني يلزم منه عدم تناهي امتداد امل�سافات بينهما
التي اعتربناها خطوطًا ،فال بد �أن نقول بوجود خط من تلك اخلطوط غري متناه ،وهو
حم�صور بني حا�صرين� ،إذ ال �شك �أن تلك امل�سافات حم�صورة بني حا�صرين ،وهما
حم�صورا بني حا�صرين ال بد �أن يكون
اخلطان ،وقد قدمنا �أن املقدار الذي يكون
ً
حم�صورا كذلك مع كونه غري متناه حمال ،فما �أدى �إليه وهو
متناهيا ،واجتماع كونه
ً
ً
عدم تناهي اخلطني املفرو�ضني الذي هو الت�سل�سل حمال.
ف�إذا ت�أملتم فيما حررته لكم يف �إبطال الدور والت�سل�سل وا�ستحالتهما
و�أنعمتم النظر ظهر لكم �أن ذلك الإله الذي هو م�صدر املادة ال ميكن �أن يكون
حاد ًثا عن �شيء �آخر ،و�إال يلزم �إما الدور فيما لو رجعنا وقلنا �إن وجوده متوقف
على وجود املادة ،و�إما الت�سل�سل فيما �إذا قلنا �إن وجوده متوقف على وجود �شيء
جرا �إىل غري النهاية ،وكل من الدور
�آخر ،وال�شيء الآخر متوقف على �آخر ،وهلم ًّ
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والت�سل�سل حمال كما تقدم ،فما �أدى �إليهما وهو كون ذلك الإله حاد ًثا يكون
حما ًال ،و�إذا ا�ستحال حدوثه وجب �أن يكون قدميًا� ،إذ ال وا�سطة بني احلدوث
والقدم ،وقدمه هو املطلوب.
�إثبات وجوب بقائه تعاىل و�إرادته وقدرته وعلمه

ثم بعد ثبوت قدم ذلك الإله يقول �أتباع حممد � :إن قدمه ما هو �إال
لأمر يقت�ضي وجوده يف الأزل� ،إما ذاته فهو قدمي لذاته ،و�إما �أمر �آخر غري ذاته،
فهو قدمي لغريه ،وال دليل على �أنه قدمي لغريه ،وال داعي �إليه ،ولو قيل به النتقل
الكالم �إىل ذلك الغري ،هل هو قدمي لذاته �أو لغريه؟ وهكذا ،فيلزم �إما الت�سل�سل
وهو حمال ،و�إما االنتهاء �إىل قدمي لذاته ،فعالم الهرب منه ،فاحلق �أن يقال� :إن
ذلك الإله قدمي لذاته؛ �أي �أن ذاته تقت�ضي وجوده من الأزل (نظري ذلك قولكم:
�إن مقت�ضى احلركة لأجزاء املادة هو نف�س احلركة ال مقت�ضى لها �سواه كما ر�أيته
يف كتبكم ،فال ت�ستغربوا هذا القول ب�أن الإله قدمي لذاته ،مبعنى �أن ذاته تقت�ضي
وجوده) ،وحينئذ فيقال :ما دامت الذات التي تقت�ضي وجود الإله قائمة ،فال
يجوز �أن نقبل العدم والزوال ،و�إال يلزم قيام املقت�ضي لوجود ال�شيء مع عدم
وجود ذلك ال�شيء وفنائه ،وهو حمال ،فثبت بهذا �أن ذلك الإله ي�ستحيل عليه
العدم والفناء ،ويجب له البقاء ،فهو باق �إىل غري نهاية.
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ثم يقولون� :إن هذا الإله الذي هو م�صدر املادة �إما �أن يكون حدوث املادة
عنه بطريق ال ِع ِّل َّية((( وال�ضرورة بدون �إرادة واختيار ،و�إما �أن يكون حدوثها عنه
بطريق الإرادة واالختيار� ،أي �أنه هو الذي �أراد وجودها واختاره ،وعني له الوقت
الذي وجدت فيه ،ال جائز �أن يكون حدوثها عنه بطريق العلية؛ لأنه لو كان ذلك
وهو قدمي للزم �أن تكون املادة قدمية ،ويتبعها قدم التنوعات �إذ حيث ال اختيار وال
�إرادة هناك ،فلم تكن التنوعات �إال بطريق املعلولية ،فال يجوز �أن تكون حادثة
مت�أخرة عن علتها ،وقد ثبت حدوث كل من املادة وتنوعاتها ،فلم يكن حدوث
املادة عن ذلك الإله بطريق املعلولية ،فلم يبق �إال �أنها حدثت ب�إرادته واختياره
وتخ�صي�صه لها الوقت الذي �أوجدت فيه ،فقد ثبت بهذا �أن ذلك الإله مريد
خمتار ،وجبت له الإرادة وا�ستحال عليه �ضدها وهو الكراهية واال�ضطرار.
خط�أ �إحالة تنوع الأنواع �إىل حركة �أجزاء املادة

ثم �إن ذلك الإله ب�إرادته لوجود تلك املادة قد رجح وجودها على عدمها
وخ�ص�ص زمانه ،و�أما �إحداث نف�س الوجود و�إبرازها من العدم فهو ال يكون
بالإرادة ،وقد قلنا �إنه ال يكون بطريق العلية ،فال بد �أن يكون بطريق ال�صنع والفعل،
فتلك املادة ما حدثت �إال بفعل ذلك الإله و�صنعه ،قابلة لتلك التنوعات املحرية
للأفكار ،وحينئذ يقول �أتباع حممد � :إن ذلك الإله الذي �أوجد تلك املادة
((( ال ِعل َِّّية :ما �أ�ضاف ال�شارع احلكم �إليه وناطه به ،ون�صبه عالمة عليه ،كجعل ال�سرقة مناطًا لقطع اليد( .م).

173

الرد على اجلاهلني بالإ�سالم

173

(الغام�ضة احلقيقة على عقول فال�سفة الب�شر كما يظهر من االطالع على االختباط
الواقع يف كتبهم يف حتديدها وك�شف حقيقتها) التي تنوعت �إىل تلك الأنواع
العجيبة الغريبة من �سماويات و�أر�ضيات جمادية ونباتية وحيوانية ،قابلة التطور
من طور �إىل طور ،واال�ستحالة من �صورة �إىل �صورة ،ال �شك �أنه قادر �أكمل القدرة،
وعامل �أمت العلم� ،سواء كان هو الذي نوع تنوعات املادة �إىل �أنواعها ،وطورها �إىل
�أطوارها ،و�أوجد منها تلك الكائنات الغريبة ،مع ذلك الإحكام العجيب ،كما هو
اعتقاد �أتباع حممد � ،أو �أنه �أوجد املادة ال�صاحلة لتلك التنوعات والتطورات
مبوجب النوامي�س القائمة بها وحركة �أجزائها الفردة كما تقولون �أنتم من �أن تلك
التنوعات ح�صلت عن حركة �أجزائها ،جارية على نوامي�س خم�صو�صة ،فعلى
كل من الأمرين حت�صل الداللة القاطعة على كمال قدرته وعلمه؛ لأن الذي
يوجد �شي ًئا ب�سيطًا ثم يقلبه �إىل �أنواع ال تعد وال حت�صى ،وي�ستخرج منه الغرائب
والعجائب مع غاية الإتقان والإحكام� ،أو الذي يوجد �شي ًئا ب�سيطًا قاب ًال مبقت�ضى
نوامي�س قائمة فيه �أن ي�ؤول �إىل انقالبه �إىل �أنواع تفوق احلد غرابة متقنة حمكمة،
ال ي�شك عاقل بوجوب قدرته وعلمه وا�ستحالة عجزه وجهله.
مث ًال �إذا ر�أينا �ساعة من ال�ساعات التي ي�ستعلم بها الوقت ،وكل منا يعرف
ما حتتوي عليه من الرتكيب العجيب املبني على قواعد هند�سية وقيا�سات نظامية
ونوامي�س ميكانيكية يف غاية ال�ضبط ونهاية الإحكام ،فكما نعلم �أن لها �صان ًعا
�صنعها و�أتقنها ،نعلم قط ًعا �أن ذلك ال�صانع ما �صنعها �إال وهو ذو قدرة كافية ل�صنعها،
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وذو علم كاف لإتقانها و�إحكامها� ،سواء كان هو الذي �صنع �أجزاءها وركبها حتى
مت عملها� ،أو هو �صنع �أجزاءها على طريقة ترتكب هي بها ويتم عملها ،ولو قيل لنا:
�إن الذي �صنع هذه ال�ساعة رجل �أعمى �أ�صم مقطوع اليدين والرجلني ،جاهل
�أبرت ال يدري �شي ًئا من علم الهند�سة ،وال �شي ًئا من فن امليكانيكيات ،لكذبنا ذلك
القائل �أ�شد التكذيب ،ومل تذعن له عقولنا ب�أقل الت�صديق ،وقلنا� :إن من ي�صدق
هذا القول هو �أحمق ا ُحل َم َقاء.
هذا ،ثم �أقول لكم� :إنكم ملا مل تهتدوا �إىل العلم بوجود من �أوجد املادة،
واعتقدمت قدمها ،ثم ر�أيتم تنوعاتها وتطوراتها التي حدثت فيها بعد �أن مل تكن،
أي�ضا �إىل العلم بوجود من �أحدث تلك التنوعات والتطورات احتجتم
ومل تهتدوا � ً
�إىل البحث عن موجب ن�ش�أت عنه تلك التنوعات� ،إذ العقل ال يقنع �أنها حدثت
عن املادة مبجردها؛ لأن كل حادث ال بد له من �سبب �صالح حلدوثه ،وجمرد
املادة لي�س كذلك ،فبعد ُهيامكم يف كل واد قلتم� :إن �أجزاء املادة الفردة املختلفة
الأ�شكال متحركة حركة �أزلية ،وب�سبب تلك احلركة �أخذت جتتمع تلك الأجزاء
على كيفيات و�أو�ضاع �شتى ،فنتجت تلك التنوعات ،ف�أقنعتم عقولكم ب�أن تلك
احلركة هي �سبب تلك التنوعات مع �أنكم مل تروا تلك الأجزاء ال بالعني املجردة
وال ب�أكرب املعظمات للمرئيات (ولن تروها) ،ومل يح�صل لكم �أدنى �إح�سا�س
بحركتها (ولن حت�سوا) ،و�إمنا الذي �أجل�أكم �إىل القول بها وبحركتها هو جمرد
احتياجكم �إىل فهم كيف تنوعت تلك الأنواع ،وما اكتفيتم بذلك حتى قلتم:
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�إن لتلك الأجزاء �أ�شكا ًال متغايرة حتى ي�صح لكم �أن تقولوا �إنه باجتماعها مع
تغاير �أ�شكالها تظهر الأنواع وال�صور ،و�أنتم مع ذلك كله مل تروا نف�س الأجزاء،
ف�ض ًال عن ر�ؤية �أ�شكالها ،بل كل ذلك فر�ض وتقدير حملكم عليه االحتياج
�إىل فهم كيف ح�صلت الأنواع ،ف�أنتم هاهنا قد تركتكم قاعدتكم التي طاملا
ن�سمعكم تطنطنون بها ،وهي �أنكم ال ت�سلمون �إال بالذي ي�ؤديكم �إليه الإح�سا�س
وامل�شاهدة ،فرناكم هنا قد التج�أمت �إىل اال�ستدالل بالدليل النظري العقلي بدون
�إح�سا�س وال م�شاهدة ،ونحن ال ننكر عليكم هذا الطريق من اال�ستدالل العقلي،
ف�إنه طريق لنا وجلميع احلكماء الأ�ساطني((( ،ولكن نذكركم �أن قولكم�« :إنا ال
نعتمد �إال على الإح�سا�س وامل�شاهدة» قول مل يتم لكم اجلري عليه (ولن يتم)،
و�إن قلتم� :إن احلال �أجل�أنا هنا حيث قد �شاهدنا �آثار تلك الأجزاء وحركتها وهي
التنوعات ،وا�ستدللنا بتلك الآثار على م�ؤثرها ،نقول لكم :وهكذا نحن و�سائر
�أهل امللل ن�ستدل على وجود �إله للعامل مب�شاهدة �أثره ،وهي هذه الكائنات ،ف ِل َم
نراكم ت�ست�صعبون فهم ا�ستداللنا وي�سهل عليكم ا�ستداللكم ،مع �أن ا�ستداللنا
هو املقبول عند العقل كما �سي�أتي بيانه؟

((( الأ�ساطني :العظماء( .م).
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�إثبات وجود الإله ال يحتاج �إىل �إثبات م�صدر �آخر

هذا ،ثم نرجع �إىل �صدد ما كنا فيه ،ونقول :و�أما �أتباع حممد  فلما
ثبت عندهم حدوث املادة ،وثبت �أن لها حمد ًثا �أحدثها و�أوجدها من العدم على
ما هي عليه من قبول التنوعات والتطورات ،وثبت عندهم بذلك �إرادة ذلك
املوجد وقدرته وعلمه ،مل يحتاجوا بعد ذلك �إىل �أن يلتم�سوا �إثبات �شيء �آخر غري
ذلك املوجد لأجل فهم كيف تنوعت تلك الأنواع ،فقالوا� :إن ذلك الإله املوجد
للمادة على ما هي عليه من قبول التنوعات ،املت�صف بالإرادة والقدرة والعلم ،هو
الذي ّنوع من املادة بعد �إيجادها تلك الأنواع ،وابتدع هاتيك ال�صور التي حتتار
فيها الفكر� ،إذ حيث ال بد من موجب حلدوث تلك الأنواع ،ف�إحالة �إحداثها
على ذلك الإله املريد القادر العليم هو املقبول عند العقل ،دون �إحالته على
حركة �أجزاء املادة التي ال تو�صف ب�إرادة وال قدرة وال علم ،بل مبجرد االتفاق
يف جتمع الأجزاء على الكيفيات املخ�صو�صة ،ثم جريها على نوامي�س ال يدري
العقل كيف الزمتها ،وبع�ض تلك النوامي�س و�إن كان يف �إمكان العقل �أن يلتم�س
موجبا ،وذلك كوراثة الفروع للتباينات التي يف الأ�صول كما تقدم يف
ملالزمته ً
موجبا ملالزمة بع�ض �آخر منها،
تقرير مذهبكم ،ولكن لي�س يف �إمكانه �أن يلتم�س ً
وذلك كالتباينات التي ال بد �أن توجد يف كل فرع يخالف فيها �أ�صله� ،إذ لكل
عاقل �أن يقول� :أي داع للزوم تباينات الفروع للأ�صول ،و�أن ال يتفق موافقة فرع
لأ�صله بدون تباين عنه يف �شيء ما ،مع �أن امل�أمول يف العقل �أن الفروع توافق
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دائما ملا كانت
الأ�صول وال تخالفها؟ فلوال �أن هناك �شي ًئا يوجب تلك التباينات ً
نامو�سا مالز ًما ،و�أما جمرد حركة الأجزاء فال مقنع فيه للعقل �أنه يوجب تلك
ً
التباينات على الدوام� ،إذ ال يظهر فيها �أدنى �صالحية لذلك اال�ستمرار كما هو
ظاهر لكل فكر �سليم.
ويف هذا املقام مثال ال يخلو عن تو�ضيحه ،وهو �أنا �إذا علمنا �أن رج ًال �صنع
�أجزاء �آلة بخارية ،ثم وجدناها بعد ذلك مركبة و�آخذة يف الدوران ويف عملها
اخلا�ص بها ،ف�أي الأمرين يقبله العقل� :أقولنا �إن الذي �صنع �أجزاء تلك الآلة
هو الذي ركبها و�أدارها �أم قولنا �إن تلك الأجزاء بوا�سطة حركة قائمة بها �أخذت
ترتكب مع بع�ضها على طول الزمان حتى مت تركبها؟ ال �شك �أن العقل يقبل
الأول ويرف�ض الثاين من دون �شك وال ريب ،وهاهنا �إمنا يقبل العقل �أن الذي
�أوجد املادة قابلة لتنوعاتها هو الذي نوعها منها؛ ال �أنها هي بحركة �أجزائها ونامو�س
الوراثة ونامو�س التباين بدون �أن يكون ملوجد املادة �صنع تنوعت تلك التنوعات
املحتاجة لأمت القدرة و�أ�سمى العلم واحلكمة ،ف�أن�صفوا يا �أويل الألباب.
الكالم على متعلقات علمه تعاىل و�إرادته وقدرته

وبعد جميع ما تقدم يف �إثبات �إرادة �إله العامل وقدرته وعلمه قال �أتباع
حممد  ب�أمر يجب التنبيه عليه هنا؛ وهو �أنهم قالوا� :إرادة ذلك الإله وقدرته
�إمنا يتعلقان باجلائز عقالً� ،أي بالأمر الذي ي�صدق العقل ب�أن يكون موجو ًدا وب�أن
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ج�سيما ،فالإله ب�إرادته يخ�ص�صه بوجود �أو بعدم
عظيما ً
يكون معدو ًما ،مهما كان ً
وبغري ذلك من ال�شئون والأحوال ،وبقدرته يربزه على طبق ما خ�ص�صه ب�إرادته،
و�أما الأمر الواجب عقالً؛ �أي :الذي ال ي�صدق العقل بعدمه كمالزمة احليز
للجرم ،والأمر امل�ستحيل عقالً؛ �أي :الذي ال ي�صدق العقل بوجوده كاجلمع بني
النقي�ضني ،ف�إرادة ذلك الإله وقدرته ال يتعلقان بهما �ألبتة ال �إيجا ًدا وال �إعدا ًما؛
حتما ،وال ميكن خروجه عن الوجود ،فال يتعلقان به
لأن الواجب عق ًال حا�صل ً
�إيجا ًدا لأنه حت�صيل حا�صل ،وال �إعدا ًما ال�ستحالة عدمه وخروجه عن الوجود،
حتما ،وال ميكن دخوله يف الوجود ،فال يتعلقان به ال
والأمر امل�ستحيل معدوم ً
�إعدا ًما لأنه حت�صيل حا�صل ،وال �إيجا ًدا ال�ستحالة وجوده ودخوله يف الوجود ،و�أما
علم ذلك الإله فيتعلق بكل �أمر تعلق انك�شاف� ،سواء كان ذلك الأمر جائ ًزا عق ًال
واجبا �أو م�ستحيالً ،فذلك الإله يعلم بعلمه كل �شيء �أميا كان ،و�سواء كان
�أو ً
واجبا �أو
ما�ضيا �أو م�ستقبالً� ،أما احلا�ضر فتعلق علمه به ظاهر� ،سواء كان ً
حا�ضرا �أو ً
ً
جائ ًزا �أو م�ستحيالً ،ف�إن امل�ستحيل حا�ضر يف الت�صور فيعلمه ويعلم ا�ستحالته ،و�أما
املا�ضي املنقطع الوجود فهو من احلوادث التي حدثت ب�إيجاده وعدمت ب�إعدامه،
وال غرابة ب�أن من �صنع �شي ًئا ثم �أعدمه يبقى تعلق علمه به ،و�أما امل�ستقبل الذي
أي�ضا ظاهر ،ف�إنه ما دام ذلك ال�شيء �سيحدث ،وال
مل يوجد بعد فتعلق علمه به � ً
يحدث �إال بتعلق �إرادته بتخ�صي�صه وقدرته ب�إبرازه؛ لأن كل احلوادث �آثار �أفعاله،
فال بد �أنه يعلمه قبل �أن يوجد حيث �إنه �أراده ،وال غرابة يف �أن �إن�سانًا عزم على
عمارة دار بكيفية خم�صو�صة بعد �شهر مث ًال �أنه يعلم ما �سوف ي�صنعه يف تلك

179

الرد على اجلاهلني بالإ�سالم

179

الدار ،لكن الفرق بني علم ذلك الإن�سان وعلم الإله �أن ذلك الإن�سان رمبا ال
يتي�سر له �صنع تلك الدار ملانع ما ،في�صري علمه ال�سابق غري مطابق للواقع ،و�أما
الإله فال مانع مينعه من �أفعاله التي يريد �أن يفعلها ،فال بد �أن يفعلها ،فال يزال
علمه مطاب ًقا للواقع ،وال ميكن تخلفه �ألبتة.
ومن هذا املقام تفهمون ما ورد يف ال�شريعة املحمدية �أن كل �شيء من
احلوادث بق�ضاء وقدر؛ لأنه ما دام �أن كل حادث يف الكون هو ب�صنع �إله العامل
على وفق ما �سبق به علمه ،فال بد �أن تتعلق به قدرته �إيجا ًدا على وفق ما �سبق به
علمه ،وهو الق�ضاء ،وال بد �أن يتعلق به علمه �أز ًال ،ويحدده بحده الذي يوجد عليه،
وهو القدر (تف�سري الق�ضاء والقدر مبا هنا هو �أحد تفا�سري ثالثة ذكرها الباجوري يف
حا�شية اجلوهرة ،وهذا تف�سري املا ُتريدية).
أي�ضا تفهمون ما ورد يف تلك ال�شريعة من �أن الر�سل والأولياء
ومن هنا � ً
يخربون بالغيب وم�ستقبل الأمور؛ لأنه �إذا كان �إله العامل يعلم الغيب وامل�ستقبل
من احلوادث؛ حيث �إن كل حادث ب�صنعه ويتعلق ب�إرادته وعلمه ،فال مانع من �أنه
ُيعلم بذلك الغيب �أو امل�ستقبل �أح ًدا من �أولئك الر�سل والأولياء ،و�إن قلنا :لي�س
من طبيعة علم الإن�سان �أن يعلم �شي ًئا منها لذاته ،لكن ال مانع من �إعالم الإله له
به ،فما كان ذلك من �أولئك املذكورين �إال ب�إعالم الإله لهم ،وهم يخربون بذلك،
ولي�س �أحد منهم يدعي علم الغيب بذاته؛ لأنه ف�ض ًال عن كون علمهم ال يقت�ضي
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ذلك ،فال�شريعة املحمدية تعد ادعاء علم الغيب بالذات من �أكرب املحظورات،
وتوجب تكفري من يدعيه.
اال�ستدالل على ثبوت احلياة له تعاىل

ثم �إن �أتباع حممد  قالوا� :إن �إله العامل الذي ثبت لدينا وجوده
حيا� ،إذ امليت ال يعقل و�صفه
وقدمه وبقا�ؤه وقدرته و�إرادته وعلمه يجب �أن يكون ًّ
ب�إرادة وال قدرة وال علم كما هو ظاهر ،فقد ثبت له �صفة احلياة وا�ستحال �أن
يو�صف باملوت.
ثم قالوا� :إن هذا الإله ال ميكن �أن ي�شابه املادة يف خا�صة من خوا�صها التي
من طبيعة نف�س املادة �أن تكون الزمة لها ال تنفك عنها ،وهي ال�صفات العامة
الالزمة جلميع �أنواع املادة� ،أو من طبيعة نف�س املادة �أن تقبلها �سواء وجدت يف
جميع �أنواع املادة �أو يف بع�ض مركباتها ،وهي ال�صفات العامة غري الالزمة �أو غري
العامة ،وذلك كاجلوهرية واجل�سمية والعر�ضية والتحيز والرتكب والتجز�ؤ والتولد
عن الغري ووالدة الغري ،واالت�صال واالنف�صال ،واحليوانية والنباتية واجلمادية،
واالنتقال من حيز �إىل حيز ،واالنفعاالت النف�سية و�أمثال ذلك؛ لأنه لو �شابهها
يف �شيء من تلك اخلوا�ص لكان مادة مثلها؛ لأن ال�شيء الذي ي�شابه �شي ًئا �آخر
يف خا�صة من خوا�صه ومقت�ضيات ذاته وطبيعته يكون مثله �ألبتة ،ولو كان ذلك
الإله مادة جلاز عليه ما جاز عليها من احلدوث؛ لأن ما جاز على �أحد املثلني جاز
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على الآخر ،وقد قام الدليل على وجوب قدمه وا�ستحالة حدوثه ،فقد ثبت بهذا
�أن ذلك الإله ال يجوز �أن ي�شابهها ،فوجب �أن يخالفها ،وهذا معنى ما يعتقده
�أتباع حممد  من �أن �إله العامل يجب له املخالفة للحوادث ،وي�ستحيل عليه
امل�شابهة لها ،فال هو مادة ،وال يجوز ات�صافه ب�شيء من خوا�ص املادة كما تقدم.
الدليل العقلي والنقلي على وحدانية اهلل تعاىل

ج�سما فال يحتاج ملكان يقوم فيه ،وال
جوهرا وال ً
ثم حيث تبني �أنه لي�س ً
عر�ضا واحتاج �إىل حمل
أي�ضا لو كان ً
ً
عر�ضا فال يحتاج ملحل يحل فيه ويتقوم به ،و� ً
يتقوم به لكان �صفة ،ولو كان �صفة ملا �صح ات�صافه بال�صفات التي تقدمت وهي
القدرة والإرادة والعلم واحلياة ،وقد قام الدليل على ات�صافه بها ،فال ي�صح �أن
حمتاجا �إىل حمل يحل فيه ويتقوم به ،وهو املطلوب،
يكون �صفة ،فلي�س هو ً
عر�ضا ً
ثم حيث ثبت �أنه قدمي فال يحتاج �إىل موجد يوجده.
وهذه املعاين وهي عدم احتياجه �إىل املكان واملحل واملوجد هي معنى ما
يعتقده �أتباع حممد  من �أن �إله العامل يجب له القيام بنف�سه ،وي�ستحيل
عليه القيام بغريه ،وعلى هذه ال�صفة دليل �آخر ،وهو �أنه لو احتاج �إىل مكان �أو
حمل يحل فيه �أو موجد يوجده لكان من الواجب �أن يكون كل ما ذكر موجو ًدا
قبله ،وال يكون م�صنو ًعا له ،وقد قام الدليل على �أنه هو القدمي قبل كل �شيء
من الأكوان ،وكل �شيء منها م�صنوع له ،فكيف بعد ذلك يفتقر �إىل �شيء منها،
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وال ي�شكل ما مر من �أنه ال ي�شابه املادة يف �شيء من خوا�صها ب�أنه ي�شابهها يف �أنه
موجود ومريد وعامل وقادر وحي ،و�أمثال ذلك مما ثبت له من ال�صفات ،ف�إن �أنواع
املادة تو�صف بذلك؛ لأن اعتقاد �أتباع حممد � أن �صفاته املذكورة ال ت�شارك
�صفات �أنواع املادة �إال باال�سم مل�شابهة الآثار ،وتخالفها يف احلقيقة غاية املخالفة؛
أعرا�ضا ،و�أما �صفات �أنواع
لأن �صفاته املذكورة عندهم هي �صفات قدمية لي�ست � ً
املادة التي ت�شاركها يف اال�سم فهي �أعرا�ض و�أحوال للمادة حادثة زائلة ،وال يخفى
�أن امل�شابهة يف الآثار ال تقت�ضي امل�شابهة يف احلقيقة وال ت�ستلزمها ،على �أنه �شتان
ما بني �آثار �صفاته و�آثار �صفات تلك الأنواع ،من عظمة �آثار �صفاته و�شمولها
وكمالها ،وحقارة �آثار تلك ال�صفات وق�صورها ونق�صها ،كما يعلم ذلك باملقابلة
بني �آثار الطرفني.
�إثبات ال�صفات الكمالية الالئقة به تعاىل

ثم �إن �أتباع حممد  بعد ا�ستداللهم على وجود �إله العامل ،و�إلزامهم
�إياكم بالت�صديق بوجوده مبقت�ضى ما تقدم من الدليل ،ال حاجة لهم �أن يقيموا
دلي ًال يف مقابلتكم ب�أن هذا الإله واحد ال �شريك له يف الإلوهية ويف تخ�صي�ص
العامل و�إيجاده؛ لأنكم كنتم ال ت�صدقون بوجود �إله واحد ،ف�ألزموكم بالت�صديق
بوجوده ،فهم يف م�أمن منكم �أن تدعوا بوجود �إله �آخر �سواه� ،إذ من الوا�ضح
لديكم �أن تقولوا �إنه بعد �إثبات وجود �إله للعامل بداللة �آثاره عليه� ،أي داع يدعو
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�إىل �إثبات وجود غريه ،مع �أنه يكفي لإيجاد هذا الكون �إله واحد مت�صف بتلك
ال�صفات التامة الكافية للإيجاد والإحكام؟ لكنهم حيث يعتقدون �أن ذلك الإله
واحد ،وي�ستحيل �أن يكون له �شريك يف الإلوهية ،وعقائدهم ال يبنونها �إال على
نقليا ،يلزمهم �أن يقيموا الدليل
عقليا �أو دلي ًال ًّ
الدليل القاطع� ،سواء كان دلي ًال ًّ
نقليا على وحدانية ذلك الإله ،وانفراده ب�إيجاد العامل وا�ستحالة وجود �إله
عقليا �أو ًّ
ًّ
�سواه ،وكذلك �إذا انت�صبوا ملخا�صمة الفرق الذين يقولون بتعدد الآلهة ،ويعتقدون
أي�ضا لإلزام ه�ؤالء الفرق
بوجود �إلهني للعامل �أو ثالثة �أو �أكرث ،فيلتزمون حينئذ � ً
بالإقرار بوحدانية �إله العامل �أن يقيموا الدليل على وحدانيته وا�ستحالة �إله �سواه،
عقليا؛ لأن ه�ؤالء ال ي�ؤمنون
لكن دليلهم يف مقابلة ه�ؤالء الفرق ال يكون �إال ًّ
بالدليل النقلي ،فال جتدي نف ًعا �إقامته يف مقابلتهم.
�أما الدليل النقلي على وحدانية �إله العامل الذي يعتمده �أتباع حممد 
فهو كثري يف القر�آن الذي جاء به حممد  ،و�أخرب �أنه من عند �إله العامل،
ف�أكرث �سوره حمتوية على الت�صريح بتوحيد الإله وانفراده بالإيجاد ،بل على دالئل
على توحيده عقلية برهانية �أو �إقناعية توافق عقول العامة الذين تق�صر عقولهم
عن �إدراك الربهان ،و�إمنا جاز لأتباع حممد � أن يعتمدوا يف اعتقادهم توحيد
الإله على الدليل النقلي؛ لأن الت�صديق بر�سالة حممد  وب�صدق جميع
ما جاء به ال يتوقف على اعتقاد وحدانية الإله� ،إذ لهم �أن ي�صدقوا بر�سالته من
جانب من �أوجد العامل لقيام الدالئل الدالة على �صدق دعواه� ،سواء كان ذلك
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املوجد واح ًدا منفر ًدا بالإيجاد �أم ال ،ثم بعد متام ت�صديقهم له بر�سالته يخربهم ب�أن
الذي �أر�سله هو واحد منفرد بالإيجاد ،ال �شريك له يف ذلك.
و�أما الدليل العقلي الذي يقيمه �أتباع حممد  على وحدانية �إله العامل
يف مقابلة الفرق الذين يقولون بتعدد الآلهة ،ويعتمدونه يف اعتقادهم وحدانيته
أي�ضا؛ فله �صور كثرية وطرق �شتى ،و�أنا �أذكر هنا دلي ًال واح ًدا من ذلك يف هذا
� ً
حبا باالخت�صار ،ف�أقول� :إن �أتباع حممد  يقولون يف هذا املقام :لو
املقام ًّ
تعدد �إله العامل ك�أن يكون هناك �إلهان (�أو �أكرث� ،إذ ال فرق يف هذا اال�ستدالل)
ملا وجد �شيء من العامل ،لكن عدم وجود �شيء من العامل باطل؛ لأنه موجود
بامل�شاهدة ،فما �أدى �إليه وهو التعدد باطل ،و�إذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية،
وهو املطلوب ،و�إمنا لزم من التعدد ك�أن وجد هناك �إلهان عدم وجود �شيء من
العامل؛ لأنهما �إما �أن يتفقا و�إما �أن يختلفا ،ف�إن اتفقا فال جائز �أن يوجداه لئال يلزم
اجتماع م�ؤثرين على �أثر واحد ،وهو حمال ال�ستلزامه �أنه �إن ح�صل ب�إيجاد كل
منهما وجود للعامل م�ستقل ،فيلزم �أنه وجد بوجودين ،وهو �إمنا وجد بوجود واحد
فقط كما هو ظاهر ،و�إن مل يح�صل ب�إيجاد كل منهما �إال وجود واحد للعامل ،فيلزم
�أن ك ًّال منهما مل يوجده بانفراده بل مب�شاركة الآخر ،كما لو �سلطت قوتان على
دحرجة حجر ال تكفي كل منهما بانفرادها لدحرجته ،بل يلزم لها اجتماعهما،
فكل من هاتني القوتني حمتاجة للأخرى ،فهي مركبة معها ،وقد �صارتا قوة
واحدة تن�سب �إليها الدحرجة ،وال تن�سب لواحدة منهما على اال�ستقالل ،فعلى
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وجعال �إل ًها واح ًدا ين�سب �إليه الإيجاد ،وال
هذا يكون هذان الإلهان قد ُركِّ با ُ
ين�سب لكل منهما على اال�ستقالل؛ لأنه جزء املوجد ال موجد م�ستقل ،و�إله
العامل �إمنا هو موجده ،و�إذا قيل� :إن الإله حقيقة هو املجموع املركب من االثنني،
قلنا :قد مر �أن الرتكيب حمال على الإله املوجد للعامل؛ لوجوب خمالفته للمادة
مرتبا ب�أن
و�أنواعها يف �صفاتها التي تخت�ص بها ومنها الرتكيب ،وال جائز �أن يوجداه ً
يوجده �أحدهما ثم يوجده الآخر؛ لئال يح�صل حت�صيل احلا�صل ،وهو حمال كما
تقدم ،وال جائز �أن يوجد �أحدهما البع�ض والآخر البع�ض الآخر للزوم عجزهما
حينئذ؛ لأنه ملا تعلقت قدرة �أحدهما بالبع�ض �سد على الآخر طريق تعلق قدرته
به ،فال يقدر على خمالفته ،وهذا عجز ،والعجز على الإله حمال ،و�إن اختلفا ب�أن
�أراد �أحدهما �إيجاد العامل والآخر �إعدامه ،فال جائز �أن ينفذ مرادهما؛ لئال يلزم
عليه اجتماع ال�ضدين ،وال جائز �أن ينفذ مراد �أحدهما دون الآخر للزوم عجز من
أي�ضا �إذا نفذ مراد �أحدهما
مل ينفذ مراده ،والآخر مثله النعقاد املماثلة بينهما ،و� ً
دون الآخر كان الذي نفذ مراده هو الإله دون الآخر ،ومت دليل الوحدانية ،وقد
خمت�صرا فقال :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ذكر يف القر�آن الكرمي هذا الدليل جمم ًال
ً
ﯣ ﯤ ﯥﯦﮊ [الأنبياء� ،]22 /أي :لو كان يقوم يف خلق ال�سماوات والأر�ض
�آلهة غري اهلل� ،أي :و�إن كان اهلل معهم لف�سدتا ،يعني مل توجدا� ،أي لكن عدم
وجودهما باطل مل�شاهدة وجودهما ،فبطل ما �أدى �إليه وهو وجود جن�س الآلهة
غري اهلل ،فثبت �أنه لي�س فيهما �إله غري اهلل ،بل هو املنفرد بالإلوهية ،وهو املطلوب،
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ولي�س املحال وجود جمع من الآلهة بل جمرد التعدد كما �أ�شرنا �إليه بقولنا:
«جن�س الآلهة».
ثم �إن ما تقدم من فر�ض جتويز االتفاق بني الإلهني �إمنا هو ببادئ الر�أي
عند الت�أمل ال ي�صح �صلح بني �إلهني� ،إذ مرتبة الإلوهية تقت�ضي الغلبة املطلقة
واال�ستبداد التام كما �أ�شار �إليه يف القر�آن املجيد بقوله :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [امل�ؤمنون( ،]91 /هذا و�إين �أكرر التنبيه ب�أن هذا
الدليل و�أمثاله �إمنا يقام يف مقابلة من يعتقد بوجود �إله للعامل ،ويعرف عظم مرتبة
الإلوهية ولكنه يدعي التعدد ،فريدع عن دعوى التعدد بهذا الدليل و�أمثاله ،و�أما
من مل يعتقد بوجود �إله للعامل ف�إمنا ي�صح �إقامة هذا الدليل يف مقابلته بعد �إلزامه
�أنه ال بد للعامل من �إله �أوجده ،ثم تعريفه مرتبة الإلوهية وما تقت�ضيه من العظمة
مباليا بعجز الإله ،وال مبا يلزم من بقية املحاالت التي
واال�ستقالل ،و�إال فال نراه ً
تقدمت يف الدليل املتقدم ،فليتنبه).
اال�ستدالل ب�آثاره  -تعاىل  -على عظمته

ثم �إن �أتباع حممد  وجدوا �أن هذه ال�صفات التي ثبتت للإله
املوجد للعامل وهي :الوجود والقدم والبقاء واملخالفة للحوادث والقيام بالنف�س
والوحدانية والعلم والإرادة والقدرة واحلياة هي التي عليها مدار الإلوهية ،ووجود
�إله مت�صف بها يكفي لتعليل وجود هذه الأكوان ،ويقتنع بذلك كل عاقل،
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ولكنهم ت�أملوا بعد ذلك يف �ش�أن ذلك الإله � -سبحانه  -ويف بديع م�صنوعاته وما
احتوت عليه من كمال الإتقان فقالوا� :إذا كانت م�صنوعاته يف هذا الكمال �أيكون
ناق�صا يف �صفة من ال�صفات الكمالية؟ كال� ..إننا يف جميع ما نت�صوره
هو �سبحانه ً
ال جند ال�شيء يوجد مثله ،ف�ض ًال عن �أن الناق�ص يوجد ويبتدع الكامل� ،أو �أن
الكامل يوجد �أكمل منه ،هذه احليوانات مهما �صنعت وابتدعت نراها عاجزة عن
�صنع مثلها يف احليوانية ،بل ما يقرب من مثلها ،هذا الإن�سان وهو �أعلمها و�أقدرها
يف ال�صناعة مهما �صنع وابتدع ف�إنه ال يقرب يف م�صنوعاته من الكمال الذي هو
قائم فيه ،ف�ض ًال عن �أن ي�صنع مثله �أو �أكمل منه ،فال يقدر على �صنع نبات ف�ض ًال
عن �صنع حيوان �أو �إن�سان ،غاية ما ي�صنعه �أنه ينحت �صورة جمادية خالية عن
كيماويا يجمع فيه العنا�صر مع بع�ضها ،وال يبلغ من
كل حياة� ،أو يركب تركيبا
ًّ
احلياة �أدنى مبلغ� ،أو يركب �آلة ميكانيكية تتحرك ب�سبب نوامي�س امليكانيكيات
حركة غري دائمة وال حياة هناك وال �إح�سا�س ،و�إذا �أراد الت�صرف ب�شيء من
احليوان �أو النبات بتغيري �صورته فال قدرة له على ذلك �إال با�ستعمال النوامي�س
املو�ضوعة للتغيري يف ذلك ال�شيء من جانب الإله �سبحانه ،ويف احلقيقة لي�س
التغيري احلادث هناك �صن ًعا له ،وما له فيه �إال �أنه اكت�شف على النامو�س الذي
ين�ش�أ التغيري عنه ،و�سلطه على الأمر الذي يريد تغيريه ،ولو كان ذلك ب�صنعه
وخلقه لكان يعلم �ش�ؤونه قبل بروزه ،فيعلم قدره وكيفيته بكل تدقيق ،واحلال
لي�س كذلك.
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بيان ذلك �أن الإن�سان �إذا �أراد �أن يجعل فرخ الطائر م�شو ًها يف خلقته ي�سلط
احلرارة على جانب من البي�ضة بقوة وي�ضعفها عن جانب �آخر ،فيظهر الفرخ منها
بت�شويه خم�صو�ص ،فذلك الت�شويه لي�س �صن ًعا لذلك الإن�سان ،و�إال لكان يعلم
قدره وكيفيته وحتديده ومو�ضعه من الفرخ بكل تدقيق قبل �أن يخرج من البي�ضة،
واحلال لي�س كذلك ،غاية الأمر �أنه بالتجربة �أو ال�صدفة اطلع على نامو�س تغيري
الفرخ يف البي�ضة وت�شويهه ،ف�صار ي�ستعمله يف �سبيله ،كالذي يعلم �أن املاء يروي
الظم�أ ،فعندما يظم�أ ير�سل املاء يف معدته فريتوي ويذهب ظم�ؤه� ،أيقال� :إن هذا
املر�سل للماء هو الذي �أوجد الإرواء و�أذهب الظم�أ ،ويعد ذلك من م�صنوعاته؟
كال ..غاية ما فعل �أنه �أر�سل املاء يف املعدة ،واملاء عندما و�صل �إليها ن�ش�أ عنه تربيد
حرارتها وذهاب العط�ش ،وما لذلك املر�سل فيما حدث من ذلك �أدنى ت�أثري ،ومن
هنا يظهر بالطريق الأوىل �أن زارع الزرع مهما �سعى يف بروزه وبدو ثمرته للوجود
با�ستعمال النوامي�س املعروفة لذلك ال يقال عنه �إنه �أوجد هذا الزرع و�أبدى
ثمرته ،وكونهما على ما فيهما من الرتكيب العجيب واخلوا�ص البديعة ،فلي�س
�شيء من ذلك م�صنو ًعا له على �سبيل احلقيقة ،نعم ..طريق املجاز ال حجر فيه،
وهكذا يقال يف جميع ما يت�سبب الإن�سان يف وجوده با�ستعمال نوامي�س الأكوان
ال �صنع له فيها �إال ت�سيري النوامي�س يف �سبلها ،ثم الآثار تن�ش�أ عنها (و�سي�أتي
�أن �أتباع حممد  يقولون� :إن الآثار تن�ش�أ عن نوامي�سها بخلق اهلل تعاىل ال
بت�أثريها كما �سي�أتي حتقيقه).
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ف�أتباع حممد  ملا تبني لهم ما تقدم من �أن ال�شيء ال ي�صنع مثله ،ف�ض ًال
عن �أنه ي�صنع �أكمل منه ،قالوا :ال بد �أن الإله املوجد للمادة على نوامي�سها
العجيبة التي تهيئها للتطورات التي ال حت�صى ،واملبدع منها تلك الأنواع البديعة
التي ال ت�ستق�صى ،يجب �أن يكون له مرتبة الكمال يف �صفاته التي ثبتت له
بالدليل ،ويف كل �صفة كمالية تليق به تعاىل ،و�إال لكان مثل م�صنوعاته �أو دونها،
وذلك خالف ما علمه العقل و�صدق به ،فاعتقدوا حينئذ �أن ذلك الإله �سميع
ب�صري متكلم مت�صف بكل �صفة كمالية تليق به تعاىل� ،إذ ال يقبل العقل �أن يكون
�أ�صم �أعمى �أبكم وهو الذي �أبدع ال�سمع و�أنار الب�صر و�أطلق الل�سان بالكالم ،وال
ناق�صا يف �صفة كمالية وقد �أوجد نظريها يف م�صنوعاته على �أكمل وجه،
�أن يكون ً
لكن جميع ما اعتقدوه له من ال�صفات يعتقدون �أنها لي�ست ك�صفات احلوادث،
وال ت�شبهها يف احلقيقة و�إن �شاركتها يف اال�سم مل�شابهة الآثار ،وقد تقدم �أن م�شابهة
الآثار ال توجب م�شابهة ما ن�ش�أت عنه ،ف�سمعه �سبحانه لي�س ِب�ص َماخ((( ،بل هو
�صفة قدمية قائمة بذاته تنك�شف بها م�سموعاته ،وب�صره لي�س مبقلته ،بل هو �صفة
قدمية قائمة بذاته تنك�شف بها مب�صراته ،وكالمه لي�س بحرف وال �صوت ،بل هو
�صفة قدمية قائمة بذاته يفهم عنه بها ما يريد �إفهامه لأحد م�صنوعاته ،وهكذا القول
يف بقية �صفاته التي تقدمت من العلم والإرادة والقدرة واحلياة ،فهي �صفات قدمية
قائمة بذاته تعاىل ،يتعلق منها ما كان له تعلق بالأ�شياء ح�سب اقت�ضائه تعلق
ال�صماخ :القناة اخلارجية التي َت ِ�صل الأذن باملخ ،وهو من جوارح املخلوقات التي ينزه عنها وعن غريها اخلالق
((( ِّ
�سبحانه مما مل يثبته لنف�سه( .م).
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انك�شاف �أو تخ�صي�ص �أو �إحداث ،و�إال فلو كانت �صفاته تعاىل ك�صفات احلوادث
لكان حاد ًثا مثلها ،وقد قام الدليل على وجوب قدمه تعاىل وا�ستحالة حدوثه ،وقد
تقدم �شرحه.
ثم �إن �أتباع حممد  عندما �آمنوا بر�سالته من عند ذلك الإله �سبحانه
ب�سبب الدالئل التي قامت معهم على �صدقه ،وجدوا يف �شريعته �إثبات ما
يو�صلهم �إليه الدليل العقلي من تلك ال�صفات التي مر ذكرها لإله العامل مما
يتوقف عليه �أمر الألوهية ،ومما يقت�ضيه عظمة �ش�أنها من ال�صفات الكمالية وغري
ذلك من �صفات العدل والرحمة والكرم والهداية والإح�سان� ،إىل �أمثال ذلك
مما طفحت به ن�صو�ص تلك ال�شريعة ،وقد يوجد فيها �إثبات �صفات له تعاىل ال
يوجد عند العقل دليل على �إثباتها وال على نفيها ،فاعتقدوها لورود الن�ص بها يف
ال�شريعة املحمدية؛ لأن املخرب بها وهو حممد � صادق جمزوم ب�صدقه ملا قام
لديهم من الدالئل القاطعة على �صدقه ،والعقل ال يحيلها.
وكذلك ورد يف هذه ال�شريعة �إثبات �أ�شياء للإله �سبحانه مما يوهم اجل�سمية،
وذلك كالوجه والعني واليد والإ�صبع والقدم ،فاعتقد �أتباع حممد � إثباتها
له تعاىل ،ولكن حيث قام الدليل العقلي والنقلي على تنزيهه تعاىل عن اجل�سمية
مل يعتقدوا معانيها املتبادرة ،واعتقدوا �أن لها معاين تليق به تعاىل لي�ست كاملعاين
التي يف احلوادث ،وفو�ضوا علم حقيقتها �إليه �سبحانه ،فيقولون مثالً :له تعاىل يد
جرا ،هو �سبحانه �أعلم بحقيقة املعنى
لي�ست ك�أيدينا ،وعني لي�ست ك�أعيننا ،وهلم ًّ

191

الرد على اجلاهلني بالإ�سالم

191

من ذلك ،فهم بذلك منزهون له تعاىل ومفو�ضون �إليه �سبحانه ،و�إجمال الأمر
�أنهم اعتقدوا ات�صاف �إله العامل �سبحانه بكل كمال يليق ب�ش�أنه ،وتنزيهه عن كل
نق�ص ال يليق به �سبحانه ح�سبما دلهم عليه العقل و�أفادهم �إياه ال�شرع املحمدي.
أي�ضا
ثم �إن هذا ال�شرع كما جاءهم ب�إثبات �صفات الإله �سبحانه جاءهم � ً
ب�إثبات �أ�سمائه تعاىل التي �سمى بها نف�سه ،ومنها لفظ «اهلل» الذي هو اال�سم
اخلا�ص به الذي ال يطلق على �سواه ،وهذا اللفظ و�إن كانت اللغة العربية تطلقه
على موجد العامل �سبحانه قبل بعثة حممد  ،ولكن جاءت �شريعته ب�إطالقه
عليه تعاىل ،ف�صار ت�سميته به �سبحانه عند �أتباع حممد  ت�سمية �شرعية،
اعتمدوا بها على ن�ص ال�شرع املحمدي ال على جمرد اللغة العربية ،وهكذا بقية
�أ�سمائه تبارك وتعاىل.
ثم �إن ال�شريعة املحمدية كما عرفت �أتباعها بوجود اهلل تعاىل ،وات�صافه
أي�ضا �أو على جوازه ،وب�أ�سمائه
بتلك ال�صفات الكاملة مما يدل العقل على �إثباته � ً
الكرمية ،فقد هدتهم �إىل طرق اال�ستدالل على وجوده وات�صافه بتلك ال�صفات
وعظمتها بدالئل عقلية برهانية ودالئل �إقناعية ،تن�شرح لها ال�صدور ،وتطمئن
عندها القلوب ،فانفتح لهم بذلك باب وا�سع و َم ْه َيع((( رحب ،و�أنا �أريد �أن
�أذكر لكم �شي ًئا من ذلك مما يدل على وجود �إله العامل �سبحانه ،وات�صافه بتلك
ال�صفات الكاملة ،وعظمته وعظمتها وات�ساع �آثارها مما يربي يف القلوب تعظيم
((( َم ْه َيع :طريق وا�ضح وا�سع( .م).
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�ش�أنه جل جالله ،والت�صديق بقدرته على �أعظم امل�صنوعات و�أكرب املبتدعات،
وقبل ذلك �أُ ِّقدم لهذا الأمر مقدمة لها ارتباط به ونفع فيه ف�أقول :ال يخفى �أن
للمادة و�أنواعها �صفا ًتا عامة وذلك كالتحيز ال�شامل جميع الأج�سام ،و�صفات
خا�صة وذلك كقبول االنطراق للحديد واالنق�صاف للزجاج ،ف�إنهما خا�صان بنوع
دون نوع من الأج�سام ،والذي يظهر من كالمكم يف كتب علومكم �أن ال�صفات
العامة ال تنفك عن �شيء من �أنواع املادة �أ�صالً ،وي�ستحيل انفكاكها عن �شيء
منها ،و�أما ال�صفات اخلا�صة فالذي يظهر من كالمكم �أن كل �صفة منها قد تنفك
عن �صاحبها ب�سبب من الأ�سباب الطبيعية ،فتقولون� :إن احلديد مث ًال تفارقه
�صفة قبول االنطراق وتخلفها �صفة قبول االنق�صاف �إذا نقع يف املحلول الفالين،
واملغناطي�س تفارقه �صفة جاذبية احلديد عند ح�صول الزلزلة ،وعلى ذلك �صنعت
الآلة املنبهة على قرب الزلزلة ليحرت�س منها ،فهذا ت�صريح منكم بانفكاك ال�صفة
اخلا�صة عن �صاحبها ب�سبب من الأ�سباب الطبيعية كما قدمنا.
و�أما �أتباع حممد  فهم يقولون يف ال�صفات العامة التي يتربهن عندهم
ثبوتها يف جميع �أنواع املادة� :إننا بالت�أمل فيها جندها تنق�سم �إىل ق�سمني:
•ق�سم منها ال ينفك عن جميع �أنواع املادة ،وي�ستحيل انفكاكه عنها ،وهذا
ال تتعلق قدرة اهلل تعاىل ب�إعدامه منها مع حتققها يف املوجود؛ لأن قدرته
تعاىل ال تتعلق ب�إعدام الواجب؛ �أي :الأمر الذي يجب وجوده وي�ستحيل
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قدرا من الفراغ ،فال ميكن �أن
عدمه ،وذلك كالتحيز للج�سم؛ �أي� :أخذه ً
يوجد ج�سم غري متحيز.
•وق�سم منها يجوز عق ًال �أن ينفك عن جميع الأنواع ،فال مانع من �أن قدرة
اهلل تعاىل تتعلق ب�إعدامه من جميع الأنواع �أو من �أي نوع منها؛ لأنه
اجلائز العقلي الذي هو حتت ت�صرف قدرته تعاىل ،وذلك كاجلاذبية العامة
للأج�سام ،وكجاذبية املال�صقة؛ �أي :القوة اجلاذبة لأجزاء اجل�سم الفردة
من جن�س واحد كاحلديد حتى تتال�صق ويتكون اجل�سم ،و�أمثال ذلك،
واجبا
ف�إنهم يقولون� :إن هذا الق�سم �إن ثبت ح�صوله يف الأج�سام فهو لي�س ً
لها ،بل ح�صوله فيها على �سبيل اجلواز العقلي ميكن للعقل �أن يت�صور
خاليا
وجوده فيها و�أن يت�صور عدمه منها ،ف�أي مانع مينع من ت�صورنا اجل�سم ً
عن اجلاذبية العامة فال يجذب غريه وال غريه يجذبه؟ و�أي مانع مينع من
خاليا عن جاذبية املال�صقة ،ويكون تال�صق �أجزائه ب�سبب
ت�صورنا اجل�سم ً
�آخر غريها؟ على �أن قولكم بها مع م�صاحبة قوة الدفع لها؛ �أي :القوة
التي تتدافع بها الأجزاء حتى تبقى بينها م�سام ومتانع القوة اخلارجية �إذا
�ضغطت اجل�سم كما هو م�شروح يف كتبكم ي�شبه �أن يكون قو ًال باجتماع
ال�ضدين ،و�إن قلتم :ال ميكن �أن يت�صور تكون الأج�سام �إال بها ،قلنا :ميكن
�سببا يقول :ميكن �أن يكون ذلك
عندنا بقدرة اهلل تعاىل ،و�إن قلنا� :إن هناك ً
ال�سبب غريها ،فما املانع من �أن الأجزاء الفردة التي قلتم بها يف الأج�سام
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و�أنها ذات �أ�شكال متغرية ،هي ذات نتوءات وذات جتاويف ،فعند اجتماعها
تتداخل النتوءات يف التجاويف وتتما�سك ،ف�إن كانت تلك التجاويف
غري �ضاغطة على النتوءات �أو �ضعف �ضغطها ب�سبب مثل احلرارة يوجب
غازيا ،و�إن كانت �ضاغطة عليها �أو ا�شتد
ات�ساعها كان اجل�سم �سائ ًال �أو ًّ
�ضغطها ب�سبب مثل الربودة ت�صالب اجل�سم على قدر ال�ضغط و�صار جام ًدا،
ويعلل عن تدافع الأجزاء حينئذ ب�أنه متى كانت جتاويفها �ضيقة ال تدخل
فيها النتوءات بتمامها ،فتبقى خاليا بني الأجزاء وهي امل�سام املوجودة يف
كل ج�سم ،وهذا التعليل لتما�سك �أجزاء الأج�سام املتحدة اجلن�س ،وهو
أي�ضا للعقل يف
�أن ذلك لوجود نتوءات وخاليا يف الأجزاء الفردة يظهر هو � ً
تال�صق الأج�سام املختلفة اجلن�س كما بني الورق وال�صمغ ،ف�إن التعليل به
�أقرب للعقل من تعليلكم ذلك التال�صق بقوة ت�سمى قوة االلت�صاق تكون
بني الأج�سام املختلفة اجلن�س كما قدمنا.
وملا كانت الأجزاء الفردة عندكم ذات �أ�شكال متغرية ،و�إن مل تقبل
الق�سمة فع ًال فهي تقبلها عق ًال كما يف كتبكم� ،صح لنا �إلزامكم بفر�ض النتوءات
واخلاليا بخالف الأجزاء الفردة عند �أتباع حممد  ،ف�إنها ال ي�صح فيها ذلك،
وال تظنوا �أين �أقول بوجود النتوءات واخلاليا يف هذه الأجزاء الفردة و�أبني عليه
ذلك التعليل؛ لأين ال �آمن من ورود �إ�شكاالت عليه ،ولكني ذكرته على �سبيل
االحتمال لأريكم تعليلكم يف �أي منزلة من الثبوت و�أن غريه �أقرب منه.
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وامللخ�ص �أن �أتباع حممد  ال يقولون� :إن ما تقدم من ال�صفات
العامة و�أمثاله مفقودة من الأج�سام وينكرون وجودها فيها ،ويحوجونكم �إىل
ح�شد الرباهني عليها ،لي�س الأمر كذلك ،و�إمنا يقولون� :إنها بعد ثبوتها لي�ست
واجبة عق ًال بل هي جائزة الوجود لها وجائزة العدم عنها� ،إذ العقل ال يحيل
وجودها وال عدمها ،وما دامت كذلك فهي حتت ت�صرف قدرة اهلل تعاىل القادر
على جميع اجلائزات العقلية كما تقدم ،فكما �أوجدها يقدر على �إعدامها مع
وجود الأج�سام ،حتى جاذبية املال�صقة ف�إنها لي�ست ب�ضرورية لتكون الأج�سام
كما يلوح من كالمكم ،بل يقدر �سبحانه وتعاىل على جمع �أجزائها الفردة بدونها،
قيا�سا على عادته �سبحانه يف هذا
ب�سبب �أو بدون �سبب ،و�إن كانوا يقولون بالأول ً
العامل من ربط كل �شيء ب�سبب عادي� ،أي جرت عادته ب�إيجاده عنده.
بيان �أن ت�أثري الأ�سباب يف الكائنات لي�س بطبعها

و�أما ال�صفات اخلا�صة ف�أتباع حممد  يقولون مثل قولكم� :إنها لي�ست
واجبة ملو�صوفاتها بل جائزة االنفكاك عنها ،لكن �أنتم تقولون� :إن تلك ال�صفات
تفارق مو�صوفاتها لتغري و�ضع �أجزائها الفردة ب�سبب طبيعي موجب لذلك،
ممتدا بال�سنني
ق�صريا وقد يكون ًّ
ومفارقتها لها حتتاج �إىل زمن كاف لها قد يكون ً
�أو ب�ألوفها ،و�أما �أتباع حممد  فهم يقولون� :إن تلك املفارقة يحتمل �أن تكون
لتغري و�ضع الأجزاء الفردة للج�سم ،ويحتمل �أن تكون لأمر �آخر ما دام الواقع
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مل يتربهن عندهم حقيقته ،و�إذا قام عندهم برهان على �شيء قالوا به ،و� ًّأيا كان
فهو بخلق اهلل تعاىل ،والأ�سباب التي قلتم �إنها موجبة لذلك يقولون �إنها �أ�سباب
عادية� ،أي �أنه جرت عادة اهلل تعاىل ب�إيجاد م�سببها عندها ولي�ست موجبة له وال
م�ؤثرة فيه ،و�إن �سمعتموهم ين�سبون الأمر �إىل �سببه فلي�س اعتقادهم �أنه ي�ؤثر يف
وجوده بطبعه ،بل مرادهم بتلك الن�سبة �أن اهلل تعاىل يخلق ذلك امل�سبب عند
وجود ذلك ال�سبب على طريق عادته يف هذا العامل ،ولو �أراد �أن يخلق ال�سبب
وال يخلق امل�سبب �أو يخلق امل�سبب بدون ال�سبب لفعل ،وما دامت تلك الأ�سباب
غري م�ؤثرة ووجود امل�سببات بخلقه تعاىل فهم يقولون يف الزمان الذي قلتم �إنه يلزم
ملفارقة ال�صفات ملو�صوفاتها ما هو �إال بطريق العادة له تعاىل ،ولو �أراد �أن يحدث
املفارقة بلحظة لفعل ،وال يحتاج �إىل زمن ممتد ،مث ًال �إذا قلتم� :إن احلديد �إذا نقع
يف ال�سائل الفالين تفارقه �صفة االنطراق وتخلفها �صفة االنق�صاف((( لتغري و�ضع
�أجزائه الفردة ب�سبب النقع ،ويحتاج ذلك لزمن كاف ،وذلك ال�سائل م�ؤثر بطبعه
يف ذلك التبدل موجب له ،وذلك الزمان الزم ال يتم الأمر بدونه ،قال �أتباع
حممد � :إن ذلك التبدل ح�صل بفعل اهلل تعاىل ب�أن �أعدم �صفة االنطراق
و�أوجد �صفة االنق�صاف� ،سواء كان ذلك لتغري و�ضع الأجزاء �أم لأمر �آخر مل
موجبا له ،و�إمنا جرت
نعلمه ،وذلك املحلول لي�س م� ًؤثرا بطبعه يف ذلك التبدل وال ً
عادة اهلل تعاىل ب�إحداث التبدل عند النقع فيه ،والزمان الذي يتم فيه التبدل
((( االنق�صاف :االنك�سار( .م).
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واجبا ،بل اهلل تعاىل يقدر على �إحداث التبدل بلحظة كما يقدر على
لي�س �شرطًا ً
�إحداثه بدون نقع احلديد يف ذلك ال�سائل.
وهكذا القول ب�أن النار حترق اجل�سم الفالين ،واملاء يروي العط�ش ،و�أمثال
ذلك ،يقول �أتباع حممد  :ال �شيء من ذلك م�ؤثر بطبعه ،بل اهلل تعاىل
يخلق الآثار التي تن�ش�أ عن هذه الأ�شياء عندها ب�شروط و�أحوال عادية ،وهو
قادر على خلق تلك الآثار بدون وجود �شيء مما تن�ش�أ عنه ،كما هو قادر على
�إعدامها مع وجود ما تن�ش�أ عنه ومع توفر ال�شروط ودفع املوانع ،والذي حمل �أتباع
حممد  على القول مبا تقدم من عدم ت�أثري الأ�شياء بطبعها بل بخلق اهلل
تعاىل هو:
�أو ًال :ما قام عندهم من الأدلة على تفرد اهلل تعاىل بخلق جميع ما يحدث يف هذا
الكون ،فلو كانت الأ�شياء م�ؤثرة بطبعها يف وجود الآثار التي تن�ش�أ عنها لكانت
خالقة لها ،وقد قام الدليل على ا�ستحالة اخللق لغري �إله العامل وهو اهلل تعاىل ،وال
�سيما �أن بع�ض تلك الآثار تكون متقنة حمكمة ،يحكم العقل ب�أن ح�صولها على
هذا الإحكام ال بد �أن يكون عن روية وعلم و�إدراك تام للذي �أحدثها ،و�إثبات هذه
ال�صفات لتلك الأ�شياء اجلمادية مما ال يقول به عاقل.
مثال هذا النبات املحتوي على التكونات العجيبة من جذور و�ساق
و�أغ�صان و�أوراق و�أزهار و�أثمار و�أع�ضاء تنا�سل وبزور ب�أ�شكال و�ألوان وطعوم
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وخوا�ص حتتار عندها الأفكار ،وين�ش�أ جميع ذلك عن الرتاب واملاء والهواء ،فعقول
�أتباع حممد  بل �سائر العقول ال�سليمة ال تقبل �أن هذه التكونات املحتاجة
للعلم والقدرة والتدبري قد �أحدثها الرتاب واملاء والهواء اخلالية عن هذه ال�صفات،
فلذلك يحيلون �إحداثها وخلقها على القادر العليم �سبحانه الذي قام الدليل
عندهم على �أنه هو الذي �أوجد �أ�صل املادة من العدم قابلة تلك التطورات.
وثانيا :على فر�ض غ�ض النظر عما تقدم من تفرد اهلل تعاىل باخللق ،قد نظروا
ً
�إىل هذه الأ�شياء التي تن�ش�أ عنها الآثار ،وت�أملوا يف حقيقتها ،فوجدوا �أنها لي�ست
مقت�ضية لتلك الآثار� ،إذ ال �شيء فيها يلزم العقل باعتقاد �أنها مقت�ضية لها ،مث ًال
احلرارة تذيب الثلج ،والربودة جتمد املاء ،و�إذا نظر �إىل حقيقتهما مل يظهر للعقل
وجه اقت�ضائهما لذينك الأثرين كما يظهر وجه اقت�ضاء اجل�سم للتحيز ،ووجه
اقت�ضاء اجل�سمني �أن ال يتداخال ويحال يف حيز واحد مثالً ،ف�إذا قالوا لكم :ولمِ َ مل
يكن احلال يف احلرارة والربودة بالعك�س؟ ماذا يكون جوابكم؟ �أتقولون هذا طبع
كل منهما؟ فيقولون لكم :ولمِ َ مل يكن طبع كل منهما بالعك�س؟ �أتقولون :لأن
احلرارة ت�ضعف قوة املال�صقة والربودة تقويها؟ فيقولون لكم :ولمِ َ مل يكن الأمر
جرا ،فما ي�سعكم بعد ذلك �إال �أن تقولوا :ما كان اخت�صا�ص كل
بالعك�س؟ وهلم ًّ
منهما بخا�صته �إال بتخ�صي�ص خم�ص�ص ،فيقولون لكم� :إن ذلك املخ�ص�ص هو
اهلل تعاىل الذي �أوجد املادة ،وهو الفاعل املختار الذي خ�ص ما �شاء مبا �شاء ،وبعد
ذلك كله يقولون :ما دام �أن الأ�شياء لي�ست م�ؤثرة بطبعها والت�أثري بخلق اهلل تعاىل،
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�ضروريا بل هو �شرط عادي ،فاهلل قادر
فالزمان املفرو�ض حل�صول الآثار لي�س �شرطًا
ًّ
على خلق الأثر بلحظة كلمح الب�صر �أو �أقرب؛ لأنه قد ثبت بالدليل �أن قدرته تامة
وال ت�شابه قوى احلوادث ،فال يحتاج �إىل الزمان يف �أعماله كما حتتاج قوى احلوادث
أي�ضا لو كانت
التي كلما ا�شتدت ق�صر زمن عملها ،وكلما �ضعفت طال زمنه ،و� ً
قدرته حتتاج �إىل الزمان يف �أعماله كما حتتاج �سائر القوى لكنا نرى امل�صنوع الذي
ظَم ودقة ال�صنعة وكرثة الأ�شكال والرتاكيب واخلوا�ص ال يح�صل
ي�شتمل على ال ِع ِ
دائما تكونه �إال يف زمان �أطول من زمان تكون امل�صنوع الذي ال ي�شتمل على �شيء
ً
من ذلك ،واحلال �أن الأمر لي�س كذلك؛ لأنا نرى النبات الفالين من النوع الأول
يربز للوجود يف مدة ق�صرية ،والنبات الفالين من النوع الثاين قد يربز للوجود يف
مدة طويلة �أ�ضعاف مدة بروز الأول ،فهذا يدل على �أن امتداد الزمان لي�س �شرطًا
يف �إيجاد اهلل للمخلوقات و�إال لكان الأمر بالعك�س فيما مثلنا.
ثم ال تظنوا من قول �أتباع حممد � إن هذه الأ�شياء ذات الآثار مل
كون تلك الآثار هو �شرط
يكن ت�سبب تلك الآثار عنها �إال ًّ
عاديا ،و�إن الزمان ل َت ُّ
أي�ضا� ،إنهم يقولون بكرثة انخراق العادة يف ذلك حتى تطالبوهم بذكر
عادي � ً
ال�شواهد الكثرية على انخراقها ،ف�إنهم ال يقولون بهذا �أ�صالً� ،إمنا يقولون :الت�سبب
عادي والزمان �شرط عادي ،واهلل قادر على خرق العادة فيهما ،ولي�س ذلك مبحال،
ولكن خرق العادة يف ذلك مل يعهد منه تعاىل �إال لنحو معجزة لنبي �أو كرامة
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متواترا� ،أو �شاهدوه من ر�سولهم حممد  عندما
لويل على ح�سب ما نقل لهم ً
ادعى الر�سالة وظهرت على يده املعجزات بخرق العادات.
ف�إذا تقرر ما تقدم من هذه املقدمة ووعيتموه ب�أفئدتكم ف�أقول :تعالوا حتى
ننظر يف مادة هذا العامل و�أنواعها ،وما ا�شتملت عليه من ال�صور الغريبة ،وما تتطور
به من الأطوار العجيبة ،لنعلم �أن قيام ذلك فيها من �صنع املادة وحركة �أجزائها،
�أم من ت�أثريات بع�ضها ببع�ض� ،أم من �صنع �إله عليم مريد قادر حكيم ،يخ�ص�صها
مبا ي�شاء ويطورها كيف �أراد� ،إعما ًال بغاية العظمة ونهاية الإحكام والتدبري ،مما يدل
على �أن عظمته وعظمة �صفاته ال حتد وال تدركها العقول ،وال حتيط بها الأفكار،
وكل عمل بعدها من جائزات العقل مهما بلغ يف العظمة وت�سامى يف الدقة وتعاىل
يف الإحكام ،فهو يف جانب عظمة ذات هذا الإله وكمال �صفاته حقري هني وا�ضح
بينِّ � ،سبحانه ما �أعظم �شانه ،وما �أكمل �سلطانه ،بيده اخللق والتدبري ،وهو على كل
�شيء قدير.

العلم والإميان

اال�ستدالل على وجود اهلل تعاىل بعامل الكواكب

لننظر �إىل عامل الكواكب فنجد على ما ن�صت عليه كتب الهيئة عندكم �أن
جدا ،والبع�ض
ك ًّال منها اخت�ص بخا�صية مل توجد يف �سواه ،فالبع�ض منها �صغري ًّ
جدا حتى �إن �أر�ضنا بالن�سبة �إليه كحبة رمل بالن�سبة �إىل كرة قطرها ذراع
منها كبري ًّ
�أو �أكرث ،ف�إن كان قطر �أر�ضنا �سبعة �آالف وت�سعماية واثني ع�شر ميالً ،وحميطها
اال�ستوائي �أربعة وع�شرين �أل ًفا وثمامناية وت�سعة وت�سعني ميالً ،فقطر ال�شم�س
ثمامناية واثنان وخم�سون �أل ًفا وخم�سماية وثمانون ميالً ،وحميطها مليونان و�ستمائة
وثمانية و�سبعون �أل ًفا وخم�سماية ميل ،وجرمها مثل جرم �أر�ضنا مبليون ومايتني
وت�سع وخم�سني �أل ًفا و�سبعماية مرة ،ومنها القريب �إلينا والبعيد عنا مباليني من
الأميال ،ومنها ما يومه و�سنته دون يومنا و�سنتنا ،ومنها ما هو �أكرث من ذلك بكثري،
حتى �إن �سنة زحل ت�سع وع�شرون �سنة من �سنيننا ،و�سنة �أورانو�س �أربع وثمانون،
و�سنة نبتون ماية و�أربعة و�ستون وك�سور ،ومنها ما هو بطيء ال�سري يف فلكه ،ومنها
ما هو �سريع ال�سري ،حتى �إن امل�شرتي يجري ثالثني �ألف ميل يف ال�ساعة ،فيجري
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ت�سعة �أميال كلما تنف�س الإن�سان مرة ،و�سرعة �أجزائه اال�ستوائية يف دورانه على
حموره �أربعماية و�سبعة و�ستون ميالً ،ومنها ما نوره �أحمر ،ومنها ما نوره �أ�صفر،
ومنها ما نوره �أبي�ض ،ومنها غري ذلك ،ومنها ما نوره �أ�صلي كال�شم�س والثوابت،
ومنها ما نوره مكت�سب من نور غريه كالقمر وبقية ال�سيارات ،ومنها ما يخلو عن
عظيما ،ف�شم�سنا على قول بع�ضكم لو
قدرا ً
احلرارة ،ومنها ما فيه حرارة تبلغ ً
مقدارا من اجلليد يغطي
جمعت حرارتها لكانت كافية لأن ُتذيب يف يوم واحد ً
كل وجه الأر�ض و�سمكه �أحد ع�شر ميالً ،والذي ي�صل من حرها �إىل الأر�ض
هو جزء من �ألفي مليون وثالثمائة وواحد وثمانني مليونًا ،ومنها الثوابت؛ وهي:
�شمو�س �أ�ضوا�ؤها ذاتية ك�شم�سنا ،ت�ضيء على عوامل تتعلق بها ،وهي لي�ست ثابتة
كما يتوهم من ا�سمها ،بل هي متحركة ،لكن لفرط بعدها عنا ال تظهر لنا حركاتها
�إال بعد قرون كثرية ،فتبقى على ن�سبة بع�ضها �إىل بع�ض و�ض ًعا.
ومنها ما هو نا ٍء عن ال�شم�س يبعد عنها على توايل الأيام ،ومنها ما هو ٍ
دان
�إليها كذلك ،ومنها املتغري يزيد �ضو�ؤه تارة وينق�ص �أخرى ،ومنها الوقتي �أي الذي
ممتدا ثم يختفي وال يعود �أ�صالً ،ومنها ما نوره ال ي�صل �إلينا �إال
يظهر زمانًا قد يكون ًّ
بعد �سنني �أو مئات من ال�سنني ،مع �أن نور �شم�سنا ي�صل �إلينا مبدة ثماين دقائق
وبع�ض ثوان ،مع �أن ال�شم�س تبعد عنا ما ينوف عن ت�سعني مليون ميل ،ومنها ما
تظنون �أن فيه �سكانًا ،ومنها ما ال تظنون فيه ذلك ،ومنها ال�شمايل ومنها اجلنوبي
ومنها املتو�سط ،ومنها الليلي والنهاري ،ومنها ما يت�سع وجهه املنري تارة وي�ضيق
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�أخرى ،ومنها ما لي�س كذلك ،ومنها الكا�سف ومنها املك�سوف ،ومنها ومنها...
وهي قائمة يف الف�ضاء بنامو�س اجلاذبية العامة كما تقولون ،ولعلها بنامو�س �آخر
من نوامي�س الكون التي �أجراها خالقه فيه� ،سائرة يف �أبراجها ومنازلها على
غاية ال�ضبط والإحكام بحركات خمتلفة ودورات متنوعة ،ت�ضبط بها الأوقات،
ويعلم منها ال�سنون والأ�شهر والأيام وال�ساعات ،ومتتاز الف�صول برتتيب حتتار فيه
العقول ،واملرجع يف اجلميع �إىل الفاعل القادر ،مع ما فيه من منافع املخلوقات من
نبات وحيوان ومعدن ،تربو بحرارة �أنوارها ،وتتهي�أ لها الأغذية على قدر حاجاتها،
�إىل غري ذلك مما يعجز عن �إح�صائه الل�سان وتكل لديه الفكر ويخ�س�أ((( الب�صر،
ف�إذا كانت مت�ساوية يف �أ�صل املادة ولي�ست مادتها تقت�ضي تخ�صي�ص كل منها مبا
اخت�ص به عن �سواه ،فيقال بعد ذلك� :إن الذي خ�ص ك ًّال منها مبا اخت�ص به
ورتبها على نظامها العجيب م�شتملة على املنافع ح�سب م�صلحة املخلوقات مع
ذلك الإتقان هو حركة �أجزائها الفردة اخلالية عن كل معرفة و�إرادة وتدبري� ،أم
يقال� :إن الذي �أبدعها كذلك هو العليم املريد القادر احلكيم.
اال�ستدالل بكائنات اجلو

لننظر �إىل اجلو وما يحتوي عليه من الكائنات ،فرنى فيه الهواء اجلوي
الذي فيه حياة النبات مبا ميت�ص منه ،وحياة احليوان بتطهري دمه باال�ستن�شاق
((( يخ�س�أ الب�صر :يكلّ  ،يعيا( .م).
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وافرا
ودخوله �إىل رئته ،وملا كان االحتياج �إليه �أ�شد من جميع ما �سواه كان ً
كثريا ً
�سهل امل�أخذ مهي�أة �آالت تناوله على �أكمل ما يكون لقبول �سرعة العمل ،وهكذا
نرى احلكمة جارية يف �أن ال�شيء كلما ا�شتدت احلاجة �إليه كان �أوفر و�أ�سهل،
يظهر ذلك بالت�أمل يف هذا الهواء ثم املاء ثم الغذاء ثم عقاقري الدواء ثم �أحجار
الزينة والبهاء ثم وثم....
وجند فيه الرياح وت�صريفها ومنافعها واختالفها ،وما اخت�ص به كل منها
من اخل�صائ�ص ،فمنها ال�شرقي والغربي وال�شمايل واجلنوبي وما بني ذلك ،ومنها
الرطب والياب�س واحلار والبارد وال�شديد وال�ضعيف والليلي والنهاري ،واملنتظم يف
�أوقات خم�صو�صة وغري املنتظم ،والبطيء يف �سريه وال�سريع فيه ،من �سبعة �أميال
يف ال�ساعة �إىل واحد وت�سعني ،وقد تبلغ �سرعته يف ال�ساعة مائة وع�شرين مي ًال
�أو �أكرث لكنه نادر ،ومنها الزوبعة والإع�صار ،قائمة مبنافع �سكان الأر�ض ،فت�سوق
ال�سحاب �إىل مواقع مطره ،وتلقح الأثمار بنقل مادة التلقيح من �أع�ضاء التذكري
�إىل �أع�ضاء الت�أنيث ،وتروح الأرواح وتلطف احلرارة ،وت�سوق ال�سفن يف البحار،
وتن�شر بزور النباتات على �سطح الأر�ض� ،إىل غري ذلك مما ُي ْع ِجز احلا�سب ويوهن
الكاتب.
وجند فيه ال�سحاب وما ا�شتملت عليه من ال�صنع العجيب والتكون الغريب
حتى ا�ستطاع الهواء حملها ،ونقلتها الرياح �إىل الأمكنة املحتاجة �إىل َو ْبلها(((،
(((	الو ْبل :املطر ال�شديد ال�ضخم القطرة( .م).
َ
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وي�صحبها الربق والرعد اللذان يظن �أن من حكمتهما حتليل مياهها ب�سبب حرارة
النور وحركاته التموجية وحركات الرعد االرجتاجية ،مع ما فيهما من داللة �سكان
البوادي على مواقع �سقوط املطر ،ونرى الثلج ينعقد ب�سبب الربد ،ويقع �أكرثه
على اجلبال ليقيم مدة يتحلب ما�ؤه �إىل بواطنها وخمازنها التي يف جوفها ،فتخزنه
أنهارا ،ترتوي مبائها الأر�ض
ملنافع املخلوقات ،وتخرجه من منافذها فيجري ينابيع و� ً
واحليوان يف مدة ال�صيف ،وتن�ش�أ عنه الريا�ض واجلنان� ،إذ لو كان ال�سحاب ال
يلقي على الأر�ض �إال املطر النحدر ب�سرعة من ر�ؤو�س اجلبال (وال�سيل حرب
للمكان العايل)((( قبل �أن متتلي خمازنها مقدار ما يكفي جلري الينابيع والأنهار،
�إىل غري ذلك من كائنات اجلو التي �أُ ِّلف يف علمها جملدات.
ولنذكر هنا النور لأنه ملا كان امتداده �إمنا هو يف الف�ضاء جاز لنا �أن نذكره
يف كائنات اجلو ،فرنى ما ا�شتمل عليه من النوامي�س العجيبة التي احتملت
علما م�ستقالًّ ،وذلك كانعكا�سه وانحالله �إىل �سبعة �ألوان ،وغري ذلك مع ما فيه
ً
من منافع احليوان والنبات من النمو وال�صحة ،وقتل اجلراثيم ال�سامة ،وك�شف
املرئيات ،وثمرات �أخرى ال حت�صى ،ثم �إنه مع ظهوره بنف�سه للب�صر و�إظهاره لغريه
فقد خفيت حقيقته عليكم ،وا�ضطربتم يف تف�سريه ،قال �أكرب م�شاهريكم� :إنه
جدا ،تنت�شر عن اجل�سم املنري ،ورد عليه مت�أخروكم ب�أدلة وا�ضحة
ذرات �صغرية ًّ
وقالوا� :إنه اهتزاز �أجزاء املادة الأثريية ال�سارية يف الكون ،فهو عبارة عندهم عن
((( وال�سيل حرب للمكان العايل :ال�سيل ال ي�ستقر على املكان املرتفع( .م).
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حركة الأجزاء املذكورة ،واعتمد جمهوركم الآن على هذا التف�سري ،وبنيتم عليه
ال�صروح.
ولقائل �أن يقول :ما بال تلك الأجزاء الأثريية تخرق حركتها لوح بلور
ب�سماكة كثري من الأذرع ،و�إذا طلي �أحد وجهيه بطبقة رقيقة من احلرب الأ�سود مث ًال
عجزت تلك احلركة عن خرقها ،ك�أنها �صدت ب�أ�سوار خانية �أو جبال هماليا(((،
هال خرقت تلك الطبقة الرقيقة غري ال�صلبة كما خرقت اللوح ال�سميك ال�صلب؟
و�إن قلتم� :إن اللون قد �أبطل تلك احلركة بطبعه ،قلنا :ال مانع �أن يكون ذلك
بخلق اهلل تعاىل ،ولكن بينوا لنا على تف�سريكم هذا كيف قويت تلك احلركة على
خرق اللوح ال�سميك ال�صلب ،وعجزت عن تلك الطبقة الرقيقة غري ال�صلبة،
و�إن قلتم� :إن اللون يت�شرب النور ،قلنا لكم :بينوا لنا ما معنى ت�شرب اللون
أي�ضا �إن �صناعكم قد
للنور الذي هو حركة �أجزاء بعبارة وا�ضحة يقبلها العقل ،و� ً
اخرتعوا دهانًا �إذا عر�ض لنور ال�شم�س بع�ض دقائق �أ�ضاء يف الظالم طول الليل،
فعلى تف�سريكم للنور �إن قلتم �إن تلك احلركة املنبعثة عن الدهان يف الظالم من
انعكا�س النور ،قلنا :بينوا كيف دامت تلك احلركة نا�شئة عن الدهان� ،إن احلركة
الأ�صلية املنبعثة عن ال�شم�س قد انقطعت عنه وفارقته من �ساعات ،وهذا خالف
ما يعهد من نامو�س االنعكا�س ،و�إن كان خالف ذلك فبينوه ،وبعد ذلك كله ل�سنا
جازمني ببطالن تف�سريكم هذا ،بل هو جائز ال�صحة ،ويكون من جملة خملوقات
((( يف الطبعة الأ�صلية للكتاب :جبال حماليا( .م).
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اهلل تعاىل وحتت ت�صرفه ،ولكن الق�صد تنبيهكم على �أن من �أعظم ما جتزمون به
قطعيا.
ما لي�س ًّ
وبعد جميع ما تقدم نقول :ما الذي خ�ص�ص ك ًّال من كائنات اجلو مبا
خ�ص�صه ،و�أحكم فيها املنافع على �أكمل �صنع و�أمت �إبداع ،ف�أحيا بها الأر�ض بعد
موتها ،و�أمنى �سكانها ،و�أظهر لأب�صارهم مرئياتها� ،أيقال :هي حركة �أجزاء املادة �أم
ال�صدفة �أم ال�ضرورة �أم غري ذلك من الكلمات املبهمة املعنى الغام�ضة التف�سري
�أم العليم اخلبري املريد القدير؟
اال�ستدالل بالبحار واجلبال والأودية والكهوف

ولننظر �إىل الأر�ض وما ا�شتملت عليه جغرافيتها الطبيعية وكائناتها اجلمادية
والنباتية واحليوانية ،فرنى البحر الذي تبلغ م�ساحته ثالثة �أرباع �سطح الأر�ض،
�أي :مائة و�أربعة و�أربعني مليونًا و�سبعماية واثني ع�شر �ألف ميل مربع ،وهو م�سكن
الأمم املائية ،وم�صدر اجلواهر البحرية ،من كل ما يكون غذاء ودواء وزينة ،وقد
(((
ا�شتمل على ما ت�شتمل عليه الياب�سة من جبال و�أودية ووعور و�سهول و�آكام
وتالل وه�ضاب وبطاح((( و�آجام((( وحدائق خمتلفة الأ�شجار ،وحيوانات �صغار
وكبار ،تنمو وت�سكن يف �أماكن خم�صو�صة ح�سب �أجنا�سها و�أنواعها و�صنوفها.
((( �آكام :تالل �صغرية( .م)
(((	البطاح :مفردها البطحاء :الأر�ض التي ينبطح فيها املاء �أي يذهب ميي ًنا و�شماالً( .م).
(((	الآجام :ال�شجر الكثيف امللتف( .م).
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وللبحر �أعماق تفوق الت�صديق ،ومل تعلموا حتقي ًقا �أعمق مكان فيه ،غاية ما
قرارا ،ومن عجائبه
و�صلتم �إليه قيا�س عمق منه بلغ نحو ت�سعة �أميال ،ومل تعرفوا له ً
املد واجلزر ،والتيارات ال�سطحية والتيارات ال�سفلية ،والأمواج التي كاجلبال،
واجلبال التي تعوم على وجهه من اجلليد عند القطب ال�شمايل ،وملوحته التي
هي من �أحكم التدبري� ،إذ لوالها لأننت ما�ؤه ف�أهلك احلرث والن�سل ،وقد �سخر
للب�شر يركبون متنه ،ويخو�ضون ُل َّج َته((( ،ويتوا�صلون يف طرائقه ورياحه املختلفة.
ونرى الياب�سة وما تكونت هي منها:
ف�أولها :اجلبال التي هي خمازن املياه التي تروي النبات واحليوان ،وهي م�أوى
الطيور والوحو�ش ،ومنبت الأ�شجار ال�صلبة ال�شاخمة التي هي مادة الأخ�شاب
والوقود ،وهي احلواجز للبقاع امل�سكونة حتفظها من الرياح الباردة واحلارة ،ثم منها
ذو املناظر املبهجة والنباتات املزهرة ،ومنها الأجرد الوعر التي �سلبت الأمطار �أتربته
وبقيت �صخوره ت�شبه هيكل عظام ُج ِّرد عنها اللحم ،فكانت تلك ال�صخور مادة
العمران من الدور واحل�صون ،ومنها اجلبل الناري الذي يقذف احلمم وينري الآفاق
يف الظلم ،ومنها ما يق�ضي على الإن�سان بالعجب.
وثانيها :الأودية ،وهي منبت �أح�سن الأ�شجار ،وجمنى الأزهار والأثمار ،ومن�ش�أ
ال�سرور وان�شراح ال�صدور ،ومع �أن منها ما يعد جنة نعيم ال ترى فيها �إال ظ ًّال ظلي ًال
(((	الل َُّّجة :كرثة املاء( .م).
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وماء �سل�سبيالً ،وال ت�سمع �إال �صفري بلبل وهديل حمام و ُب َغام((( ظباء و�سجع ميام
حول تلك الريا�ض املزهرة والأ�شجار املثمرة واجلداول املنحدرة من كل ما يجلب
امل�سرة ،ويهدي للعني قرة ،فمنها ما هو كدار اجلحيم لي�س فيه �إال املوت الز�ؤام
(((
وباليات العظام ،وذلك كوادي املوت الذي هو قرب جاوا ،فهو واد بطنه رم�ضاء
حمرقة وقفر بلقع((( ال نبات فيه وال حيوان ،فال يحله طائر وال تدب فيه دابة ،وال
يكمن فيه وح�ش �إال ويعاجله املوت الأحمر ،وال ُي َرى فيه �إال الرمم البالية من عظام
احليوانات وهوالك احل�شرات ،وقد ن�سب ذلك فيه �إىل �شجرة �سامة ال يوجد فيه
�سواها من النبات ،والذي �صح عندكم �أن ذلك لأنه يف جوار جبل ناري ،في�صعد
من مناف�سه هواء �سام بكمية زائدة تقتل احليوان وتفتك بالنبات ،فمن جعل بع�ض
وديان الأر�ض دار النعيم وجعل بع�ضها دار اجلحيم� ،أحركة �أجزاء املادة �أم املريد
العليم الذي يخ�ص ما �شاء مبا ي�شاء؟ �إنه خبري حكيم.
وثالثها :الكهوف التي هي م�أوى احليوانات ،ومتنف�س اجلبال من البخارات التي
يف بواطنها ،ومن غرائبها الكهوف التي تربد يف ال�صيف حتى جتمد املياه التي
داخلها ،وت�سخن يف ال�شتاء في�أوي �إليها كثري من احليوانات التي ال تقوى على
برد ال�شتاء ،ف�سبحان اللطيف اخلبري ،ومن غرائبها كهوف املوت التي ال يدخلها
حيوان �إال مات يف احلال؛ لأنها متنف�س جبل ناري قد خمد وبقي من متنف�سه
((( ُب َغام الظبية� :صوتها( .م).
(((	الر ْم َ�ضاء� :شدة احلر ،الأر�ض احلارة احلامية من �شدة احلر( .م).
َّ
((( َب ْل َقعٍ :
خال( .م).
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هواء �سام يقتل من ي�ستن�شقه ،فمن الكهوف ح�صون ،ومنها منون((( ،ف�سبحان
الفاعل املختار.
ورابعها :ال�سهول التي هي جامعة غالب املادة التي تقوم بها النباتات لغذاء
احليوان ،ثم هي متنوعة الرتبة ،ينا�سب كل منها لتنمية نبات ال ينا�سب �سواه،
فلو كانت نو ًعا واح ًدا لنق�صنا نباتات كثرية ،ونراها بني ال�صالبة والرخاوة ،فلو
جدا لغا�صت فيها �أقدام
كانت �صلبة كال�صخر ملا �صلحت لذلك ،ولو كانت رخوة ًّ
احليوانات وما �صلحت مل�سعاها وال ل�سكناها ،فمن خ�ص�ص ال�صخور بال�صالبة
فكانت مادة العمران ،وخ�ص�ص غريها بالتو�سط بني ال�صالبة والرخاوة ف�صلحت
لزرع غذاء احليوان؟ �ألي�س هو احلكيم اخلبري واملدبر العليم؟
اال�ستدالل باملعادن وتكويناتها

ونرى من كائنات الأر�ض املعادن التي تولدت يف �أح�شائها خمتلفة
اخلوا�ص ،متباينة الأنواع والأ�صناف� ،صاحلة مع اختالفها وتباينها ملنافع �سكان
الأر�ض ،فمنها :اجلامد وال�سائل وال�صلب وغري ال�صلب ،وقابل االنطراق وغري
قابله ،وقابل الذوبان وغري قابله ،والثقيل واخلفيف ،والأ�صفر والأبي�ض والأحمر
والأ�سود ،وغري ذلك ،وكم فيها من م�صالح للب�شر باتخاذها �آالت لطعامهم
و�شرابهم و�أ�سلحتهم وبيوتهم وفالحتهم وزراعتهم و�أدويتهم( ،وملا كان احلديد
(((	املنون :املوت( .م).
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من �أنفعها ،وهو �أ�شدها خفاء يف الأر�ض ال ي�شابهه معدن يف اخلفاء كما يف كتب
املعادن ،خ�ص�صه اهلل تعاىل يف القر�آن بذكر املنة به والإ�شارة �إىل نعمة الهداية �إليه،
فقال تعاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [احلديد،]25 /
ومل يذكر معدنًا �سواه بذلك).
يقينيا ،بل غاية ما
ونرى من خوا�صها غرائب تعجز عقولنا عن تعليلها تعلي ًال ًّ
يو�صلنا �إليه البحث فيها �أن نقول :هكذا خا�صيتها ،و�إن قلتم :نحن ال نقول ذلك،
بل ال بد �أن نقف على التعليل اليقيني ،قلنا لكم :هذا املغناطي�س امل َْع ِدن الغريب
�صاحب خا�صية اجلذب ملثله وللحديد والفوالذ� ،أنتم تقولون� :إن �سبب جذبه ملا
ذكر هو من حركة �أجزائه الفردة وترتيب �أو�ضاعها ،و�أقول� :إن هذا التعليل و�إن
مبهما غري مقنع للعقل
جاز �أن يكون هو الواقع بخلق اهلل تعاىل ،ولكنكم �أتيتم به ً
�إذا وردت عليكم ال�س�ؤاالت الآتية ،وهي:
�أو ًال :لمِ َ نتج عن تلك احلركة والو�ضع جذب ما ذكر ،ومل ينتج عن ذلك جذب
بقية املعادن من نحو الذهب والنحا�س؟ �أو�ضحوا لنا توجيه ذلك.
وثانيا :كيف �أن املغناطي�س �إذا الت�صق بق�ضيب من حديد وجذبه �أك�سبه خا�صية
ً
ذلك اجلذب من دون �أن يخ�سر من قوته �شي ًئا ،في�صري ذلك الق�ضيب يجذب
كجذب املغناطي�س ما دام ملت�ص ًقا به ،و�إذا انف�صل عنه بطلت منه تلك اخلا�صية؟
وتقولون لتلك احلالة التي طر�أت على احلديد« :متغنط موقت» ،و�أما �إذا الت�صق
املغناطي�س بق�ضيب من الفوالذ اكت�سب ذلك الق�ضيب خا�صية ذلك اجلذب

214

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

214

ودامت فيه ولو انف�صل عن املغناطي�س ،وكذلك �إذا دلك ق�ضيب الفوالذ باملغناطي�س
اكت�سب تلك اخلا�صية دائمة ،ويقال لذلك« :متغنط �صناعي» ،ف�أو�ضحوا لنا كيف
ح�صل ذلك االكت�ساب مبجرد مالم�سة املغناطي�س لق�ضيب احلديد والفوالذ،
�أتغريت �أو�ضاع �أجزائهما ولو كانا بطول ممتد ،و�إذا كان الأمر كذلك فهل رجع
الو�ضع لأ�صله يف ق�ضيب احلديد ولو يف حلظة من الزمان وبقي يف ق�ضيب الفوالذ �أم
احلال غري ذلك؟ و�أو�ضحوا لنا هذا الفرق بني احلديد والفوالذ بل واحلديد ال�صلب
ف�إنه بحكم الفوالذ يكت�سب خا�صية اجلذب ،وتدوم معه بعد االنف�صال.
ثالثًا� :إنكم تقولون� :إن قوة اجلذب يف املغناطي�س يف طريف القطعة منه ،وكلما
اقرتبنا لو�سطها جند �أن القوة قد �ضعفت حتى تكاد تغيب عند الو�سط متا ًما ،و�إذا
ق�سمت تلك القطعة من عند و�سطها رجع الطرف الذي عند القطع ذا قوة قوية
كما يف الطرف الأ�صلي ،ف�أو�ضحوا لنا كيف �ضعفت القوة عند الو�سط وقويت يف
الطرفني ،وكيف قويت يف الطرف املف�صول بعد القطع� ،أبالقطع تغري و�ضع الأجزاء
أي�ضا
مع �أن و�ضعها ال يتغري ب�أقوى العوامل اخلارجية �أم الأمر كان لغري ذلك؟ و� ً
�إذا مل�س املغناطي�س ق�ضيب احلديد �أو الفوالذ من طرفه ومتغنط الق�ضيب ،فال بد
�أن تكون القوة يف الطرف الآخر من ذلك الق�ضيب تامة ،و�أما القوة يف و�سطه
فهي قريبة التال�شي ،فماذا تقولون؟ �إن احلركة وتغري و�ضع الأجزاء قد و�صال �إىل
ذلك الطرف عن طريق غري الو�سط� ،أم َم َّرا على الو�سط ف�ضعفا عنده ثم قويا بعد
جماوزته ،وما الذي �أعاد لهما تلك القوة بعد ال�ضعف؟
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وراب ًعا :تقولون� :إن املغناطي�س يفقد قوة اجلذب عند ح�صول الزلزلة ،ثم تعود �إليه
بعد م�ضيها ،وعلى ذلك عملت الآلة التي تنبه على قرب ح�صول الزلزلة فيحرت�س
منها ،ف�أو�ضحوا ال�سبب لتغري و�ضع الأجزاء وتبدل احلركة عند الزلزلة ،وكيف كان
ذلك ،ولمِ َ كان ذلك.
والذي �أراه �أنكم ال تقدرون على �أجوبة �شافية عن تلك الأ�سئلة التي
تقدمت ،بل غاية ما تنتهون �إليه �أن تقولوا :هكذا خا�صة املغناطي�س لها تلك
أي�ضا :هكذا خا�صة
الأعمال .و�أقول لكم� :إن �أتباع حممد  يقولون � ً
املغناطي�س لها تلك الأعمال �إذا �شاهدوها وتربهنت عندهم ،ولكن ي�س�ألونكم:
من الذي خ�ص�صها بذلك؟ �أحركة الأجزاء مبا ين�ش�أ عنها من ترتيب و�ضعها تعمل
تلك الأعمال الباهرة التي عجزت عقولكم عن تعليلها مبا يقنع العقل �أم الذي
خ�ص�ص ذلك التخ�صي�ص و�أتقن تلك الأعمال هو القادر العليم واملريد احلكيم؟
�أي الأمرين �أحق �أن يعتقد؟ (�أن�صفوا) ،وباحلق� ،إن املغناطي�س من �أعجب الأ�شياء،
وفوائده من �أح�سن الفوائد و�أكمل العوائد� ،إذ بالإبرة املغناطي�سية ُ�سلكت البحار
والقفار ،و�أمن ال�سفار من الأخطار� ،إذ هي املر�شد الأمني والهادي املبني ،ف�سبحان
من هدى الإن�سان �سبل الر�شاد بقطعة معدن من دواين اجلماد.
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اال�ستدالل ب�أحوال النبات وغرائبه

ونرى من كائنات الأر�ض النبات ،ذلك ال َعالمَ الذي ا�شتمل على العجائب
والغرائب ،وحري الألباب مبا �أُو ِدع فيه من النظام املحكم والأ�سرار واحلكم،
و�أغرب �ش�أنه وكل �ش�ؤونه غريبة كيفية متثيله لأجزاء الأر�ض واملاء والهواء لبنيته
وتطويرها ب�أطواره ،بينما هذه الأ�شياء عدمية النمو واحلياة� ،إذ نراها قد دخلت يف
مكت�سبا خوا�ص مل
متغذيا ذا حياة نباتية
ناميا ً
تركيب النبات فانقلبت ً
ً
ج�سما ً
تكن له من قبل ،ثم ننظر �إىل ذلك اجل�سم النباتي فرناه من وجه عدمي الإرادة
فاقد الإدراك �أ�شبه �شيء باجلماد ،وننظر �إليه من وجه �آخر فرناه قد �ضرب بعروقه
يف بطن الأر�ض لتناول الغذاء ،فهو و�إن مل َي ْ�س َع على �أقدامه كاحليوان يف طلب
رزقه ،ولكن يبلغ يف باطن الأر�ض ما ال يبلغه احليوان ،وترى �أغ�صانه تتعاىل �أو
يتعر�ش ب�شوكه ولبالبه على املرتفعات لينتفع بنور ال�شم�س ،كاحليوان املت�سلق
على الأ�شجار لطلب الأثمار.
وبينما نقول� :إنه ال يتغذى �إال ب�أجزاء الأر�ض واملاء والهواء ،نرى منه
النباتات املفرت�سة ،وهي التي تنبت يف غريها من النباتات وتتغذى بع�صارتها
كما يعي�ش بع�ض احليوان على بع�ضه ،ومنها ما احتوت �أوراقه على ع�صار يغري
الذباب �أن ي�سقط عليها ،ف�إذا �سقط على ورقة منها �أح�ست به وانطبقت عليه ،وال
ترتكه حتى متت�ص رطوبته ،ثم ترتكه مي ًتا مل يبق منه �سوى الق�شر ،فهذا نبات
يتغذى بحيوان �أخذًا بث�أر العامل النباتي الذي يتغذى به العامل احليواين.
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وبينما نرى �أن النبات ال بد �أن تعلق جذوره �إما يف الأر�ض و�إما يف بنية
غريه من النباتات التي يفرت�سها ،نرى النباتات الهوائية وهي �أع�شاب ال �أ�صول
لها يف الرتبة تتعلق على غريها ،وتتناول غذاءها من الهواء ،ومن عجيب �أمرها �أن
زهرها قد ي�شاكل ال َف َرا�ش والنحل وغريها من �أنواع الذباب ،و�إذا حركها الهواء
فرا�شا يحوم على الأ�شجار� ،أو نح ًال ي�سعى يف جني الع�سل من
يظنها الرائي ً
الر َت ْيالء((( ،ومنها ما ي�شاكل الإن�سان� ،إىل غري
الأزهار ،ومن �أزهارها ما ي�شاكل ُّ
ذلك من ال�صور املختلفة.
ومما نظرته بعيني ،و�إن كان لي�س من النباتات الهوائية ،بل ينبت من
ب�صيالت يف الأر�ض ،نبات يحمل زهرة هي �صورة طري �أ�صفر بر�أ�س وعينني
ومنقار وعنق و�صدر وجناحني منت�شرين بع�ض االنت�شار ،منت�صب القامة كما
ينت�صب الديك ،وعند �أ�سفل بطنه �صورة نحلة بلون �سنجابي ،وا�ضعة فمها ببطنه
ك�أنها متت�ص منه �شي ًئا ،وهي ذات ر�أ�س وعينني وظهر منقو�ش وجناحني ممتدين
من �أ�صل فخذي الطري ،فهما م�شرتكان بني �أن يكونا فخذين له وجناحني لها،
وكل تلك الأع�ضاء التي فيها وا�ضحة بينة ،ال �أنها تقارب الأع�ضاء جمرد مقاربة،
منظر ي�ستوقف الطرف وي�شهد بوحدانية خالقه وقدرته و�إحكامه ،وتوجد هذه
الزهرة يف برية بريوت يف حمل يقال له :ظهور الأ�شرفية ،وي�سميها بع�ض �أهل
تلك اجلوار بزهرة الطري ،وبع�ضهم بزهرة النحلة ،وقد وجدت بع�ضكم يعلل
(((	الرتيالء :نبات له زهر كزهر ال�سو�سن( .م).
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لتكون تلك الأزهار على �صورة احليوانات بتعاليل واهية ،ف�أطلب منهم تعليل
تكون هذه الزهرة مبا يقنع العقل ،وال �أراكم تقدرون على ذلك ،وال �أرى مقن ًعا
ّ
للعقل �إال �إحالة تكوينها على �صنع القادر املريد احلكيم العليم ،ال على حركة
�أجزاء املادة ،وال على نامو�س التباينات ،وال على �أمثال ذلك من الأمور العمياء
ال�صماء البكماء.
وبينما نرى �أن بع�ض النبات ال يح�س ب�أ�شد املالم�سات ،ونحكم ب�أن من
جملة الفوارق بينه وبني احليوان الإح�سا�س يف احليوان دونه� ،إذ نرى النباتات
احل�سا�سة ومنها ال�سنط احل�سا�س الذي �إذا مل�س �أو حرك �أح�س ،وان�ضمت وريقاته
وت�شنج �سائر �أوراقه ،ومنه النبات املفرت�س للحيوان الذي تقدم ذكره ،ف�إنه يح�س
بوقع الذباب عليه فيم�سكه وميت�صه ،وبينما نرى �أن النبات ال يتحرك �إال بفاعل
خارجي كالهواء واحليوان� ،إذ نرى النبات املتحرك بنف�سه لغري قا�سر ظاهر ،فهذا
النبات يتحرك بنف�سه حركات ير�سم بها يف الهواء خماريط هند�سية ،فورقته م�ؤلفة
من ثالث وريقات� ،أكربها العلياء يف الو�سط ،وال�صغريان حتتها على اجلانبني،
ونهارا ،يف احلر والربد ،وال�شم�س والظل ،وال�صحو
تتحركان مدة حياتهما لي ًال ً
واملطر ،ال تنقطع حركتهما ،ترتفع الواحدة منهما وتنخف�ض الأخرى على التوايل
�صباحا وم�ساء بخالف
بحركة م�ستديرة ،ومنه ما ال تتحرك ورقته الو�سطى �إال ً
اجلانبيتني ،ف�إن �إحداهما ترتفع والأخرى تنخف�ض طول النهار.
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وقلتم� :إنهم وجدوا على جانب نهر الكنج يف الهند نب ًتا تتحرك وريقاته
كذلك �ستني حركة يف الدقيقة ،فهو �ساعة حية نامية ال تقف وال تكلف �صاحبها
�شي ًئا من النفقة ،وم�شركو الهند يقد�سون هذا النبات ،وين�سبون �إليه قوة �إلهية ،وما
هو �إال �شاهد على انفراد خالقه بالربوبية ،ومنه ما يتحرك زهره من حركة ال�شم�س
يف قبة الفلك ،وهو كثري يف بالدنا ،وي�سمونه بالفلك وبعابد ال�شم�س؛ لأن زهرته
امل�ستديرة امل�ؤلفة من دوائر بديعة الأ�صباغ حمكمة ال�صنع حماطة ب�أهداب كخيوط
احلرير ،ويف و�سط نوع منه �شيء كعقرب ال�ساعة ،ت�ستقبل تلك الزهرة ال�شم�س
يف �أول �شروقها ،وال تزال تتحرك ال�ستقبالها كلما ارتفعت ال�شم�س لقبة الفلك
حتى تبلغ الهاجرة((( ،فتكون تلك الزهرة حينئذ �سطحية الو�ضع ،ثم كلما مالت
ال�شم�س �إىل املغرب مالت معها حتى تفارقها يف املغيب ،ف�سبحان املبدع اخلبري.
ثم يف تباينات النبات ما يحري الأفكار ،وي�شهد ب�أن مبدعه فاعل خمتار،
ال يحكم عليه نامو�س ،وال تدخل قدرته حتت حتديد ينبئ عن اال�ضطرار وعدم
االختيار ،وذلك �أنا نرى منه ما يبلغ من الكرب واالرتفاع مبل ًغا يفوق احلد كما يف
�أرز لبنان و�أم الأجمة التي توجد يف �أمريكا ،طولها ثالثماية قدم �أو �أربعماية قدم،
وقطر بع�ضها عند الأر�ض ثالثة ع�شر قد ًما ،و�سمك ق�شرها ثمانية ع�شر قرياطًا،
منت�صبا
ومن �أ�شجارها ما جوف �ساقها وطرحت ،فكان الفار�س يدخل جوفها
ً
على �صهوة ح�صانه فال مي�سها ،وبع�ض الأ�شجار يف �إ�سكتلندا بلغ حميطها ت�سعني
(((	الهاجرة :ن�صف النهار يف القيظ خا�صة من زوال ال�شم�س �إىل الع�صر ( .م).
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قد ًما ،وح�سب عمرها مبقابلتها ب�أ�صغر �أ�شجار نوعها فكان خم�سة �آالف �سنة ،ويف
كاليفورنيا �شجرة �صنوبر طولها ثالثماية قدم ،وحميطها ثالثون قد ًما ،وعمرها
�ستة �آالف �سنة ،و�أغرب من ذلك كله �شجرة عندم يف �إحدى جزائر كناريا يف
الأوقيانو�س الأتلنتيك ،ال يحيط ب�ساقها ع�شرة رجال ميدون �أيديهم حولها مي�س
كل منهم �أنامل جماوره ب�أنامله ،وقد مر على اكت�شاف تلك اجلزيرة ما يقرب من
�أربعماية �سنة ،ومل يتغري منظر تلك ال�شجرة ،ف�إن منو هذا النبت بطيء كما ي�شاهد
من منو �صغاره ،فكم مر عليها من القرون؟ قال بع�ضهم� :إين �أقول �إنها كانت تنمو
منذ قرون كثرية قبل خلق الإن�سان.
ونرى من النبات عاملًا على غاية ال�صغر قد �أظهره املكر�سكوب ،وذلك
كالطحلب الذي يعلو وجه املاء ،والعفونة التي تلت�صق باجلدران وغريها ،فكل
ذلك يظهر حتت املكر�سكوب ك�أنه ب�ستان �أو مرج �أو غابة كثيفة حتمل مع �صغرها
وبزرا ينت�شر مع الهواء من جملة الهباء ،ويقع على اجلدران وغريها،
زهرا ً
ودناءتها ً
ف�إذا وافقته الأحوال ا�ستفرخ ومنا و�أزهر وبزر ،والعني املجردة ال تراه �إال كالغبار
الأخ�ضر.
ونرى من النبات ما يتقابل فيه الأ�ضداد ،ففي اختالف �أ�شكاله و�أ�شكال
�أوراقه و�أزهاره و�أثماره وبزوره وروائحه وطعومه و�ألوانه ومنافعه وم�ضاره ما يفوق
الإح�صاء ،فمنه ال�شجر والنجم والع�شب ،وال�صيفي وال�شتوي والربيعي واخلريفي،
وال�سهلي واجلبلي ،واملكتفي مباء املطر واملحتاج �إىل �سواه ،واملخت�ص ب�إقليم والذي
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يعي�ش بكل الأقاليم ،ومن �أوراقه امل�ستدير وامل�ستطيل وامل�سنن والعري�ض والرفيع،
ومع ا�شرتاكها يف لون اخل�ضرة فخ�ضرتها خمتلفة ،ال جند خ�ضرة نوع ت�شبه خ�ضرة
نوع �آخر ،و�أزهاره �أكرث اختالفًا و�أوفر تبيانًا يف الأ�شكال والألوان ،فمنها امل�ستدير
وامل�ستطيل ،واملفرد وامل�ضاعف ،و�أ�شكال �شتى ال حت�صى ،ومنها الأبي�ض والأحمر
والأ�صفر والأزرق والأخ�ضر واملنق�ش ب�أبدع النقو�ش ،واملجتمع فيه ال�ضدان �أو
الأ�ضداد من الألوان ،وروائحه من �أبدع اخلوا�ص ،فمنها :امل�ستطابة التي تنع�ش
القلوب ،وامل�ستكرهة التي متيت النفو�س ،ويكفي بالتنبيه على اختالفها �أنا ال
جند رائحة زهرة من نوع ت�شبه رائحة زهرة من نوع �آخر متام ال�شبه ،واختالف
�أثماره ب�أ�شكالها و�ألوانها وروائحها وطعومها و�أقدارها مما يتيه العقل يف تيهائه ،فمنها
الكبري وال�صغري ،والعري�ض وامل�ستدير ،والكروي واملحدب وامل�سنن وغري ذلك،
ومنها الأحمر والأ�صفر والأبي�ض والأ�سود والأزرق واملنتق�ش وغري ذلك ،ومنها
ذو الرائحة التي مل توجد يف زهره وال ورقه من كل رائحة زكية ،و�أخرى على
الأنوف يليه ،ومنها احللو واحلام�ض واملز واملر ونحو ذلك من الطعوم التي ال
ت�ستق�صى.
ومن غريب �أمر الأثمار �أنك ترى ق�شرها بطعم ولون ورائحة ال توجد يف
اللب ،ويف اللب من ذلك ما ال يوجد يف البزر ،ويف البزر من ذلك ما ال يوجد
يف كامل �أجزاء ال�شجرة ،ومن الأثمار ما يحتوي على البزور املختلفة الأ�شكال
والروائح والطعوم والألوان ،ومنها ما يخلو عن البزور ،ومنها ما هو مغلف بغالف
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�أو �أكرث ،ومنها ما لي�س كذلك ،ومنها �صغري و�أ�صله �شجر كبري كاجلميز ،ومنها ما
هو كبري و�أ�صله من الأع�شاب كالبطيخ ،ومن النبات ما يعطي ثمرته ب�شهر �أو �أقل،
ومنه ما ال يعطي ثمرته �إال بعد �سنني ،ومنه ما ينتفع بعروقه �أو �أ�صوله �أو ورقه �أو
زهره �أو ثمره �أو بزره �أو ق�شره �أو ع�صاره ،وما ينتفع منه ب�شيئني �أو �أكرث من ذلك،
وما ينتفع منه بجميع ذلك ،ومنه ما �أ�صله نافع وثمره �ضار �أو ورقه �أو زهره ،ومنه
بالعك�س ،فيجتمع يف النبات الواحد الداء والدواء ،وباالخت�صار نرى ال�شجرة
الواحدة قد تتخالف خوا�ص عروقها و�ساقها وق�شرها وورقها وزهرها وثمرها
وبزورها ،فال جتد خا�صة من تلك اخلوا�ص تنطبق متا ًما على خا�صة �أخرى منه،
وكل �أنواع النبات ت�سقى مباء واحد ،وقد تتغذى برتبة واحدة ،ومتت�ص ما يلزمها
من هواء واحد ،و�أع�ضا�ؤها �إمنا هي ق�سمان� :أع�ضاء النمو ،وهي اجلذور وال�سوق
والورق ،و�أع�ضاء التنا�سل ،وهي الزهر والثمر والبزر ،ثم �إنه من هذه الأع�ضاء
الب�سيطة القليلة العدد تت�ألف الألوف من النباتات البالغة بح�سب ما و�صل �إليه
�إح�صاء النباتيني ما ينوف عن ثمانني �ألف نوع ،وهي التي تك�سو جبالنا وتلولنا
و�أوديتنا وحدائقنا خ�ضرة ،وتزينها ب�أزهارها ،ومتلأ خمازننا فواكه وحبوبًا ،وتلب�س
�أج�سادنا ،وتعمر بيوتنا و�سفننا ،وتعالج �أمرا�ضنا ،وت�شعل نرياننا ،وحتفظ �أمتعتنا،
وتفعل وتفعل� ،إىل ما يكبو((( يف م�ضمار �إح�صائه القلم ،ويرمتي الل�سان بالبكم.

((( يكبو :ي�سقط( .م).
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�أَكُ لُّ تلك ال�صور وجميع تلك الأطوار وترتب تلك املنافع وظهور هاتيك
الأ�سرار مع احتاد �أ�صل املادة واتفاق جميع الأ�سباب اجلوهرية يكون م�صدرها
حركة �أجزاء املادة ،مع ال�ضرورة العمياء �أو ال�صدفة ال�صماء �أو النوامي�س التي ال
تعلم وال ت�شاء� ،أم ذلك كله من �إبداع مبدع قادر وحكيم قاهر وعليم يعلم مبا �صار
ومبا هو �صائر؟ نعم� ..إن جميع تلك الغرائب وعموم هاتيك العجائب ترفع �أعالم
حكيما ،يخلق ما ي�شاء ويفعل ما يريد.
عليما و�صان ًعا ً
ال�شهادة ب�أن للعامل �إل ًها ً
تباينات النبات

ثم �إن النبات و�إن كان كل نوع منه نعمة �أنعم بها اخلالق �سبحانه على
خلقه ،ولكن بع�ضه تعظم فيه النعمة وت�سمو فيه املنة ،و�إن يكن كل فرد منه
غريبا ،ولكن قد يكون بع�ضه �أعرق يف الغرابة ،فلنذكر من ذلك طرفًا بالتف�صيل
ً
فنقول :من النعم امل�ستغربة يف عامل النبات �شجرة اخلبز يف جزائر البا�سفيك،
حتمل ثمرات كروية قطر �أ�صغرها �أربعة قراريط ،وقطر �أكربها �سبعة ،وثقلها �أربعماية
درهما ،وهي تجُ ْ َنى مدة ثمانية �أ�شهر متوالية من كل �سنة ،وهي خبز
وع�شرون ً
لأهل تلك اجلزاير ،يقتاتون به كما نقتات باخلبز ال�صناعي ،وهو جل طعامهم،
�أعده لهم الباري تعاىل من دون عناء ما نكابده يف تدبري خبزنا ،ويف هذه ال�شجرة
منافع �أخرى ،فموائدهم من �أخ�شابها ،وثيابهم من ق�شورها ،وقواربهم من �سوقها،
ومن ذلك �شجرة احلليب ،وهي �شجرة يوجد منها يف الهند ما ي�سمى هياهيا،
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يخرق �ساقها فيخرج منه حليب جيد �أخرث من حليب البقر ،ويف برازيل �شجرة
ثمرا طعمه ك�شراب الليمون،
منها ت�سمى «ما�سارندوبا» ،تزهر يف �شباط ،وتثمر ً
وي�ستخرج من �ساقها لنب �أبي�ض �شهي �أفخر من حليب املا�شية ،يتغذى منه
ال�سكان ،ويتخذونه جل قوام حياتهم ،ومن ذلك �شجرة الق�شدة ،وهي �شجرة
�شهورا يف البالد
ثمرا لبه كالق�شدة قوا ًما ً
وطعما ،يبقى ً
هندية و�إفريقية ،حتمل ً
احلارة يف الآنية ،وال يتغري لونه وال طعمه.
ومن ذلك �شجرة النارجنيل �أي اجلوز الهندي ،ف�إن منافعها �أقل �أن حتويها
�شجرة ،فقد قيل �إنه يتخذ من جوزها قبل ن�ضجه �شراب ،وبعد ن�ضجه ما يحاكي
احلليب ،وتطبخ �أوراقها كاخل�ضر ،ويتخذ من ع�صارة �أزهارها �سكر ،ومن �أخ�شابها
أي�ضا البيوت ،وتن�سج من
وق�شر جوزها �أوان و�صحون وجفان ،وت�شاد من �أخ�شابها � ً
�أوراقها ح�صر ومظالت ،ويتخذ من خيوط �أليافها ثياب ومناخل وقلوع وحبال،
ومن دهن جوزها زيت ،ومن ن�شارة �أخ�شابها حرب للكتابة ،ومن �أوراقها قراطي�س
كثريا عنها يف وفرة املنافع ،فرنى ثمرها
للكتابة � ً
أي�ضا ،و�شجرة النخل ال تق�صر ً
(((
(((
ا
ب
ن
ذ
م
و
زهرا و ُب ْ�س ًرا
ومترا ،وهو فاكهة وقوت وذخرية ،وينتفع
ا
ورطب
َّ
ُ
ً
ً
ي�ؤكل ً
ً
ب�أخ�شابها وجريدها وعراجينها((( و�أليافها ،حتى بنواها فيطحن ويجعل قو ًتا
غ�ضا( .م).
((( ُب ْ�س ًراًّ :
رطبا من ِق َبل َذنَ ِبه( .م).
((( ُمذ َّن ًباً :
((( عراجني :مفردها ُعرجون :ما يحمل التمر وهو من النخل كالعنقود من العنب( .م).
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للجمال ،ف�سبحان املنعم املتف�ضل على عباده بغرائب نعمه وعجائب مننه ،القادر
على تنويع الأنواع وتطوير الأطوار.
خامتة الكالم على عامل النبات

وخامتة الكالم يف عامل النبات �أن نقول� :إن �أحق النا�س باال�ستدالل ب�ش�ؤون
النبات على وجود ال�صانع القادر العليم احلكيم هم العلماء النباتيون الذين مل�ؤوا
املجلدات يف �شرح �أحواله و�ش�ؤونه ،فرتاهم قد خا�ضوا يف البحث عن كيفية ا�ستفراخه
ومنوه ،والتغريات التي تطر�أ عليه من �أول زرعه �إىل �أن يبلغ غايته ،وعن كيفية تنا�سله
كمني احليوان ،وعن ت�شريح �أبنية جذوره و�سوقه
وتلقيحه جنينه مبادة اللقاح التي هي ِّ
و�أغ�صانه و�أوراقه وبراعمه و�أزهاره و�أثماره وبزوره ،وعن �أع�ضاء كل منها ونظامات
قيامها فيه ،وخوا�صها ووظائفها ومنافعها وتقلباتها ،وعن مدد حياته واختالف �أنواعها،
وعن انق�سامه �إىل �صفوف وعيال و�أ�سباط و�أجنا�س و�أنواع وتباينات و�أفراد �إىل غري
ذلك مما يحري العقول ويدل على عظمة قدرة خالقه ،وحكمة م�صوره جل وعال،
فتبارك اهلل رب العاملني ،فه�ؤالء العلماء يكاد العقل ال ي�صدق بوجود طبيعيني منهم
منكرين للخالق �سبحانه ،كيف وقد اطلعوا على تفا�صيل هذا العامل ودقائق �صنعه
املحتاجة �إىل �صانع قادر ومدبر حكيم عليم؟
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اال�ستدالل بعامل احليوان على وجود اخلالق 
ثم نرى العامل احليواين من �سكان هذه الأر�ض ،ذلك امل�صنوع الذي بلغ
�أعلى منازل الغرابة و�أ�سمى درجات الإحكام والإتقان ،بينما نرى النبات الذي
ناجما على وجه الأر�ض،
م ّثل بالغذاء والنمو املواد اجلمادية �إىل بنيته النباتية ً
�إذ نرى احليوان قد التقمه و�سلمه لآلة فمه ف�سحقته وه�ضمته بال�سحق ،ومزجه
باللعاب ليح�صل به بع�ض اله�ضم ،ثم ا ْز َد َر َده((( �إىل معدته و�أمعائه فه�ضمته �أمت
اله�ضم ب�سبب احلرارة والع�صارات املفرزة هناك ،وا�ستخل�صت منه املادة املغذية،
وجرت هناك �أعمال حتتار عندها العقول ،ثم انتقلت تلك املادة املغذية �إىل �أع�ضاء
�سوى املعدة والأمعاء ،و�أخذت تتطور ب�أطوار ب�سبب �أعمال تلك الأع�ضاء فلب�ست
�صورة الدم ،ثم بعد تنظيفها بالدورة الدموية �أخذت تتوزع على ج�سد احليوان،
عو�ضا عما يتحلل من ذلك الع�ضو،
فدخلت �أق�سامها يف بنية كل ع�ضو منه ً
ولب�ست ح�صة منها �صورة مني احليوان وبزوره ،ثم بعد التلقيح لب�ست �صورة
علقية ثم م�ضغية ،ثم �أخذت تت�صور وتت�شكل وتنمو لها �أع�ضاء يقوم كل منها
بوظيفة �إىل �أن يكمل تكوينها كاحليوان الذي تطورت تلك الأطوار داخل بنيته،
ب�صريا
وحلت فيها احلياة احليوانية احل�سا�سة ،فكانت حيوانًا طبق �أ�صله �سمي ًعا ً
الم�سا ،ثم ينف�صل عن �أ�صله وي�أخذ يف ال�سعي على رزقه ح�سب نوعه،
�شا ًّما ذائ ًقا ً
وقد تنمو فيه قوة الإدراك على قدر ما يحتاج �إليه يف تدبري معي�شته ،وقد تزيد عن
(((	ا ْز َد َر َده :ابتلعه( .م)
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وحكيما مدق ًقا ،يجول فكره يف
ذلك مبراتب حتى ي�صري ذلك احليوان عاق ًال عاملًا
ً
كل �شيء ويت�صرف يف كثري من الكائنات يف هذا العامل ،فتبارك اخلالق العظيم
الذي ُين�شئ هذا امل�صنوع من املاء والطني.
وهذا املخلوق العجيب مع ا�شرتاكه مع النبات يف بع�ض اخلوا�ص كالنمو
إح�سا�سا بحوا�س ظاهرة وباطنة
واالغتذاء والتوالد قد فارقه يف �أن له �إدراكًا و� ً
لي�ست يف النبات ،وفيما هو �أعظم من ذلك كله ،وهو القوة العاقلة التي ي�ستدل
بها وي�ستنبط.
تباينات احليوان

ثم هو ينق�سم �إىل �أجنا�س و�أنواع و�أ�صناف متفاوتة �أ�شد التفاوت يف �صفاته،
فمنه ما بلغ غاية عظيمة يف الكرب كالفيل الذي علو الكبري منه اثنتا ع�شرة قد ًما،
جدا حتى ال ُيرى �إال باملكر�سكوب الذي �أظهر عوامله املتوغلة يف
ومنه ال�صغري ًّ
ال�صغر ،فتلك املخلوقات اخلفية ت�سمى النقاعيات لأنها اكت�شفت �أو ًال يف نقاعة
الأع�شاب ،ومع �أن �ألوفًا وربوات منها((( ت�سبح يف قطرة من املاء دون �أن تزدحم
�أو تت�صادم فلها احلياة وكل �آالتها ،وهي �أجنا�س و�أنواع و�صنوف و�صور خمتلفة،
فمنها النقاعيات الف�صفورية التي يجتمع منها خلق كثري ال يح�صى على وجه
((( وربوات منها :وما يزيد منها( .م).
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(((
ونهارا ،ومل تر قط يف
البحر ،فتلمع وتتوقد [ك�سيل] من نار ،وكلها ال تنام لي ًال ً
حال ال�سكون �إال قبل خروجها من جراثيمها ،وقد تبني من بحث علماء احليوان
�أن مائة و�ستني مليونًا من �صغارها مل تبلغ ثقل قمحة واحدة ،و�أن يف قطرة واحدة
من املاء ما يزيد عن كل �أهل الأر�ض من الب�شر ،وراقبوا بع�ضها فر�أوا الواحدة
منها قد تلد �ألوف الألوف يف زمن ق�صري ،ثم �إن لتلك النقاعيات �أع�ضاء كثرية
خمتلفة ،وعندها معرفة يف طلب معا�شها وميل �إىل ما يالئم ونفور عما ي�ضر ونباهة
تتقي بها الأخطار ،وال ي�صدم واحدها �صاحبه �أو يزاحمه مع �أن �ألوفًا وماليني
جدا،
وربوات ت�سبح يف قطرة واحدة من املاء كما قدمنا ،وهي �سريعة احلركة ًّ
والغاية يف �صغرها ما ذكره بع�ضهم �أن نو ًعا منها ال يزيد الواحدة منه على جزء من
ال�شعرة ،ولكل منها �أع�ضاء خادمة حلياتها ،فتبارك اخلالق القدير.

ق�صريا ،وقد تخالف يف
عمرا ً
عمرا طوي ًال وما يعي�ش ً
ومن احليوان ما يعي�ش ً
غريبا ،واخت�ص كل منه مبدة ال ي�صل العقل �إىل علة ثبوتها
مدد �أعماره تخال ًفا ً
له على وجه قطعي ،فرتى احليوانات ا َجل َّماء((( تعمر �أكرث من القرناء ،واجلريئة
�أكرث من اجلبانة ،واملائية والربية �أكرث من الهوائية ،لكن الرخمة والن�سر والببغاء
والغراب تعي�ش قدر ما يعي�ش الإن�سان ،ومما ا�شتهر �أن الن�سر الذهبي يعي�ش مئتي
�سنة ،وال�سلحفاة مايتان وع�شرين ،والفيل �أكرث من ماية �سنة ،وال�ضفادع الربية
واملائية �أطول حياة من �سائر احليوانات التي تعدلها يف احلجم ،وقد راقب بع�ضهم
((( ما بني القو�سني زيادة من طبعة جمل�س معارف والية بريوت لي�ستقيم املعنى( .م).
(((	احليوانات اجلماء :ذات العدد الكبري( .م).
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�ضفد ًعا �س ًّتا وثالثني �سنة ومل يظهر �شيء من عالمات الكرب فيه ،والفر�س يعي�ش
فر�سا بلغ ال�ستني ،و�أن معدل عمر الغنم خم�س
غالبا ثالثني �سنة ،ومل يعلم �أن ً
ً
ع�شرة �سنة ،ومعدل عمر الكلب ع�شرون ،وهكذا لكل حيوان من كبري و�صغري
عمر يخ�صه ،ومل يتوقف طول �أعمارها وق�صرها على امل�سكن واملعي�شة� ،أو كرب
اجل�سم �أو �صغره ،وال على غري ذلك كما ر�أيت ،ف�إذًا ال بد لها من خم�ص�ص
خ�ص�ص كل منها بعمره الذي جعله له ،وهو اخلالق الذي �أبرزها من العدم،
وخ�ص�صها من القدم ،يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد.
ومن احليوان ما يعي�ش يف الهواء ،وما يعي�ش يف املاء ،وما يعي�ش على �سطح
الغرباء ،وما يعي�ش يف اثنني من ذلك ،ومنه ما مي�شي على قدميه ويداه �آلتان
لأعماله وتناوله غذاءه� ،أو هما جناحان يركب بهما منت الهواء ،ومنه ما مي�شي
على �أربع ،ومنه ما مي�شي على �أكرث من ذلك حتى يبلغ عدد الع�شرات كاحل�شرة
امل�سماة �أم �أربع و�أربعني ،ومنه ما مي�شي على بطنه بوا�سطة ال ُف ُلو�س((( التي عليها،
ويت�سلق الأ�شجار واجلدران ،وذلك كاحلية ،ومنه ما يتناول غذاءه بيديه ،وما يتناوله
بفمه ،وما يتناوله مبنقاره ،وما يتناوله ب�أنفه كالفيل ،وما يتناوله بل�سانه كاحلرباء
التي متد ل�سانها الطويل املبتل مبادة لزجة تخطف به الذباب و�أمثاله من الهواء،
ومنه ما َت ْن ُقف بيو�ضه((( يف داخل ج�سده عن جنينه ويتم خلقه فيه ،ثم يلده
ك�أكرث احليوانات اللبونية ،ومنه ما تخرج بيو�ضه منه ثم يتخلق جنينه فيها ،مهي�أ له
(((	الفلو�س :احلرا�شيف( .م).
((( َت ْن ُقف بيو�ضه :يربز منها الفرخ( .م).
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داخلها جميع ما يلزم له من الغذاء ،وذلك كالطري وبع�ض احليات وا ِحل ْرذ َْون(((،
ومنه ما ال يتم تلقيح بيو�ضه مبني ذكره �إال �إذا و�صل املني �إليها داخله حمفوظًا من
الهواء ،و�إن حلقه الهواء ف�سد ،ومنه ما يلقي ذكره منيه على بيو�ضه بعد �أن تلقيها
�أنثاه خارج ج�سدها ،وذلك كبع�ض الأ�سماك ،فال يف�سد منيه بالهواء وال باملاء،
ومنه ما ير�ضع �أوالده مبا يعده اخلالق من احلليب يف ثدييه �أو �أثديته التي تكون
غالبا.
على عدد �أوالده ً
ذكر اختالف احليوان يف �سعيه على رزقه

ومنه ما يزق((( �أوالده زقًّا كاحلمام ،ومنه ما ي�سعى ب�أوالده ويدلهم على
�أقواتهم كالدجاج ،ومنه ما ي�شرتك يف تربيتهم الذكر والأنثى منه ،وذلك عندما
تكون �أوالده غري قادرة على ال�سعي يف �أول والدتها ،وذلك كالع�صافري واحلمام
أي�ضا يكلفه فوق طاقته،
والإن�سان؛ لأن انفراد الواحد بالرتبية مع �سعيه لرزقه � ً
ومنه ما تنفرد �أنثاه بالرتبية ،وذلك عندما تكون �أوالده قادرة على ال�سعي مع �أمها
نقرا يف
كالدجاج واحلجل ،ومنه ما يبني الأع�شا�ش لأوالده بكيفيات غريبة �إما ً
الأ�شجار و�إما عمارة بالطني و�إما غري ذلك ،ومنه ما يحملهم على ظهره كاحليوان
الآكل النمل يف �أمريكا� ،أو يحملهم يف جراب عند بطنه يخرجهم منه وقت
حاجة ال�سعي على القوت ،ويدخلهم فيه عند املنام ،وهو حيوان يف �أو�سرتاليا،
(((	ا ِحل ْرذ َْون :ال َعظَ َاءة( .م)
بمِ
الفرخ :يطعمه نقاره( .م).
((( يزق الطائر َ
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ومنه ذو املخرج الواحد ،ت�شرتك فيه ف�ضالته وبيو�ضه ،ومنه ما لي�س كذلك ،ومنه
ما �سفاده((( يف وقت معني ال يعدوه ،ومنه ما �سفاده ال ُيعني يف وقت ،ومنه ما
يعلو �أنثاه عند ال�سفاد ،ومنه ما يدابرها ،ومنه ما يل�صق جنبه بجنبها ويحاككها
حتى تلقي بيو�ضها وهو يلقي منيه على تلك البيو�ض فيلقحها ،وذلك كبع�ض
الأ�سماك ،ومنه ما بيو�ضه حتاكي بنقو�شها �ألوانه كاحلجل وبع�ض الدجاج الهندي
امل�سمى بني النا�س بدجاج فرعون ،ف�إن بيو�ضه خمططة ب�ألوان حتاكي ري�شه ،ومنه
ما بيو�ضه بي�ضاء �أو بلون �آخر غري م�شوب بغريه ال حتاكي ري�شه يف �شيء ،ثم �إن
بيو�ضه خمتلفة الأ�شكال والهيئات واملقادير ،فمنها الكروي وامل�ستطيل والكبري
وال�صغري وغري ذلك ،ومنه ما يلد الواحد ،ومنه ما يلد الكثري حتى يبلغ عد ًدا
عظيما ،ومنه ما يك�سى ج�سده بالري�ش الذي يحفظه من احلر وال ُق ُّر((( ،وينا�سبه يف
ً
طريانه بتكوينه املحكم ،لننظر �إىل ري�ش اجلناحني للطائر حيث ال بد من امتداده
كافيا حلمل ج�سده يف الطريان ،فقد جعلت �أوائله الثخينة مفرغة لتخف
ً
مقدارا ً
عليه يف الطريان ،ولكن مع تفرغها قد جعلت مادتها �صلبة لدنة تتحمل الفواعل
وال تنق�صف ب�سهولة ،وجعلت �أواخر هذا الري�ش مملوءة مبادة ُل ِّب َّية خفيفة ال يثقل
حملها ،ذلك تدبري عجيب جتزم عند م�شاهدته العقول بحكمة �صانعه �سبحانه،
ومع ذلك فقد �أعطي الطريان غري ذي الري�ش ،وهو حيوان مك�سو بالوبر ،ويطري
أي�ضا ب�أنه ذو فم ب�أ�سنان
بجناحني مكونني من جلد رقيق ،ويخالف بقية الطيور � ً
((( �سفادهَ :ت َناكُ ُحه( .م).
(((	ال ُق ُّر :الربد( .م).
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و�أكف �صغرية نابتة على جناحيه ،وذلك هو اخلفا�ش الذي له خوا�ص احليوانات
اللبونية ،في�شابهها يف هيكله ومنيه وتوالده و�إر�ضاعه ،ويخالفها ب�أنه يطري يف الهواء
ك�سائر الطيور.
اختالفات احليوان تدل على �أن �صانعه ال يحكم عليه نامو�س

ف�سبحان من ال يحكم عليه يف م�صنوعاته نامو�س ،ومل تق�صر قدرته على
طريقة واحدة من طرق العمل فيلزمها وال يتجاوزها �إىل غريها ،بل يفعل ما ي�شاء،
وينوع خملوقاته على ما يريد.
ومنه ما هو مك�سو بال�صوف �أو بال�شعر �أو بالوبر� ،أو بالعظم كال�سلحفاة� ،أو
بالق�شور الغ�ضروفية ،ومنه ما لي�س عليه �إال اجللد والب�شرة ،ثم يف اختالف هيئاته
و�أ�شكاله ما يده�ش العقول ،فمنه الطويل وامل�ستدير ون�صف الكرة ،ومنه طويل
اليدين ق�صري الرجلني كالزرافة((( ،ومنه بالعك�س كالأرنب ،ومنه ق�صري العنق
ومنه طويله حتى �إن بع�ضه يلف عنقه كما يطوق احلبل ،وذلك كطائر �أكرب من
الع�صفور يوجد يف بالدنا ،ومنه ذو العينني ومنه ذو العيون كبع�ض العناكب ،ومنه
ذو الذنب ومنه ذو الإلية ،ومنه م�ستطيل الأذنني ومنه م�ستديرهما ،ومنه ذو احلافر
وذو الظلف((( وذو اخلف وذو القدم وذو الرباثن((( ،ومنه ذو الكر�ش خلزن كمية
((( يف الطبعة الأ�صلية :كالظرافة( .م).
(((	الظَّ لْف :للبقرة وال�شاة والظبي و�شبهها مبنزلة القدم للإن�سان( .م).
(((	الرباثن :خمالب الأ�سد ،وهي لل�سبع كالإ�صبع للإن�سان( .م).
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من الطعام النباتي الذي يحتاج �إىل كمية كثرية منه لكفاية الغذاء ،وذلك يف
�آكلة النبات ،ومنه ما لي�س له �إال املعدة لأن غذاءه احليواين يكفي منه لتغذيته
كمية قليلة ،ومنه ذو الأ�سنان ال�صاحلة لتمزيق اللحم الذي يكون غذاءه ،ومنه ذو
الأ�سنان التي ت�صلح لق�ضم النبات الذي هو غذا�ؤه.
و�إن يف تكوين الأ�سنان ال �سيما يف الإن�سان وترتيب و�ضعها لعربة لأويل
الأب�صار ،فقد و�ضعت القواطع منها يف مقدم الفم حمددة �صاحلة لقطع ما يحتاج
لقطعه ،ويكتنفها الأنياب مر�أ�سة ت�صلح للك�سر والتفتيت بح�سب �شكلها الذي
يحكي �شكل املعاول ،وقد اكتنفتها الأ�ضرا�س م�ستورة عن النظر مكونة على
�شكل ت�صلح به لل�سحق والطحن ،وانظر لو خولف هذا الرتتيب فو�ضعت
الأ�ضرا�س يف مقدم الفم و�أخرت القواطع ،ماذا كان ين�ش�أ من ع�سر تناول الغذاء،
وماذا كان يف منظر الفم من الب�شاعة ،ف�سبحان احلكيم اخلبري.
ثم يف اختالف �سالح احليوان ما يبهر الألباب ،فمنه املخالب والأنياب
والقرون واخلرطوم والذبان وال�سم الناقع ،والف�ساء الكريه كما يف الظربان ،ويف
اختالف حت�صيله رزقه واحتياله عليه ال �سيما احليوان الأعجم عربة ملن يعترب،
فمنه ما يخرج من ج�سده مادة ويحيكها �شبكة ين�صبها ملثل الذباب ليعلق بها
قليبا يف الرمل وي�سترت يف �أ�سفله ف�إذا
فيفرت�سه ،وذلك كالعنكبوت ،ومنه ما يحفر ً
وقع فيه حيوان من نوع �صيده افرت�سه ،و�إذا وقع فيه ما ال ي�صلح لغذائه دفعه
بحركة عجيبة تخرجه �إىل خارج القليب ،وذلك كحيوان �صغري يوجد يف الرمول
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ي�سميه البع�ض ب�أ�سد النمل ،ومنه ما يخطف احليوانات ال�صغرية الطائرة يف الهواء
مثل الذباب ،وذلك كاخلطاف ،ومنه ما يحفر الأر�ض للو�صول �إىل رزقه ،ومنه ما
يت�سلق الأ�شجار ،ومنه ما يغو�ص يف البحار ،ومنه ما يطوف يف القفار ،ومنه ما يقف
يف باب وكر �صيده ويف�سو ف�ساء كري ًها حتى مييته بذلك ثم ي�أكله ،وذلك كالظربان
مع ال�ضب.
واختالف �أقواته وكيفية تناوله لها وادخاره �إياها �أمر يف الغرابة عريق ،فمنه
ما يقتات باحلبوب ،ومنه بالأوراق ،ومنه بالأثمار ،ومنه باللحوم ،ومنه باحل�شرات،
ومنه ب�أنف�س القوت ،ومنه ب�أخبثه و�أقذره و�أجن�سه ،وذلك كاخلنزير الأهلي ،ومنه ما
يبلع قوته بل ًعا ،ومنه ما مي�ضغه م�ض ًغا ،ومنه ما ال يدخر قو ًتا ،ومنه ما يدخر قوته يف
ال�صيف لأوقات ال�شتاء ،وله تدبري عجيب يف ادخاره ،وذلك كالنحل والنمل،
وهذا الأخري �إذا حلق ذخريته رطوبة الأر�ض �أخرجها يف ال�صحو �إىل نور ال�شم�س
حتى تن�شف ،ثم يخرق احلبة التي يدخرها حتى ال تنبت من الرطوبة ،وقد يخرق
بع�ض احلبوب �أكرث من خرق لإدراكه �أن اخلرق الواحد ال مينع نباتها ،وذلك
كحبة الكزبرة ،ف�سبحان الهادي املبني.
ثم يف اختالف �ألوانه ما يبهج النظر ويحري الفكر ،فمنه الأبي�ض والأحمر
والأ�صفر والأزرق والأ�سود واملنق�ش بالألوان املختلفة ،ثم نرى النوع الواحد منه
مت�ساوي الأفراد يف لون واحد� ،أو مت�ساويها يف نق�ش واحد ،وذلك كالغراب
واحلجل و�أنواع من الع�صافري ،ونرى نو ًعا �آخر خمتلف الأفراد يف الألوان كاخليل،
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�أو يف النقو�ش كالدجاج ،ومنه ما نقو�شه منتظمة بكيفية واحدة كالنمر والطاوو�س،
ومنه ما لي�س كذلك كالدجاج واحلمام والقطط ،وال�شيء بال�شيء يذكر ،قد
�سمعت عن بع�ضكم �أيها املاديون يعلل انتقا�ش جلد النمر ب�أنه يف القرون الغابرة
كان يجل�س حتت الأ�شجار املظلة قليالً ،فت�صل �إليه �أ�شعة ال�شم�س من بني خالل
�أغ�صانها ،فانتق�ش جلده بذلك النق�ش ،ف�أرجو هذا املعلل �أن يعلل لنا عن انتقا�ش
ري�ش الطاوو�س باللون الذهبي والأخ�ضر والأزرق والع�سلي والأ�سود والكحلي
الد َي َكة التي
وغري ذلك ب�أ�شكال منتظمة وتخاطيط حمكمة ،وعن انتقا�ش ري�ش ِّ
ال ُيرى واحد منها �إال بانتقا�ش غريب عن كثري من �أفراد نوعه ،وعن انتقا�ش ري�ش
الورور واحل�سون و�أمثال ذلك كثري ،ول�ست �أجزم ببطالن تعليل املعلل النتقا�ش
جلد النمر� ،إذ رمبا يكون ال�سبب هو ما قاله بخلق اهلل تعاىل كما جرت عادته
طبيعيا
�سبحانه برتتيب امل�سببات على �أ�سباب ،ولكني �أريد منه �أن ال يجعل الأمر ًّ
حم�ضا ،بل يرد كل تعليل �إىل فعل اخلالق  ،و�إال ف�إين �أ�ستعجزه بطلب تلك
ً
التعليالت.
ثم �أقول :ومما يق�ضى منه العجب يف احليوان اختالف �أ�صواته ومناظره،
فمنه املطرب الذي يهيج ب�صوته القلوب ،ومنه ذو ال�صوت املنكر الذي ي�صم
الآذان ،ومنه اجلميل الذي ي�ستوقف الطرف كالطاوو�س والظرافة وبع�ض الديكة،
و�أبدع اجلميع جما ًال و�أظرفها مثا ًال احل�سان من نوع الإن�سان ،فهناك ده�شة النظر
وحرية الفكر والأخذ مبجامع القلوب وال�سطوة على �ألباب ذوي الأحالم وال�سلطة
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على �أبهة اجلبابرة واحلكام ،فهل عند القرود من ذلك عني �أو �أثر؟ ال وحق من
زين العيون با َحل َور((( ،واجلباه بالطرر((( ،ومنه ما تق�شعر منه اجللود وترجف القلوب
كالرتيالء والثعبان واخلنزير وال�سعدان ،ثم منه ما يخت�ص ب�أنثى ،ومنه ما لي�س
كذلك ،ومنه الذي ي�سعى لرزقه منفر ًدا ،ومنه ما ي�سعى �إليه متجم ًعا �أ�سرابًا ،وهذا
منه ما يكون اجتماعه على نظام اجلمهورية ،ومنه ما يكون على نظام امللكية،
ويقيم احلر�س ويقدم الدليل والرائد للماء والكلأ.
واختالف �أخالقه �أمر عجيب قد �ألفت فيه الكتب ،فمنه اجلريء واجلبان،
وقريب الألفة للإن�سان وبعيدها وغري ذلك ،وكذلك اختالفه يف القوة وال�ضعف
وال�صرب على عدم القوت و�ضد ذلك ،ومقاومة الفواعل اخلارجية وعدم مقاومتها،
فمنه ما لو نخ�س ب�إبرة يف نخاعه ال�شوكي ملات يف احلال وبطلت حياته كما قيل
يف الإن�سان ،ومنه ما لو قطعته ثالث قطع ر�أ�سه وو�سطه وذنبه وتركته بع�ض �أيام
لر�أيت الر�أ�س قد نبت له بدن وذنب ،والو�سط قد نبت له ر�أ�س وذنب ،والذنب
قد نبت له ر�أ�س وو�سط ،وكل منها قد رجع حيوانًا ،والر�أ�س ي�صري كذلك قبل
جدا ،فكل هاتيك
�سواه ،وذلك كحيوان ي�سمى الهيدرا من احليوانات ال�صغرية ًّ
االختالفات دالئل �شاهدة ب�أن �صانع هذا العامل احليواين ال َي ْح ُكم عليه يف �صنعه
نامو�س ،وال تلجئه �ضرورة �إىل التزام طريقة واحدة يف �إبداعه ،بل هو وا�سع القدرة
والعلم والتدبري ،ين�شئ نو ًعا على كيفية تكون كافية له يف معا�شه وقيام نظام حياته
(((	احل ََور� :شدة بيا�ض «بيا�ض العني» مع �شدة �سواد �سوادها( .م).
ال�شعر املُويف على جبهتها وت�صففه؛ وهي ال ُق َّ�صة( .م).
تطره املر�أة من َّ
(((	الطرر :ما ّ
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كاملة يف زينة مر�آه ،وين�شئ نو ًعا �آخر منه بكيفية هي بال�ضد من الكيفية الأوىل،
وتكون كافية تلك الكفاية ،وكاملة ذلك الكمال ،تنبي ًها للعقول و�إيقاظًا للأفهام
�أنه فاعل خمتار ال يعجزه �شيء ،وال يعزب عن علمه غيب� ،سبحانه وتعاىل عما
يقوله اجلاهلون.
ثم ما يف احليوان من الرتكيب العجيب ،وتكون الأع�ضاء ،واحلوا�س الظاهرة
والباطنة ،ووظيفة كل ع�ضو منها ،واختالفات �أبنيتها ،ودقائق �صنعها ،وانطوائها
على الفوائد اجلمة وامل�صالح التي بنيت على احلكمة� ،أمور تده�ش الألباب وحتري
قادرا
ومدبرا ً
الأفهام ،وتر�شد كل لبيب على �أن لهذا العامل �صان ًعا ً
حكيماً ،
عليما ً
على ما ي�شاء ،مبد ًعا ما يريد.
بع�ضا مما اطلع عليه علما ُء الت�شريح والفا�سلوجيا الباحثني
ولنذكر بالإجمال ً
عن حقائق �أع�ضاء احليوانات و�أبنيتها ووظائفها ومنافعها واملق�صود منها ،فنقول:
�إذا نظرنا �إىل احلوا�س اخلم�س يف احليوان ال �سيما الإن�سان جند �أنها يف �أعلى
طبقات الإتقان و�أ�سمى درجات الإحكام ،ما و�ضعت �إال حلكم باهرة وفوائد
ظاهرة ،ومل يكن ح�صولها بال�صدفة وال على وجه ال�ضرورة� ،شاهدة ب�أن واهبها
وا�سع الإح�سان على خملوقاته.
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الكالم على تركيب العني ونوامي�س النور

فالب�صر هو القوة املودعة يف الع�صبة املجوفة يف العني املت�صلة بالدماغ
لت�ؤدي �إليه �صور املرئيات فتدركها النف�س ،ثم العني هي �آلة ر�سم ال�صور بوا�سطة
النور ،وهي �أكمل الآالت الب�صرية �إتقانًا؛ لأنه قلما يعرتيها اخلط�أ الذي يعرتي
جليا ،وهي
�سواها من الآالت الب�صرية ،وحتكم نف�سها بنف�سها لتح�صيل الإب�صار ًّ
مو�ضوعة يف جتويف من العظم ي�سمى احلجاج ،وم�ؤلفة من ثالث طبقات وثالث
رطوبات مما يلزم لها من الرباطات والأوردة وال�شرايني والأغ�شية والع�ضالت.
فالطبقات �أوالها :ال�صلبة؛ وهي غ�شاء لدن متني ظليل� ،أي :ال ينفذه
النور ،وال يرى ما وراءه ،يحيط بباقي الطبقات وجميع الرطوبات لوقايتها وحفظ
نظام ترتيبها و�أو�ضاعها� ،إال �أن يف مقدمه قطعة �شفافة كزجاجة ال�ساعة يف �شكلها
يف التحدب من اخلارج والتقعر من الداخل ،ونازلة فيه كما تنزل زجاجة ال�ساعة
يف حلقتها النحا�سية ،وهذه القطعة ت�سمى القرنية .وثانيتها :امل�شيمية؛ وهي ناعمة
كاملخمل� ،سوداء اللون ،ومتو�سطة بني ال�صلبة وال�شبكية .وثالثتها :ال�شبكية؛
وهي مكونة من انب�ساط الع�صبة الب�صرية التي تن�ش�أ من الدماغ وتدخل العني
من م�ؤخرها.
والرطوبات �أوالها :املائية؛ وهي �سائل ٍ
�صاف �شفاف مو�ضوع يف غرفة وراء
القرنية ،ويحد هذه الغرفة من ورائها حجاب مثقوب من و�سطه ي�سمى القزحية،
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ولونها �أ�سود �أو �أزرق �أو �أ�شهل((( �أو غري ذلك ،وي�سمى الثقب الذي يف و�سطها
«الب�ؤب�ؤ».
وثانيتها :البلورية؛ وهي ج�سم َل ِدن((( �أمل�س �شفاف كالعد�سة املحدبة من وجهيها،
وهي �أكثف يف الو�سط منها يف اجلوانب ،ومو�ضوعة وراء القزحية.
وثالثتها :الرطوبة الزجاجية؛ وهي ج�سم �شفاف لزج كبيا�ض البي�ض النيئ،
وت�شغل ما بقي من اخلالء وراء البلورية داخل العني حتى ت�صل �إىل ال�شبكية.
ثم �إن العامل بر�سم �صور املرئيات يف العني هو النور الواقع على املرئيات
واملنعك�س عنها �إىل داخل العني ،والنور له نوامي�س قد فطر عليها ،بها ينقل ال�صور
وير�سمها ،ولكن من مقت�ضى بع�ضها �أنه لو مل تدبر له احلكمة الإلهية تدابري يف
تركيب العني ملا مت الإب�صار ،ولكانت تت�شو�ش على العني �صور املرئيات ،وبيان
ذلك �أن النور �إذا وقع على ج�سم كثيف خ�شن انعك�س عنه ،ور�سم �صورته على
ما يقابله،
خ�صو�صا �إذا كان املقابل �صقي ًال((( ،ولكن �إذا و�صل النور �إىل املقابل
ً
على خطوط م�ستقيمة ير�سم عليه ال�صورة [غري]((( وا�ضحة؛ لأن �أ�شعته كلما
امتدت انت�شرت وتباعدت خطوطها ،فيحتاج يف ر�سمه ال�صورة وا�ضحة على
اجل�سم ال�صقيل املقابل �أن تكون اخلطوط عند و�صولها �إليه متجمعة ،ثم �إن
((( �أ�شهل� :سواد ت�شوبه ال ُّز ْرقة( .م)
((( ل َِدنَ :لينِّ ( .م).
املجلو امل َُ�س ُّن( .م).
(((	ال�صقيلُّ :
((( ما بني القو�سني زيادة عن طبعة جمل�س معارف والية بريوت( .م).
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خطوط النور �إمنا تتجمع �إذا مرت يف ج�سم �شفاف عد�سي ال�شكل� ،أي حمدب
الوجهني كالعد�سة� ،أو حمدب الوجه الواحد وم�ستوي الوجه الآخر� ،أو حمدب
الوجه الواحد ومقعر الآخر ،ثم اخلطوط املتجمعة ب�سبب مرورها يف هذه الأ�شكال
�إمنا يكون معظم جتمعها يف الو�سط ،وال ت�ساويه �أطراف هذه الأ�شكال يف اجلمع،
ال �سيما �إذا كان الو�سط �أكثف منها ،وكذلك تتجمع خطوط النور �إذا مرت على
ج�سم �شفاف كثيف بعد مروره يف ج�سم �ألطف منه ،بخالف ما �إذا مرت يف ج�سم
كثيف ثم مرت يف ج�سم �أقل منه كثافة ،ف�إنها تتباعد وت�أخذ باالنت�شار.
ثم �إن النور ينعك�س عن كل الألوان �إال اللون الأ�سود ف�إنه يت�شربه فال
ينعك�س عنه ،كما �أنه ال ينفذ اجل�سم امللون بالأ�سود وما يقاربه ،وكل هذه الألوان
متت�صه وتخففه ،و�أكملها يف امت�صا�صه اللون الأ�سود.
ثم �إمنا ير�سم النور ال�صورة وا�ضحة بعد جتمع خطوطه �إذا كان اجل�سم املر�سوم
عليه على بعد خم�صو�ص من اجل�سم الذي انعك�س عنه النور� ،أو من اجل�سم الذي
نفذ منه النور.
�إذا تقرر جميع ذلك ،وعلمت ما ذكر من نوامي�س النور ،فلن�شرح كيفية
الإب�صار فنقول� :إذا وقع النور على املرئيات انعك�س عنها ،ودخلت خطوطه
العني ،ور�سمت على ال�شبكية �صور املرئيات ،وهي ت�ؤديها ب�إح�سا�سها �إىل الدماغ،
لكن بانعكا�سه عن املرئي تكون خطوطه م�ستقيمة ،ولو بقيت �سائرة بدون جتمع
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حتى و�صلت لل�شبكية لكانت و�صلت �إليها منت�شرة متباعدة ،فرت�سم ال�صورة
غري وا�ضحة ،فدبرت احلكمة الإلهية �أنه يف �أول ما يدخل النور العني يالقي
القرنية وينفذها ،وهي لتحدب وجهها اخلارج وتقعر وجهها الداخل جتمع خطوطه
أي�ضا زيادة جتمع
بع�ض اجلمع ،ثم ينفذ الرطوبة املائية ،وهي لكثافتها جتمع خطوطه � ً
وتال�صق بينها لتقوى على ر�سم ال�صورة ،ولكن ملا كانت ال�شبكية التي تر�سم
ال�صورة عليها مقعرة ،فلو و�صلت �إليها جميع اخلطوط التي متر يف املائية على هذا
املقدار من التجمع لر�سمت ال�صورة على و�سطها وجانبيها ،فتكون حينئذ منب�سطة
جمهرا للب�صر بكرثته ،فدبر احلكيم �سبحانه
م�شو�شة ،وال �سيما �إذا كان النور ً
كثريا ً
حلقيا
هذا الأمر ،وو�ضع غ�شاء القزحية خلف الرطوبة املائية مثقوبًا من و�سطه ً
ثقبا ًّ
وهو الب�ؤب�ؤ ،وجعل َت َو ُّ�س ُعه و َت َ�ض ُّي َقه حتت �إرادة الناظر ب�سبب الع�ضالت التي ربط بها
ذلك الغ�شاء؛ حتى ُي ْد ِخل الناظر ما يحتاج �إليه من كمية النور النافذ من الرطوبة
كثريا لئال
املائية ،فيو�سعه �إذا كان النور قلي ًال لتدخل كمية كافية ،وي�ضيقه �إذا كان ً
تت�شو�ش ال�صورة ،ثم �صبغ �أطراف القزحية املذكورة بلون �أ�سود �أو �أزرق �أو �أ�شهل
�أو غري ذلك مما مينع نفوذ النور ويخففه باالمت�صا�ص؛ حتى ال تنفذ اخلطوط الواقعة
على �أطراف القزحية حول الب�ؤب�ؤ وت�صل �إىل �أطراف ال�شبكية فتت�شو�ش ال�صورة
كما قلنا ،ثم تنفذ اخلطوط الرطوبة البلورية التي هي حمدبة الوجهني فتتجمع
أي�ضا زيادة عما جتمعت �أو ًال ،وال �سيما يف الو�سط؛ لأن و�سط البلورية �أكثف
� ً
أي�ضا ب�أن
من �أطرافها ،وقد جعل احلكيم اخلبري تلك البلورية حتت �إرادة الناظر � ً
يزيد حتدبها �أو ينق�صه؛ لأن اخلطوط النورية يزداد جتمعها كلما زاد حتدب اجل�سم
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النافذة هي منه ،وينق�ص كلما قل حتدبه ،فالناظر يت�صرف بها بح�سب احتياجه،
أي�ضا زيادة
فيزيد حتدبها �أو يقلله ،ثم تنفذ اخلطوط يف الرطوبة الزجاجية فتتجمع � ً
كافيا للر�سم الوا�ضح ،وحجم هذه الرطوبة
جتمع على ما قالوا حتى يكون التجمع ً
هو مبقدار ٍ
كاف مل�سافة امتداد النور من �أول دخوله القزحية ونفوذه منها ومما بعدها
حتى ي�صل �إىل ال�شبكية ،ثم ملا ت�صل اخلطوط �إىل ال�شبكية بعد تلك التجمعات
وتر�سم عليها ال�صورة تنفذ منها ل�شفافيتها كمية من اخلطوط وتقع على ال�صلبة،
ولئال تنعك�س عنها وت�صادم الأ�شعة الواردة من اخلارج فتت�شو�ش ال�صورة جعل
احلكيم جلت قدرته لون باطن ال�صلبة �أ�سود؛ حتى يت�شرب تلك الكمية من
اخلطوط النافذة �إليه من ال�شبكية وال تنعك�س.
ثم �إن هذه الأو�ساط التي جمعت اخلطوط النورية جم ًعا بعد جمع،
وخل�صتها ذلك التلخي�ص الكايف لر�سم ال�صورة وا�ضحة؛ ب�سبب الكثافة ،وال�شكل
املحدب ،وتعيني امل�سافة بني اجل�سم النافذ منه النور وال�شبكية ،وت�سلط الإرادة
على تو�سيع طريق مرور الأ�شعة وت�ضييقه ،وعلى زيادة التحدب وتقليله ،مع منع
أي�ضا بوا�سطة الألوان ،فقد كان تعدد تلك الأو�ساط حلكمة �أخرى
الت�شوي�ش � ً
باهرة كما قال بع�ضهم وهي �أن النور �إذا نفذ من ج�سم �شفاف حمدب انحل
لألوانه املعروفة يف فن الطبيعيات ،وهي �ألوان قو�س ال�سماء ،فتظهر ال�صورة التي
ينقلها بنفوذه من اجل�سم املحدب ملونة بتلك الألوان ،وهذا ي�سمى اخلط�أ اللوين،
و�صناع الآالت الب�صرية يرفعون هذا اخلط�أ ب�ضم ج�سم �شفاف حمدب �إىل اجل�سم
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الأول يحل النور عك�س حل الأول ،فيعود �إىل لونه الأبي�ض ،ويو�صل ال�صورة
غري ملونة ،ويرتفع اخلط�أ اللوين ،فعلى ما يقول ذلك البع�ض �أن من جملة حكمة
الباري تعاىل يف تعدد تلك الأو�ساط املذكورة وعدم االكتفاء ب�أمر واحد منها
يجمع الأ�شعة دفعة واحدة دفع ذلك اخلط�أ اللوين ،ف�إذا نفذ النور من القرنية مث ًال
وانحل لألوانه حتله بقية الأو�ساط اجلامعة خلطوطه من املائية والبلورية والزجاجية
عك�س ما حلته القرنية ،فيعود �إىل لونه الأبي�ض ،ويرفع ذلك اخلط�أ ،هكذا يظن
البع�ض ،وهو قريب من ال�صحة� ،أقول� :إنهم قالوا� :إن مقت�ضى التجمعات التي
تتجمعها خطوط النور بوا�سطة ما مرت فيه من القرنية واملائية والبلورية والزجاجية
�أن ال ت�صل �إىل ال�شبكية �إال وقد تقاطعت و�صارت الأ�شعة املنعك�سة من �أعلى
املرئي واقعة على الطرف الأ�سفل من ال�شبكية ،والأ�شعة املنعك�سة من �أ�سفل
املرئي تقع على الطرف الأعلى من ال�شبكية ،وحينئذ تكون �صورة املرئي مقلوبة.
وقد احتاروا يف التعليل عن كون العقل يدرك �صورة املرئي قائمة وهي
قد ر�سمت يف ال�شبكية مقلوبة ،و�أ�شهر ما عللوا فيه� :أن العقل اعتاد على ر�ؤية
الأ�شياء املرئية قائمة ،حيث �إنها قد ا�ستوى جميعها يف هذا االنقالب ،و�شرحوا
ذلك التعليل بكالم ركيك ،فالذي يخطر يل �أن �أ�شعة النور بعد نفوذها من الهواء
كافيا
يف القرنية واملائية والبلورية التي هي �شديدة الكثافة يف الو�سط تتجمع جتم ًعا ً
لر�سم ال�صورة وا�ضحة قبل �أن تتقاطع ،ثم �إذا نفذت يف الزجاجية فلعل الزجاجية
هي �أقل كثافة من البلورية ،فت�أخذ تلك الأ�شعة يف االفرتاق يف م�سافة �سريها يف
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الزجاجية كما تقدم �أن النور تنت�شر �أ�شعته �إذا مر يف ج�سم �ألطف مما مر فيه قبله،
حتى ت�صل �إىل ال�شبكية فرت�سم عليها ال�صورة قائمة؛ لأنها و�صلت �إليها على
الكيفية التي كانت عليها يف �أول ما نفذت يف القرنية� ،أي �أن الأ�شعة املنعك�سة
من �أعلى املرئي وقعت على الطرف الأعلى من ال�شبكية ،والأ�شعة املنعك�سة من
�أ�سفل املرئي وقعت على الطرف الأ�سفل منها ،وحيث مل تتقاطع الأ�شعة فيلزم
�أن تر�سم حينئذ ال�صورة على ال�شبكية قائمة ،هذا ما �أراه على وجه االحتمال،
وبه يرتفع الإ�شكال ،ويظهر للزجاجية فائدة مل تخطر قبل هذا يف بال ،وما قيل �إن
البع�ض قد �شاهد من فتحة يف م�ؤخر العني ال�صورة على ال�شبكية مقلوبة فهو كالم
مل �أحتقق �صحته ،و�إن ثبت عندي فيكون يل عند ذلك املقال.
بيان عجز املعللني عن �إي�ضاح كيفية �إدراك الدماغ

هذا ..و�إىل هنا و�صل الباحثون يف كيفية الإب�صار ،فغاية ما عندهم �أنهم �أو�صلوا
ر�سم �صور املرئيات �إىل ال�شبكية ،وقالوا� :إنها ت�ؤدي ال�صور �إىل الدماغ ،ولكن يف
كيفية �إدراك النف�س �أو العقل �أو الدماغ على ر�أي من ينكر النف�س لتلك ال�صور فلم
�شافيا ،بل جند الكثريين منهم واقفني حيارى عند حماولة الك�شف
جتد لهم كال ًما ً
عن حقيقة ذلك ،ف�إذا ت�أملنا يف جميع ما تقدم من تراكيب العني والتدبريات التي
و�ضعت لها لإمتام �إب�صارها� ،أفيكون لأدنى العقول جمال �أن ي�صدق ب�أن ذلك ال�صنع
العجيب الغريب يف العني قد حدث عن غري ق�صد وبدون حكمة ،بل ال�ضرورة
اقت�ضته وال�صدفة �أوجدته واالنتخاب الطبيعي �أبقاه؟ كال ثم كال ،ال ي�صدق بهذا
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�إال كل ذي عقل �سخيف ،وما من �صاحب ر�ؤية �إال ويعتقد عند االطالع على ذلك
عليما ،مدبر الأمر وفق الإحكام والإتقان،
حكيما ً
ال�صنع البديع �أن له �صان ًعا مري ًدا ً
كبريا.
�سبحانه وتعاىل عما يقول اجلاحدون ًّ
علوا ً
ولو نظرنا �إىل �أن قطر العني �أق�صر من قرياط ومع ذلك ير�سم على �شبكيتها
�صورة �أر�ض وا�سعة بكل ما فيها من ال�سهول واجلبال والأودية وال�صخور واملياه
والأ�شجار والأبنية واحليوانات م�ستوفية التفا�صيل ،فك�أن ال�شبكية �شاطئ بحر
و�أمواج النور جتري �إليه من كل النواحي ،وتنفق�ش عنده �ألوف �ألوف على �ألوف
�ألوف حلارت �أفكارنا يف دقة تلك ال�صورة التي ر�سمت على ال�شبكية ،ويف �صغر
حجمها حماكية لتلك الأر�ض الوا�سعة وجميع ما ا�شتملت عليه مل تغادر منه
�شي ًئا ،فما �أ�سمى قدرة من �أبدع ذلك ودبره بحكمته� ،سبحانه ما �أعظم �شانه.
و�إذا راجعنا ت�شريح العني واطلعنا على ما احتوت عليه من الع�ضالت
والأع�صاب القائمة بوظيفة حركتها ،وال�شرايني والأوردة اخلادمة يف تغذيتها ،وغري
ذلك من الرباطات والرطوبات لزاد بنا العجب واحلرية.
حكم انتظام خارج العني ووظائف الأجفان

ثم �إذا انتقلنا �إىل خارج العني جند من تدابري الباري تعاىل يف حمافظتها
وت�سهيل طريق �أداء وظيفتها �أحكم �صنع و�أتقن و�ضع ،وذلك �أن العني ملا كانت
جدا و�ضعها خالقها
لطيفة ُيخ�شى عليها من م�صادمات الأج�سام ولو �صغرية ًّ
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داخل ا ِحل َجاج((( ،حمفوظة به من كل جانب �إال اجلهة التي يدخلها النور لر�سم
ال�صور ،وجعل الطبقة الأوىل منها وهي ال�صلبة مع القرنية لدنة حتى تقوى
أي�ضا بالأجفان لوقايتها ال �سيما عند املنام،
على امل�صادمة بع�ض القوة ،و�سرتها � ً
�شعرا �أ�سود ثخي ًنا َل ِدنًا
وللزينة � ً
أي�ضا ،ثم �أنبت على �أطراف الأجفان الأهداب ً
منت�صبا ،مع ميل الأعلى منها �إىل فوق قلي ًال والأ�سفل �إىل حتت كذلك� ،أما �سواده
ً
قويا ،كما �أن احلاجبني
فليت�شرب بع�ض النور الوارد على العني ،ال �سيما �إذا كان ًّ
فوق العينني بلون ال�سواد �أو نحوه لأجل الزينة ،ولهذه احلكمة وهو ت�شرب بع�ض
النور الوارد على العني ،ولذلك نرى من كان لون حاجبيه و�أهدابه �أبي�ض يجهر
ب�صره ويتخازر ،و�إمنا مل يح�صل االكتفاء بتقليل كمية النور وتخفيفها بت�ضييق ب�ؤب�ؤ
القزحية؛ لأن �إدامة ت�ضييقه يلزم منه دوام تخازر((( العينني وب�شاعة املنظر ،و�أما
ثخن �شعر الأهداب وانت�صابه مع لدونته فلمقاومة الأج�سام ال�صغرية الواردة على
غالبا على الهدب ،ف�صادفت
العني ،ف�إنها �إذا ورد عليها حبة تراب مث ًال وقعت ً
�شعراته كاحلراب امل�شرعة متنعها من الو�صول �إىل الداخل ،وتدفعها بلدونتها �إىل
بعيد ،و�أما كون �شعر الهدب الأعلى مائ ًال �إىل فوق قلي ًال والأ�سفل �إىل حتت
كذلك فلت�سهيل افرتاقهما عند �إرادة فتح الأجفان؛ لأنهما لو كانا متوازيني يف
االنت�صاب النطبقا على بع�ضهما عند انطباق الأجفان ،وب�سبب رطوبة الدمع
يتال�صقان فيع�سر افرتاقهما ،ولو كانا متقابلني يف االنت�صاب بحيث تتداخل
(((	ا ِحل َجاج :العظم امل�ستدير حول العني( .م).
(((	التخا ُزر :ت�ضييق اجلفن لتحديد النظر( .م).
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أي�ضا
�شعراتهما عند االنطباق لكان ع�سر افرتاقهما مع الرطوبة الدمعية �أ�شد ،و� ً
هذه الكيفية جتعلهما يف طريق النور فينقل �صورتهما �إىل ال�شبكية فتت�شو�ش �صور
املرئيات ،فو�ضعهما يف تلك الكيفية من امليل القليل �إىل فوق وحتت هو عني
الإتقان والإحكام ال يليق �سواه ،وف�ض ًال عن هذه الفوائد يف الأهداب فالزينة بها
ال ينكرها �إال كل معدوم الذوق ال�سليم.
ثم ملا كان الغبار ال يندفع عن العني ال باحلجاج وال بالأجفان لالحتياج �إىل
فتحها عند النظر ،وال بالأهداب ،وهو يذهب ب�صقالة القرنية ويعطل وظيفة �شفافتها
�إذا وقع عليها ،ومع ذلك فرتاكمه على العني يجلب عليها ال�ضرر ،دبر احلكيم 
جلالئه عنها �إفراز الدمع من الغدد الدمعية حول املقلة داخل الأجفان ،وجعل
الأجفان متابعة احلركة باالنطباق واالنفتاح على غاية من ال�سرعة التي ي�ضرب
بها املثل حتى ال يتعطل الإب�صار ويت�شو�ش ،فالدمع يغ�سل الغبار الذي يقع على
املقلة ،والأجفان بحركتها ت�صقلها وتزيح الدمع املمتزج بالغبار عنها ،ثم ذلك
قذرا بالغبار ال بد من خروجه عن املقلة على وجه منا�سب ،فلو
الدمع الذي �صار ً
منظرا
�أنه كان يخرج ً
دائما �إىل ظاهر الأجفان وي�سيل على اخلدين لر�أينا هناك ً
ب�شي ًعا وم�سيلني((( من �أقذر امل�سيالت ،فدبر احلكيم �سبحانه لت�سهيل انف�صال
ذلك الدمع عن املقلة تكوين �أطراف الأجفان من الداخل ب�شكل ي�صلح جلريانه
ثقبا رفي ًعا نافذًا �إىل داخل
�إىل املوق �أي الطرف الذي يجاور الأنف ،ثم جعل هناك ً
((( م�سيلني :مفردها م�سيل :مو�ضع �سيل الدمع( .م).
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الأنف ي�سمى القناة الدمعية يخرج الدمع منه ،وي�صل �إىل داخل الأنف ويختلط
برطوبته ويتجمد هناك معها ،فيخرجه احليوان باال�ستنثار ونحوه� ،أقول� :إن هذه
القناة الدمعية ال ي�صدق عقل �أنها ح�صلت للحيوان بوجه ال�صدفة وال�ضرورة،
ف�ض ًال عن جميع تلك التدابري ،و�أي �ضرورة اقت�ضتها؟ ف�سبحان احلكيم اخلبري.
الإح�سا�س بخلق اهلل تعاىل

ولو نظرنا �إىل منافع الب�صر للحيوان وفوائده باهتدائه به �إىل طرق معا�شه،
وجناته من خماوفه ،ور�ؤيته مباهجه ،وك�شفه به ما يبعد عنه ماليني من الأميال،
كما يك�شف به ما يقرب منه ،جلزمنا ب�أن واهبه جزيل الإح�سان وا�سع العطاء،
متف�ضل على خملوقاته ب�أمت النعم و�أكمل املنن ،تعاىل �ش�أنه وتقد�س �سلطانه.
ثم �إن �أتباع حممد  عند اطالعهم على تدابري كيفية الإب�صار بتلك
الأو�ضاع وهاتيك النوامي�س يقولون ويعتقدون ب�أن الإب�صار ما هو �إال مبح�ض خلق
اهلل تعاىل ،وتلك الأو�ضاع وهاتيك النوامي�س امل�شروطة حل�صوله ما هي �إال �شروط
عادية� ،أي �أن اهلل � أجرى عادته ب�أن يخلق عندها الإب�صار ،ولو �أراد �أن يخلقه
بدونها لفعل ،كما �أنه لو مل يرد خلقه مع توفر ح�صولها ورفع املوانع ملا كان وال
ح�صل ،ولهم على ذلك �أدلة قاطعة مذكورة يف كتبهم يطول الكالم ب�سردها
هنا ،وقد تقدم لكم يف �إثبات �صفات �إله العامل ما يفيد �أنه ال �أثر يف العامل
�إال بخلقه �سبحانه و�إيجاده ،والإب�صار من جملة الآثار ،ومما ينا�سب َم ْ�ش َربكم �أيها
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املاديون يف طرق اال�ستدالل ،ويدل على �أن تلك الأمور �شروط عادية للإب�صار،
و�أنه يوجد مع انعدام �أقوى �أركان �شروط وجوده وهو النور ،ق�صة م�شهورة حمققة
ذكرها كثريون من كبار علماء الفال�سفة ،كما نقله بع�ض امل�ؤلفني الباحثني يف
هذا الع�صر ،وهي �أن فتاة يف �أمريكا �أ�صابها مر�ض كانت تقوم به لي ًال وهي نائمة
نهارا وليالً،
وتتكلم وتعمل �أعمال امل�ستيقظ ،ثم ا�شتد بها الأمر �إىل �أن �صار يعرتيها ً
تغريا مل يعهد �أغرب منه ،فتقر�أ �أدق
وكان ب�صرها يتغري عند حدوث هذا احلال ً
احلروف يف الظالم احلالك وعيناها مغم�ضتان ،وهذه الق�صة وفق ما يعتقده �أتباع
حممد  من �أن الإب�صار مبح�ض خلق اهلل تعاىل ،كما �أن بقية الإح�سا�سات
كذلك ،و�أن ال�شروط التي للإب�صار وغريه �إمنا هي �شروط عادية كما ذكرنا.
هذا ..و�إذا �أردنا �إيراد جميع �شروح الباحثني لأع�ضاء ال�سمع وال�شم
والذوق واللم�س ،وما ا�شتملت عليه من الرتاكيب الغريبة ،وكيفية الإح�سا�س
بها ،وتدبريات �إمتامه على نوامي�س طبيعية ،ومنافع هذه احلوا�س للحيوان وهبتها
له على قدر احتياجه والقيام بحفظه وهدايته ،لوجدنا ما هو عظيم املنزلة يف
امل�صنوعات ،ول�شهدنا من �صميم الف�ؤاد ب�أن الواهب لتلك احلوا�س تام القدرة
وا�سع العلم� ،سامي احلكمة جزيل العطاء� ،سبحانه وتعاىل عما ي�صف ال�ضالون،
ولكن �إيراد تلك املباحث يطيل الكالم ،ورمبا يوقع يف املالل.
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ولو ت�أملنا يف بقية �أع�ضاء اجل�سد و�أبنيتها ووظائفها ،وما ا�شتمل عليه اجل�سد
احليواين من ال�سوائل واجلوامد ،ومنافع كل منها ،لر�أينا هناك ما ي�شهد ب�أن جلميع
عليما ،ولن�شر لبع�ض ذلك فنقول� :أال يكون للناظرين
ومدبرا ً
ذلك خال ًقا ً
حكيما ً
عربة ،وللباحثني تدبر و�إمعان و�إذعان بوجود خالق للأكوان �إذا نظروا ملا احتوى
عليه اجل�سم احليواين من مخ وخميخ وجمموع ع�صبي وقلب ورئتني وكبد وطحال
وكليتني ومعدة و�أمعاء و�أوردة و�شرايني و�أوتار وع�ضالت وغدد وغ�ضاريف وعظام
و�أن�سجة و�سوايل من دم و�صفراء ولعاب وع�صار املعدة والأمعاء والبنكريا�س
وغازات ،وعرفوا �أبنية هذه املذكورات ووظائفها وحركاتها و�أعمالها يف اجل�سد من
اله�ضم والتغذية والتنف�س والإفراز ،ونظروا �إىل �أع�ضاء التنا�سل و�أعمالها و�إتقانها
وكيفية التوالد ،والتدابري التي هيئت حل�صوله وحلفظ الولد ومنوه وتغذيته وغري
ذلك مما يحتمل �شرحه جملدات ،نعم� ..إن العلماء الذين يطلعون على تفا�صيل
هذه املباحث ،وتظهر لهم �أ�سرارها ودقايقها وحكمها ،هم اجلديرون ب�أن يكونوا
من �أقوى النا�س �إميانًا بوجود �إله العامل اخلالق احلكيم املدبر العليم ،ولو قيل �إنهم
جديرون بذلك �أكرث من بع�ض علماء الكالم الذين يقيمون الأدلة الإجمالية
على ذلك ملا بعد عن الت�صديق ،ف�إن �أولئك القوم هم املطلعون على تفا�صيل
�أعجب العجائب يف م�صنوعات الباري تعاىل ،وهل لنا دليل عقلي عليه �سبحانه
�إال مب�صنوعاته وغرائبها؟ ف�إذا ت�أملها املت�أمل ،واطلع على تفا�صيلها ،وظهر له �إتقانها،
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والق�صد واحلكمة يف تكوينها ،و�سقطت من البني ال�ضرورة وال�صدفة ،جتد الإميان
قد ر�سخ يف قلبه ر�سوخ اجلبال ،وت�سامى فوق الأفالك عن �أن تطاوله يد ال�ضالل.
�ضعف �إميان التالمذة وف�ساد عقائد معلميهم

ولو قال قائل� :إنا نرى بع�ض �أنا�س ممن يدخلون يف املدار�س التي تدر�س
فيها علوم الكائنات ،ال �سيما علم النبات واحليوان ،للتو�صل �إىل علم الطب
ونحوه ،يخرجون بعد در�سها ومعرفة �أ�سها مارقني من الدين الإ�سالمي مروق
ال�سهم من الرمية ،فرتاهم قد رف�ضوا االعتقاد مبوجد العامل ،و�أحالوا وجود
الكائنات و�آثار هذه املوجودات على املادة وحركة �أجزائها والطبيعة والنوامي�س
و�أمثال هذه امل�سميات ،ومتى هدم عندهم هذا الركن ف�أي اعتقاد لهم يف الدين
الإ�سالمي يبقى؟ و�أي عبادة لهم فيه تق�صد؟ و�أي �أدب من �آدابهم يحمد؟ وال
�سيما �إذا در�سوا فن الطبيعيات واطلعوا على نوامي�س الكائنات وكيفية ت�أثريها يف
املتفاعالت ،ف�أين القول حينئذ ب�أن الذين يطلعون على تفا�صيل تلك العلوم هم
اجلديرون بقوة الإميان واالعتقاد بوجود خالق الأكوان؟
ف�أقول� :إين �أجيب �إن �شاء اهلل تعاىل عن هذا الإ�شكال اجلواب الكايف
ال�شايف ،و�أرغب �إىل �أهل ملتنا املحمدية �أن ينتبهوا من جوابي ملا حل يف بع�ض
�أبنائهم من البالء العظيم وامل�صاب يف الدين اجل�سيم ،وليتداركوا هذا الأمر قبل
�أن يعظم اخلطب ،فليعلم �أن هذه العلوم التي تقدم ذكرها من علم النبات واحليوان
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ومثلها علم الفلكيات واجلويات وباقي العلوم الطبيعية التي تبحث عن نوامي�س
الكائنات من نحو نوامي�س النور واملاء والهواء والكهربائية وغري ذلك ،ال �شك وال
ريب �أن مباحثها تدل ب�أقوى الأدلة على وجود اخلالق لهذه الكائنات املبحوث
عنها يف تلك العلوم ،و�أنه تام القدرة و�سامي احلكمة �إذ هي �آثاره ،و�إمنا ي�ستدل
على امل�ؤثر بالآثار؛ لأنه يف مباحثها تنك�شف للعقول �أ�سرارها وحكمها ،وتظهر
�أنها م�صنوعة لق�صد ومو�ضوعة بتدبري ،ولكن طريق اال�ستدالل على امل�ؤثر يوجد
فيها عقبة ك�ؤود((( هي مزلقة �أقدام ومزلة �أفهام ،وذلك �أن العقل الب�شري عندما
يرى الآثار وي�شرع يف البحث عن م�صدرها ،تراه �إذ مل يدقق النظر فقد ي�صل �إىل
م�صدر لها ظاهري ،فيظنه هو امل�صدر احلقيقي فيقف عنده ،فبع�ض من خا�ضوا يف
تلك العلوم واطلعوا على تلك الآثار التي يبحث عنها فيها �أخذوا يبحثون عن
م�صدرها بغري دقة نظر وال تعمق يف البحث ،ومل يكن عندهم ما يوقظ �أفكارهم
وير�شدهم �إىل امل�صدر احلقيقي من نحو االعتقاد ب�شرع �صحيح ،فو�صلوا �إىل
أي�ضا �أن حركة �أجزائها الفردة
م�صادر لها ظاهرة من نحو املادة ونوامي�سها ،وقدروا � ً
هي امل�صدر الفعال فاعتقدوا بوجودها ،ولق�صور تدقيق نظرهم مل تنتبه عقولهم �إىل
م�صدرا لتلك الغرائب والعجائب
�أن تلك احلركة والنوامي�س هل ت�صلح �أن تكون ً
م�صدرا غري �صادر عن �شيء �آخر �أم
�أم ال ،وال �إىل �أن املادة هل ت�صلح �أن تكون
ً
ال بد من �صدورها عن غريها لوجوب حدوثها ،فوقفوا عند ذلك احلد ،و�أ�صبحوا
معتقدين �أن م�صدر هذه الكائنات هو املادة ونوامي�سها وحركة �أجزائها ،ومنكرين
((( عقبة ك�ؤود� :صعبة املرتقى� ،شاقّة( .م).
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لوجود �إله لهذا العامل ،ومرنوا على هذا الإنكار ،و�صاروا ين�سبون كل �أثر يظهر لهم
�إىل املادة وحركتها والنوامي�س التي اكتنفتها ،ويعربون عن ذلك بعبارات �شتى
تقتنع بها عقولهم القا�صرة ،فتارة يقولون هذا الأثر فعل الطبيعة ،وتارة يقولون هذا
الأثر فعل النوامي�س و�أمثال ذلك ،فبلغوا الغاية يف جمود االعتقاد.
ما يحفظ عقائد �أولئك التالمذة

ثم �إن منهم من �أهلتهم زخرفة تلك العلوم ب�أن ُيقاموا معلمني يف املدار�س
التي تدر�س فيها ،وجلبت بني �أيديهم تالمذة �أحداث �أغرار مل يعلموا من الدين
الإ�سالمي عقائده احلقة ،وال ما يجب �أن يعتقده امل�ؤمن يف كيفية حدوث هذه الآثار
وتكون هذه الكائنات ،و�أنها بخلق موجد الأر�ض وال�سماوات ،ف�أخذ �أولئك املعلمون
يب ُّثون لأولئك التالمذة يف غ�ضون تعليمهم ما انطوت عليه �ضمائرهم من املعتقدات
الباطلة ،وكلما اطلعوا على غريبة من غرائب الكائنات ،و�سر من �أ�سرار املوجودات،
فعو�ضا عن �أن يقولوا
وحكمة من حكم امل�صنوعات ،يف �أثناء در�س تلك العلومً ،
لهم :انظروا �أيها التالمذة �إىل عجيب �صنع اهلل و�سامي حكمته يف �إيجاد هذا الأثر
الغريب ،يقولون :انظروا �إىل فعل الطبيعة ،واعجبوا من �أثر النامو�س الفالين ،وهلم
جرا ،وال يزالون معهم على هذا النمط حتى تر�سخ تلك احلالة يف قلوبهم ،وتنطبع
ًّ
تلك التخيالت على �صحيفة �أفكارهم ،فال تنق�ضي مدة �إقامتهم يف املدار�س �إال وقد
�أ�شربت قلوبهم �أن ال فاعل يف الأكوان �إال الطبيعة وحركة �أجزاء املادة والنوامي�س،
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وينحل عقد اعتقادهم ب�أن للعامل �إل ًها خال ًقا ،فيخرجون من تلك املدار�س وقد فارقوا
دين �آبائهم وملة �أ�سالفهم ،وقد كان يف رجاء �أهل امللة الإ�سالمية �أن يكت�سبوا بهم
رجا ًال عارفني ينفعون �أهل دينهم ،ويحمون حوزة �شريعتهم((( ،وي�سعون يف جناح
غفريا،
�أوطانهم ،فيخيب رجاهم ويخفق م�سعاهم ،ويخ�سرون من عدادهم َج ًّما ً
يح�سبون منهم وهم الأعداء الألداء للدين والدولة والوطن ،يخالفون �أهليهم يف
االعتقاد ،ويفارقونهم يف �سلوك مناهجهم وعزائم مقا�صدهم ،ف�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون،
فعلى �أهل احلل والعقد من حماة الدين الإ�سالمي �أن يتداركوا هذا امل�صاب الآتي
بالأو�صاب((( ،فال ينتخبون معلمني لتلك املدار�س �إال كل من �صحت عقيدته على
املنهج الإ�سالمي ،و�سلمت طويته من الزيغ وال�ضالل ،وكان م�ؤم ًنا ح ًّقا وموق ًنا �صدقًا،
قائما بتكاليفها على قدر الإمكان ،ف�إن التلميذ مر�آة �شيخه،
متحليا ب�آداب ال�شريعة ً
بل ً
تنطبع فيه �صورته كيفما كانت ،وعليهم �أن ال يدخلوا التالمذة يف تلك املدار�س
حتى يقيموهم �أو ًال مدة كافية يف مدار�س دينية ،ي�صححون بها عقائدهم الإ�سالمية
على �أكمل الوجوه ،بحيث ال تزعزعهم ال�شبه وال تهولهم الأغاليط ،وت�صلح نفو�سهم
بالآداب ،وت�ألف القيام بالعبادات ،و�إن ع�سر ذلك خلوف فوت الوقت الذي ي�صلح
لتعليم تلك العلوم الدنيوية ،فمن الالزم ال�ضروري �أن يقام يف مدار�سها معلمون
للعقائد الإ�سالمية وبقية �أحكام الدين املحمدي ،يكونون كف ًئا لذلك ،يالزمون
تعليمهم العقائد والأحكام الدينية مدة �إقامتهم من �أول دخولهم يف تلك املدار�س
((( َح ْوزة �شريعتهم :حدودها ونواحيها( .م).
((( الأو�صاب :الأمرا�ض( .م).
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�إىل حني اخلروج ،ولو يف كل يوم �ساعة من الزمان ،ويكونون حمافظني على عقائدهم
و�آدابهم وعباداتهم يف تلك املدة ،ويوفقون لهم بني �أحكام الدين وما ظاهره خمالف
له من تلك العلوم العقلية ،ففي هذين ال�شرطني وهما انتخاب معلمني لتلك
املدار�س من �أهل الدين واالعتقاد ال�صحيح ،وتعليم التالمذة لعقائدهم الإ�سالمية
وبقية �أحكام ملتهم قبل الدخول يف تلك املدار�س �أو يف مدة �إقامتهم فيها ،حتفظ
عقائد �أولئك التالمذة من الزيغ ،وت�سلم �آدابهم الدينية من الف�ساد ،وت�صان عباداتهم
من الإهمال ،بل تكون عقائدهم من القوة واملتانة يف مكان ملا يكتنفها من م�شاهدة
تفا�صيل م�صنوعات اهلل تعاىل وغرائب �أعماله عند در�سهم تلك العلوم� ،إذ كلما
غريبا �سمعوا معلمهم امل�ؤمن يقول :انظروا �إىل �صنع اهلل
و�سرا ً
�شاهدوا �صن ًعا ً
عجيبا ًّ
و�سامي حكمته يف �إتقان هذا امل�صنوع البديع ،في�سبحون اخلالق جل وعال وميجدونه،
وتربو يف قلوبهم عظمته ،وتعظم يف �أنف�سهم قدرته ،فما مت�ضي مدة �إقامتهم يف تلك
املدار�س �إال وقد �أ�صبحوا من خيار امل�ؤمنني و�أفا�ضل املوحدين ،ترى منهم رجا ًال
يحمون حوزة الدين الإ�سالمي ،ويقيمون بنا�صر الدولة والوطن ،ن�س�أله �سبحانه
وتعاىل �أن يوفق �أولياء �أمورنا ملا فيه اخلري لهذه الأمة املحمدية ،ويجعل مكاف�أتهم على
ف�ضل اهلل تعاىل و�شفاعة ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم.
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الروح واحلياة والعقل
ُّ

هذا ..ثم �إين �أقول لكم �أيها املاديون بعد جميع ما تقدم من النظر يف
�أحوال املح�سو�سات :لو خ�ضنا يف مبحث احلياة والروح والعقل وقوى النف�س من
احلافظة والذاكرة وغريهما لتهنا يف تيهاء هذا الرب ال�شا�سع ،وغرقنا يف �أعماق هذا
البحر الوا�سع ،ومل ن�صل �إىل ت�صور ماهية هذه احلقائق حق الت�صور ،ومعرفة كيف
حتفظ �صور الأ�شياء عند الإن�سان ،وتذكر بعد �أن تن�سى ،وتزول عن �صفحات
الفكر ،وكيف تت�صور املعقوالت وتقوم كليات الأحكام وجزئياتها يف الأذهان،
وكيف وكيف من كل م�س�ألة يف هذا الباب مل تزل غام�ضة على �أفكار العلماء
و�أذهان احلكماء ،مل يفتح ُم َع َّماها ومل تك�شف خباياها ،وغاية املدعني لك�شفها �أن
ي�أتوا بكالم غام�ض جممل ال ي�شفي الغليل ،وال َي�أْ ُ�سو((( الطرف الكليل ،فك�أن
�سرت هذه احلقائق عن العقول الب�شرية �إعجاز لهم من اهلل تعاىل لينبههم بذلك
الإعجاز على �أنه �إذا ق�صرت �أفكارهم عن �إدراك حقيقة �أنف�سهم وعقولهم وقواها
ف�أنى لهم القدرة على �إدراك حقيقة الذي خلق تلك احلقائق و�أبدعها ،والغرابة يف
ذلك �أن الإن�سان الذي خا�ض يف عقله بحار املعارف وعرف الأفالك وال�سيارات
واطلع على عوامل اجلمادات والنباتات واحليوانات هو عاجز عن معرفة نف�سه وما
هو القائم ب�إدراكاته ،ف�سبحان من علم الإن�سان ما مل يعلم ،وحجب عنه معرفة
نف�سه وقواها ،ف�أ�صبح لدى ذلك �أعمى �أ�صم �أبكم.
((( ي�أ�سو :يعالج( .م).
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حتذير املاديني من غائلة عقائدهم

فيا �أيها املاديون� ،أبعد جميع ما �شرحته لكم من الدالئل على حدوث
الكائنات ،ووجوب وجود خالق الأر�ض وال�سماوات ،ت�صرون على قدم املادة،
و�أن حركة �أجزائها هي املكونة للأكوان ،وتنكرون �إله العامل الذي ن�صب لكم
ال�شواهد على وجوده مما هو كالعيان؟! �إين �أعيذ عقولكم من االختالط ،و�أفكاركم
من االختباط� ،أمعنوا النظر وحرروا الفكر ،وال تغرتوا بال�شبه الواهية والأغاليط
التي ترميكم بالداهية ،فمدة احلياة ق�صرية �سريعة الزوال ،ويف �صحة ما يقول �أتباع
حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -تالقون بعد هذه احلياة عظائم الأهوال ،وهناك
ال ينفعكم الندم ،وال تقال عرثات القدم ،والعاقل يتحرى الطريق الأحوط،
ضال عن القريب امل�أمول ،ت�أملوا يف حالكم
ويحرت�س من املوهوم البعيد احل�صول ف� ً
ق�صرا م�شي ًدا
وحال �أتباع حممد  جتدوا مثالكم معهم مثال رجلني دخال ً
متقن البناء ،ي�شتمل على خمادع حمكمة ومقاعد مزخرفة ب�أبواب و�شبابيك
ومدارج ومداخل على غاية الإحكام ،وقد زينت تلك املخادع بال َف ْر ِ�ش الفاخر
وال�سرر الرفيعة ،و�أقيمت يف �أرجائه الأواين الثمينة ،وزينت جدرانه بال�ساعات
وموازين احلرارة وموازين ثقل الهواء ،واحتوى على املرتفقات الالزمة ل�سكناه،
و�أحيط ب�أجمل املنتزهات و�أبهج املناظر الزاهيات التي قامت فيها الأ�شجار،
ورتبت فيها منابت الأزهار ،وقد �أجريت مياهه يف �أقنيتها املتقنة ،وملأت منها
حيا�ضه املحكمة ،وكمل كل �شيء فيه من لوازم املعي�شة من كل ما يقول ناظره
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�أنه و�ضع حلكمة وق�صد وروية و�إحكام ،فقال �أحد الرجلني الداخلني عندما �شاهد
هذا الق�صر وما احتوى عليه� :إن هذا ال�صنع مل يكن من نف�سه �ألبتة ،فال بد �أن
�صان ًعا �صنعه و�أتقن جميع ما فيه ،وهذا ال�صانع ال �شك �أنه قادر على �صنعه،
موفيا لوازمه
وعليم بطرق ت�أليفه وو�ضعه ،وقد �أن�ش�أه على غاية احلكمة و�أمت الإتقانً ،
ومكم ًال �أدواته ليكون �صا ًحلا للإقامة وق�ضاء حق املعي�شة يف نواديه ،وهذا ال�صانع
غائبا عن نظري ومل �أره ،ومل �أت�صور يف فكري حقيقته ،ف�إين ال �أ�شك يف
و�إن كان ً
وجوده ،وال �أرتاب يف �صفاته التي تقت�ضيها �صناعة هذا الق�صر من قدرته وعلمه
وحكمته و�إتقانه ،ور�ؤية �شخ�صه لي�ست �شرطًا يف اعتقادي بوجوده وات�صافه بتلك
ال�صفات؛ لأن �أثره وهو هذا الق�صر وما ا�شتمل عليه يقنع عقلي يف اعتقادي ذلك
�ألبتة ،ثم قال :و�إن كان ي�شاهد يف م�شتمالت هذا الق�صر بع�ض �أ�شياء مل تظهر
علي لأين اقتنعت
يل حكمة و�ضعها فال بد �أن يكون و�ضعها حلكمة و�إن خفيت ّ
مبا ظهر يل من احلكم يف هذه امل�شتمالت �أن وا�ضعها حكيم فال ي�ضع �شي ًئا بدون
حكمة ،وقال الرجل الآخر� :إين مل �أ�شاهد بنظري ال�صانع الذي تعتقد �أنه �صنع
هذا الق�صر ،ف�أنا ال �أعتقد بوجوده وال بات�صافه بتلك ال�صفات ،ولكن وجود هذا
الق�صر يف هذا الإتقان ال بد له من م�صدر �صدر عنه ،ف�أخذ يت�أمل ميي ًنا و�شما ًال
و�أما ًما وخل ًفا ،فنظر جب ًال مط ًّال على هذا الق�صر ويف �أ�صله نبع ماء منه ُت�ستمد املياه
التي يف الق�صر ،فقال :قد ظهر لفكري امل�صدر احلقيقي لهذا الق�صر وجلميع ما
فيه ،وذلك �أن الريح تنحدر من ر�أ�س هذا اجلبل من قدمي الزمان �إىل البقعة التي
فيها هذا الق�صر ،فمن �ألوف من ال�سنني مل تزل الريح تنقل الأتربة والأحجار
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وجتمعها يف هذه البقعة على �أ�شكال ،وت�ضعها على �أو�ضاع تتخالف وتتوافق ،ومياه
الأمطار تت�صرف ب�أ�شكالها وجتمعها وتفرقها كذلك ،وا�ستمر تبدل تلك الأو�ضاع
والأ�شكال تارة بغري انتظام وتارة بانتظام ب�أعمال الريح واملطر حتى بلغت مع كرور
الدهور �إىل هذا ال�شكل املنتظم مبخادعه ومقاعده و�أبوابه و�شبابيكه ومدارجه
وطرقه وحيا�ضه و�أقنيتها ،والت�صقت �أجزا�ؤه بخا�صية الطني املبتل مباء املطر ف�أ�صبح
حمكما بجميع ما فيه من ال�صنع ،و�أما مياهه ف�إنها انحدرت �إليه من
ق�صرا َم ِ�شي ًدا ً
ً
هذا النبع الذي هو يف �أ�صل اجلبل ،ومل تزل جتري يف �ساحته على طرق خمتلفة
تارة بغري انتظام وتارة بانتظام ب�سبب حتليلها لأتربة �أر�ضه وب�سبب فعل الريح واملطر
يف طرقها ،حتى بلغت على كرور الزمان احلالة املنتظمة التي هي عليها الآن من
�سريها يف الأقنية ،وان�صبابها يف احليا�ض التي �صنعتها الريح واملطر.
و�أما �أوانيه وفر�شه و�ساعاته وموازينه فهذه رمبا وقعت من بع�ض امل�سافرين
الذين ينزلون بقوافلهم يف هذا اجلبل �أو يف هذه الربية ،فلم تزل الريح تلعب بها
وتنقلها من حيز �إىل حيز ،وتخالف بني �أو�ضاعها فتقارب بينها وتباعد ،وتدخلها يف
خمادعه وتخرجها حتى �آل الأمر على كرور الزمان �إىل �أن الفر�ش فر�شت بانتظام،
والأواين ُ�ص َّفت ب�إحكام ،وال�ساعات واملوازين علقت باجلدران.
وكذلك الأ�شجار والزهور التي يف منتزهات ذلك الق�صر ،وهي على
�أو�ضاع متقنة ،قد نقلت بزورها الرياح �إىل بقاعه فنمت وبزرت هناك ،ومل تزل
تنقل بزورها وتخالف بني �أو�ضاعها حتى انتظم و�ضعها وترتبت حدائقها على
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احلالة التي عليها الآن ،واحلا�صل �أن كرثة حركات الريح وت�صرفات املطر وكون
كل حركة �أو ت�صرف قد يوافق ما �سبقه وقد يخالفه فين�ش�أ عنه و�ضع غري الو�ضع
ال�سابق قد �أو�صلت هذا ال�صنع �إىل ما هو عليه ،وحيث و�صل �إىل درجة متقنة
حمكمة فقد قوي على الثبات �أمام فعل الريح واملطر ومل تتغري �أو�ضاعه و�أو�ضاع
م�شتمالته بعد بلوغ هذه الدرجة كما تغريت الأو�ضاع ال�سابقة وزال �أثرها؛ لأن
تلك الأو�ضاع مل تكن متقنة قوية على الثبات ،و�أنا ال �أ�ستغرب �صدور هذا
الق�صر وم�شتمالته عما ذكرته؛ لأن الريح واملطر و�إن كانا غري عاقلني وال عاملني
وال يفعالن عن �إرادة وق�صد لكن كرثة حركاتهما وت�صرفاتهما والتباين فيهما على
مرور الزمان �أو�صلت هذا الق�صر وم�شتمالته �إىل هذا الإتقان ،ودليلي على �أن
�صنع هذا الق�صر مل ي�صدر عن ق�صد ومراعاة حكمة �أنه يوجد يف بع�ض م�شتمالته
ما مل يظهر فيه �أثر للق�صد واحلكمة.
فيا �أيها املاديون� ،إن �أول هذين الرجلني هو مثال �أتباع حممد 
القائلني ب�أن الذي �أوجد هذه الكائنات هو �إله مريد قادر عليم حكيم و�إن مل
ي�صلوا �إىل ر�ؤية ذاته ،فقد ا�ستدلوا مب�صنوعاته على وجوده ووجود �صفاته ،و�إن
مل يظهر لهم حكمة بع�ض الكائنات فقد �سلموا ب�أن لها حكمة خفيت عليهم
ملا �شاهدوه من احلكم التي ال حت�صى يف بقية الكائنات ،وثانيهما هو مثالكم �أيها
القائلون ب�أن حركة املادة هي التي كونت هذه الأكوان على مرور الزمان بكرثة
ما �أحدثته من تباين �أو�ضاع �أجزائها على �صور �شتى ،حتى �أف�ضى الأمر �إىل ما
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هي عليه الكائنات الآن ،وباالنتخاب الطبيعي مت بلوغها �إىل درجة تقوى فيها
على الثبات ،وهو الذي حفظ نظامها و�أبقى �أح�سنها ،وت�ستدلون على عدم وجود
احلكمة والق�صد يف هذا العامل ب�أن بع�ض الأ�شياء منه مل يظهر فيها من الق�صد
واحلكمة �أثر ،وغفلتم عن الألوف امل�ؤلفة من احلكم التي ت�شهد ب�أن م�صدر هذه
الكائنات حكيم ،فت�أملوا �أي القولني من هذين الرجلني �أحق ب�أن تقبله العقول
ال�سليمة ،وتذعن له الأفكار احلرة اخلالية عن التع�صبات النف�سانية والأهواء
ال�شيطانية ،وعار ثم عار على ذوي العقول �أن يرتكوا احلق بعد و�ضوحه ،ويكابروا
يف املح�سو�س بعد ظهوره ،واهلل يتوىل ُهدانا �أجمعني.
�إيراد �شُ َبه للماديني

هذا ..وبعد جميع ما �أوردته لكم من الدالئل على وجود �صانع العامل
�سبحانه ،وات�صافه ب�صفات الكمال ،وتنزهه عن �صفات النق�صان ،و�أنه هو املوجد
للمادة واملاديات وجميع الكائنات ،مما يقنع عقولكم �إن �شاء اهلل تعاىل ،وي�سلك
بكم يف �سبيل الهداية ،ف�إين قد ر�أيت يف كتبكم �شب ًها لرمبا تكون عقبة يف �سبيل
�إميانكم �إن مل تعاجلوا �إزاحتها من �أمامكم بقواطع الرباهني ،و�أما �إذا حتريتم الو�صول
�إىل ال�صواب ،ومكنتم تلك الأدلة التي �أقمتها لكم يف قلوبكم ،وت�صورمت عظمة
ذلك الإله ،و�سلمتم بعجزكم يف �سبيل املعرفة وق�صور عقولكم عن الإحاطة به
�سبحانه وبجميع �أعماله ،فتلك ال�شبهة ت�سقط من البني ،ويكون اعتقادكم بوجود
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ذلك الإله وب�إحداثه الكائنات � ًأمرا �سه ًال عليكم ال يكلفكم �أدنى م�شقة ،و�أنا
�أذكر هنا �أ�شهر تلك ال�شبه املذكورة يف كتبكم و�أدح�ضها عنكم �إن �شاء اهلل تعاىل
ب�أوفى بيان ،ف�أقول:
ال�شبهة الأوىل� :إنكم تقولون :ال ميكن �أن تت�صور عقولنا وجود �شيء لي�س بج�سم
وال مادة ج�سم وال �صورة ج�سم ،وال مادة معقولة يف �صورة معقولة ،وال له ق�سمة يف
صال به ،تعنون بذلك اهلل .
الكم وال يف الكيف ،فعله منه ولي�س مت� ً
ال�شبهة الثانية� :إنكم تقولون :ال ميكن �أن تت�صور عقولنا وجود �شيء من ال �شيء،
تعنون بذلك �أنكم ال تعقلون ح�صول املادة من العدم.
ال�شبهة الثالثة� :إنكم تقولون :لو كان نظام الكائنات بق�صد وحكمة لكانت عالمة
الق�صد واحلكمة تامة يف كل �شيء ،مع �أننا نرى �أ�شياء ال تنطبق على الق�صد
واحلكمة بل هي بخالفهما ،فال تنطبق �إال على ال�ضرورة.
ف�أقول :قد علمتم من جميع ما تقدم �أن �أتباع حممد  ي�ستدلون
على وجود �إله العامل و�صفاته بهذه الكائنات؛ لأن وجودها بنف�سها غري ممكن
مع قيام الدليل على حدوثها ،وهذه الكائنات قد بلغت من العظمة وال�صنع
جدا تعجز عن الإحاطة بجميعها العقول
الغريب والإتقان والإحكام درجة رفيعة ًّ
جدا
الب�شرية ،فهي �إذن تدل على عظمة مبدعها وعظمة �صفاته و�سمو حكمته ًّ
جدا �إىل درجة ال تدخل حتت احل�صر ،وال حتيط بها الأفكار ،وهكذا �ش�أن العقل
ًّ
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الب�شري �أن ي�ستدل على مقدار عظمة امل�ؤثر مبقدار عظمة الآثار ،ه�أنتم ونحن
ن�ستدل على عظم الأمم ال�سالفة و�سمو مداركها بعظمة �آثارها ،ثم �إذا نظرمت �إىل
منزلتكم يف العلم وهي �أنكم يف غاية الق�صور فيه ،ولو �أنكم قابلتم كل ما علمتموه
من احلقائق مبا هو باق حتت حجاب جهلكم لكان نقطة من بحر وذرة من رمال بر،
هذا ال�شيء ال تنكرونه �ألبتة ،لن�أخذ كتب الطب والكيمياء والت�شريح والفاثلوجيا
والباثلوجيا واجليولوجيا والفلكيات واجلويات وبقية العلوم التي برعتم فيها و�ألفتم
املجلدات ال�ضخمة ،وطولتم ال�شروح ،فما نفتح �صفحة �أو �صفحات �إال وجندكم
تقولون :الأمر الفالين مل تزل حقيقته جمهولة� ،أو مل ي�صل العلماء �إىل �شرح
كافيا ،واختلفوا فيه ،ومل يقر قرارهم على �شيء قطعي يف �ش�أنه� ،أو
حقيقته ً
�شرحا ً
�أن ال�شيء الفالين مل تزل وظيفته جمهولة �أو منفعته خفية� ،إىل غري ذلك من
العبارات التي تدل على كرثة ما جتهلونه من حقائق هذه الأكوان ،وال تزالون
جمتهدين يف ك�شف حقائق الكائنات و�إبداء �أفكاركم فيها لدى املجامع العلمية،
مقدارا من الزمان
وكثري منكم من يظهر له خط�ؤه فيما اجتهد يف ك�شفه و�صرف ً
لأجله ،هذا �أمر م�شاهد معلوم بينكم وبني جميع علماء هذا الزمان من غريكم
ال�صارفني �أوقاتهم لالكت�شافات العلمية ،و�أمثلته ال تدخل حتت احل�صر ،و�إن كابرمت
يف ذلك ومل تقروا بكرثة جهلكم وقلة علمكم فجهلكم حلقيقة املادة التي ترونها
وتلم�سونها وعدم �إجماعكم على بيان ماهيتها وهي �أم الكائنات عندكم هو �أكرب
�شاهد على ذلك ،ومثله عدم ك�شفكم حلقيقة �إدراك الدماغ للمرئيات وامل�سموعات
واملذوقات وامللمو�سات وامل�شمومات ،فغاية ما تقولون يف ذلك� :إن الع�صب ينقل
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كافيا فلم
�صور الأ�شياء للدماغ وهو يدركها� ،أما بيان حقيقة ذلك الإدراك بيانًا ً
يتم لكم (ولن يتم) ،ومثل ذلك حقيقة احلياة ،ف�إنكم تقولون على مذهبكم فيها:
�إنها ظاهر من ظواهر تفاعل �أجزاء املادة ،والعقل ظاهر من جملة تلك الظواهر،
كافيا فلم تظهروا عليه ،ومن ذلك م�س�ألة
�شافيا ً
و�أما بيان حقيقة ذلك الظاهر بيانًا ً
جزئية وهي �أنكم حتققتم �أن النور مبقت�ضى �سري �أ�شعته ونفوذها يف طبقات العني
ير�سم �صور املرئيات على ال�شبكية مقلوبة ،ومل تتحققوا كيف �أن العقل يدركها
منت�صبة ،وقد قدمت لكم احتما ًال يف هذه امل�س�ألة لعله يرتفع به الإ�شكال ،وهذا
باب وا�سع يطول فيه ال�شرح �إن �أخذت بتعداد كل ما جتهلونه يف مباحث علومكم،
ولكن االخت�صار فيه البالغ والقول ال�شايف� ،إن جهلكم هو الق�سم الكبري ،وعلى
هذا �إذا ت�صورمت عظمة ذلك الإله باال�ستدالل ب�آثاره ونظرمت �إىل منزلتكم يف جهل
احلقائق كان من الإن�صاف وال�صواب �أن ال تتطاولوا �إىل معرفة حقيقة ذلك الإله،
ف�إن الذي بان عجزه عن �إدراك حقيقة جميع �أجزاء ال�ساعة امل�صنوعة ،ال يليق
به �أن يتطاول مبجرد ر�ؤيتها التي تدل على �أن لها �صان ًعا �إىل معرفة حقيقة ذلك
ال�صانع و�صورته و�شكله من �أنه �أبي�ض �أو �أ�سود� ،أو طويل �أو ق�صري� ،أو �سمني �أو
�ضئيل� ،إىل غري ذلك ،ف�إن من يراه يتطاول �إىل هذه املعرفة يقول له� :إن هذا الأمر
قادرا على
منك �سخافة عقل� ،إن ر�ؤية هذه ال�ساعة �إمنا تدلك على �أن لها �صان ًعا ً
�صنعها عاملًا به ،و�أما �أنها تدلك على حقيقته و�شكله و�صورته فلي�س من طبيعة
ر�ؤيتها الداللة على ذلك ،كيف و�أنت مل تعلم جميع �أجزائها على الوجه التام،
وهي بني يديك م�شاهدة حا�ضرة تكلف نف�سك معرفة حقيقة �صانعها الغائب عن
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نظرك؟ فتكليفك نف�سك بذلك تكليف �شطط ،و�سلوك �سبيل غلط ،و�إن قلتم:
�إننا ال نروم((( فهم حقيقة ذلك الإله من جمرد النظر يف هذه الكائنات ،بل نعلم
�أن جمرد ر�ؤيتنا �إياها ال يدلنا على حقيقته وال ي�شرحها لنا ،ولكن نقول :ال ميكن
لعقولنا �أن تت�صوره بتلك اخلوا�ص التي ذكرمتوها له ،بل جتزم عقولنا ب�أنه ال ميكن
وجود �شيء مت�صف بهذه اخلوا�ص من �أنه لي�س بج�سم وال مادة ج�سم �إىل �آخر
ما مر� ،إذ ال نعلم �شي ًئا موجو ًدا من كل ما اطلعنا عليه مت�ص ًفا بتلك الأو�صاف
املذكورة ،قلت :عدم متكن عقولكم من ت�صوره ال يلزم منه عدم وجوده يف نف�سه،
�إذ كثري من احلقائق مل تتمكنوا من ت�صورها حق الت�صور ومع ذلك فهي موجودة
يف نف�س الأمر لقيام الدليل على وجودها ،وهذا اجلزم منكم ب�أنه ال ميكن وجود
�شيء مت�صف بتلك اخلوا�ص قد ن�ش�أ معكم من قيا�س التمثيل كما يظهر من
قولكم�« :إذ ال نعلم �شي ًئا موجو ًدا من كل ما اطلعنا عليه مت�ص ًفا بتلك اخلوا�ص»،
قيا�سا على ما �شاهدمت ،وهذا
فزعمتم �أن كل موجود تلزمه �أ�ضداد تلك اخلوا�ص ً
القيا�س لي�س دلي ًال قاط ًعا ،بل �سماه �أكرب ر�ؤ�سائكم دلي ًال خاد ًعا ،وهو كذلك
كثريا ما يخدع الإن�سان ويوقعه يف الغلط حتى يحكم على ال�شيء ب�أحكام
لأنه ً
غريه ،مع �أنه مل تكن له تلك الأحكام لفارق بينه وبني ذلك الغري مل يطلع عليه
امل�ستدل ،وحينئذ يقال لكم :ما املانع من وجود ذلك الإله الذي لي�س بج�سم
وال مادة ج�سم �إىل �آخر ما تقدم؟ وعدم اقتداركم على ت�صور حقيقته ال يفيد
ا�ستحالة وجوده ،وقيا�سكم �إياه على ما �شاهدمتوه يف العامل املادي حتى جزمتم
((( نروم :نطلب ونق�صد( .م).
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ب�أنه ال ميكن وجوده هو قيا�س مغلوط لوجود فارق بينهما ،و�إن قلتم :ما الذي
يدعو �إىل اعتقاد وجوده؟ قلنا :هي �آثاره التي دلت عليه ،و�إن قلتم :ما الذي
ج�سما �أو مادة ج�سم �إىل �آخره؟ قلنا :هو ما قام معنا
يدعو �إىل تنزيهه عن كونه ً
من الدالئل على �أن املادة وما يتبعها من املاديات وخوا�صها حادثة ،وال ميكن �أن
ماديا �أو له خوا�ص
تكون قدمية ،وهو �سبحانه يجب �أن يكون قدميًا ،ولو كان مادة �أو ًّ
املادة لكان حاد ًثا مثلها ،وهو حمال ،وقد تقدم لكم �شرح هذا يف �صدر املذاكرة
معكم ،و�إن قلتم� :إننا نروم دلي ًال يو�صلنا �إىل ت�صور حقيقة ذلك الإله ،قلنا لكم:
�إن �أتباع حممد  قد ظهر لهم بالبحث والتدقيق �أن الو�صول �إىل معرفة
حقيقته وت�صورها لي�ست بطاقة العقل الب�شري ،وكذلك جاء يف ظاهر ن�صو�ص
جدا ومدارك العقول الب�شرية حقرية
ال�شريعة املحمدية ،وذلك لأنه �سبحانه عظيم ًّ
جدا بالن�سبة �إىل عظمته ،وحقري الإدراك ال ي�صل باملعرفة �إىل احلقيقة العظيمة
ًّ
العالية ،وقد �أفهمتهم �شريعتهم �أن الذي يكلفون به من جانب ذلك الإله هو
معرفتهم به املعرفة التي تو�صلهم �إليها �آثاره ،وهي الإذعان ب�أنه موجود حي قادر
مريد �إىل �آخر ما مر من �صفاته التي تقدمت يف �صدر املذاكرة معكم ،وكلفتهم
أي�ضا باعتقاد بع�ض �صفات له تعاىل لي�س لإثباتها وال لنفيها دليل عقلي فعرفتهم
� ً
�إياها فاعتقدوها ،وقد نهتهم عن اخلو�ض والبحث يف حقيقة ذاته لأجل عجزهم
عن �إدراكها ،واخل�شية �أن يت�صوروها يف عقولهم بخالف ما هي عليه فيقعوا يف
اجلهل املذموم ،وقد حذر بع�ضهم من ذلك البحث فقال« :كل ما خطر ببالك
فهو هالك ،واهلل بخالف ذلك».
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جدا ف�أعماله يف غاية العظمة ،يظهر ذلك من
ثم كما �أن ذلك الإله عظيم ًّ
الت�أمل يف هذه الأكوان وما ا�شتملت عليه من الغرائب التي مر لنا ذكر �شيء
قليل منها ،و�إنكم قد عجزمت عن �إدراك كثري من م�صنوعاته واكت�شاف حقائقها،
و�أزيدكم على ذلك هنا �أنكم تقولون يف اكت�شافاتكم اجلديدة� :إن احلركة تتحول
�إىل قوة كهربائية ،والقوة الكهربائية تتحول �إىل حرارة ،واحلرارة تتحول �إىل نور،
ف�أ�س�ألكم :هل يف و�سعكم �أن تت�صوروا كيف تتحول بع�ض هذه املذكورات �إىل
البع�ض الآخر ،ثم تعربوا عن ت�صوركم بعبارة ت�شرح لنا حقيقة هذه التحوالت؟
ال �أخال �أن يف و�سعكم �شي ًئا من ذلك ،غاية ما تقولون� :إن تلك التحوالت نا�شئة
عن تغري حركات �أجزاء املادة و�أو�ضاعها ،و�أما �إي�ضاح ذلك التغري وك�شف حقيقته
للأذهان وبيان الفرق بني التحول الأول والثاين وبني التحول الثاين والثالث
وهكذا فدون ذلك خرط القتاد ،وكثري من �أمثال هذا تعجزون عن ت�صوره
فا�شيا يف كثري من �أعمال هذا الإله يف م�صنوعاته،
و�إي�ضاحه ،ف�إذا كان عجزكم ً
فما هو ا�ستغرابكم لعدم ت�صوركم �أنه كيف �أحدث العامل من ال �شيء ،مع �أن
عدم ت�صوركم حلقيقة الأمر ال يكون دلي ًال على عدمه يف نف�سه كما تقدم ،و�إن
قلتم� :إن عقولنا حتيل ح�صول �شيء من ال �شيء؛ لأن يف جميع ما �شاهدناه ما
ر�أينا �شي ًئا حدث من ال �شيء ،وال ا�ستطاع �أحد منا �أن يحدث �شي ًئا من ال �شيء،
فلذلك حكمنا با�ستحالة ذلك ،قلت� :إن عدم م�شاهدتكم حدوث �شيء من ال
�شيء ال يلزم منه �أن ذلك حمال ،وعدم ا�ستطاعة �أحد منكم لذلك ال يلزم منه
أي�ضا بامتناع هذا الأمر قد جاءكم
أي�ضا عدم قدرة ذلك الإله ،فحكمكم هذا � ً
� ً
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كثريا ما يوقع يف الغلط كما
قطعي الداللة بل ً
من قيا�س التمثيل الذي ال يكون ّ
تقدم ،وقد ق�ستم قدرة ذلك الإله على قدرتكم وعلمه على علمكم و�أعماله على
�أعمالكم ،وهذا مع �سخافته هو ظاهر الفرق بني املقي�س واملقي�س عليه ،ف�شتان ما
بينكم وبني ذلك الإله الذي �أوجد هذه الأكوان على هذا الإتقان� ،أنتم �إىل الآن
مع طنطنتكم((( برباعتكم يف �صناعة الكميا ال تقدرون على حتليل العنا�صر وال
تركيب ج�سم حيوي ي�شتمل على خوا�ص احلياة وال�صورة احليوية ،وعجزكم عن
عمل هذين الأمرين الب�سيطني وعن �أعمال كثرية من �أعماله تعاىل ال يحتاج �إىل
تطويل يف حترير الربهان وعليه الدليل� ،أفال تخجلون بعد ذلك �أن تقي�سوا �أنف�سكم
بذلك الإله �سبحانه و�أعمالكم ب�أعماله ،على �أنكم لو ت�أملتم يف �أعمالكم ال جتدون
حقيقيا فيها ،انظروا �إىل حتليلكم املعدن الفالين مث ًال �إىل عنا�صره،
لأنف�سكم �صن ًعا ًّ
�أو تركيبكم املركب الفالين من عن�صرين �أو �أكرث ،يظهر لكم �أنكم ما �أجريتم �إال
�سببا يف ذلك
الأ�سباب يف التحليل �أو الرتكيب التي اطلعتم على �أنها تكون ً
من نحو خلط كذا بكذا و�إحماء كذا وتغطي�سه بكذا حتى يحدث التحليل �أو
الرتكيب� ،أما حقيقة متيز العنا�صر وكيفية انف�صالها عن بع�ضها �أو حقيقة امتزاجها
على �أو�ضاع �أجزائها التي ين�ش�أ عنها املطلوب ف�أنتم يف احلقيقة تعجزون عن ت�صور
ضال عن �أنكم �أنتم الذين
جميع ذلك حق الت�صور وعن �شرحه بال�شرح الوا�ضح ،ف� ً
عملتم ذلك كله ،وخل�صتم الأجزاء الفردة لكل عن�صر من بني الأجزاء الفردة
للآخر يف �صورة التحليل ،وخلطتم الأجزاء لكل عن�صر مع الأجزاء الفردة للآخر
((( الطنطنة :كرثة الكالم( .م)
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أي�ضا
على الأو�ضاع الالزمة يف �صورة الرتكيب ،بهذا ظهر عجزكم يف ال�صناعة � ً
كما ظهر عجزكم يف الإدراك واملعرفة� ،أبعد ذلك تتطاولون �إىل قيا�س �أعمال ذلك
الإله على �أعمالكم وقدرته على قدرتكم ،وحتكمون ب�أنكم �إذا عجزمت عن �إحداث
�شيء من ال �شيء �أنه �سبحانه يكون عاج ًزا عن ذلك؟ �أعوذ باهلل من الغرور.
فمن الواجب عليكم �أيها املغرورون العاجزون يف العلم والعمل �أن ت�سلكوا
الطريق التي �سلكها �أتباع حممد  ،ف�إنها املنهج العدل امل�ستقيم اخلايل عن
كل ع�سف((( ،وهم قد امتطوا فيه منت االحرتا�س واحلذر والأخذ بالأحوط ،وذلك
�أنهم قد قام عندهم الدليل القاطع على وجود �إله العامل مب�شاهدة �آثاره الغريبة
العظيمة الدالة على عظمة ذاته �سبحانه ،وظهر لهم عجزهم عن ت�صور حقيقته
لق�صور مداركهم بالن�سبة �إىل عظمة ذاته �سبحانه ،وهذا العجز ال ينفي وجوده
الثابت عندهم بداللة الآثار ،وال ينايف �إميانهم بوجوده الثابت عن دليل قطعي،
ثم قام عندهم الدليل القاطع على �أن العامل حادث بعد �أن مل يكن ،وال بد من
حمدث �أحدثه من العدم ،وهو الإله �سبحانه ،ولكن عجزوا عن كيفية ت�صور ذلك
الإحداث ،وهذا العجز ال يوجب ا�ستحالته وال ينايف الإميان به احلا�صل عن دليل
قاطع ،فقد ظهر هنا �سقوط قول بع�ضكم عندما يذكر اعتقاد �أتباع حممد 
بوجود ذلك الإله الذي لي�س بج�سم وال له �صفات الأج�سام ،واعتقادهم ب�أنه
�أحدث العامل من ال �شيء (�إن هذا االعتقاد يحتاج �إىل �إميان قوي ،وال دخل له
((( ع�سف :ظلم( .م)

270

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

270

ت�سليما
يف �سبيل العلم) ،كان ذلك البع�ض يظن �أن الإميان هو الت�صديق بال�شيء ً
�ساذجا وانقيا ًدا �أعمى بدون دليل جازم ،ومل يدرك ذلك الغر �أنه ال يكمل الإميان
ً
يف ال�شريعة املحمدية �إال �إذا كان عن دليل قاطع و�أن الإميان الكامل يف هذه
ال�شريعة هو العلم اجلازم عن دليل قاطع بجميع ما جاء به حممد  مما ثبت
قطعيا ،مع �إذعان النف�س وخ�ضوعها لذلك ،فهكذا �إميانهم بوجود �إله
جميئه به ًّ
العامل �سبحانه وب�إيجاده العامل من ال �شيء ما كان �إال عن دليل قاطع كما مر
�شرحه ،ولكنهم يقرون بالعجز عن �إدراك حقيقة ذاته وعن كيفية �إحداثه للعامل
من ال �شيء ،والعجز عن ت�صور حقيقة ال�شيء الذي قام الدليل على وجوده
يف نف�س الأمر ال ينايف االعتقاد اجلازم بوجوده عن دليل ،فما �أ�سخف ظن هذا
البع�ض وما �أجهله يف تقرير احلق ،وما �أ�سمج غلطه يف ف�صله الإميان عن العلم،
واحلال �أن الإميان �أكمل �أنواع العلم ،فقاتل اهلل اجلهل الفا�ضح.
ال�ش َبه الثالثة للماديني
دفع ُّ

هذا ..ثم �إن �أتباع حممد  قد �شاهدوا من �أ�سرار ذلك الإله يف
م�صنوعاته احلكم الباهرة التي تفوق الإح�صاء ،ومل تزل تظهر لهم حكمة بعد
حكمة يو ًما بعد يوم بعدما تخفى عليهم الأعوام ،فثبت عندهم �أنه �سبحانه حكيم
حكمة بالغة ال حتيط ِب ِح َك ِمه العقول ،ف�إذا �شاهدوا �شي ًئا من الكائنات مل تظهر
لهم فيه حكمة مل يعتقدوا �أنه ُو ِج َد عب ًثا بدون حكمة ،بل يقولون� :إن اخلالق
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خفيا
�سبحانه حكيم بدليل ما �شاهدناه من حكمه التي ال حتد ،وكثري منها كان ًّ
علينا ثم ظهر لنا ،فهذا ال�شيء الذي مل تظهر لنا حكمته نقول� :إن احلكمة فيه قد
جدا،
خفيت علينا ال �أنه وجد عب ًثا ،ومما يقنع عقولنا بذلك �أن هذا اخلالق عظيم ًّ
و�أنا نرى عظمة �صفاته و�أ�سراره وحكمه يف خلقه ،والعقول الب�شرية مهما بلغت
جدا ،و�إدراكها ال يعد �شي ًئا بالقيا�س �إىل
من ال�سعة فهي بالن�سبة لذلك حقرية ًّ
أي�ضا هذه الطريقة
ذلك ،فكان من ال�صواب يف �ش�أنكم �أيها املاديون �أن ت�سلكوا � ً
العادلة التي �سلكها �أتباع حممد  ،فتذعن عقولكم فيما ظهر لديكم من
حكم الكائنات التي تفوق الإح�صاء ،والتي ال تزال تظهر لكم حي ًنا بعد حني
بعدما تخفى عليكم �سنني ،ب�أن الكون مبني على احلكمة ،و�أنه ال �شيء بدون
حكمة ،ومن هنا تتو�صلون �إىل �أنه ال بد للكون من �صانع حكيم ،وال �شيء فيه
حا�صل بال�ضرورة العمياء وبدون ق�صد ،و�إذا ر�أيتم �شي ًئا مل تظهر لكم حكمته
فعو�ضا عن �أن جتعلوه دلي ًال على �أنه ال حكمة وال ق�صد يف ح�صول الكائنات،
ً
وتتو�صلوا بذلك �إىل �إنكار اخلالق تعاىل� ،أن تقولوا� :إن هذا ال�شيء له حكمة
قيا�سا على جميع ما ظهر لنا من احلكم التي ال حت�صى ،والذي يقنع
خفيت عليناً ،
عقولكم يف ذلك �أن تت�صوروا عظمة ذلك الإله وعظمة �أعماله يف الكائنات و�سمو
حكمه التي اطلعتم عليها ،ثم تت�صوروا �أن العقول الب�شرية بالن�سبة �إليه تعاىل و�إىل
جدا ،و�إدراكها ال يعد �شي ًئا بالن�سبة �إىل ذلك.
�أعماله وحكمه قا�صرة ًّ
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هذا ..و�إين بعد ما قدمته لكم يف دح�ض �شبهكم الثالث �أريد �أن �أ�ضرب
لكم مثا ًال يظهر لكم فيه خط�ؤكم يف االلتفات �إليها ف�أقول :ت�أملوا �أيها املاديون يف
احليوانات املكر�سكوبية التي يوجد منها يف نقطة املاء ال�صغرية �ألوف وماليني،
فهل تقدر مبا لها من الإدراك الذي معها على قدر احتياجها يف معي�شتها �أن
تت�صور حقيقة الإن�سان وتت�صور تفا�صيل �أع�ضائه ووظائفها وكيفية �سمعه و�إب�صاره
و�شمه وذوقه ومل�سه وكيفية تغذيه و�أعمال �أع�ضاء التغذية والدورة الدموية فيه،
و�أعمال دماغه يف ت�صوراته و�أفكاره ،و�أن تعلم �أعمال الإن�سان وم�صنوعاته من
الآالت البخارية واملن�سوجات واملطعومات والأدوية والت�آليف واملطبوعات
والآالت التلغرافية والفونغرافية والتلفونية والفوطغرافية وكذا وكذا ،و�أن تعلم
كيف اخرتعها ،ومن �أي �أن�ش�أها ،وكيف ا�ستخل�ص احلديد وبقية املعادن من بطون
الأر�ض ،وا�صطنع تلك الأدوات الغريبة ،و�أن تعلم حكمة كل جزء من الآالت
امل�صنوعة له ،ولأي �شيء �صنعه؟ هكذا مث ًال �إذا نظرت �إىل عمد التلغراف
من�صوبًا عليها �أ�سالكها ،فهل تقدر �أن تعلم حكمة ذلك ،ولأي غاية فعل هذا ،وما
وراءه من املكينات التلغرافية ،وهي مل ت�شاهد �إال العمد وعليها الأ�سالك ،ف�إذا
فر�ض اطالعها على �أعمال الإن�سان العظيمة وا�ستدلت بها على وجوده وعظمته،
وخفي عليها كثري من �أعماله وكيفية عملها ،وفر�ض اطالعها على حكم كثرية يف
م�صنوعاته وا�ستدلت بذلك على �أنه حكيم تام احلكمة ،فهال يكون من الواجب
عليها �أن تقول� :إين بهذا املقدار الذي معي من الإدراك الذي ال يذكر بالن�سبة
لعظمة ذلك الإن�سان وعظمة �أعماله ووا�سع حكمه �أقر بالعجز عن معرفة حقيقة
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ذاته العظيمة ،بل غاية ما عندي �أن �أذعن بوجوده وقدرته وحكمته ملا �شهدت من
�أعماله ،و�أقر بالعجز عن �إدراك الكثري من كيفية عمله مل�صنوعاته ،وال �أنكرها لعدم
�إدراك فكري العاجز لها ،و�إذا �شاهدت �شي ًئا من م�صنوعاته مل تظهر يل حكمته
فعلي �أن �أقر بعجزي عن �إدراك حكمته؛ حيث �إن كثري حكمه يف �أعماله دلت
على �أنه حكيم ،و�أقول� :إن حكمة ذلك قد خفيت على فهمي القا�صر ،فهي
حينئذ �إذا �شاهدت عمد التلغراف مث ًال وعليها �أ�سالكها ال تقول �إنها و�ضعت
يف الطرقات حتت الأمطار وحر ال�شم�س للتلف وبدون حكمة وفائدة ،بل تقول
ال بد لها من حكمة و�إن خفيت علي ،فكذلك �أنتم �أيها املاديون ،ما علومكم
و�إدراكاتكم بالن�سبة �إىل عظمة ذلك الإله وعظمة �أعماله و�سعة علمه و�سمو
حكمته �إال ك�إدراك تلك احليوانات بالن�سبة �إىل عظمة الإن�سان وقدرته وعلمه
وحكمته يف �أعماله ،بل يفرق �أكرث بكثري من ذلك ،فبعد ذلك ما هو ا�ستعظامكم
لأنف�سكم وا�ستكثاركم ملعارفكم ،ال �أرى لكم �شبي ًها �إال طائفة من مبتدعي الأمة
الإ�سالمية قد ا�ستعظموا �أنف�سهم بالن�سبة هلل تعاىل ،ف�أخذوا َي ِْ�شرطون عليه ال�شروط
يف معاملة اخللق ،ويوجبون عليه الأحكام ،قالوا� :إنه يجب عليه تعاىل �أن ال يفعل
�إال ال�صالح يف حق الإن�سان ،وقد غفلوا عن �أنهم بالن�سبة �إليه �سبحانه كتلك
احليوانات املكر�سكوبية بالن�سبة �إىل الإن�سان ،بل �أحقر بكثري مبا ال يحد ،وغفلوا
عن �أنه �سبحانه هو الذي �أوجدهم من العدم ،وهو املالك املطلق لهم ولأرواحهم،
وهو الفاعل املختار املت�صرف يف ملكه مبا ي�شاء ،ال ين�سب �إليه الظلم كيفما ت�صرف
فيه� ،أال ُيرى لو �أن ً
عظيما �أخذ نقطة من املاء الذي هو ملكه ،وهي حمتوية
ملكا ً
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على الألوف من تلك احليوانات املكر�سكوبية ،و�ألقاها يف النار حتى تال�شت
وتال�شى جميع ما ا�شتملت عليه من تلك احليوانات التي رمبا تبلغ عدد الب�شر
حمظورا عليه وظلم
على وجه الأر�ض ،هل يخطر يف البال �أن ذلك امللك فعل
ً
بفعله تلك احليوانات احلقرية؟ وهل لأحد منازعته يف ذلك وهو املالك املطلق
لتلك النقطة وجلميع ما حوته؟ ال ينازعه �إال كل مو�سو�س متعر�ض ملا ال ي�ساعده
عليه م�ساعد ،نعم �إن ذلك الإله �سبحانه قد تف�ضل برحمته وف�ضله على جميع
اخللق بالنعم التي ال حت�صى ،ولكن مل يعطها لهم بطريق الوجوب عليه تعاىل بل
بطريق التف�ضل والإح�سان ،ولو مل يعطها لهم و�سلط عليهم جميع الباليا ملا كان
ذلك منه �إال ح�س ًنا لأنه مت�صرف يف ملكه ال حق لأحد يف منازعته يفعل ما ي�شاء
ويحكم مبا يريد.
فبعد ظهور احلق لديكم �أيها املاديون ،و�سقوط �شبهكم الواهية ،فعليكم
�إذا نازعتكم �أنف�سكم وطلبت منكم التعر�ض ملعرفة حقيقة ذلك الإله �سبحانه
�أن تقولوا لها� :إن عقولنا الب�شرية تق�صر عن ذلك ،ويكفينا من معرفته ما دلتنا
عليه �آثاره من �أنه موجود ومت�صف بال�صفات التي تدل عليها تلك الآثار ،و�إذا
طلبت منكم معرفة كيف �أوجد العامل من ال �شيء فقولوا لها� :إنا مل ندر جميع
�أعماله وكيف يعملها ،فليكن هذا من جملة ما ال ندركه ،وعدم ت�صورنا له ال
يقت�ضي �أن ننكره ،و�إذا عر�ض لكم �شيء ومل تعرفوا حكمته �أن تقولوا� :إن �صانع
العامل حكيم بدليل ما ظهر من كثري حكمه يف م�صنوعاته ،وعدم �إدراك حكمة
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هذا الأمر ال يقت�ضي عدم وجود حكمة له ،وال يلزمنا �إنكار احلكم يف الكائنات
ونلتجئ �إىل ال�ضرورة العمياء ،هدانا اهلل و�إياكم ملا فيه النجاة يف العقبى ،اللهم
�آمني.
امل�سائل الأربع يف مذهب املاديني

و�إىل هنا انتهى الكالم معكم �أيها املاديون يف �إثبات حدوث العامل وتنوعاته،
و�إقامة الربهان على وجود الإله الذي �أوجده من العدم ،وات�صافه �سبحانه ب�صفاته
الالئقة به تعاىل ،ودفع �أ�شهر �شبهكم يف ذلك ،وبقي الكالم يف بقية ما ذكرمتوه يل
من مذهبكم ،وهو ي�شتمل على �أربع م�سائل مهمة:
الأوىل� :أن طريق حدوث تنوعات العامل من �سماويات و�أر�ضيات هو الن�شوء� ،أي
�أن �أجزاء الأثري َت َك َّون منها ال�سدمي ثم ال�شم�س ،ثم انف�صلت عنها الكواكب ومنها
�أر�ضنا ،ثم تكونت فيها العنا�صر ثم املعادن ،واملكون الأول البورتوبال�سم ،و�أخذ
هذا بالرتقي والتوالد حتى بلغ �أدنى نبات �أو حيوان ،ومل يزل هذان مبا اكتنفهما
من نامو�س التباينات ووراثتها وتنازع البقاء واالنتخاب الطبيعي يرتقيان ويتنوعان
وي�شتق من الأنواع �أنواع حتى بلغا ما هما عليه الآن من الأنواع ،كل ذلك بحركة
�أجزاء املادة اال�ضطرارية ،واجلري على هذه النوامي�س.
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الثانية� :إن الإن�سان ما هو �إال حيوان من جملة احليوانات ،حادث بطريق الن�شوء،
ترقى يف التح�سني باالنتخاب الطبيعي حتى بلغ ما هو عليه الآن ،ومبقت�ضى م�شابهته
للقرد ال ميتنع �أن يكون قد ا�شتق هو و�إياه من �أ�صل واحد ،و�أخذ هو بالرتقي عنه
حتى فاق عليه.
الثالثة� :إن احلياة وعقل الإن�سان ما هما �إال ظاهر من ظواهر تفاعل �أجزاء املادة
خاليا عن احلياة والإدراك ،و�إن
املتحركة وعنا�صرها املمتزجة ،و�إن يكن �أ�صل املادة ً
عقل الإن�سان ال يخالف عقول بقية احليوانات �إال ِب َ
الك ِّم ،وال يخالفها يف الذات
واحلقيقة.
الرابعة� :إنكاركم لبقية امل�سائل التي وجدمتوها يف ال�شريعة املحمدية من نحو
البعث بعد املوت وال�سماوات �إىل �آخر ما مر ،وزعمتم �أن ذلك ال دليل عليه يف
علومكم ،بل البع�ض منه ترف�ضه وتدل على ا�ستحالته.
ف�أقول وباهلل التوفيق :اعلموا �أن الكالم معكم يف هذه امل�سائل يحتاج �إىل
تقدمي مقدمتني:
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تقدمي مقدمتني للرد عليهم

املقدمة الأوىل� :إن الن�صو�ص التي ترد يف ال�شريعة املحمدية ويعتمد عليها يف
االعتقاد كما يعتمد عليها يف الأعمال والأحكام تنق�سم �إىل ق�سمني :متواتر،
وم�شهور.
قطعيا وروده يف هذه ال�شريعة ملا توفر فيه من الأ�سباب
فاملتواتر ما ثبت ًّ
قريبا من
املوجبة للعلم اليقيني بوروده فيها ،وامل�شهور هو ما ثبت وروده فيها ثبو ًتا ً
القطعي ملا توفر فيه من الأ�سباب املوجبة لطم�أنينة القلب بوروده ،وهي فوق الظن
ّ
ودون اليقني.
ثم �إن ك ًّال من املتواتر وامل�شهور �إما �أن يدل على معنى ال يحتمل الداللة
على �سواه ،فال يقبل ال�صرف والت�أويل �إىل معنى �آخر ،وهذا ال يوجد يف جميع
ما ورد منه يف ال�شريعة املحمدية ما يناق�ض معناه الدليل العقلي القاطع ،ولن�سم
هذا الق�سم ُمب َت َعينّ املعنى ،و�إما �أن يدل كل من املتواتر وامل�شهور على معنى ظاهر
متبادر منه ويحتمل الداللة على معنى �آخر و�إن كان بعي ًدا ،وهذا قد يوجد فيما
ورد منه يف ال�شريعة املحمدية ما يناق�ض معناه الظاهر الدليل العقلي القاطع،
ولن�سم هذا الق�سم بظاهر املعنى.
متواترا
ثم �إن حكم الن�ص املتعني املعنى يف ال�شريعة املحمدية �أنه �إن كان ً
يجب الت�صديق بوروده ومبعناه املتعني ،و�إنكار وروده �أو تكذيب معناه يوجب
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الكفر؛ �أي اخلروج عن الدين الإ�سالمي ،وال يجوز ت�أويله و�صرفه �إىل معنى �آخر،
�إذ هو ال يحتمل الت�أويل ،وال يناق�ض �شيء منه الدليل العقلي القاطع حتى
أي�ضا الت�صديق بوروده ومبعناه ،و�إنكار
يحتاج لت�أويله ،و�إن كان
م�شهورا فيجب � ً
ً
وروده �أو تكذيب معناه يعد �ضال ًال وف�س ًقا ،وال يجوز ت�أويله و�صرفه �إىل معنى �آخر
ملا مر يف املتواتر.
متواترا يجب الت�صديق بوروده
وحكم الن�ص الظاهر املعنى �أنه �إن كان ً
أي�ضا ،وال
كفرا � ً
ومبعناه املتبادر ،و�إنكار وروده �أو تكذيب معناه بدون ت�أويل يكون ً
يجوز ت�أويله �إال �إذا قام دليل عقلي قاطع يدل على ما يناق�ض معناه املتبادر منه،
فحينئذ ي�ؤول وي�صرف �إىل معنى غري معناه املتبادر على �سبيل االحتمال بحيث
م�شهورا
ي�صح التوفيق بينه وبني ما دل عليه الدليل العقلي القاطع ،و�إن كان
ً
فحكمه حكم املتواتر الظاهر املعنى �إال �أن �إنكار وروده �أو تكذيب معناه ال يوجب
الكفر بل ال�ضالل والف�سق.
وامللخ�ص �أن الن�ص املتعني املعنى من املتواتر وامل�شهور ال يوجد يف العقل
ما يناق�ضه وال ي�سوغ ت�أويله ،والن�ص الظاهر املعنى منهما ال يجوز ت�أويله و�صرفه
عن معناه املتبادر منه �إال �إذا قام يف العقل دليل قاطع على ما يناق�ض معناه الظاهر،
و�إمنا جاز حينئذ ت�أويله لأن اجلمود على اعتقاد املعنى املتبادر منه ورف�ض ما يدل
عليه الدليل العقلي القاطع يقت�ضي هدم الأ�صل وهو العقل الذي ثبت به ر�سالة
ال�شرعية� ،إذ لوال العقل ملا و�صلنا �إىل اال�ستدالل
الر�سول املتكلم بتلك الن�صو�ص
َّ
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على �صدقه يف دعواه الر�سالة ،ف�إذا هدم الأ�صل هدم الفرع ال حمالة ،فرف�ض
الدالئل العقلية رجوع على الدالئل النقلية بالنق�ض ،وهو خالف املطلوب،
هكذا احلكم يف كل ن�ص ظاهر املعنى ناق�ضه الدليل العقلي القاطع يرجع فيه �إىل
الت�أويل ،وذلك قاعدة كلية عند �أتباع حممد « كذا يف كثري من الكتب،
كتف�سري الرازي يف قوله تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [البقرة ،]286 /ومثله
يف املقا�صد واملواقف».
ال قد ورد يف القر�آن الكرمي يف ق�صة ذي القرنني قوله تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ
مث ً

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [الكهف ،]86 /فاملعنى الظاهر من هذا
الن�ص املتواتر �أن ال�شم�س تغرب يف عني من عيون الأر�ض ،فلو مل يقم الدليل
العقلي القاطع على ما يخالف هذا املعنى الظاهر ويناق�ضه لكان من الواجب يف
ال�شريعة املحمدية اعتقاد هذا املعنى املتبادر ،وال يجوز ت�أويله ،ويقال حينئذ� :إن
خرب ال�صادق دل مبعناه الظاهر على �أن ال�شم�س تغرب يف عني من عيون الأر�ض،
فيجب االعتقاد بذلك ،لكن قد قام الدليل العقلي القاطع على �أن ال�شم�س �أكرب
من الأر�ض بكثري ،ودخول اجل�سم الكبري يف ال�صغري مع البقاء على مقدارهما
أي�ضا على �أن ال�شم�س ال تغرب يف نف�س
من املحال ،وقام الدليل العقلي القاطع � ً
الأر�ض ،فحينئذ وجب ت�أويل هذا الن�ص احتما ًال ،و�صرفه �إىل معنى غري ما يتبادر
منه ،فيقال مث ًال واهلل �أعلم مبراده :يحتمل �أنه تعاىل �أراد �أن ذا القرنني ملا بلغ ذلك
املكان من بالد املغرب وجد ال�شم�س بح�سب ر�ؤية الرائي تغرب يف عني حمئة؛
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لأن الناظر �إىل ال�شم�س يف �سواحل البالد الغربية يخيل �إليه �أن ال�شم�س تغيب
يف بحرها الغربي املحيط بها ،وذلك البحر كثري احلم�أة ال�سوداء((( والظلمة وذو
�سخونة ،وذلك �إ�شارة �إىل �أن اجلانب الغربي من الأر�ض قد �أحاط به البحر� ،سواء
قلنا ذلك اجلانب هو �ساحل �إفريقيا الغربي �أو �ساحل �أمريكا الغربي ،ولي�س املراد
�أن ال�شم�س تغرب يف عني من عيون الأر�ض يف نف�س الأمر (ي�ؤخذ هذا الت�أويل
من الرازي واجلاللني وتف�سري الكوا�شي كما نقله ال�شيخ مرعي احلنبلي يف كتاب
عجائب املخلوقات ،وما قاله �أهل الأخبار من �أن ال�شم�س حقيقة تغرب يف العني
كالم على خالف اليقني ،وكالم اهلل تعاىل مرب�أ عن هذه التهمة ،فلم يبق �إال �أن
ي�صار �إىل الت�أويل ،كذا يف الرازي).
وهكذا يقول الواحد منا� :إين من املكان الفالين وجدت ال�شم�س تغرب
يف البحر ،ومن املكان الفالين وجدتها غربت خلف اجلبل �أو يف الوادي الفالين،
واحلال �أن اعتقاده �أنها مل تغرب يف واحد من تلك املذكورات ،و�إمنا حكى �صورة
مناق�ضا للمعنى
ر�ؤيته هذا ،و�أما �إذا قام الدليل العقلي غري القطعي بل الظني ً
املتبادر من ن�ص ال�شريعة فال ي�سوغ ت�أويل ذلك الن�ص ،و�صرفه �إىل معنى �آخر غري
متبادر منه ،بل يجب البقاء على االعتقاد مبعناه الظاهر.
ومن املعلوم �أن الدليل العقلي القاطع هو الذي يدل على مدلوله داللة
يقينية ال حتتمل النقي�ض ،و�أما الدليل العقلي الظني فهو الذي يدل على مدلوله
((( احلم�أة ال�سوداء :الطني الأ�سود املُ ْنتنِ ( .م).
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داللة راجحة حتتمل النقي�ض ولو احتما ًال بعي ًدا ،فبذلك االحتمال ينزل عن درجة
معار�ضا للمعنى الذي
اليقني ،وال يعتمد عليه يف املعتقدات الإ�سالمية ،فال يكون ً
يظهر من ن�ص ال�شريعة املتواتر �أو امل�شهور ،وال ي�سوغ عنده ت�أويل ذلك الظاهر �ألبتة.
ثم قد يوجد يف ال�شريعة املحمدية ن�ص ال تتوفر له ال�شروط التي يبلغ بها
يقينيا ،وي�سمى بالآحاد ،وهو
درجة املتواتر �أو امل�شهور ،فال يكون ثبوت وروده ًّ
أي�ضا �إىل متعني املعنى وظاهر املعنى ،وحكمه يف ال�شريعة الإ�سالمية
ينق�سم � ً
�أن يعتمد عليه يف الأعمال ال�شرعية� ،إذ يكفي يف حقها الظن ،وال يعتمد عليه
ا�ستقال ًال يف املعتقدات الإ�سالمية؛ حيث �إن ثبوت وروده ظني ال يقيني ،فال
يكفر منكر وروده �أو معناه (كما هو من�صو�ص يف كتب الأ�صول ،ولكن الآحاد
�إذا نقلها العدول و�صارت معتمد الفقهاء يف الفروع فال يجوز �إنكارها؛ حيث مل
يعار�ضها معار�ض عقلي قاطع ،لئال يجر ذلك �إىل �إنكار املتواتر وامل�شهور والعياذ
باهلل تعاىل) ،نعم �إذا اكتنف الآحاد ما يقويه ويجعله مفي ًدا لليقني فيعتمد عليه
أي�ضا كما يعتمد على املتواتر وامل�شهور فيها.
حينئذ يف املعتقدات � ً
املقدمة الثانية� :إن ال�شريعة املحمدية بل و�سائر ال�شرائع �إمنا يق�صد منها بيان ما
ير�شد اخللق �إىل معرفة اهلل تعاىل باعتقاد وجوده ،وات�صافه ب�صفات الكمال ،و�إىل
كيفية عبادته و�أداء �شكره ،و�إىل الأحكام التي تو�صلهم �إىل انتظام املعا�ش وح�سن
املعاد ،و�أما تعريفهم مبباحث العلوم الكونية من كيفية خلق العامل وما هي النوامي�س
القائمة يف ال�سماويات �أو يف الأر�ضيات و�أمثال ذلك فلي�س �شيء من نحو ذلك من
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مقا�صد ال�شرائع ،بل هذه املباحث هي معارف تتو�صل النا�س �إليها بعقولهم ،فرمبا
ينتفعون بها يف دنياهم ،ورمبا يكون حظهم منها جمرد االطالع ،وال�شرائع ال تلتفت
�إليها �أوال وبالذات وال تعتني بتفا�صيلها ،نعم قد تذكر �شي ًئا منها جمم ًال على قدر
ما يكون له دخل يف مقا�صدها ،فتذكر مث ًال خلق ال�سماوات والأر�ضني و�إبرازها
من العدم ،واختالف �أنواع املخلوقات يف التنوعات ،وكيفية تدبري الأكوان و�إعطاء
عقليا للنا�س على
كل منها نظامه على �سبيل الإجمال لأجل �أن يكون ذلك دلي ًال ًّ
وجود �إله للعامل ،وعلى ات�صافه بالعلم والقدرة واحلكمة �إىل غري ذلك ،وقد تف�صل
بع�ض تلك املباحث لداع يدعو �إىل ذلك يكون مرجعه �إىل مقا�صدها.
�إذا فهمتم هاتني املقدمتني فاعلموا �أن الذي ورد يف ال�شريعة املحمدية من
الن�صو�ص املتواترة �أو امل�شهورة التي يعتمد عليها يف االعتقاد يف خ�صو�ص خلق
الأكوان وتنوع الأنواع �إمنا هي ن�صو�ص مل يبني فيها تفا�صيل اخللق وكيفياته ملا
قلنا� :إن ذلك لي�س من مقا�صد ال�شرائع.
الن�صو�ص الواردة يف خلق الأكوان وفهم علماء الإ�سالم لها

لكن ورد منها �أن اهلل تعاىل خلق ال�سماوات والأر�ض وما بينهما يف �ستة
�أيام ،و�أنه تعاىل ا�ستوى �إىل ال�سماء وهي دخان ف�سواهن �سبع �سماوات (�أي ق�صد
�إليها وهي بخار ماء كما يف اجلاللني) ،وقد اختلف �أتباع حممد  يف تف�سري
هذه الأيام ال�ستة م�ستن ًدا كل قائل �إىل دليل من دالئل ال�شريعة ،ف�أكرثهم قال:
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�إنها ك�أيامنا �أي مقدرة بها؛ لأنه حينئذ مل تكن �شم�س وال فلك ،وقال بع�ضهم:
�إنها �أيام من �أيام الآخرة؛ لأنه قد ورد يف ا�صطالح �شريعتهم �أن يوم الآخرة �ألف
�سنة من �سنينا (تف�سري اليوم ب�ألف �سنة مروي عن ابن عبا�س كما يف «مباهج
الفكر» للوراق) ،وقال بع�ضهم� :إنه يطلق على خم�سني �ألف �سنة ،ومع ذلك فهم
متفقون على �أن اهلل تعاىل قادر على خلق ال�سماوات والأر�ض وما بينهما يف �أقل
من حلظة ملا قام لديهم من دالئل عظمة قدرته �سبحانه ،و�إمنا خلق ذلك يف �ستة
�أيام حلكمة هو يعلمها ،وقد قيل� :إن من حكمة ذلك تعليم عباده بعد �إبالغهم
كيفية ما �أجراه يف خلقه ذلك على ل�سان الر�سل �أن طريق الت�أين خري من طريق
العجلة ،ولو علم العامل من نف�سه الع�صمة عن اخلط�أ يف العجلة.
أي�ضا من تلك الن�صو�ص �أن ال�سماوات والأر�ض كانتا َر ْت ًقا ففتقهما
وورد � ً
اهلل تعاىل ،وف�سر هذا الن�ص بع�ض �أتباع حممد  ب�أنهما كانتا �شي ًئا واح ًدا
ملت�ص ًقا �إحداهما بالأخرى ،فف�صل اهلل تعاىل بينهما ،ورفع ال�سماء حيث هي،
و�أقر الأر�ض كما هي (رواه عكرمة عن ابن عبا�س ،ومثله عن عطاء وال�ضحاك
واحل�سن ،وهو قول �سعيد بن جبري وقتادة ،كما ي�ؤخذ من اجلمل على اجلاللني
والرازي ،وجعله الرازي �أوىل وجوه الت�أويل كما يف �سورة الأنبياء) ،وف�سره بع�ضهم
بتف�سري �آخر ،وقد فهم بع�ض �أتباع حممد  من ن�صو�ص ال�شريعة �أن الأر�ض
خلقت قبل ال�سماوات ،لكنها غري مدحوة �أي مب�سوطة �صاحلة لل�سكنى ،ثم
ا�ستوى اهلل تعاىل �أي ق�صد �إىل ال�سماء وهي دخان (�أي كان خلقه قبل ذلك)

284

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

284

ف�سواها �سبع �سماوات ،ثم دحا الأر�ض �أي ب�سطها وجعلها ت�صلح لل�سكنى ،ومن
قال بهذا ت�أول الن�ص الذي ظاهره يخالفه ،وفهم بع�ضهم �أن ال�سماوات خلقت
قبل الأر�ض ،وت�أول ما ظاهره يخالفه (نقل هذا اجلمل عن اخلطيب عن الرازي يف
ف�صلت ،ثم ر�أيته فيه) ،ولكل وجه ي�ستند �إليه موافق لأ�صول ال�شريعة املحمدية.
وورد من ن�صو�صها املذكورة �أن اهلل تعاىل خلق الكواكب وجعلها زينة
ال�سماء الدنيا �أي القربى من الأر�ض ،فقال بع�ضهم :هي مركوزة يف نف�س ال�سماء
(هو قول جمهور املف�سرين ،كما نقله يف مباهج الفكر للوراق) ،وقال بع�ضهم:
هي دون ال�سماء ،بينها وبني الأر�ض (نقله يف كنز الأ�سرار للقا�ضي ال�صنهاجي
عن مكي يف تف�سري �سورة التكوير ،و�إن �صاحب بهجة النف�س نقله عن وهب،
ونقله يف خمت�صر الهيئة ال�سنية للقرماين عن كثري من املف�سرين وغريهم ،وذكر
أحاديا
مثله ال�شيخ مرعي احلنبلي املقد�سي يف عجائب املخلوقات ،ونقل حدي ًثا � ًّ
يدل عليه ،وكذلك نقل هذا احلديث �أبو جعفر حممد بن عبد اهلل الك�سائي يف
�صريحا يف �أن
كتاب امللكوت ،ونقل الرازي � ًأثرا عن كعب يف تف�سري �سورة القدر ً
ال�شم�س دون ال�سماء الدنيا)� ،أي :وكونها زينة ال�سماء الدنيا ال يلزم �أن تكون
مركوزة فيها جلواز �أن يراد زينتها بح�سب مر�آنا و�إن كانت حتتها� ،أقول :ولعلهم
يت�أولون قوله :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ [نوح� ]16 /أي يف ال�سماوات نظري هذا
الت�أويل ،ثم الفلك الذي ورد �أن الكواكب ت�سبح فيه قيل :هو ج�سم يحملها،
وقيل :هو مدارها �أي احليز الذي ت�سري فيه من الفراغ (وهذا قول ال�ضحاك كما
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يف الرازي) ،والن�صو�ص تدل على وجود ال�سماوات و�أنها غري الكواكب كما
يفهم مما مر ،و�سي�أتي بيان ذلك عند الكالم معكم على ما ا�ستنكرمتوه مما ورد يف
ال�شريعة املحمدية ،والذي عليه جمهور �أتباع حممد � أن ال�سماء مرئية لنا،
وقال بع�ضهم� :إنها غري مرئية ،و�إمنا املرئي الهواء ،نقله يف عجائب املخلوقات عن
القا�ضي �أبي بكر بن العربي ،ولعله ي�ؤول الن�ص الذي يدل ظاهره �أنها ترى بت�أويل
منا�سب.
فهذا ملخ�ص ما ورد من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية التي تعتمد يف االعتقاد
يف خلق ال�سماوات والأر�ض والكواكب ،مع بيان ما ورد لعلماء تلك ال�شريعة من
الأقوال يف فهم تلك الن�صو�ص.
ما قيل يف تكون الأكوان مبني على الظنون

و�أما تف�صيل خلقها وكيفيات تكونها �أو تكون ال�شم�س والكواكب والأر�ض
كما تزعمون من �أن �أ�صلها ال�سدمي ،ثم تكونت منه ال�شم�س ،ثم انف�صلت عنها
الكواكب ومنها �أر�ضنا على النوامي�س التي تذكرونها يف كتبكم �أو على طريقة
�أخرى ،فلم تن�ص ال�شريعة املحمدية على �شيء من ذلك ،ومل يرد من ن�صو�صها
ما يثبته �أو ينفيه ،لكن قد ورد يف القر�آن ال�شريف ما ي�شري �إىل ذم التعر�ض
للبحث عن ذلك� ،إذ قال تعاىل :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﮊ [الكهف.]51 /
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و�إذا نظرنا �إىل هذه التفا�صيل التي تذكرونها يف تكون ال�شم�س والكواكب
والأر�ض بعني الإن�صاف ظهر �أنها فرو�ض وتخمينات ،كما يظهر من الت�أمل يف
�شرحكم لها يف كتبكم ،فيجوز �أن يكون اهلل تعاىل قد كونها على تلك الطريقة
التي تقولون بها ،ويجوز �أن يكون احلال بخالف ذلك ،فما دامت تلك الفرو�ض
يف درجة الظن ف�أتباع حممد  ال يجزمون بها يف اعتقادهم ،ويكفيهم فيه ما
قد ورد يف �شريعتهم على �أحد الأوجه التي فهمها وقال بها علما�ؤهم ،نعم �إذا
ثبتت تلك الفرو�ض بالدالئل القاطعة التي ال حتتمل النقي�ض ،وال جمال للعقل
يف رف�ضها  -وهيهات ذلك ،واقتنعت عقولهم بها ،فهم حينئذ يقولون بها� ،أي مع
وكونها ،وف�صل منها الكواكب والأر�ض على
اعتقاد �أن اهلل تعاىل �أوجد ال�شم�س َّ
الكيفية التي تذكرونها ،والنوامي�س التي قلتم بها يف ذلك التكوين تكون عندهم
�أ�سبابًا عادية ال ت�أثري لها يف نف�سها ،كالنوامي�س التي و�ضعها اهلل تعاىل يف تكون
بقية العوامل ،فالنبات مث ًال يتكون بوا�سطة املاء والنور والرتاب ،ولي�س لذلك ت�أثري
يف �إيجاد النبات ،و�إن امل�ؤثر احلقيقي هو اهلل تعاىل ،لكن جرت عادته يف و�ضع تلك
الأ�سباب و�إيجاد م�سبباتها عندها.
ومن الوا�ضح حينئذ �أن ال �شيء من الن�صو�ص املتقدمة ينايف القول بهذا
التكون الذي تقولون به ،كما ال يخفى على املت�أمل ،وعلى كل فاملق�صود وهو
اال�ستدالل بالآثار على م�ؤثرها حا�صل.

287

العلم والإميان

287

داللة الطبيعيني على تطبيق مذهبهم بوجود الأكوان على الدين

وميكنكم �أيها املاديون �إذا اعتنقتم الدين الإ�سالمي واعتقدمت حدوث
مادة العامل بخلق اهلل تعاىل كما �أقمت لكم الدليل عليه فيما تقدم ،واعتقدمت
بوجود �سبع �سماوات كما �سي�أتي لكم بيانه ،وثبت لديكم بالأدلة القاطعة تكون
ال�شم�س وانف�صال الكواكب والأر�ض عنها على الطريقة التي تقولون بها� ،أن
تقرروا اعتقادكم على وفق ما ورد من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية التي يعتمد
عليها يف االعتقاد ،وعلى وفق ما فهمه بع�ض علمائها ،فتقولون حينئذ هكذا:
�إن اهلل تعاىل خلق �أو ًال مادة العامل �شي ًئا واح ًدا ،وقد �سماه اهلل تعاىل عند
ذكر مادة ال�سماء دخانًا ،وف�سروه ببخار املاء ،وهو ال�سدمي املنت�شر يف اخلالء ،ثم
فتق اهلل ال�سماوات والأر�ض� ،أي �أنه ميز مادة ال�سماء عن املادة التي يريد �أن
يكون منها مادة ال�شم�س والكواكب والأر�ض (ويجري هذا على ما روي عن ابن
قريبا) ،ثم رفع مادة ال�سماء
عبا�س ومن معه يف تف�سري الرتق والفتق كما تقدم ً
فوق مادة املذكورات ،ثم كون ال�شم�س وف�صل عنها الكواكب والأر�ض (وهذا
يجري على قول من يقول� :إن الفلك هو مدار الكواكب� ،أي حيزها من الفراغ
كما تقدم) ،ولكن الأر�ض كانت بعد ف�صلها غري مدحوة� ،أي ب�صورة ال ت�صلح
لل�سكنى ،ثم ق�صد �سبحانه �إىل ال�سماء وهي دخان �أي بخار ماء وهو ال�سدمي،
ف�سواها �سبع �سموات ،وال�سماء ال ترى ،و�إمنا املرئي هو اجللد (ويجري هذا على
قول �أبي بكر بن العربي كما تقدم) ،ثم دحا الأر�ض بعد ذلك ،وكل ذلك �أجراه
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اهلل تعاىل على نوامي�س خم�صو�صة وهي �أ�سباب عادية ،ويف �أزمنة م�ستطيلة هي
التي �سماها �ستة �أيام ،وهو قادر �سبحانه على تكوين جميع ذلك بتلك النوامي�س
ويف �أقل من حلظة ،وعلى هذا فال�شم�س والكواكب والأر�ض تكون قائمة حتت
ال�سماء بنامو�س اجلاذبية الذي و�ضعه اهلل تعاىل فيها ،وهو �سبب عادي ،والفاعل
احلقيقي هو اهلل تعاىل ،ففي هذا التقرير يكون مذهبكم قد انطبق على ما ورد
يف ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية املتقدمة وعلى ما قال به بع�ض علمائها �أن تكون
ال�سماء والكواكب والأر�ض ويف مواقعها وعليه فال خمالفة بني مذهبكم وبني
الدين الإ�سالمي توجب �إخراجكم من عداد �أهله.
ولكن �أتباع حممد  ال يلتزمون القول بهذا التف�صيل الذي َم َّر حتى
تقوم عندهم الأدلة القاطعة على ثبوت الكيفية التي قلتم بها يف تكون ال�شم�س
وانف�صال الكواكب والأر�ض عنها ،و�إال فهم يقت�صرون يف االعتقاد على ما تقدم
ذكره من الن�صو�ص التي وردت يف �شريعتهم ،ويتبعون ر�أي جمهور علمائهم على
ما يف ذلك من الإجمال ،ويفو�ضون علم تف�صيل ذلك �إىل اهلل تعاىل؛ لأنهم مل
يكلفوا بالبحث عن تف�صيل ذلك ،و�إذا �سئلوا عنه �أو عن �أمثاله من كل ما مل يرد
يف �شريعتهم ت�صريح فيه ومل تقم الأدلة القاطعة عليه بل كانت �أدلته ظنية ،ف�إن
كان ينايف ن�صو�ص �شريعتهم رف�ضوه وامتنعوا عن القول به ،و�إن مل يناف تلك
الن�صو�ص قالوا :يحتمل ال�صحة ويحتمل خالفها� ،إذ هو �أمر مظنون.
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ن�صو�ص ال�شريعة تدل ظواهرها على طريق اخللق وال حتتاج لت�أويل

هذا ..ثم املدار يف اعتقاد �أتباع حممد  يف �ش�أن عوامل الكون �أن
علما جاز ًما �أنها حادثة ،فال بد لها من حمدث وهو اهلل تعاىل� ،أحدثها
يعلموا ً
و�أوجدها من العدم ،ونوعها �إىل �أنواعها التي ت�شاهد الآن ،و�إن جميع ذلك مل
يكن بت�أثري طبيعة �أو نامو�س ،والنوامي�س التي ت�شاهد يف تكوين بع�ض الكائنات
�إمنا هي �أ�سباب عادية و�ضعها اهلل تعاىل لذلك ،وهو غني عنها ،قادر على �إحداث
تلك الكائنات بدونها ،وهذا القدر من العلم اجلازم يكفيهم يف اال�ستدالل على
وجود اهلل تعاىل وات�صافه بالقدرة والعلم و�سائر ال�صفات التي تدل عليها تلك
الآثار ،فعلى موجب هذا االعتقاد عندما يكون التفاتهم �إىل خ�صو�ص تكون
عوامل الأر�ض من معدن ونبات وحيوان ،كان من الوا�ضح �أنه ال فرق عندهم بني
�أن يعتقدوا �أن اهلل تعاىل �أوجد �أنواع هذه العوامل الثالثة بطريق اخللق� ،أي �أنه
�أوجد كل نوع منها ابتداء م�ستق ًّال عن غريه لي�س م�شت ًّقا عن �سواه� ،سواء �أوجده
دفعة واحدة� ،أو �أوجده بتكوين متمهل ب�أن رقاه من �أب�سط مادة على تطورات
عديدة حتى بلغ به ما هو عليه ،وكل من التكوين الدفعي واملتمهل من اجلائزات
العقلية الداخلة حتت ت�صرف قدرة اهلل تعاىل ،وهو �سبحانه له فاعل خمتار ال حجر
عليه يف �سلوك �أي طريق �أراد ،وبني �أن يعتقدوا �أن اهلل تعاىل �أوجد �أنواع هذه
العوامل بطريق الن�شوء� ،أي �أنه �أوجد املادة الب�سيطة ثم رقاها �إىل عنا�صر ثم �إىل
معادن �أو �إىل �أب�سط ج�سم حي (الربتوبال�سم) ،ثم �إىل �أدنى النبات �أو احليوان ،ثم
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فرع من ذلك بقية الأنواع ،وا�شتق بع�ضها من بع�ض ،ويختار �إبقاء البع�ض ويبيد
البع�ض ،و�أجرى جميع ذلك على نوامي�س و�ضعها يف املادة يت�سبب عنها ذلك
االرتقاء والتنوع� ،إىل �أن بلغت تلك العوامل �أنواعها التي عليها الآن.
فكلٌّ من هذين االعتقادين �أي اعتقاد طريق اخللق واعتقاد طريق الن�شوء
يف �إيجاد العوامل املذكورة ما دام م�ستن ًدا �إىل خلق اهلل تعاىل و�أنه لي�س ل�سواه ت�أثري
كان من حقه �أن يكفي �أتباع حممد  ال�ستداللهم على وجود اهلل تعاىل،
وات�صافه بال�صفات التي تدل عليها تلك الآثار ،وبعبارة �أخرى� :إن ك ًّال من اعتقاد
�أن اهلل تعاىل �أوجد كل نوع من �أنواع هذه العوامل م�ستق ًّال عن غريه ابتداء� ،إما
بدفعة واحدة و�إما بتمهل ،وتكون الأجنا�س بعد ذلك منتزعة يف العقول ومت�صورة
من تلك الأنواع ،ولي�س لها وجود �إال يف ال�صور الذهنية ،ومن اعتقاد �أنه �سبحانه
�أوجد يف اخلارج مادة الأجنا�س �أو ًال ،ومل يزل يرقيها وينوع منها الأنواع ،وي�شتق
الأنواع من بع�ضها حتى بلغت ما هي عليه الآن هو كاف لال�ستدالل على وجود
اهلل تعاىل ،وات�صافه بال�صفات املذكورة.
لكن الن�صو�ص املعتمدة يف االعتقاد التي وردت يف ال�شريعة املحمدية يف
�ش�أن خلق عوامل الأر�ض هذه خال�صتها :ورد �أن اهلل تعاىل جعل من املاء كل
�شيء حي ،و�أنه خلق كل دابة من ماء ،و�أنه بث � -أي :فرق  -يف الأر�ض الدواب،
ذكورا و�إنا ًثا
و�أنه خلق من كل زوجني اثنني ،و�أنه خلق من الأنعام � ً
أزواجا (�أي ً
كما يف التف�سري) ،و�أنه خلق الأزواج كلها (�أي الأ�صناف كلها كما يف التف�سري

291

العلم والإميان

291

أي�ضا) الذكر والأنثى،
أي�ضا) ،و�أنه خلق الزوجني (�أي ال�صنفني كما يف التف�سري � ً
� ً
و�أنه جعل يف الأر�ض من كل الثمرات زوجني اثنني (�أي من كل نوع كما يف
أي�ضا) ،فالن�صو�ص الثالثة الأوىل يحتمل �أن يجري يف تف�سريها بحد
التف�سري � ً
ذاتها على مذهب اخللق �أو مذهب الن�شوء ،والن�صان الأوالن يوافقهما القول
احلديث لكم �أيها املاديون� :إن تكون املادة احليوية من املاء ،و�أما بقية الن�صو�ص
املذكورة فاملعنى الظاهر املتبادر منها هو �أن اهلل تعاىل �أوجد �أنواع العوامل بطريق
اخللق� ،أي �أنه �أوجد كل نوع منها م�ستق ًّال عن غريه لي�س م�شت ًّقا من �سواه� ،أعم
من �أن يكون ب�إيجاد دفعي �أو متمهل ،كما ال يخفى على من يدري �أ�ساليب
الكالم العربي؛ لأن من يقول مثالً :قدمت ل�ضيفاين من الأطعمة �أنوا ًعا ،يتبادر
من كالمه �أنه ا�صطنع كل نوع م�ستق ًّال عن البقية وقدمه �إليهم ،و�أما كونه ا�صطنع
جن�سا واح ًدا ،ثم فرع منه الأنواع برتقيه يف �صناعة الطبخ ،وا�شتقاق
جملة الطعام ً
نوع من نوع ،فهو معنى بعيد عن الإرادة ال يخطر يف البال ،و�إن كان جائز الوقوع،
ورمبا يوجد يف الن�صو�ص الأحادية التي هي لي�ست مدار االعتقاد ما ي�ؤيد هذا
املعنى الظاهر الذي تفيده تلك الن�صو�ص التي عليها املدار ،ولكن مع ذلك كله
مل يرد ن�ص يفيد �أن كل نوع �أوجده اهلل تعاىل م�ستق ًّال قد �أوجده دفعة واحدة �أو
بتمهل ،نعم قد ورد يف بع�ض الن�صو�ص الأحادية (يف حديث م�سلم) �أن اهلل تعاىل
خلق ال�شجر يف يوم كذا من الأيام ال�ستة التي �أوجد اهلل تعاىل فيها ال�سماوات
والأر�ض ،ثم خلق بعده احليوانات يف يوم كذا منها ،لكن هذا ال يفيد �إال �أن
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دفعيا �أو
احليوان ت�أخر عن ال�شجر يف اخللق ،و�أما �أن كل نوع منهما كان �إيجاده ًّ
بتمهل فال يفيد �شي ًئا من ذلك.
فعلى ما تقدم من ظاهر تلك الن�صو�ص ،وبح�سب القاعدة املتقدمة من �أن
الواجب يف ال�شريعة املحمدية �أن يعتقد �أتباعها املعاين املتعينة �أو املعاين الظاهرة
من ن�صو�صها املتواترة �أو امل�شهورة ما مل يعار�ض املعاين الظاهرة دليل عقلي قاطع
يلجئ �إىل ت�أويلها ،يجب �أن يكون اعتقاد �أتباع حممد � أن اهلل خلق كل نوع
من عوامل الأر�ض م�ستق ًّال ابتداء عن البقية ،ومل يخلقها بطريق الن�شوء وي�شتق
قادرا على كلتا ال�صورتني ،و�أما �أن كل نوع خلقه دفعة
نو ًعا من نوع ،و�إن كان ً
واحدة �أو بتمهل وترق ب�سبب نوامي�س و�ضعها اهلل له فهذا �سبيله عندهم التوقف،
حيث مل َيرِد يف �شريعتهم ما يفيد القطع ب�أحد الأمرين ،وال ي�سوغ لهم مبقت�ضى
حكم �شريعتهم كما تقدم �أن يعدلوا عن اعتقاد هذا الظاهر �إىل االعتقاد بخالفه
من نحو الن�شوء وا�شتقاق بع�ض من بع�ض كما تقولون �أيها املاديون؛ لأن هذا
خالف ظاهر الن�صو�ص املتقدمة ،ومل يقم عليه دليل قاطع ي�ضطرهم �إىل ت�أويلها،
والأدلة التي تذكرونها يف كتبكم على الن�شوء ما هي �إال ظنون وفرو�ض مل تخرج
عن دائرة االحتمال الذي ي�سقط به اال�ستدالل ،كما يظهر من االطالع عليها
مع خلو الغر�ض ،وما دام احلال كذلك ف�أتباع حممد ال ي�صرفون تلك الن�صو�ص
عن ظواهرها ولو مع اعتقادهم ب�أن ذلك الن�شوء بخلق اهلل تعاىل ،بل ال ي�سوغ لهم
ال�صرف ما دام احلال كذلك ،نعم لو قام الدليل العقلي القاطع على خالف ظاهر
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تلك الن�صو�ص كان عليهم حينئذ �أن ي�ؤولوها للتوفيق بينها وبني ما قام عليه ذلك
جريا على القاعدة املتقدمة (و�أخال �أن دون ذلك خرط القتاد).
الدليل ً
ِ�ض �أن �أدلتكم على الن�شوء بلغت درجة اليقني،
ف�أنتم �أيها املاديون لو ُفر َ
وهديتم �إىل اعتقاد دين حممد  الذي �أ�سا�سه �أن ال خالق ل�شيء �إال
اهلل تعاىل ،فال حجر عليكم يف ت�أويل تلك الن�صو�ص و�صرفها عن ظاهرها وتطبيقها
على ما قامت عليه الأدلة القاطعة من الن�شوء مع اعتقاد �أنه بخلق اهلل تعاىل،
وال ينايف ذلك واحلالة هذه �أن حت�سبوا من �أهل الدين الإ�سالمي ،وال يفوتكم
�شيء من اال�ستدالل بهذه الكائنات على وجود اهلل تعاىل وكمال قدرته وعلمه
الظني الذي يقوم عندكم �أنه
وحكمته ،ولكن �أحذركم من الغلط وتوهم الدليل ّ
يقيني ،فعليكم بالتدقيق ،واهلل الهادي.
دليل ّ
هذا ..وجميع ما حررت هنا هو يف �ش�أن تكون عوامل الأر�ض بقطع النظر
عن الإن�سان ،و�أما هذا فالكالم يف تكونه �أذكر بيانه م�ستقالًّ.
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الكالم على ما ورد من ن�صو�ص تدل على �أن الإن�سان ُخلق م�ستق ًّ
ال

ف�أقول :قد ورد من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية التي عليها مدار االعتقاد
يف خلق الإن�سان �أن اهلل تعاىل بد�أ خلقه من طني ،و�أنه خلقه من تراب ،ومن طني
الزب((( ،ومن �ساللة من طني ،ومن حم�أ م�سنون((( ،ومن �صل�صال كالفخار ،وورد
�أنه خلقه من ماء ،قال بع�ض �أتباع حممد « هو الإمام الرازي»� :إن الرتاب
واملاء �أ�صالن للإن�سان� ،أي �أنه ُخلق منهما ،فتارة تذكر الن�صو�ص هذا ،وتارة تذكر
ذاك ،وورد �أن اهلل تعاىل خلقه بيديه ،وهذه العبارة تدل على �أن خلقه كان ب�صورة
ممتازة عن بقية العوامل ،وورد �أنه �سبحانه خلق الب�شر من نف�س واحدة «�آدم»،
كثريا ون�ساء ،فهذه الن�صو�ص تفيد
وخلق منها زوجها «حوا» ،وبث منهما رجا ًال ً
ظواهرها �أن اهلل تعاىل خلق الإن�سان نو ًعا م�ستق ًّال ال بطريق الن�شوء ،ومل ي�شتقه
من نوع �آخر كما تقولون ،ال �سيما الن�ص الذي يقول ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮊ [ال�سجدة ،]7 /وقد جاء يف بع�ض الن�صو�ص الأحادية ما هو َب نِّي ال�صراحة
جدا ب�أن خلق الإن�سان كان م�ستق ًّال ولي�س هو م�شت ًّقا من غريه ،وال �شك �أن هذه
ًّ
الن�صو�ص و�إن مل يكن عليها مدار االعتقاد بانفرادها فال �أقل من �أنها تقوي ظواهر
أي�ضا يبعد كل البعد �أن يكون �أ�صل الإن�سان
تلك التي عليها املدار وتع�ضدها ،و� ً
املادة الب�سيطة ،ثم ترقى �إىل العنا�صر ثم �إىل املادة احليوية وهي الربوتوبال�سم ،ثم
�إىل �أدنى حيوان ،ثم ترقى حتى بلغ القرد ثم �إىل القرد الإن�سان ثم �إىل الإن�سان
((( طني الزب :ملتزق بع�ضه ببع�ض( .م).
م�صور �صورة �إن�سان �أجوف( .م).
((( حم�أ م�سنون :طني �أ�سود ُم ْننت ّ
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كما تقولون ،ومع ذلك يهمل اهلل تعاىل بيان جميع ذلك ،ويقت�صر على قوله
ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [ال�سجدة ،]7 /بل كان من حكمته �أن ي�شرح
تلك التطورات والرتقيات ويف�صلها ح�سبما جرى عليه يف تف�صيل خلق ذرية
الإن�سان ،ف�إنه ف�صله يف ن�صو�ص ال�شريعة ب�أنه خلقهم من تراب (�أي :لأن غذاء
منيا كان �أ�صله الرتاب ،كذا ي�ؤخذ من الرازي ،ويف تف�سري
�آبائهم الذي ي�ستحيل ًّ
�آخر� :إن معنى خلقهم من تراب خلق �أبيهم �آدم) ،ثم من نطفة ،ثم علقة ،ثم
م�ضغة ،ثم �أخرجهم طفالً ،ف�إن ذلك التف�صيل له وقع يف النف�س يف الداللة على
قدرة اخلالق �سبحانه؛ ملا فيه من نقل املادة من طور �إىل طور ،ف�سكوت الن�صو�ص
املذكورة عن بيان الن�شوء وا�شتقاق الإن�سان من نوع �سواه واقت�صارها على ما
تقدم من البيان هو ظاهر يف �أن الإن�سان خلق نو ًعا م�ستق ًّال لي�س م�شت ًّقا كما
تقولون ،و�إن كان كال الأمرين من اجلائز العقلي الداخل حتت ت�صرف قدرة اهلل
تعاىل ،نعم لي�س يف تلك الن�صو�ص �صراحة ب�أن اهلل خلق الإن�سان الأول من تراب
دفعة واحدة �أو بتكوين متمهل على انفراده ،ف�سبيل هذا التوقف ،وعدم اجلزم
ب�أحد الأمرين ح�سب الن�صو�ص التي عليها مدار االعتقاد ،و�إن كان قد يظهر
من بع�ض الن�صو�ص الأحادية �أن تكون ذلك الإن�سان «وهو �آدم» كان بتمهل،
ومرت عليه مدة من الزمان ،واهلل قادر على كال الطريقني ،وقد �صرح بع�ض علماء
�أتباع حممد « هو الإمام الرازي» يف تف�سري قوله تعاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [الروم ]20 /ب�أن خلق الإن�سان كان مبتد�أ
مرتقيا من الأدنى حتى بلغ ما هو عليه ،وهذا ما قال� :إن «�إذا»
م�ستق ًّال لي�س ً
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للمفاج�أة ،يقال :خرجت ف�إذا الأ�سد بالباب ،وهو �إ�شارة �إىل �أن اهلل تعاىل خلقه
يعني الإن�سان من تراب بكن فكان ،ال �أنه �صار معدنًا ثم نبا ًتا ثم حيوانًا ثم �إن�سانًا،
وهذا �إ�شارة �إىل م�س�ألة حكمية وهي �أن اهلل تعاىل يخلق �أو ًال �إن�سانًا فينبهه �أنه يحيا
وناميا وغري ذلك ،ال �أنه خلق �أو ًال حيوانًا ثم يجعله �إن�سانًا ،فخلق الأنواع
�إن�سانًا ً
هو املراد الأول ،ثم تكون الأنواع فيها الأجنا�س بتلك الإرادة ،فاهلل تعاىل جعل
املرتبة الأخرية يف ال�شيء البعيد عنها غاية من غري انتقال من مرتبة� ،إىل مرتبة من
املراتب التي ذكرها .انتهى.
فهذا ت�صريح ب�أن ذلك الن�ص يفيد �أن الإن�سان كان تكوينه بطريق اخللق
م�ستق ًّال ابتداء ،ال بطريق الن�شوء كما تزعمون ،وطريق اخللق هو الذي تعطيه
ظواهر بقية الن�صو�ص ،فاعتماد �أتباع حممد  يف االعتقاد عليه ال على
الن�شوء ،وال يجوز لهم ت�أويل تلك الظواهر و�صرفها عن معناها الظاهر �إال �إذا قام
دليل عقلي قاطع يدل على �أن اهلل تعاىل خلق الإن�سان بطريق الن�شوء كما تزعمون
«هيهات هيهات» ،فعند ذلك ي�ضطرون �إىل ت�أويل ظواهر تلك الن�صو�ص كما هو
القاعدة عندهم يف التوفيق بني الدليل النقلي والدليل العقلي املتعار�ضني ،وبعد
ذلك ال يخفى �أن الن�شوء عندهم لو ثبت هو غري الن�شوء عندكم؛ لأنه لو ثبت
عندهم كانوا يقولون هو بخلق اهلل تعاىل ملا قام عندهم من الدليل على �أنه ال
خالق وال م�ؤثر �سواه ،والنوامي�س التي ترافقه ما هي �إال �أ�سباب عادية ال ت�أثري لها
�ألبتة ،و�أما الن�شوء عندكم فهو على زعمكم بت�أثري تلك النوامي�س ،ف�شتان ما بني

297

العلم والإميان

297

املعنيني ،ثم لتعلموا �أن الأدلة التي تذكرونها يف كتبكم على الن�شوء يظهر للناظر
بعني الإن�صاف �أنها ال ت�ضطر �أتباع حممد � إىل ت�أويل ظواهر تلك الن�صو�ص
والقول بالن�شوء لأنها �أدلة ظنية مبناها الفرو�ض ،وهم ال ي�ضطرون �إىل الت�أويل
�إال مبعار�ضة اليقني كما علمتم ،ف�أنتم لو فر�ض و�صولكم �إىل �أدلة يقينية قاطعة
على وجود الإن�سان بطريق الن�شوء ،واعتقدمت بالدين الإ�سالمي الذي �أ�سا�سه
�أن اهلل تعاىل هو اخلالق للأكوان وال ت�أثري ل�سواه فيها ،فال مانع مينعكم من ت�أويل
تلك الن�صو�ص و�صرفها عن ظاهرها للتوفيق بينها وبني ما قام لديكم حينئذ من
الأدلة اليقينية ،وال تخرجون بهذه الطريقة عن الدين الإ�سالمي ،و�أعيد حتذيركم
من الوقوع يف الغلط بظن الأدلة الظنية �أنها يقينية ،فحرروا الدليل وا�ستو�ضحوا
ال�سبيل ،ورمبا يعار�ضكم حينئذ ما قاله جمهور �أتباع حممد  من �أن الإن�سان
الأول «�آدم» قد خلق يف جنة عدن التي هي غري �أر�ضنا� ،أو ما قاله بع�ضهم (هو
الذي كما يف كنز الأ�سرار)� :إنه خلق يف ال�سماء الدنيا ،ف�إن هذين القولني ال
يوافقان الن�شوء الذي مبناه �أنه ح�صل يف الأر�ض ،فلكم منا�ص((( عن ذلك
باجلري على ما قاله بع�ضهم «هو منذر بن �سعيد البالطي وجماعة كما يف كنز
أي�ضا»� :إنه خلق يف جنة من جنان الدنيا.
الأ�سرار � ً

((( منا�ص :مفر ومهرب( .م).

298

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

298

تطبيق مذهب الطبيعيني بن�شوء الإن�سان �إذا قامت �أدلة قطعية

وبذلك تكونون قد وافقتم قو ًال لأتباع حممد  يدفع عنكم م�ضادة
أي�ضا �أن اهلل تعاىل بعدما خلق الإن�سان الأول
الدين الإ�سالمي ،ورمبا يعار�ضكم � ً
«�آدم» خلق زوجته منه و�أ�سكنهما اجلنة ،وتلك اجلنة هي دار الثواب التي وعدها
اهلل تعاىل عباده امل�ؤمنني بعد املوت والبعث ،وهي غري �أر�ضنا ،وهو قول جمهور
أي�ضا باجلري على قول بع�ضهم «هو
�أتباع حممد  ،فلكم منا�ص عن ذلك � ً
�أبو قا�سم البلخي و�أبو م�سلم الأ�صفهاين مف�سر كبري كما نقله عنهما الرازي»:
�إن تلك اجلنة كانت يف الأر�ض ،ويحمل �إهباطهما منها على االنتقال من بقعة
�إىل بقعة ،كما يف قوله :ﮋﯜ ﯝ ﮊ [البقرة ،]61 /و�إن �أ�شكل عليكم
أي�ضا ما يقوله الأكرثون من �أتباع حممد « وهو غري م�شكل� ،إذ هو من
� ً
اجلائز العقلي الداخل حتت ت�صرف القدرة الإلهية ،هذا احليوان الهيدرا يق�سم
ثالثة �أق�سام ،ثم يعود كل ق�سم حيوانًا م�ستق ًّال كما تقدم ،ولكن جارينا اخل�صم
لت�سهيل الأمر عليه» من �أن اهلل تعاىل بعدما خلق الإن�سان الأول «�آدم» خلق
منه زوجته «حواء» �أي من �ضلع من �أ�ضالعه الي�سرى ملا ورد يف �شريعتهم من
الن�صو�ص الأحادية �أن املر�أة خلقت من �ضلع �أعوج ،ف�إن ذهبت تقيمها ك�سرتها،
و�إن تركتها وفيها عوج ا�ستمتعت بها ،ولت�صريح بع�ض �أجالء �أتباعه بذلك «هم:
ابن م�سعود ،وابن عبا�س ،وبع�ض ال�صحابة كما يف تف�سري �أبي ال�سعود» ،فلكم
أي�ضا باجلري على ما اختاره بع�ضهم «هو �أبو م�سلم الأ�صفهاين
خمل�ص عن ذلك � ً
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كما يف الرازي» م�ؤو ًال الن�ص الذي ورد يف ال�شريعة من �أن اهلل تعاىل خلق من
الإن�سان الأول زوجته ،ب�أن املراد بخلقها منه �أنها من جن�سه ،كما قال يف ن�ص �آخر:
أي�ضا تكونون قد
ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ [النحل ،]72 /وبهذه الطريقة � ً
بع�ضا من علماء �أتباع حممد  بنوع من الت�أويل ،وبهذا ال ت�صادمون
وافقتم ً
الدين الإ�سالمي م�صادمة تخرجكم من عداد �أتباعه� ،إذ مل تكذبوا ًّن�صا معتم ًدا
يف االعتقاد ،ومل تخالفوا �إجماع �أتباع حممد  على �أمر معلوم من الدين
بال�ضرورة ،غاية ما �أجريتم �أنكم خالفتم الأكرث ووافقتم البع�ض ،وت�أولتم الن�صو�ص
بت�أويل يوفق بني الأدلة النقلية والعقلية ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
ال ُيعب�أ بالأدلة الظنية يف جانب الن�صو�ص ال�شرعية

ثم تلخ�ص مما قررناه من �أن �أتباع حممد  يعتمدون يف االعتقاد ظواهر
قطعيا ،وال ي�ؤولونها
ن�صو�ص �شريعتهم التي عليها مدار االعتقاد لثبوت ورودها ًّ
وي�صرفونها �إىل غري الظاهر �إذا عار�ضتها �أدلة عقلية ظنية ،بل �إذا عار�ضتها �أدلة
عقلية يقينية ،قد يخطر يف البال �أن لكم �أيها املاديون جما ًال �أن تقولوا� :سلمنا
�أن �أتباع حممد  ال ي�سوغ لهم ترك اعتقاد معنى الن�صو�ص املتعينة املعنى،
ولكن الن�صو�ص التي هي ظاهرة املعنى ما دامت حتتمل معنى غري ظاهر و�إن كان
بعي ًدا فهي ظنية الداللة على املعنى الظاهر ،و�إن كانت يقينية الورود فقد ت�ساوت
يف الداللة مع ما يقوم عندنا من الأدلة الظنية ،فما احلامل لهم على ترجيح تلك
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الظواهر على �أدلتنا؟ ف�أقول يف اجلواب� :إن الن�صو�ص الظاهرة املعنى و�إن كانت
ظنية الداللة على املعنى الظاهر منها يف حد ذاتها� ،إذ يحتمل �أن يراد منها املعنى
البعيد غري الظاهر ،ولكن الأ�صل يف التخاطب �إرادة املعنى الظاهر دون خالفه
�إال لداع يدعو �إليه ،ف�إرادة املعنى البعيد من غري داع يكون خل ًال يف الإفادة
وخروجا عن الأ�صل ،ويف ذلك من املفا�سد ما ال يخفى ،فلذلك
واال�ستفادة
ً
�أجمع �أتباع حممد  على اعتماد املعنى الظاهر وعدم االلتفات �إىل املعنى
غري املتبادر �إال لداع يدعو �إليه ،وهو معار�ضة الدليل العقلي القاطع ،ويكون ذلك
الداعي كالقرينة على �إرادة املعنى غري املتبادر من اللفظ ،وي�صري هذا املعنى
ب�سبب ذلك الداعي هو الظاهر ،وهكذا كُ ِّلفوا من جانب �شريعتهم �أن يعتمدوا
املعنى الظاهر وال يلتفتوا �إىل خالفه �إال عند الداعي ،فلو فر�ض �أنهم اعتقدوا
الظاهر من اللفظ قبل ظهور الداعي الذي يدعوهم لالن�صراف عنه يكونون قد
�أتوا مبا كلفوا وال �إثم عليهم يف ذلك ،ولو فر�ض �أنه ظهر لهم الداعي �إىل االن�صراف
أي�ضا قد �أتوا مبا كلفوا به وال �إثم عليهم
عن الظاهر بعد ذلك وان�صرفوا به يكونون � ً
يف ذلك� ،إذ هو حكم �شريعتهم ،و�إمنا انح�صر الداعي �إىل ترك الظاهر مبعار�ضة
الدليل العقلي القاطع؛ لأن رف�ض هذا الدليل رف�ض للأ�صل الذي ثبت به
�صدق الر�سول وهو العقل كما تقدم ،ورف�ض العقل يوجب رف�ض ال�شرع ،و�أما
داعيا لرتك الظاهر؛ لأن رف�ض الدليل الظني ال
معار�ضة الدليل الظني فال يكون ً
يوجب رف�ض العقل ،كما هو ظاهر االحتمال �أنه فا�سد ،فلو تركوا الظاهر واعتقدوا
ما يدل عليه الدليل الظني لكانوا يف معر�ض �أن يكون اعتقادهم خط�أ ،وحينئذ ال
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تعذرهم ال�شريعة يف ذلك� ،إذ ال �ضرورة تدعوهم �إليه كما تدعوهم ال�ضرورة عند
معار�ضة الدليل القاطع ،على �أن اتباع الأدلة الظنية وترك الظواهر يوجب اختباطًا
واختالطًا يف االعتقاد ال يحد ،ف�إن الظنون كثرية ،كل يظن ظ ًّنا ويخمن تخمي ًنا،
واالعتقاد يعتمد فيه اليقني ،فكان من ال�صواب �أن يتم�سك �أتباع حممد 
بظواهر ن�صو�ص �شريعتهم اليقينية الورود ،وال يتحولون عنها �إىل خالفها ملجرد
الظنون ،واهلل الهادي.
�أدلة املاديني على الن�شوء َظ ِّن َّية

وقد �آن �أن � نِّأبي لكم �أن �أدلتكم التي ذكرمتوها يف كتبكم على الن�شوء
وتوجيهاتكم له كل ذلك ظني ،ال ي�ضطر �أتباع حممد � إىل ت�أويل ن�صو�ص
�شريعتهم الظاهرة املعنى ب�أن وجود العوامل بطريق اخللق ،وال �أريد �أن �أت�صدى
ملناظرتكم يف �إبطال ذلك والرد عليكم يف كل ما قررمتوه يف �إثبات تلك الدعوى؛
كثريا نخرج به عن مو�ضوع بحثنا الذي نحن ب�صدده،
لأن ذلك يحتمل كال ًما ً
ومن حقه �إفراد كتاب لذلك� ،أعانني اهلل على جمعه ،ولكن �أريد �أن �أبني لكم
�أن معتمد �أدلتكم على الن�شوء وتوجيهكم له مل يتجاوز الظن والتخمني ،وبذلك
كفاية ملا هو غر�ضنا ،ف�أقول� :إن معظم ما ا�ستندمت عليه يف اال�ستدالل على ن�شوء
الأنواع من �أ�صل واحد �أنكم �شاهدمت الأع�ضاء الأثرية يف بع�ض احليوانات ال يف
كلها وال يف غالبها ،وهي �آثار �أع�ضاء توجد يف احليوان ك�آثار �أرجل مث ًال غري كاملة،
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بل الذي يظهر منها مبد�أ تكونها قلتم �إنه لو كان كل نوع خملوقًا م�ستق ًّال كما هو
مذهب اخللق ملا كان بهذه الآثار فائدة؛ لأن مذهب اخللق يقت�ضي �أن يكون يف
كل نوع �أع�ضا�ؤه الالزمة له ذات الفائدة ال �أقل وال �أكرث ،وهذه الأع�ضاء الأثرية
ال فائدة لها الآن ،فيظهر �أنها �آثار �أع�ضاء يف نوع قدمي ،وقد كانت الزمة له ،ثم ملا
طر�أ على هذا النوع تغريات تقت�ضي ا�ستغناءه عنها �أخذت تتال�شى حتى مل
خاليا عن تلك الأع�ضاء ،فطر�أت عليه
يبق الآن �إال �أثرها� ،أو �أن هذا النوع كان ً
تغريات ت�ؤهله لأن ينقلب �إىل نوع �آخر يحتاج �إىل تلك الأع�ضاء التي ظهرت
�آثارها ،فابتد�أت تظهر فيه الآثار ،واخلال�صة �أن تلك الآثار �إما �آثار �أع�ضاء كانت
قدمية و�أخذت تتال�شى ،و�إما مبادئ �أع�ضاء �سوف تكمل ،وعلى كل فقد ثبت
�صحة التغري للأنواع وانتقال النوع �إىل نوع �آخر ،وذلك يدلنا على �صحة الن�شوء
واالرتقاء ،و�إال فما هذه الآثار؟
ومما ا�ستندمت عليه باال�ستدالل على الن�شوء واالرتقاء �أنكم وجدمت يف
اجليلوجية �أن الأ�سبق يف طبقات الأر�ض هو �أدنى النبات و�أدنى
اكت�شافاتكم
َّ
احليوان ثم بعده الأرقى فالأرقى ،حتى كان �أرقى اجلميع هو املت�أخر يف زمن
وجوده ومكانه من طبقات الأر�ض العليا ،والأدنى قد تال�شى بعدما وجد الذي
هو �أرقى منه ،فلو كان مذهب اخللق هو ال�صحيح لكان يوجد من كل نوع من
اجليلوجية املتقدمة واملتو�سطة واملت�أخرة ،وكان ي�شاهد
الأرقى والأدنى يف الأزمنة
َّ
ذلك يف الطبقات ال�سفلى والو�سطى والعليا من الأر�ض ،ولكن ذلك مل يكن،
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فلوال �أن الأنواع مرتقية عن بع�ضها البع�ض ،ف�أ�صل املوجودات هي الدنيا ،ثم
�أخذت ترتقى حتى بلغت ما هي عليه الآن ،وكان الأرقى يال�شي الأدنى بتنازع
البقاء ،ملا كان احلال كما اكت�شفنا.
بيان النوامي�س الأربعة التي اعتمدها الطبيعيون يف توجيه الن�شوء

ثم �أحلتم ذلك االرتقاء وحتول الأنواع لبع�ضها ومال�شاة الأدنى بالأرقى
على �أربعة نوامي�س:
الأول :نامو�س الوراثة؛ �أي �أن الفرع يرث �صفات الأ�صل.
الثاين :نامو�س التباينات؛ �أي �أن كل فرع مع �إرثه ل�صفات كانت يف �أ�صله ال بد
�أن يباينه يف �صفات �أخرى.
الثالث :نامو�س تنازع البقاء؛ �أي �أن الأنواع تنازع بع�ضها يف الت�سابق �إىل �أ�سباب
املعي�شة ،ويطر أ� عليها كوارث خارجية كاحلر والقر ،ويهلك ال�ضعيف بتغلب القوي
�أو بالكوارث ،ويبقى القوي املتحمل لها.
الرابع :نامو�س االنتخاب الطبيعي؛ �أي �أن القوي والأن�سب هو الباقي ،وال�ضعيف
وغري الأن�سب هو املتال�شي ،فنتج عن ذلك انتخاب الطبيعة للأنواع احلا�ضرة.
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وتقررون الن�شوء واالرتقاء على وجود هذه النوامي�س هكذا ،تقولون �إن
�أول موجود من الأج�سام احليوية هو املكون الأول الربتوبال�سم تكون من اجتماع
بع�ض العنا�صر ب�سبب حركة �أجزاء املادة ،ثم �أخذ ذلك املكون يف التوالد ف�صارت
فروعه ترث �صفات منه وتباينه يف �صفات �أخرى ،وهكذا جرت الفروع مع
الأ�صول ،ويحدث الرتقي ب�سبب ذلك� ،إىل �أن بلغت رتبة �أدنى احليوان والنبات،
ودام احلال على ذلك ،فن�ش�أ من �إرث الفروع ل�صفات الأ�صول ومباينتها لها يف
�صفات �أخرى على كرور ال�سنني وكرثة التباينات املوروثة �أن �صار احلال �إىل تنوع
الأنواع وا�شتقاق بع�ضها من بع�ض ،ون�ش�أ من تنازع البقاء هالك ال�ضعيف وبقاء
القوي ،ونتيجة ذلك على طول الزمان ح�صول االنتخاب الطبيعي ،ومن ذلك
كله و�صلت الأنواع �إىل ما هي عليه الآن و�أ�صلها واحد.
وملا ر�أيتم الإن�سان ي�شبه القرد ويقاربه يف �صورته وبع�ض �أعماله قلتم ال مانع
�أن يكونا ا�شتقا من �أ�صل واحد ،وبتلك النوامي�س ترقى الإن�سان عنه حتى و�صل
�إىل ما و�صل �إليه هذا ،و�إين ر�أيت بع�ض �أخ�صامكم يف مذهبكم هذا قد حاولوا
�إبطال م�ستنداتكم بتطويالت تورث ال�س�آمة بال نتيجة كافية ،و�أنتم تروغون منهم
وحت�شدون الأدلة لإثبات مذهبكم ،وطالت يف ذلك بينكم املناظرة ،و�ألفت فيها
مت�صديا الآن ملا ت�صدى �إليه �أولئك
كتب ور�سائل بتطويل من دون طائل ،ول�ست
ً
الأخ�صام ،ولكن �أريد �أن �أبني لكم �أن ما تعتمدون عليه يف اال�ستدالل على
االرتقاء والن�شوء �أمور ظنية ال يعتمد عليها يف االعتقاد عند �أتباع حممد ،
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وال تعار�ض ظواهر ن�صو�ص �شريعتهم فت�ضطرهم �إىل ت�أويلها� ،إذ ال ي�ضطرهم �إىل
ذلك �إال معار�ضة اليقني كما قدمنا.
�إبطال ا�ستدالل الطبيعيني على الن�شوء بالأع�ضاء الأثرية

ف�أقول :اعلموا �أن الدليل متى طر�أ عليه االحتمال ولو كان احتما ًال بعي ًدا
�سقط به اال�ستدالل على اليقني ،وهذا حكم ال ينكر عند كل العقالء وال �أخال
�أنكم تنكرونه� ،إذا تقرر ذلك فاعلموا �أن ا�ستداللكم بالأع�ضاء الأثرية على الن�شوء
ب�أنها تدل على تغيري الأنواع فتوافق مذهب الن�شوء وال توافق مذهب اخللق هو
ا�ستدالل ال نتيجة له �إال الظن ولي�س من اليقني يف �شيء لتطر�ؤ االحتمال فيه،
�إذ لقائل �أن يقول :ما املانع �أن تلك الأع�ضاء الأثرية لها فائدة وفيها حكمة قد
خفيت عليكم كما خفي عليكم فوائد �أ�شياء كثرية توجد يف �أج�سام النباتات
واحليوانات؟ كما يظهر من مراجعة كتب الفاثولوجية ،مث ًال هذه املادة امللونة يف
ج�سد احليوان جمهولة الفائدة يف �أكرث �أجزاء اجل�سد �إال يف املُقلَة ،فاحلكمة منها
علما
يف املقلة امت�صا�ص �أ�شعة النور الزائدة ،و�أمثال ذلك كثرية ،ف�أنتم مل حتيطوا ً
بفائدة كل كائن حتى جتزموا ب�أن تلك الأع�ضاء الأثرية ال فائدة لها �ألبتة.
�سلمنا �أنها ال فائدة لها ،و�أنها تدل على تغيري النوع الذي هو فيه ،لكن
نقول� :إنها مل توجد �إال يف بع�ض الأنواع ومل توجد يف كلها ،بل وال يف غالبها،
وعلى ذلك فما املانع من �أن التغري قد يوجد يف بع�ض الأنواع ،وهي التي وجدت
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فيها تلك الأع�ضاء ،فيتحول نوع �إىل نوع �آخر ب�أ�سباب و�ضعها اهلل لذلك ،و�أما
باقي الأنواع التي مل توجد فيها تلك الأع�ضاء فقد خلقت م�ستقلة ،ومل يطر�أ
عليها ذلك التغيري ،فلم يثبت مذهب الن�شوء الذي قلتم بعمومه يف كل الأنواع؟
مث ًال ميكن �أن يكون قد ح�صل تغري يف نوع من احليات التي وجدمت فيها الأع�ضاء
الأثرية ،فكانت �أو ًال مثل ا ِحل ْرذُون ذات �أرجل ،ثم ملا ا�ست�شعر الإن�سان �أو غريه
من احليوان ب�أذيتها ت�سلط عليها بالقتل ،ف�صارت حتذره وت�سلك يف �أوكار الأر�ض
وتن�سل يف الرتاب وتهمل ا�ستعمال �أرجلها ال�ستغنائها عنها ،فعلى طول الزمان
غري اهلل خلقها بذلك ال�سبب العادي ،و�أخذت تتال�شى �أرجلها بخلق اهلل تعاىل،
وينتقل ذلك التغري �إىل فروعها ،ويورث ذلك التال�شي حتى بلغت �إىل ما هي
عليه الآن ،ومل يبق �إال �آثار تلك الأرجل (هنا جمال ملا ورد يف بع�ض الآثار
الأحادية عن ابن عبا�س وابن وهب وغريهما من املف�سرين �أن احلية كانت من
حيوانات اجلنة ،فتو�سطت لإبلي�س بدخولها ليو�سو�س لآدم  ،ف�أهبطها اهلل
تعاىل �إىل الأر�ض وم�سخ �صورتها ،وقد كانت ح�سنة ال�صورة ذات قوائم �أربع ،نقله
يف كنز الأ�سرار) ،وهكذا يقال يف بقية ما �شوهد فيه الأع�ضاء الأثرية ،و�أما بقية
الأنواع وهي الأكرث فنقول� :إنها مل يح�صل لها �أدنى تغري بل هي كما خلقت،
فعلى هذا التقرير يكون حكمكم على جميع الأنواع بالتغري وبا�ستنتاج الن�شوء
مبنيا على الظن الذي نتج معكم من اال�ستقراء الناق�ص الذي ال
منه ً
حكما ًّ
أنا�سا كانوا ي�سكنون الرباري البعيدة عن
يفيد اليقني� ،أال ترون �أنه لو فر�ض �أن � ً
البحار والأنهار ،ومل ي�شاهدوا �إال حيوانات الرب التي ال تعي�ش يف املاء ،وحكموا مبا
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ناق�صا
ا�ستقروه من تلك احليوانات ب�أن احليوان ال يعي�ش يف املاء يكون ا�ستقرا�ؤهم ً
وحكمهم خط�أ ،و�إذا وردوا �شطوط البحار والأنهار و�شاهدوا حيواناتها ظهر لهم
خط�ؤهم يف حكمهم ال�سابق.
�إبطال ا�ستداللهم عليه باالكت�شافات اجليلوجية

هذا ..ثم �إن م�شاهدتكم يف اكت�شافاتكم اجليلوجية �أن الأ�سبق يف طبقات
الأر�ض هو �أدنى النبات و�أدنى احليوان ثم بعده الأرقى فالأرقى ،حتى كان
�أرقى اجلميع هو املت�أخر يف زمن وجوده ومكانه من طبقات الأر�ض ،و�أنه قد
تال�شى الأدنى فالأدنى �إىل �آخر ما تقدم من تقريركم وا�ستداللكم بذلك على
الرتقي والن�شوء ،و�أن ذلك ال يوافق مذهب اخللق ،ف�أقول :داللة هذا احلال يف
أي�ضا.
االكت�شافات بعد ت�سليمه على الرتقي والن�شوء مظنونة � ً
�إذ يقال :ما املانع من �أن �أول ما وجد يف طبقات الأر�ض �أدنى النبات و�أدنى
احليوان ثم �أوجد اهلل تعاىل ما هو �أرقى منهما ،م�ستق ًّال كل نوع منه� ،ألي�س نا�ش ًئا
عن نوع من �أنواع ذلك الأدنى ،ثم �أباد الأدنى لأ�سباب كونية من نحو �أن الدور
منا�سبا له و�إمنا ينا�سب ما وجد بعده� ،أو �أن الأرقى تغلب عليه،
الزماين مل يبق ً
�أو غري ذلك من الأ�سباب ،ثم بعد دور �آخر �أوجد ما هو �أرقى من الثاين م�ستق ًّال
أي�ضا غري نا�شئ عما قبله ،ثم �أباد الثاين لأ�سباب �أخرى كونية كما
كل نوع منه � ً
أي�ضا ثم
تقدم ،ثم بعد دور �آخر �أوجد ما هو �أرقى من الثالث م�ستق ًّال كل نوع منه � ً
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�أباد الثالث ،وهكذا احلال حتى و�صل الدور �إىل �أنواع النبات واحليوان املوجودة
الآن م�ستقلة �أنواعها غري نا�شئة عما قبلها ،وقد �أباد ما قبلها مبثل تلك الأ�سباب
قائما ف�أين
فبقيت �أحافريها و�آثارها يف طبقات الأر�ض ،و�إذا كان هذا االحتمال ً
اليقني يف ا�ستداللكم على الرتقي والن�شوء فيما �أظهرته اكت�شافاتكم اجليلوجية؟
وبهذا االحتمال ال تخالف تلك االكت�شافات مذهب اخللق ،ونظري وجود نباتات
وحيوانات تلك الأدوار اجليلوجية م�ستقلة غري نا�شئة عن بع�ضها ،بل كان وجود
رتبة منها ملنا�سبة دورها الزماين ما ن�شاهده كل عام يف توالد كثري من النباتات
واحليوانات عند انق�ضاء ف�صل ال�شتاء وقدوم الربيع وال�صيف ،ف�إن �أول ما ينبت
عند ذلك النبات الدين مثل الطحالب والأع�شاب ،ثم يتدرج الأمر �إىل الأرقى
جرا ،و�أول ما يتولد �أو تنفرج عنه بيو�ضه
فالأرقى من النبات كلما تزايد احلر وهلم ًّ
احليوان الدين مثل البكتوريا واحليوانات املتولدة يف العفونة والرباغيث والذباب،
ثم يتدرج الأمر كذلك �إىل الأرقى فالأرقى حتى ي�صل الدور �إىل بروز النباتات
واحليوانات العليا ،ولي�س �شيء من تلك الأنواع نا�ش ًئا عن نوع �آخر ومتحو ًال عنه،
ونرى الأنواع التي تن�ش�أ �أو ًال يف �أول تلك املدة كلما تقدم زمن احلر يهلك كثري
منها لأ�سباب كونية من نحو ت�أثري احلر بها �أو �سطوة الأنواع التي توجد بعدها
غالبا �إال الأنواع العليا
�أرقى منها ونحو ذلك ،وعند انتهاء مدة ال�صيف ال يبقى ً
التي هي منتخبات جميع ما تولد يف تلك املدة ،والتي هلكت تبقى لها بقايا يف
حاكيا وممث ًال للحالة اجليلوجية
الأر�ض كبقايا الأحافري ،فهذا احلال ال�سنوى يكون ً
التي �أطلعتكم عليها اكت�شافاتكم من �أن �أول ما وجد الأدنى ثم الأرقى فالأرقى
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حتى و�صل احلال �إىل الأنواع احلا�ضرة وهلك ما قبلها ،فقد �سقط ا�ستداللكم
باكت�شافاتكم على الن�شوء كما هو ظاهر للمن�صف.
النوامي�س الأربعة ميكن وجودها مع �أن اهلل �أوجد العامل

ثم النوامي�س الأربعة التي �أحلتم االرتقاء والن�شوء عليها لي�ست هي �أدلة
تقوم عليهما ،بل هي لكم مبنزلة وا�سطة توجيه كيفية جريان الرتقي والن�شوء يف
عامل النبات واحليوان ،ف�أنا ال �أ�سلك معكم م�سلك �أخ�صامكم الذين �أخذوا يف
حماولة �إبطال تلك النوامي�س و�أخذمت يف حماولة �إثباتها ،ولكني �أبني لكم منزلتها
من الثبوت ومقدار ما ينتج عنها متى ثبتت ،ف�أقول� :أما �إرث الفروع ل�صفات
الأ�صول فهذا �أمر م�شاهد ال ينكره �أتباع حممد  ،ويقولون �إنه جائز احل�صول
بخلق اهلل تعاىل� ،سواء كان لأ�سباب عادية �أم ال ،وكذلك تنازع البقاء ال مانع من
ح�صوله ،و�أنه ينتج عنه �أن بع�ض الأنواع تبقى وبع�ضها تهلك ،واملرجع يف ذلك
�إىل اهلل ،ونحن �إىل الآن مل نزل ن�شاهد هذا النامو�س بني اخللق حتى يف �أ�صناف
الب�شر ،ولكن هذان النامو�سان ي�صح �أن يح�صال مع الن�شوء �أو مع اخللق ،ف�أي مانع
من كون الأنواع وجدت م�ستقلة ،ومع ذلك ترث الفروع �صفات الأ�صول وتنازع
الأنواع البقاء فيبقى القوي ويهلك ال�ضعيف ،مع �أن كل نوع منها م�ستقل لي�س
نا�ش ًئا عن �سواه من الأنواع؟
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و�أما نامو�س التباينات؛ وهو �أن كل فرع مع �إرثه �صفات �أ�صله ال بد �أن
يباينه يف �صفات �أخرى ،فهذا النامو�س قد نازعكم فيه �أخ�صامكم ب�أن التباينات
التي حتدث يف الفروع هي عر�ضية لي�ست جوهرية ،حتى ملوجب تغري النوع
وانتقاله �إىل نوع �آخر ،و�أنتم قلتم� :إنها على مرور املاليني من الزمان وتكرر
تلك التباينات وتتابعها ت�صري جوهرية ،وتوجب تغري النوع وحتوله �إىل نوع �آخر،
وخ�ضتم معهم بهذا املبحث وبنيتم املباين ال�شاهقة تطول بدون طائل ،و�أقول:
�إن نامو�س التباينات؛ �أي �أن الفرع يباين �أ�صله يف �صفات لي�ست فيه هو م�شاهد
يف النبات واحليوان ،و�أقول� :إن اهلل تعاىل قد جعله يف املخلوقات لأجل التمايز،
�إذ لو كانت �أفراد الأنواع على �صورة واحدة يف كل نوع حل�صل من ذلك ا�شتباه
بينها ،ون�ش�أ عنه اختالل يف نظام العامل ال تدرى نهايته ،فكان الرجل ال يعلم
ابنه وال زوجته وال هما يعلمانه ،وال يعلم فر�سه ،ويف ذلك من ف�ساد املعامالت
خا�صا يف النبات واحليوان وال
و�ضياع احلقوق ما ال يخفى ،ولي�س هذا النامو�س ًّ
يف الفروع مع الأ�صول بل هو عام يف كل املوجودات ،فال نرى �شي ًئا ي�شابه �شي ًئا
�آخر متام امل�شابهة �سواء كان فرعه �أم ال ،حتى يف �صنائع الب�شر فال ترى كتابًا
ي�شابه كتابًا �آخر متام امل�شابهة ،ولو ح�صل كامل التحري من �صانعهما يف �إكمال
قدحا وال
قدحا ي�شبه ً
امل�شابهة باختيار �أوراقهما وطبعهما مبطبعة واحدة ،وال ترى ً
حبة خردل ت�شابه حبة �أخرى متام امل�شابهة ،ولو حترى ال�صانع كامل الأ�سباب
جدا يظهر عند
خفيا ًّ
املف�ضية �إىل متام امل�شابهة ،بل ال بد من تباين هناك ولو كان ًّ
تدقيق النظر ،وما ذلك �إال لطف من اهلل تعاىل لأجل التمايز كما قلنا ،فالتباين

311

العلم والإميان

311

يف املوجودات هو نامو�س وهبي من اخلالق �سبحانه ولي�س بطبيعي كما تقولون،
طبيعيا بني الفروع والأ�صول فقد كان من حق الفرع �أن ي�أتي
و�إال ف�إن نظر فيه ًّ
طبق �أ�صله ويرث جميع �صفاته وال يباينه يف �شيء �إال عند عرو�ض �سبب موجب،
ولكن مهما اتفق من توحد الأ�سباب للم�شابهة ال تتم بني �شيئني �أ�صالً ،ال بني
الفرع و�أ�صله وال بني الفرعني املتحدين يف جميع �أ�سباب التكون ،كمثل التو�أمني
اللذين يولدان يف كي�س واحد وم�شيمة واحدة ،ثم يتحرى يف تربيتهما توحيد
الأ�سباب التكوينية على غاية الدقة ،فال بد من التباين بينهما ،والتما�س �أ�سباب
وهمية للتباين حينئذ كما ن�سمعه عن بع�ضكم ما هو �إال تع�سف بارد وخارج عن
دائرة الإن�صاف� ،إذا علمتم ذلك فنقول :ما املانع من �أن تباين الفروع للأ�صول
الذي اعتمدمت عليه يف تغري النوع وحتوله �إىل غريه على طول الزمان يكون حمدو ًدا
مبقدار ال يخرج النوع �إىل نوع �آخر ،وبذلك املقدار تتم فائدة التمايز بني الأفراد،
فيمكن �أن اهلل قد جعل فروع الفرد الأول من النوع تباينه يف �صفات ،وفروع
أي�ضا وهكذا �إىل حد حمدود من �سل�سلة الن�سب يجري
الفروع تباين �أ�صولها � ً
يف ماليني من الأفراد وال�صور �إىل درجة ال يخرج بها النوع �إىل نوع �آخر ،ثم
يكر �سبحانه على الفروع فيعطيها �صور �أجدادها ال�سابقة وهكذا حتى يتم الدور
الثاين ال�ستيفاء الفروع �صور اجلدود ،ثم يعيد ذلك العمل يف الفروع التي جتيء
بعد ذلك وهكذا حتى ينق�ضي هذا النوع �أو ينق�ضي هذا العامل ،ورمبا يتربهن
هذا احلال للأجيال الآتية بعدنا �إذا و�صلت لأيديهم �صور من ال�صور ال�شم�سية
لأهل هذا الزمان ،ثم قابلوا بينها وبني فروعها التي تكون يف �أيامهم ،فيظهر لهم
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تكرار �صور الأجداد الظاهرة للنظر يف فروعهم ،ثم نقول� :إذا ت�صورنا ما يحدث
من تكاثر ال�صور والأ�شكال ب�سبب �أدنى تغري بني الفروع و�أ�صولها جند �أن ال�صور
كثريا يف تلك الكيفية التي قررناها وال تخرج النوع وال حتيله �إىل نوع �آخر
تتكاثر ً
لأنها حمدودة كما فر�ضنا.
انظروا للنوع الإن�ساين وما يوجد منه على الأر�ض من املاليني وما بني
�أفراده من التباين الوا�سع كما بني الزجني والرومي ،هل �أخر ذلك التباين �صن ًفا
منه عن النوع و�أدخله يف نوع �آخر؟ كال ..وال ت�ستغربوا رجعة الفروع �إىل �صور
الأجداد القدمية ،ف�إنكم قد قلتم مبثل هذا النامو�س وهو نامو�س «الأتافي�سم»� ،أي:
الرجوع �إىل اجلد ،وي�سميه بع�ضكم بالدور الوراثي �أو الرجعة ،قلتم� :إن ال�صفات
قد تكمن يف �أجيال ثم تظهر يف الأوالد بعد ذلك ،كمثل ما �إذا تزوج زجني
بي�ضا مثلها ،ثم بعد �أجيال رمبا يظهر يف بع�ض ن�سلها
برومية ،فقد ي�أتي �أوالدها ً
بع�ض �أوالد لهم ما كان يف جدهم الزجني من ال�صفات والتكوين ،وكذلك يجري
هذا النامو�س يف الفوائد والأخالق والأمرا�ض.
وامللخ�ص �أن ما فر�ضناه من حتدد التباينات بني الفروع والأ�صول وتكرارها هو
�أمر جائز الوقوع ال ترف�ضه العقول ،وقد ورد يف ال�شريعة املحمدية ما ي�شري �إىل رجوع
�صور الأجداد يف الفروع� ،إذ قد نقل عن �صاحب ال�شريعة  -عليه ال�سالم  -يف تف�سري
قوله تعاىل يف القر�آن يف خطاب الإن�سان :ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [االنفطار:]8 /
�أن النطفة �إذا ا�ستقرت يف الرحم �أح�ضرها اهلل تعاىل كل ن�سب بينها وبني �آدم،
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قائما
و�صورها يف �أي �شبيه �شاء (كذا يف تف�سري ُروح البيان) ،فما دام االحتمال ً
يف نامو�س التباينات يف �أن يكون حمدو ًدا يف كل نوع �إىل درجة ال تخرج النوع
جرا ،فبلوغه �إىل درجة ي�صري
�إىل نوع �آخر ،وتعاد تباينات الأ�صول يف الفروع وهلم ًّ
جوهريا حتى يحيل النوع �إىل نوع �آخر هو �أمر مظنون فال يعتمد عليه،
بها التغري ًّ
فقد �سقطت �أبهتكم يف تقرير هذا النامو�س و�إحالة تغري الأنواع به على املاليني
من ال�سنني.
وامللخ�ص �أن هذا النامو�س وهو التباين غري املحدود على زعمكم و�إن كان
أي�ضا ،وكل داخل حتت ت�صرف القدرة الإلهية ،ولكن
جائ ًزا عق ًال والتغري به جائز � ً
وقوع ذلك النامو�س مظنون غري يقيني ،فح�صول نتيجته وهو تغري الأنواع �إىل
بع�ضها يكون مظنونًا ،ف�أتباع حممد  ال يعب�ؤون بهذا النامو�س وال يعتربونه
منتجا للن�شوء ،فال ي�ضطرون �إىل ت�أويل ظواهر ن�صو�ص �شريعتهم الدالة على
ً
اخللق ،ووجود الأنواع م�ستقلة ،بل يدومون على اعتقادهم ب�أنها وجدت باخللق،
يقيني قاطع يدل على خالفه« ،وهيهات هيهات» ،فحينئذ
�إال �إذا فر�ض قيام دليل ّ
يجرون على القاعدة املتقدمة يف الت�أويل للتوفيق بني الدليل العقلي والنقلي.
و�أما نامو�س االنتخاب الطبيعي فهو عندكم مبنزلة نتيجة للنوامي�س الثالثة
املتقدمة ،فنتاجه عنها يكون مظنونًا ،وبعد ت�سليم ح�صوله يقال :ميكن �أن يكون
هذا مع وجود الأنواع بطريق اخللق ،ب�أن يكون قد وجد �أو ًال الأدنى منها ،ثم وجد
الأرقى م�ستق ًّال غري نا�شئ عن الأدنى فتنازع البقاء مع الأدنى و�أباده ،ثم وجد
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جرا� ،إىل �أن و�صل احلال �إىل الأنواع
�أرقى من الثاين م�ستق ًّال ونازعه و�أباده ،وهلم ًّ
املوجودة الآن بدون �أن يكون نوع نا�ش ًئا عن نوع ،فقد ظهر �أن وجود الأح�سن
خا�صا للن�شوء ،بل ميكن �أن يكون مع اخللق وا�ستقالل
والأن�سب الآن لي�س الز ًما ًّ
الأنواع ،فح�صوله ال يدل على الن�شوء.
وامللخ�ص �أنه ميكن تقرير هذه النوامي�س الأربعة مع القول باخللق وا�ستقالل
الأنواع ،ب�أن يقال :ميكن �أن اهلل تعاىل خلق �أو ًال الأنواع الدنيا ،ثم خلق �أنوا ًعا
�أرقى منها م�ستقلة لي�ست نا�شئة عنها ،ثم �أباد الأوىل ب�أ�سباب كونية وتنازع البقاء
مع الثانية ،ثم وثم حتى بلغ احلال �إىل هذه الأنواع املوجودة الآن ،وهي �أح�سن
و�أن�سب من جميع ما مر من الأنواع ،فهذه احلال ت�ضمنت نامو�س التنازع وبقاء
أي�ضا قد �أجرى �سبحانه �إرث الفروع ل�صفات
الأح�سن والأن�سب ،ومع ذلك � ً
الأ�صول ومباينة الفروع للأ�صول يف �صفات �أخرى ،ولكن ذلك التباين �إىل حد
حمدود بحيث ال يحول النوع �إىل نوع �آخر ،وحكمته التمايز كما قلنا ،وهذه
احلال قد ت�ضمنت النامو�سني الباقيني وهما الإرث والتباين امل�شاهدان ،مع �أن
الأنواع قد وجدت باخللق واال�ستقالل عن بع�ضها ،واكت�شافاتكم اجليلوجية ال
تنايف �شي ًئا من هذا التوجيه ،فهل عندكم دليل على امتناعه؟ كال ثم كال ،وبعد
راجحا على اخللق يف نظر العقل ،بل هما على
جميع ما تقدم ال يكون الن�شوء ً
حد �سواء ،فكل منهما حمتمل جائز داخل حتت ت�صرف القدرة الإلهية ،وبهذا
أي�ضا يف نظر العقل بل هو م�شكوك ،ولكن �أتباع
تبني �أن الن�شوء لي�س مظنونًا � ً
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حممد  يرجحون عليه القول باخللق وا�ستقالل الأنواع ،ويجزمون به لظواهر
ن�صو�ص �شريعتهم ،و�أنتم ال داعي لكم �إىل ترجيح الن�شوء واجلزم به بعدما �أظهرت
لكم منزلته من الثبوت .هذا ..وبعد ما تقدم �إذا مل يثبت الن�شوء فال يبنى عليه
ا�شتقاق الإن�سان والقرد من �أ�صل واحد كما تزعمون.
الإن�سان مل ي�شتق هو والقرد من �أ�صل واحد

وقولكم �إنه مبقت�ضى م�شابهته للقرد ال ميتنع �أن يكون قد ا�شتق هو و�إياه من
�أ�صل واحد �شبهة يف غاية ال�سقوط؛ لأن امل�شابهة ال�صورية ال توجب هذا الأمر
وال تقت�ضيه كما هو ظاهر ،و�إن قلتم :نعم هي ال توجبه ،ولكن ال �أقل من �أنها
حتدث الظن به ،قلت� :إن �أتباع حممد  ال يعتمدون الظن يف باب االعتقاد،
معار�ضا لظواهر ن�صو�ص �شريعتهم ،على �أن تلك امل�شابهة يعار�ضها
وال يعتربونه ً
�أمر يدفع ما �أحدثته من الظن ،وهو �أننا نرى الإن�سان يف �أول والدته يف غاية من
ال�ضعف عق ًال وج�س ًدا ،ال يقدر على م�شي وال جلو�س بنف�سه ،وال �أدنى حركة
ج�سدية تكون منتظمة ،وهو يف غاية البالدة والبله ،ال يدري ما هو حميط به ،وال
يعرف الأر�ض من ال�سماء ،وال النار من املاء ،فال يتجنب م� ًؤذيا ،وال يختار ناف ًعا،
حتى ال يدري كيف ي�أخذ ثدي �أمه ،فتعاجله الأيام حتى يهتدي �إليه ،ثم بعد
كل ذلك ال�ضعف وجميع تلك البالدة نراه قد �أخذ يرتقى يف القوة والإدراك
حتى بلغ درجة فيهما مل تكن منتظرة منه فيما لو قي�س على بقية احليوانات التي

316

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

316

تكون عند والدتها �أقوى منه حا ًال ج�س ًدا و�إدراكًا ،وهذه احلالة من �أعجب �أعمال
اخلالق  ،ودليل �ساطع على عظمة قدرته يف ترقية �أ�ضعف حيوان و�أبلده �إىل
جبارا يقتلع ال�صخور وي�شيد املباين الهائلة
درجة مل يلحقه فيها الحق ،فيغدو ًّ
قويا ً
بعد �أن كان يف غاية ال�ضعف والعجز ،وي�صبح عاملًا مدق ًقا وفيل�سوفًا حمق ًقا بعدما
مغمو�سا يف تلك البالدة ال�صماء ،ويت�سلط بقوته و�إدراكه ويقهر حيوانات
كان
ً
البحار ووحو�ش القفار وحملقات الأطيار وي�ضبط نظامات ال�شمو�س والأقمار ،وهو
�إما مقر بخالقه الواحد القهار ،و�إما منكر له �أ�شد الإنكار ،و�أما القرد فهو ِم ْثل غالب
احليوانات ،يولد على نوع من القوة ت�ؤهله للحركة الكافية حينئذ يف م�ساعدة
�أمه البهيمة على تربيته ،وعنده من الإدراك مقدار لي�س عند طفل الإن�سان منه
�أثر ،فيهتدي �إىل غذائه املعد له فيلتقم ثدي �أمه بدون تلك املعاجلة التي تعاجلها
�أم الإن�سان ،ويجتنب امل�ؤذي ويختار النافع ،ويف �أقرب مدة ال يت�أهل فيها طفل
الإن�سان للجلو�س على �إليته يقوى هو على ال�سعي يف جانب رزقه ،ويتم �إدراكه
لأعمال حياته مبقدار يجعله مبنزلة الكبري من بني نوعه ،وهو مل يزل «ق�شة»؛ �أي:
�صغريا ،ف�شتان ما بينه وبني الإن�سان ،فلو كان الإن�سان م�شت ًّقا هو والقرد من
جر ًوا ً
ومرتقيا عنه لكان من حقه �أن ال يكون يف تلك احلالة التي ذكرناها
�أ�صل واحد ً
فيه ،فال يكون عند والدته دون القرد الذي ترقى هو عنه� ،إذ يقال :ما ال�سبب يف
ذلك االنحطاط يف القوة والإدراك يف طفل الإن�سان مع �أن �شريكه يف اال�شتقاق
من �أ�صل واحد الذي ترقي هو عنه نراه �أكمل منه فيهما؟ ولو قيل� :إنه ترقى عن
�شريكه يف ح�سن ال�صورة وانحط عنه يف القوة والإدراك لأ�سباب �أوجبت ذلك،
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قلنا :فما الذي �أكملهما له عند الكرب ورقّاه فيهما على القرد بكثري ،فاحلق �أن هذا
مما يوهن كل الوهن قولكم با�شتقاق الإن�سان والقرد من �أ�صل واحد �إذا مل نقل
�إنه يبطله ،ف�إذا ت�أملتم �أيها املاديون بعني الإن�صاف ظهر لكم �أن امل�شابهة ال�صورية
بني الإن�سان والقرد ال تقاوم هذا الفرق العظيم الذي �شرحناه لكم بينهما ،هدانا
اهلل تعاىل و�إياكم ملا فيه ال�صواب.
فهذا ما �أردت الآن �إيراده عليكم ،وهو كاف يف بيان �أن دالئلكم يف الن�شوء
ظنية ال تعار�ض ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية ،وقد ر�أيت �أخ�صامكم قد خا�ضوا
معكم يف �أبحاث ال حاجة لنا فيها ،ف�أنكروا عليكم تغري الأنواع ،وقمتم تربهنونه
حتى بتغريها ال�صناعي ،و�أنكروا وجود احللقات بني نوع ونوع �آخر تزعمون �أنه ن�ش�أ
عنه ،فقلتم� :إن احللقات قد وجدت يف البع�ض ،ومنيتم �أنف�سكم ب�أنها �سوف توجد
باالكت�شافات اجليلوجية يف الباقي ،وكل ذلك خرب يحتمل ال�صدق والكذب،
فمن منا رافق اجليلوجيني يف اكت�شافاتهم و�شاهد تلك احللقات؟ ف�سبحان العليم
بحقيقة الأمر ،على �أنه لو ثبت فال يزال االحتمال حا�ص ًال يف �أنها �أنواع م�ستقلة
كما قدمنا ،فبقيت �أدلتكم مظنونة ،فباالخت�صار ال داعي لنا �إىل اخلو�ض معكم
فيما خا�ضت فيه �أخ�صامكم ،ويكفينا ما قررناه العتماد ظواهر الن�صو�ص ال�شرعية،
ولو �أردنا اخلو�ض معكم يف ذلك لأريناكم قيمة تلك الأدلة التي اعتمدمتوها،
و�أظهرنا لكم �أن �أ�سا�سها الوهم و�أركانها الفرو�ض ،و�إن وفق اهلل تعاىل كتبت يف
ذلك املو�ضوع ما ي�شفي الغليل.
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التوفيق بني ما ورد يف ال�شريعة وقول الطبيعيني

هذا ..ثم قولكم �إن احلياة وعقل الإن�سان ما هما �إال ظاهر من ظواهر
خاليا عن
تفاعل �أجزاء املادة املتحركة وعنا�صرها املمتزجة ،و�إن يكن �أ�صل املادة ً
احلياة والإدراك ،و�أن عقل الإن�سان ال يخالف عقول بقية احليوانات �إال بالكم،
وال يخالفها يف الذات واحلقيقة ،فجميع ذلك ميكن انطباقه على ما يف ال�شريعة
الإ�سالمية� ،أما احلياة فقد عرفها �أتباع حممد  ب�أنها �صفة وجودية زائدة على
نف�س الذات ،مغايرة للعلم والقدرة ،م�صححة الت�صاف الذات بهما (كذا يف ُروح
البيان ،ومثله يف الرازي) ،فهم �إذا عر�ض عليهم كالمكم هذا يف احلياة من �أنها
ظاهر من ظواهر تفاعل �أجزاء املادة �إىل �آخره يقولون� :إن احلياة عندنا �صفة عر�ضية
ال مادة ،فهذا الظاهر الذي تقولون ب�أنه احلياة �صفة عر�ضية ،فال مانع من �أن تكون
احلياة هي هذا الظاهر ،ولكن �أتباع حممد  يقولون :حدوثها يف احليوان
بخلق اهلل تعاىل ال كما تقولون ب�أنها حدثت بحركة �أجزاء املادة التي تزعمونها بال
أي�ضا مبح�ض
دليل كما تقدم ،و�إن كان من اجلائز �أن تكون تلك احلركة موجودة � ً
خلق اهلل تعاىل ،وت�سبب عنها ذلك الظاهر الذي هو احلياة ،كعادته تعاىل يف �إنتاج
امل�سببات عن الأ�سباب.
و�أما العقل فقد اختلف فيه �أتباع حممد  ،فبع�ضهم اختار الوقف
عن �شرح حقيقته لأنه قال هو من املغيبات التي مل ي�شرحها لنا ال�شرع ،فالأوىل
والأدب الكف عن اخلو�ض فيه ،وعلى هذا فمهما قلتم يف تف�سريه مما ال ينايف �شي ًئا
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من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية ف�أتباع حممد  يقولون لكم� :إن تف�سريكم
حمتمل ال�صحة ال مانع �أن يكون هو ال�صواب ،فقولكم �إنه ظاهر من ظواهر تفاعل
�أجزاء املادة ميكن �أن يكون �صوابًا ،ولكن ذلك الظاهر حدث بخلق اهلل تعاىل ال
كما تقولون من �أنه حدث مبح�ض تلك احلركة ،وبع�ضهم خا�ض يف تف�سري العقل،
عر�ضا ،وجلها �أنه من قبيل العلوم� ،أي ملكة تدرك
و�أقوال جلهم متطابقة على كونه ً
بها العلوم النظرية ،وقول بع�ضهم �إنه نور ،وكذا ورد يف بع�ض الآثار الأحادية (كما
للماوردي) يريد �أنه نور معنوي ،فال يخالف �أنه من جن�س العلوم،
يف �أدب الدين
ّ
ومنهم من قال �إنه جوهر ،وقد رد هذا القول (كذا ي�ؤخذ من عبد ال�سالم وحا�شية
الأمري عليه) ،هذا كله يف العقل الغريزي� ،أما العقل املكت�سب الذي هو نتيجة
العقل الغريزي فهو نهاية املعرفة و�صحة ال�سيا�سة و�إ�صابة الفكرة (كذا يف �أدب
للماوردي) ،فعلى هذا فمن الوا�ضح �أنه ال منافاة بني قول جل من خا�ضوا
الدين
ّ
يف تف�سري العقل الغريزي وبني قولكم� ،إذ �إن القولني متفقان على �أنه عر�ض ،ف�إذا
قيل لأتباع حممد  عند جريهم على هذا القول� :إن ذلك العر�ض هو ظاهر
من ظواهر تفاعل �أجزاء املادة فال مانع مينعهم �أن يقولوا :ميكن �أن يكون هو هو،
وذلك الظاهر الذي هو يح�صل به الإدراك للعلوم ،لكن وجوده ووجود الإدراك به
مبح�ض خلق اهلل تعاىل ،فال ينايف ذلك عقائدنا ،و�أنتم حينئذ ما بينكم وبينهم �إال
�أن تقولوا �إن ذلك الظاهر حدث بخلق اهلل تعاىل ،و�أما قولكم� :إن عقل الإن�سان
أي�ضا
ال يخالف عقول احليوانات �إال بالكم ،وال يخالفها يف الذات واحلقيقة ،فهو � ً
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ال ي�صادم �شي ًئا من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية املعتمدة يف االعتقاد� ،إذ غاية ما
تفيده تلك الن�صو�ص �أن الإن�سان قد خ�ص بالعقل عن �سائر احليوانات ،وبه كلف
مغايرا لإدراكها يف الذات واحلقيقة �أم ال فلم يرد يف
بال�شرائع دونها ،و�أما كونه ً
تلك الن�صو�ص ما هو ت�صريح ب�شيء منهما ،ف�أتباع حممد � إذا �سئلوا عن
هذا يقولون :ال مانع �أن يكون �إدراك احليوانات الذي �أعطيته لتدبري معي�شتها
وعقل الإن�سان هما من مقولة واحدة هي عر�ض من الأعرا�ض يح�صل بخلق اهلل
تعاىل ،ولكنه قد زاد حتى بلغ يف الإن�سان درجة ت�ؤهله ال�ستنباط العلوم والتمييز
بني الأخالق احلميدة وغريها ،واال�ستح�صال على بقية ما يتميز به الإن�سان عن
احليوان ،وهذه الدرجة هي التي جتعله �أه ًال للتكليف ال�شرعي ،و�سميت عق ًال
لأنها تعقله عن ارتكاب خالف ال�صواب ،فالقول ب�أن العقل الإن�ساين ال يخالف
�إدراك احليوانات �إال بالكم ال ينايف الدين الإ�سالمي ،وهو قابل لالنطباق عليه،
وعلى هذا فجميع ما يرد يف ال�شريعة من تعظيمات عقل الإن�سان من نحو �أنه نور
ومدار التكليف وغري ذلك ف�إمنا هي تعظيمات لتلك الدرجة ال�سامية من الإدراك
ال ل�شيء مغاير لإدراك احليوانات يف �أ�صل احلقيقة ،واهلل �أعلم.
و�أما �إنكاركم لبقية امل�سائل التي وجدمتوها يف ال�شريعة املحمدية ال دليل
عليها يف علومكم �أو �أنها مرفو�ضة فيها ،فقد ورد لنا معكم من املباحث ما قد �أجنز
الكالم يف بع�ضها ،و�أنا �أنبه على ذلك فيما �سي�أتي ،والباقي منها �س�أبني لكم حتقيق
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الكالم فيه بعون اهلل تعاىل ،و�أريكم �أنه ال يوجد منه ما ترف�ضه العقول بل كل
منطبق على قواعد العقل ال�سليم ،فا�ستمعوا ما �أقول:
�أما �أن مادة العامل حدثت بعد �أن كانت معدومة ،و�أن الذي �أوجدها
بعد العدم وكون منها �أنواع الكائنات على هذا النظام هو الإله ،و�أنه قادر على
مال�شاتها و�إعدامها من الوجود كما �أوجدها بعد العدم ،و�أن اهلل تعاىل خلق
الإن�سان نو ًعا م�ستق ًّال عن بقية احليوانات وخلق �أنثاه ،و�أ�سكنهما يف دار ت�سمى
اجلنة ،ثم �أهبطهما �إىل الأر�ض ملخالفتهما ما نهاهما عنه ،و�أن جميع ما يحدث يف
هذا العامل فهو بق�ضاء اهلل تعاىل وتقديره� ،أي �أنه يعلمه ويريده ويربزه �إىل الوجود
بقدرته ،و�أن جميع ما يق�ضيه فهو بخلقه يوجد ويكون ،ال خالق �سواه ،و�أنه و�إن
يكن قد ربط امل�سببات بالأ�سباب ،وجعل الأوىل تن�ش�أ عن الثانية ،فهو اخلالق
للثنتني ،يخلق ال�سبب ويعقبه بخلق امل�سبب ،وجميع الأ�شياء �إمنا وجد ت�أثريها
امل�شاهد لنا بخلقه و�إيجاده ،وال �شيء ي�ؤثر بطبعه �أو بقوة �أودعت فيه ،و�أنه �سبحانه
موجود قدمي دائم ،ي�ستحيل عليه العدم ،واحد �أحد يف ذاته و�صفاته ،غني عن
كل ما �سواه ،مفتقر �إليه جميع ما عداه ،ال ي�شبه �شي ًئا من جميع املوجودات وال
ي�شبهه �شيء منها ،مريد �أمت الإرادة ،عامل �أكمل العلم ،يعلم ما كان وما يكون وما
هو كائن ،ال يعزب عن علمه �شيء ،قادر على كل �شيء من اجلائز العقلي مهما
ج�سيما ،حي مت�صف ب�صفات الكمال التي تليق به ،منزه عن �صفات
عظيما ً
كان ً
النق�صان ،فهذه امل�سائل قد تقدم يف املباحث التي ب�سطتها لكم ما فيه الكفاية يف
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الكالم عليها؛ لأن منها ما �أقمت لكم برهانًا على حتققه وثبوته ،وذلك كحدوث
املادة ،ووجود الإله �سبحانه ،وات�صافه ب�صفاته ،ومنها ما وفقت بينه وبني ما يعار�ضه
من علومكم ،وذكرت لذلك توجي ًها مواف ًقا� ،أو هديتكم �إىل الطريق الذي ب�سلوكه
ال ت�صادمون الدين الإ�سالمي م�صادمة توجب رف�ض اعتقاده ،والذي مل �أ�صرح
به من ذلك فقد يوخذ من املباحث املتقدمة ب�أدنى ت�أمل ،ويوجد ب�سط الكالم
عليه يف كثري من الكتب الإ�سالمية فلريجع �إليه من يريد.
امل�سائل التي �أنكرها الطبيعيون من ال�شريعة املحمدية

كبريا ي�سمى
و�أما �أن اهلل تعاىل خلق �سبع �سماوات فوقنا ،وخلق ً
ج�سما ً
عر�شا ،و�أن بيننا وبني
كر�سيا فوق تلك ال�سماوات،
وج�سما �أكرب منه فوقه ي�سمى ً
ً
ًّ
وج�سما
لوحا
كبريا ي�سمى ً
ً
تلك الأج�سام م�سافات عظيمة ،و�أنه خلق ً
ج�سما ً
قلما لإثبات ما يكون وت�سطريه ،ال عن حاجة �إىل ذلك ،و�أنه يجري
�آخر ي�سمى ً
نعيم الإن�سان يف دار خلقها ت�سمى اجلنة ،وعذابه يف دار ت�سمى جهنم ،يدخلهما
الب�شر بعد خراب عامل الأر�ض وال�سماوات وبعثهم بعد املوت ،ف�أقول� :أنتم و�أتباع
حممد  تقولون باخلالء املمتد ،وهو البعد ال�شا�سع الذي تتيه الأفكار يف
َ�س َعته ،ثم �أنتم تقولون� :إن ال�شم�س والكواكب قائمة يف الفراغ ال�شا�سع بنامو�س
اجلاذبية ،ويف �أقوال بع�ض �أتباع حممد  ما يوافق قولكم هذا يف �أن ال�شم�س
والكواكب لي�ست مركوزة يف ال�سماء بل هي قائمة يف الفراغ ،وفلكها هو مدارها
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فيه كما تقدم ،فما املانع من �أن يكون وراء تلك الكواكب يف ذلك البعد ال�شا�سع
قد خلق اهلل تعاىل تلك الأج�سام املذكورة وهي ال�سماوات ال�سبع (وكونها غري
مرئية يجري على قول بع�ض �أتباع حممد كما تقدم ،وهو �أبو بكر بن العربي)
والعر�ش والكر�سي واللوح والقلم واجلنة وجهنم ،و�أقامها هناك بقدرته �سبحانه،
�سواء �أقامها بنامو�س من النوامي�س التي ي�ضعها يف نظام خملوقاته �أم بغري نامو�س،
�إذ هو قادر على ذلك ح�سب اعتقاد �أتباع حممد  من �أن النوامي�س �أ�سباب
عادية ،كما �أقام ال�شم�س والكواكب يف الفراغ التي هي فيه ،ثم اجلميع بعيد عنا
مب�سافات �شا�سعة كما بينها م�سافات كذلك ،وما �أدركناه من عظمة ذلك الإله
وعظمة قدرته يف م�صنوعاته التي ن�شاهدها ال يبعد عنه �شيء من ذلك عليه،
فكل ذلك جائز ممكن ال يحيله العقل ،وقدرة الإله �صاحلة لتعلقها ب�إيجاده ،وعدم
و�صولكم �إىل �إدراكه بحوا�سكم �أو بو�سائط �أخرى ال يقت�ضي عدمه ،ومن تقرير
أي�ضا من وجود �سبع �أر�ضني كما ورد يف بع�ض ن�صو�ص
هذا املقام يظهر �أنه ال مانع � ً
ال�شريعة املحمدية ،وتكون الأر�ضون ال�ستة قائمة يف الفراغ الذي فيه �أر�ضنا و�سائر
الكواكب ،وال مانع من ا�شتمالها على عوامل كما تظنون �أنتم يف ا�شتمال الكواكب
على ذلك ،و�إن قلتم� :إننا مل نرها بالنظارات املكربة ،قلت :يحتمل �أنها لي�ست
منرية ت�صلح للر�ؤية بها ،ويحتمل �أنكم ر�أيتموها وح�سبتموها يف عدد الكواكب
القائمة يف الفراغ ،و�إن قلتم� :سلمنا �أن جميع ذلك جائز احل�صول ،ولكن ما الدليل
على �أن ذلك حا�صل بالفعل ،وما الذي حمل �أتباع حممد  على القول به؟
قلت :الذي حملهم على ذلك وهو دليلهم عليه ن�صو�ص �شريعتهم ال�صريحة يف

324

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

324

قطعيا عن ر�سولهم  ،وهو
وجود تلك الأج�سام ،وهي ن�صو�ص واردة ورو ًدا ًّ
ال�صادق يف جميع ما يخرب به؛ لأنه مع�صوم عن الكذب لثبوت ر�سالته من عند
اهلل تعاىل بالرباهني القاطعة التي قامت عند �أتباعه ،و�إن قلتم :ولمِ َ خلق اهلل
تعاىل هذه الأج�سام؟ قلت :كما خلق الكواكب والأر�ض وبقية العوامل التي
ت�شاهدونها ،فهو �أعلم بحكمة خلق اجلميع ،وهو فاعل خمتار ،ال ي�س�أل عما يفعل،
وقد قدمت لكم فيما �سبق الربهان على ق�صور العقول عن الإحاطة ب�إدراك جميع
أ�سرارا
�أ�سرار �أعماله �سبحانه فارجعوا �إليه ،وقد ذكر �أتباع حممد ً 
حكما و� ً
خللق تلك الأج�سام يطول بنا ال�شرح �إذا ب�سطناها ،فارجعوا �إىل كتبهم �إذا �شئتم.
وجود املالئكة واجلن ال ينايف العقل

و�أما �أن ذلك الإله خلق �أج�سا ًما نورانية ت�سمى املالئكة قادرة على
الت�شكل ،و�أنها تقطع امل�سافات التي بني ال�سماوات والأر�ض يف مدة ق�صرية
جدا ،و�أنها متر �أمامنا وال نراها ،و�أنها تفعل �أفعا ًال تعجز عنها القوى الب�شرية ،و�أن
ًّ
ال�سماوات مملوءة بها ،كما �أنه �أوجد �أج�سا ًما �أخرى ت�شابه املالئكة املذكورين يف
بع�ض خوا�صهم من نحو االقتدار على الت�شكل واالحتجاب عن الأب�صار وقدرتها
على �أفعال عظيمة ،ولكنها تخالفهم يف �أنها لي�ست ُنورانية مثلهم �إىل �آخر ما مر،
وت�سمى هذه الأج�سام ِج ًّنا ،ف�أقول :ما املانع �أن اهلل تعاىل خلق �أج�سا ًما بتلك
اخلوا�ص ت�سمى مالئكة و�أج�سا ًما �أخرى نظريها فيما تقدم ت�سمى ج ًّنا ،وميكن
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�أن تكون مادتها كمادة الأثري الذي تقولون ب�أنه مالئ الكون ومل تروه �أو كمادة
الهواء ،كونها اهلل تعاىل وجمع �أجزاءها بكيفية جتعلها �صاحلة لتلك اخلوا�ص التي
ذكرت لها ،كما كون احليوان من العنا�صر اجلمادية بكيفية �أك�سبته احلياة وجميع
قواها من الإدراك واحلركة وغري ذلك بعد �أن مل يكن للعنا�صر �شيء مما ذكر،
فيحتمل �أن عدم ر�ؤيتنا �إياها ل�شفافتها �أو لطافتها كالهواء والأثري ،على �أن الأمر
جدا على اعتقاد �أتباع حممد  ب�أن الر�ؤية مبح�ض خلق اهلل تعاىل كما مر
ظاهر ًّ
تقريره لكم ،واقتدارها على الت�شكل مع �أنه جائز عق ًال داخل حتت ت�صرف قدرة
اهلل تعاىل ،ميكن توجيهه ب�أن اهلل تعاىل كون تلك الأج�سام على كيفية يقتدرون
بها على تناول كمية من الهواء �أو الأثري �أو نظري ذلك وتكثيفها وتكوينها على
ال�صورة التي يريدونها ،ثم يلب�سونها كما يلب�س �أحدنا ثوبه ،فيظهرون للأب�صار
بتلك ال�صورة ويف الأعمال الكيماوية التي �أقدر اهلل الب�شر عليها من حتويالت
الأج�سام �إىل بع�ضها ،كتحويل الكثيف لطي ًفا وبالعك�س ما يقرب فهم ما قررناه
�إىل العقول ،وحيث �إن ت�شكل تلك الأج�سام كيفما كان ،م�سند �إىل عظمة قدرة
اهلل تعاىل الذي تده�ش �أعماله الأفكار فيما �أعطاه للحيوان والنبات من اخلوا�ص
فال غرابة فيه �أ�صالً.
و�أما �أنها تعمل �أعما ًال تعجز عنها القوى الب�شرية مع �أنها �أج�سام لطيفة،
فبعد النظر �إىل �أعمال الرياح التي تقلع الأ�شجار العظيمة ،و�أعمال قوة الكهربائية
التي جتر الأثقال التي تعجز عنها �ألوف الرجال ،فال غرابة يف �أعمال املالئكة
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واجلن ،ال �سيما �أن الذي يقدرهم على ذلك هو اهلل تعاىل الذي ال يعد ذلك
�صعبا ،و�إذا نظرنا �إىل �أن بع�ض النا�س يك�سر بقوة
بالن�سبة �إىل عظمة قدرته �شي ًئا ً
أخريا �إىل خمه
ذراعه احلديد ،وما هي قوة ذراعه �إال عمل �أع�صابه التي تنتهي � ً
اللطيف النحيف الذي هو مبد�أ احلركة كما تقولون ،وهو ال يحتمل �أدنى م�صادمة
من ج�سم غريب ،بل �صعود نقطة دم زائدة على القدر الالزم �إليه قد تعدمه
وتعدم �صاحبه احلياة ،ظهر لنا �أن اهلل تعاىل قادر على �إعطاء اللطيف قوة ال توجد
يف ال�صلب الكثيف� ،سبحانه من قادر قاهر.
و�أما كون املالئكة يقطعون امل�سافات ال�شا�سعة بني تلك الأج�سام ال�سماوية
جدا ،ف�أقول :ال مانع منه عقالً؛ لأن �سرعة احلركة لي�ست حم�صورة
مبدة ق�صرية ًّ
بحد حمدود ،وهذا النور تزعمون �أنه ي�صل �إلينا من ال�شم�س التي بيننا وبينها ما
ٍّ
ينوف عن ت�سعني مليون ميل يف مقدار ثماين دقائق وك�سور ،و�إن قلتم� :إن النور
عندنا حركة وعر�ض ،قلت :يف علومكم الطبيعية �أن اجل�سم ال�ساقط �إىل الأر�ض
وك�سورا ،و�إذا كان �سقوطه
يف �أول ثانية من �سقوطه تكون �سرعته �ستة ع�شر قد ًما
ً
وك�سورا ،ثم
�إىل ال�شم�س تكون �سرعته يف تلك الثانية �أربعمائة وخم�سني قد ًما
ً
�إن اجل�سم ي�سقط يف �أي عدد كان من الثواين ما ي�ساوي مقدار ما ي�سقط يف �أول
ثانية م�ضروبًا يف مربع ذلك العدد من الثواين ،فبالت�أمل يف هذا النامو�س يعلم ما
تبلغه �سرعة حركة الأج�سام من العظمة التي يحتار فيها الفكر ،وهذا جنم امل�شرتي
على ما يف علوم الهيئة عندكم يجري ثالثني �ألف ميل يف ال�ساعة� ،أي �أ�سرع من
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كلة مدفع ثمانني مرة ،فيجري ت�سعة �أميال ،كلما تنف�س الإن�سان ،و�سرعة �أجزائه
اال�ستوائية يف دورانه على حموره �أربعماية و�سبعة و�ستون مي ًال كل دقيقة ،وهو
�أكرب من �أر�ضنا ب�ألف و�أربعماية مرة على ما يقول الفلكيون منكم ومن غريكم،
فالإله الذي جعل اجل�سم الكثيف العظيم يقطع تلك امل�سافة ال�شا�سعة يف تلك
املدة اجلزئية ،ال يبعد على قدرته �أن يجعل امللك يقطع تلك امل�سافات يف مدة
جدا ،و�إن كانت هذه امل�سافات �أكرث بكثري من امل�سافة التي يقطعها امل�شرتي،
قليلة ًّ
ولكن النظر ال�صحيح يف �سري ذلك الكوكب يقنع العقل ب�أن قدرة ذلك الإله
الذي �سريه ذلك ال�سري �صاحلة لأعظم ما يكون من جن�س هذا العمل ،ال �سيما
ونامو�س الأج�سام ال�ساقطة قد بني عظمة �سرعة حركة الأج�سام ،و�إن قلتم� :إن �سري
امل�شرتي بوا�سطة اجلاذبية على ما هو مف�صل يف علومنا ،وكذلك �سرعة الأج�سام
ال�ساقطة ،قلت :وما هي تلك اجلاذبية التي تطنطنون بها وتن�سبون �إليها �أعما ًال
عظيمة يف الكائنات؟ و�أنتم ال تعلمون حقيقتها ،وما املوجب لقيامها يف الأج�سام،
وال تقدرون على الإف�صاح عن ذلك ،غاية ما يكون �أنكم قلتم بها لتعليل احلوادث
التي حريت عقولكم من نحو النظام ال�شم�سي وغريه ،وعلى ت�سليم ثبوتها فمن
الذي �أوجدها وجعلها خا�صة الأج�سام و�أن�ش�أ عنها تلك الأعمال العظيمة يف
الكائنات� ،أغري الإله الذي �أبدع اخللق من العدم وو�ضعه على �أمت نظام و�أ�سمى
قادرا على �إيجاد مثل هذه اجلاذبية ،و�إحداث تلك
حكم؟ ف�إذا كان ذلك الإله ً
الأعمال عنها ،فال يعجز �أن يجعل امللك يقطع تلك امل�سافات يف مدة وجيزة� ،إما
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بنامو�س و�ضعه فيه ،و�إما بغري نامو�س ،فالكل جائز عقالً ،وقدرته العظيمة �صاحلة
لأي كان.
و�أما كون ال�سماء مملوءة باملالئكة فال ا�ستغراب يف ذلك ،فهم خلق من
جملة خملوقات اهلل تعاىل� ،أ�سكنهم تلك ال�سماوات كما �أ�سكن عوامل الأر�ض
يف الأر�ض ،وكما �أ�سكن املاليني من احليوانات املكر�سكوبية يف نقطة من املاء ،ال
حرج على قدرته يف �أعظم عظيم و�أدق دقيق ،وعلى زعمكم كثري من الفلكيني
منكم ومن غريكم �أنه يوجد يف الكواكب عوامل ذات �أعمال كالإن�سان ،ي�ستدلون
عليها مبا يتخيلونه بنظاراتهم املكربة من �آثار �أعمالها يف تلك الكواكب كفتح
الطرق وحفر الرتع و�أمثال ذلك� ،أمور ت�شخ�ص لنا املثل اجلاري �أن رج ًال وقف
على املقابر وقال« :كل ه�ؤالء الأموات كانوا عبيد �أبي ،فقال له �آخر :ما فيهم
من يكذبك» ،فما ا�ستغرابكم من وجود املالئكة يف ال�سماوات وملئهم لها بعد
أي�ضا :ما دليل �أتباع حممد  على جميع ما تقدم من
هذا البيان ،و�إن قلتم � ً
ثبوت املالئكة واجلن ،وثبوت تلك اخلوا�ص فيهم ،وملء املالئكة لل�سموات ،قلت
أي�ضا :دليلهم على جميع ذلك الن�صو�ص التي ينطق بها الر�سول  -عليه ال�صالة
� ً
وال�سالم  -وهو ال�صادق امل�صدق لثبوت ر�سالته بالرباهني القاطعة القائمة لديهم،
وهو الذي حملهم على االعتقاد بذلك ،وهو جائز عق ًال ال ي�ستلزم حما ًال ،ف�آمنوا
به من دون ت�أويل.

329

العلم والإميان

329

الروح وح�صول البعث ال ينايف العقل
وجود ُّ

روحا وهي غري ج�سده ،و�أن لها تعل ًقا بج�سده
نف�سا ت�سمى ً
و�أما �أن للإن�سان ً
ين�ش�أ عنه حياته ،وعندما تنف�صل عنه يحله املوت ،و�أن تلك الروح باقية بعد
انفكاكها عنه تدرك وتلتذ وتت�أمل ،و�أن الإن�سان بعد حلول املوت فيه وفنائه يعيده
الروح به ،ويثيبه على �أعماله اخلريية التي عملها يف مدة
الإله �سبحانه ويعيد تعلق ُّ
حياته يف الأر�ض� ،أو يعذبه على �أعماله ال�شرية هناك ،و�أن الذي يقوم فيه اللذة
والأمل عند تعلق الروح باجل�سد وقيام احلياة فيه هو جمموع الروح واجل�سد ،و�أن
أرواحا مثل الإن�سان ،وعندها من الإدراك ما يكفي لتعي�شها� ،أو
لبقية احليوانات � ً
لي�س عندها من الإدراك والعقل مثل ما عند الإن�سان ،فلذلك كلف بعبادة الإله
�سبحانه دونها ،ف�أقول� :إذا �أبيتم الت�صديق مبا ذكر ،حيث مل تو�صلكم علومكم �إال
�إىل هذا الهيكل الإن�ساين ،وال تعلمون وراءه �شي ًئا من نحو الروح ،وكذلك يف
بقية احليوانات ،فاعلموا �أن �أتباع حممد  قد اتفقوا على �أن لكل �إن�سان ُر ْو ًحا
لها تعلق بج�سده ،ولكن اختلفوا يف البحث عن حقيقتها ،فبع�ضهم ترك اخلو�ض
فيه حيث مل يرد عن ال�شارع دليل على ذلك ،وعلى طريقة ه�ؤالء يكفي يف
ت�صديق الن�صو�ص ال�شرعية التي وردت يف وجود الروح �أن يعتقد �أن لكل �إن�سان
وحا ،وهو �شيء موجود اهلل �أعلم بحقيقته ،ولي�س يف القول بوجوده ما يخالف
ُر ً
العقل ،وعدم الإح�سا�س به ال يقت�ضي عدمه� ،إذ رمبا مل نح�س به للطافته كالأثري
جدا كاحليوانات املكرو�سكوبية �أو لغري
الذي تقولون به ومل حت�سوا به� ،أو لدقته ًّ

330

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

330

ذلك ،وبع�ضهم خا�ض يف البحث عن حقيقتها ،قال بع�ض حمققيهم «هو ال�شيخ
النووي كما يف الأمري على اجلوهرة» :و�أ�صح ما قيل فيها ما قاله بع�ضهم «هو
�إمام احلرمني»� :إنها ج�سم لطيف �شفاف حي لذاته م�شتبك بالأج�سام الكثيفة
ا�شتباك املاء بالعود الأخ�ضر ،ثم قال بع�ضهم �إنه ال يعلم مقرها من اجل�سد ،وقال
بع�ضهم �إن مقرها البطن ،وقيل بقرب القلب ،وقيل به ،ثم اختلفوا يف نف�س حقيقة
الإن�سان ،فقال بع�ضهم «هم جمهور املتكلمني كما يف الرازي وغريه»� :إن الإن�سان
هو اجل�سد ،ولكن له ُروح كما تقدم تتعلق به وبتع ُّل ِقها ،حت�صل حياته بخلق اهلل
الروح واجل�سد ،وقال بع�ضهم وهم
تعاىل ،وقال بع�ضهم� :إن الإن�سان هو جمموع ُّ
الروح فقط ،واجل�سد �إمنا هو قالب لها.
القليل� :إن الإن�سان هو ُّ
الكالم على البعث وكيفية اعتقاده يف ال�شريعة

ولكن بعد ذلك اتفقوا جمي ًعا على �أن اهلل تعاىل بعد موت النا�س وفناء
�أج�سادهم ال بد �أن يبعثهم ب�إعادة �أج�سادهم و�إعادة �أرواحهم �إليها ويحا�سبهم،
ويدخل بع�ضهم اجلنة دار الثواب وبع�ضهم جهنم دار العقاب ،وهذا البعث
وما يتبعه هو من �أ�صول دينهم القطعية قد انعقد �إجماعهم عليه ،وهو من
خروجا عن
معلومات دينهم ال�ضرورية بحيث �إن �إنكار جوازه �أو وقوعه يكون ً
وكثريا ما ت�صرح به ن�صو�ص �شريعتهم ،وتن�صب عليه الدالئل،
الدين الإ�سالميً ،
ويكفيهم للت�صديق بتلك الن�صو�ص واعتقاد البعث املذكور �أن يعتقدوا �أنه ال بد
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من البعث ب�إعادة الأج�ساد بعد فنائها و�إعادة الأرواح �إليها للح�ساب وما يعقبه
عقليا ،بل يكون يف دائرة اجلواز العقلي ،وهو داخل
على وجه ال ي�ستلزم حما ًال ًّ
حتت ت�صرف قدرة اهلل تعاىل ،وال يلزمهم �أن يعلموا تف�صيل تلك الإعادة وبيان
كيفيتها اجلائزة عقالً؛ لأن �شريعتهم مل تكلفهم بذلك ،ولكن ملا ورد عليهم من
�أخ�صامهم املنكرين للبعث �إ�شكاالت ت�ستلزم بظواهرها حماالت عقلية يف �إعادة
الأج�ساد احتاجوا لإقناع عقول �أخ�صامهم يف تلك الإعادة وبيان جوازها عق ًال
�إىل اخلو�ض يف تف�صيلها وبيان كيفيتها على وجه يقنع العقول وال ت�ضطرب عنده
�أفكار ال�ضعفاء يف الدين ،ومن �أ�شهر ما ورد عليهم من الإ�شكاالت يف البعث
والإعادة من طرف �أخ�صامهم قولهم� :إن الإن�سان لي�س �إن�سانًا مبادته بل ب�صورته،
و�إمنا تكون الأفعال الإن�سانية �صادرة عنه لوجود �صورته ،ف�إذا بطلت �صورته عن
مادته وعادت املادة �إىل �أ�صولها من العنا�صر فقد بطل الإن�سان بعينه ،ثم �إذا
خلقت يف تلك املادة بعينها �صورة �إن�سان جديدة حدث منها �إن�سان �آخر ال ذلك
الإن�سان الأول ،ف�إن املوجود يف الثاين من ذلك الأول مادته ال �صورته ،وال يكون
هو حممو ًدا وال مذمو ًما وال م�ستح ًّقا لثواب �أو عقاب مبادته بل ب�صورته ،فيكون
الإن�سان املثاب واملعاقب لي�س الإن�سان املح�سن وامل�سيء بل �إن�سان �آخر م�شارك
أي�ضا� :إذا �أكل �إن�سان �إن�سانًا ف�صارا باالغتذاء واح ًدا ،فكيف
يف مادته ،وقولهم � ً
أي�ضا �إن الغالب على ظاهر الأر�ض
يتعلق روحان ب�إن�سان واحد عند البعث ،و� ً
�أجزاء جثث املوتى القدمية ،وقد زرع فيها زروع كثرية وغر�س فيها �أ�شجار ،واغتذى
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حلما ود ًما ،فكيف يكون مادة واحدة و�أ�صل
منها النا�س وانعقد يف �أبدانهم ذلك ً
ا�سي((( كثرية؟ انتهى.
واحد حا�صلة ل�صور �أَنَ ّ
الأجزاء الأ�صلية والف�ضلية للإن�سان

ويف مقابلة هذه الإ�شكاالت ي�صلح لأتباع حممد � أن يقولوا يف دفعها
�إجما ًال� :إن �سعة علم اهلل تعاىل وعظمة قدرته املربهن عليهما مب�شاهدة عجائب
م�صنوعاته وغرائب �أعماله ودقائق �أفعاله ال يبعد عليهما �أمر البعث على كيفية
ال ت�ستلزم تلك املحاالت التي ت�ضمنتها تلك الإ�شكاالت ،ونحن يكفينا الإميان
بالبعث والإعادة واعتقاد �أن ذلك يح�صل على وجه ال ي�ستلزم حما ًال ،وال يلزمنا
ل�صحة �إمياننا بيان الكيفية التي يجريها اهلل تعاىل يف ذلك ،ونفو�ض علمها �إىل
اهلل تعاىل ،ولكن لإقناع العقول بالتف�صيل ،وللمحافظة على �أفكار ال�ضعفاء يف
الدين من اال�ضطراب نقول� :إن املعاد من اجل�سم هو جميع �أجزائه الأ�صلية� ،أي:
الباقية من �أول العمر �إىل �آخره ال الأجزاء الف�ضلية (كذا نقل القول بالأجزاء
الأ�صلية والأجزاء الف�ضلية يف اليواقيت عن جمع اجلوامع وحا�شية الكمال عليه
يف اجلواب عن �شبهة �أكل �إن�سان �إن�سانًا ،وهو ي�صلح جوابًا عن بقية ال�شبه كما
�سنقرره)� ،أي :فما املانع من �أن اهلل تعاىل الوا�سع العلم العظيم القدرة يحفظ
تلك الأجزاء الأ�صلية للإن�سان من التفرق ومن زوال �صورتها ومن الدخول يف
ا�سي :جمع �إن�سان( .م).
(((	�أَنَ ّ
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تركيب �أجزاء �أ�صلية حليوان �آخر؟ و�إن دخلت يف تركيب �أجزاء ف�ضلية فتنف�صل
الروح بها،
عنها عند انحالل هذه ،ثم عند الإعادة والبعث يعيد اهلل تعاىل تعلق ُّ
وي�ضم �إليها �أجزاء ف�ضلية �سواء كانت هذه عني ما كانت قبل املوت �أو غريها،
ويكون الإح�سا�س بالتنعيم �أو بالتعذيب �إمنا هو للروح ولهذه الأجزاء الأ�صلية،
وي�صدق على هذه الكيفية �أنها �إعادة �إذ قد �أعيد تعلق الروح بالأجزاء الأ�صلية
بعد �أن فارقتها ،و�أعيد لهذه الأجزاء الأ�صلية احلياة ،و�أعيدت �إليها �أجزاء ف�ضلية
الم َن َّعم �أو
ال تتوقف �صحة الإعادة على �إعادتها ب�أعيانها ،فال يقال �إن الإن�سان ُ
الم َعذَّ ب غري الذي كان قبل املوت ،وال �أن الروحني تتعلقان بج�سد واحد ،وال
ُ
�أن مادة واحدة حا�صلة لأنا�سي كثرية ،بل الأجزاء الأ�صلية التي كانت مع الروح
املتعلقة بها قبل املوت �إن�سانًا هي بعينها مع الروح املتعلقة بها عند البعث والإعادة
ذلك الإن�سان بعينهِ ،وعل ُْم اهلل تعاىل وقدرته ي�صلحان لإجراء هذه الكيفية التي
ال تت�ضمن حما ًال �أ�صالً� ،سواء كان ذلك بدون وا�سطة نامو�س �أم بوا�سطة ذلك،
وعدم �إح�سا�سنا بها ال ي�ستلزم عدمها� ،إذ يحتمل �أننا ن�شاهد تفرق الأجزاء
الف�ضلية وال ن�شاهد الأجزاء الأ�صلية �إما لدقتها و�إما للطافتها و�إما لغري ذلك،
وكم من العوامل مل تزل يف حيز اخلفاء حمجوبة عن حوا�سنا ،وال مانع �أن تكون
هذه من هذا القبيل ،فامللخ�ص �أن ن�صو�ص �شريعتنا نطقت بالإعادة والبعث،
فنحن ن�ؤمن بذلك ونعتقد �أنه �سيكون على وجه ال ي�ستلزم حما ًال ،وال يلزمنا بيان
الكيفية على وجه التف�صيل ،و�إن احتجنا �إىل هذا البيان جند �أن مثل تلك الكيفية
التي قررناها كافية وافية يف �إقناع العقول ودفع الإ�شكاالت ،واهلل �أعلم.
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ا�ستدالل الرازي على �أن الإن�سان غري تلك البنية

�أقول :ميكن �أي�ضاح هذا املقام وتوجيهه مبا ال يخالف �شي ًئا من ن�صو�ص
ال�شريعة املحمدية التي عليها مدار االعتقاد بعون اهلل تعاىل وتوفيقه ،وذلك يحتاج
�إىل تقدمي جملة من كالم علماء الأمة املحمدية يظهر من التب�صر بها قبول ما
�سنورده من التوجيه ،فاعلموا �أن من �أكرب علماء ال�شريعة املحمدية من ا�ستدل
على �أن الإن�سان هو غري تلك البنية «هو الإمام الرازي يف تف�سريه الكبري» بقوله� :إن
العلم البديهي حا�صل ب�أن �أجزاء اجلثة متبدلة بالزيادة والنق�صان كما يف ال�سمن
والهزال ،والعلم ال�ضروري حا�صل ب�أن املتبدل املتغري مغاير للثابت الباقي ،ويح�صل
من جمموع هذا الكالم العلم القطعي ب�أن الإن�سان لي�س عبارة عن جمموع هذه
حيا حال ما يكون البدن مي ًتا ،فوجب كون
اجلثة ،ثم قال :و�إن الإن�سان قد يكون ًّ
مغايرا لهذا البدن ،والدليل على �صحة ما ذكرنا قوله تعاىل ﮋﮔ ﮕ
الإن�سان ً
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [�آل عمران،]169 /
فهذا الن�ص �صريح يف �أن �أولئك املقتولني �أحياء ،واحل�س يدل على �أن هذا اجل�سد
ميت ،ثم قال :على �أن الإن�سان يحيا بعد املوت ،وكذلك قوله �« :أَنْ ِب َيا ُء ا ِهلل
لون ِمن دا ٍر �إىل َدا ٍر» ،وكذلك قوله « :ا َلقبرْ ُ َر ْو َ�ض ٌة ِم ْن
ال يمَ ُو ُت َونَ ،و ِلكن ُي ْن َق َ
ِر َي ِ
ا�ض ا َجل َّن ِة �أَ ْو ُح ْف َر ٌة ِم ْن ُح َف ِر ال َّنا ِر» ،كل هذه الن�صو�ص تدل على �أن الإن�سان
يبقى بعد موت اجل�سد ،وبديهة العقل والفطرة �شاهدان ب�أن هذا اجل�سد ميت ،ولو
حيا جاز مثله يف جميع اجلمادات وذلك عني ال�سف�سطة ،و�إذا ثبت �أن
جوزنا كونه ًّ
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الإن�سان حي وكان اجل�سد مي ًتا لزم �أن الإن�سان �شيء غري هذا اجل�سد ،ثم قال:
�إن الذين قد دلت الن�صو�ص ال�شرعية على م�سخهم ،يقال� :إن الإن�سان هل بقي
حال ذلك امل�سخ �أو مل يبق ،ف�إن مل يبق كان هذا �إماتة لذلك الإن�سان وخل ًقا
لذلك احليوان املم�سوخ �إليه ،ولي�س هذا من امل�سخ يف �شيء ،و�إن قلنا� :إن ذلك
الإن�سان حي حال ح�صول ذلك امل�سخ ،فنقول على ذلك التقدير ذلك الإن�سان
باق ،وتلك البنية وذلك الهيكل غري باق ،فوجب �أن يكون ذلك الإن�سان �شي ًئا
مغايرا لتلك البنية ،ثم قال� :إن الإن�سان يجب �أن يكون عاملًا ،والعلم ال يح�صل
ً
�إال يف القلب ،فيلزم �أن يكون الإن�سان عبارة عن ال�شيء املوجود يف القلب ،و�إذا
ثبت هذا بطل القول ب�أن الإن�سان عبارة عن هذا الهيكل وهذه اجلثة ،ثم ا�ستدل
علما ،و�أنه يف القلب مبا يطول نقله.
على �أن للإن�سان ً
الكالم على تف�سري �آية �أخذ العهد على ذرية �آدم

ثم اعلموا �أنه قد ورد يف ن�صو�ص القر�آن ال�شريف قوله تعاىل:

ﮋﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸﮊ [الأعراف ،]172 /وقد ورد تف�سري هذا الن�ص يف ال�صحيح عن
�سيدنا حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ب�أن اهلل تعاىل �أخرج ذرية �آدم من ظهره،
كلهم كهيئة الذر ،قال بع�ض العلماء من �أتباع حممد ( كما يف اجلمل عن
اخلازن)� :أخرج اهلل �أو ًال ذرية �آدم من ظهره ،ثم �أخرج من هذا الذر الذي �أخرجه
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من �آدم ذريته ًّذرا ،ثم �أخرج من الذر الآخر ذريته ًّذرا ،وهكذا �إىل �آخر النوع
الإن�ساين ،وخلق فيهم العقل والفهم واحلركة والكالم ،وخاطب اجلميع بقوله:
�أل�ست بربكم؟ فقال اجلميع :بلى� ،أي �أنت ربنا ،ثم �أعاد اجلميع �إىل ظهر �آدم،
منيا �أو تخرج ذرة كل �إن�سان يف منيه الذي
وقال بع�ضهم :وهل هذا الذر ا�ستحال ًّ
يتخلق منه؟ واهلل �أعلم بحقيقة احلال (كذا يف اجلمل باخت�صار) ،وقال بع�ضهم
(كما يف اجلمل عن ال�شعراين)� :إن الأقرب كما قيل �أن اهلل تعاىل ا�ستخرجهم
من م�سام �شعر ظهره يعني �آدم ،ثم قال� :إنهم �أجابوا بالنطق وهم �أحياء عقالء� ،إذ
ال ي�ستحيل يف العقل �أن اهلل تعاىل يعطيهم احلياة والعقل مع �صغرهم (�أقول :ومن
نظر �إىل احليوانات املكر�سكوبية وما عندها من الإدراك الذي به ت�سعى على رزقها
وتتوالد وجتتنب امل�ؤذيات وحتيد عن طريق مالقيها ال ي�ستغرب ذلك وال ي�ستبعده
على علم اهلل تعاىل وقدرته) ،ويحتمل �أن يكونوا م�صورين ب�صورة الإن�سان لقوله
تعاىل ﮋﭬ ﭭ ﭮﮊ [الأعراف ]172 /ومل يقل ذراتهم ،ولفظ الذرية
يقع على امل�صورين ،ثم قال :والظاهر �أنه ا�ستخرجهم �أحياء لأنه �سماهم ذرية،
والذرية هم الأحياء ،فيحتمل �أن اهلل تعاىل �أدخل فيهم الأرواح وهم يف ظلمات
ظهر �أبيهم ،ويخلقها فيهم مرة �أخرى يف ظلمات بطون �أمهاتهم ،ويخلقها مرة �أخرى
ثالثة فيهم وهم يف ظلمات بطون الأر�ض خل ًقا بعد خلق يف ظلمات ثالث ،هكذا
قيا�سا
جرت �سنة اهلل تعاىل ،ثم قال :والظاهر �أنه ملا ردهم �إىل ظهره قب�ض �أرواحهم ً
على ما يفعله �إذا ردهم �إىل الأر�ض بعد املوت ،ف�إنه يقب�ض �أرواحهم ويعيدهم فيها،
انتهى باخت�صار.
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قول الإمام �أبي طاهر يف رد �شبهة البعث

وقال بع�ض الأئمة الأعالم «هو الإمام �أبو طاهر يف كتابه «�سراج العقول»
كما ي�ؤخذ من اليواقيت لل�شعراين» يف اجلواب عن ال�شبه املتقدمة الواردة على
البعث ما ملخ�صه� :إن الذرة التي قب�ضت من الأر�ض �أو ًال يف كل �إن�سان باقية ال
تتبدل �ألبتة ،وهي اجلزء القائم الذي �أخذ عليه امليثاق (يعني كما يف �آية خطاب
الروح �إليه على
الذر املتقدمة) ،ويتوجه عليه يف القرب ال�س�ؤال ،ويتوىل اجلواب برد ُّ
ما دلت عليه الأخبار ،ثم ين�ضم �إليه �سائر الأجزاء حيث كانت بقدر اهلل تعاىل
حتى يقوم ال�شخ�ص متا ًما كما كان يف الدنيا ،هذا �شيء ال يخالفه عقل وال �شرع.
انتهى ببع�ض اخت�صار.
ف�إذا دققنا النظر وتفهمنا ب�إمعان ما نقلته من تلك الدالئل التي �أقامها ذلك
العامل «الرازي» على �أن الإن�سان لي�س هو هذه البنية ،وما نقلته من تف�سري الآية
املتقدمة التي تذكر �أخذ العهد على ذرية �آدم ،وما قيل فيها من جانب بع�ض
العلماء املحمديني «اخلازن وال�شعراين كما تقدم عن ا ُجلمل و�أقره» ،وما قرره
ذلك العامل املحمدي «�أبو طاهر» يف رد �شبه البعث ،وذكر �أنه ال يخالفه عقل وال
جليا �أنه ي�سوغ لأتباع حممد � أن يف�سروا الأجزاء الأ�صلية التي
�شرع ،ظهر ًّ
تقدم لهم القول بها تلك الذرات التي �أخرجت من ظهر �آدم و�أخذ عليها العهد،
فيقولوا� :إن هذه الذرات هي الأجزاء الأ�صلية لكل �إن�سان وبقية البنية امل�شاهدة
لنا هي الأجزاء الف�ضلية التي تذهب وتتبدل ،فيكون الإن�سان احلقيقي املخاطب
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املكلف املعاد املنعم املعذب هو تلك الذرات مع الروح التي حتل فيها ،والهيكل
الإن�ساين امل�شاهد هو الأجزاء الف�ضلية ،وال عربة بها يف حتقيق الإعادة� ،سواء
�أعيدت ب�أعيانها �أو ب�أمثالها ،بل العربة يف حتقق الإعادة هو الأجزاء الأ�صلية التي
ال يطر�أ عليها �إال مفارقة الروح ،وان�سالخ الأجزاء الف�ضلية عنها ،ويف البعث تعاد
�إليها الروح وتعاد الأجزاء الف�ضلية وتن�ضم �إليها.
وقد تقدم �أن بع�ضهم يكتفي يف بيان الروح �أن يقول� :إنها �شيء موجود،
اهلل �أعلم بحقيقته ،وبع�ضهم يف�سرها ب�أنها ج�سم لطيف �شفاف حي لذاته م�شتبك
بالأج�سام الكثيفة ا�شتباك املاء بالعود الأخ�ضر ،فعلى جميع ما قدمناه ميكن تقرير
املقام على ما ي�أتي ،وهو يدفع جميع ال�شبه التي ترد على البعث و�س�ؤال القرب
و�أمثال ذلك ،ويحفظ �أفكار ال�ضعفاء من اال�ضطراب ،فيقال :ما املانع �أن اهلل
تعاىل كون الأرواح من �أجزاء فردة من مادة لطيفة كمادة الأثري الذي تقولون
بوجوده ،على ترتيب وكيفية وو�ضع يح�صل بها جميع اخلوا�ص التي تذكر للروح
وتفهم من ن�صو�ص ال�شريعة من �أنها حية بنف�سها� ،أي ال حتتاج �إىل ان�ضمام �شيء
�آخر حتيا به ،و�أنها ذات �إدراك ،و�إذا حلت باجل�سم �أك�سبته احلياة والإدراك وبقية
�صفات احلي (وهكذا املغناطي�س بدلكه بالفوالذ يك�سبه خا�صية جذب احلديد)،
جدا ال تدركها حوا�سنا ،ثم كون من �أجزاء فردة ذرات
وهي مع ذلك ذرة �صغرية ًّ
جدا على كيفية تقبل عند تعلق الروح بها احلياة وبقية خوا�صها من
�صغرية ًّ
الإدراك ونحوه ،وجعل لها �أع�ضاء الإن�سان كما للحيوانات املكر�سكوبية �أع�ضاء،
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وهذه هي الأجزاء الأ�صلية التي تقدم ذكرها ،ثم كون هيكل �آدم وهو الأجزاء
الف�ضلية ،وجعلت ذرته يف مو�ضع من هيكله ،ويحتمل �أنه القلب لذلك الهيكل،
وهو الأقرب (و�سي�أتي نقل عبارة الفي�سولوجيني التي تقرب �أن القلب هو مركز
ذلك) ،ثم و�ضع ذرات جميع ذريته يف ظهر هيكله ،وال غرابة يف ات�ساعه ملاليني
هذه الذرات ،ف�إن نقطة املاء ال�صغرية حتتوي على حيوانات مكر�سكوبية عدد
الب�شر املوجودين على وجه الأر�ض كما تقولون ،فال مانع من ات�ساع ذلك الظهر
لذرات بني �آدم الذين يوجدون يف مدة الدنيا ،ثم �إنه �سبحانه �أحل روح �آدم يف
ذرته التي يف داخل هيكله ،وك�أن �إليه الإ�شارة يف القر�آن ال�شريف بقوله ﮋﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﮊ [احلجر� ،]29 /أي :من الروح التي انفردت ب�إبداعها ومعرفة
حقيقتها وحقيقة تكوينها ،فعند حلولها يف تلك الذرة ن�ش�أ عنها حياتها ،و�سرت
احلياة �إىل بقية الهيكل؛ لأنه �سبحانه قد كون الهيكل على هذا اال�ستعداد ،ثم �إنه
�أخرج جميع ذرات بني �آدم من ظهره و�أحل �أرواحها فيها ف�أ�صبحت حية مدركة،
فخاطبها و�أخذ عليها العهد ،ثم ف�صل عنها �أرواحها و�أعادها �إىل ظهر �آدم و�أدخلها
فيه من م�سامه كما �أخرجها منها ،وهكذا تدخل احليوانات املر�ضية يف الأج�ساد
وتخرج منها كما تقولون ،ثم حفظ تلك الأرواح حيث �شاء من الكون ،ثم �صار
يخرج تلك الذرات يف مادة املني الذي ينف�صل من �آدم �إىل رحم زوجته عند
اجلماع ،فتحل البزور التي تنف�صل من مبي�ض زوجته ،فيكون هياكلها من تلك
أطوارا حتى تبلغ �صورة الهيكل الإن�ساين،
البزور مع ال�سائل املنوي ،ويطورها � ً
و�أول ذرة من �أوالدها نقلها �إىل بزرتها نقل معها عدد الذرات التي تكون �أوال ًدا
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لها ،ثم ينقل تلك الذرات يف املني الذي ينف�صل فيما بعد عن هيكل هذه الذرة
الأوىل ،وهكذا احلال يف بقية �أوالده و�أوالدهم ،يفعل تلك الكيفية على هذا
الرتتيب �إىل �آخر الدهر.
ولعل �إليه الإ�شارة على ما قاله بع�ضهم يف تف�سري قوله تعاىل يف حق
الر�سول  :ﮋﮜ ﮝ ﮞﮊ [ال�شعراء� ،]219 /أي :تنقلك يف
�أ�صالب الآباء و�أرحام الأمهات ،وعند بلوغ كل هيكل �إىل حد حمدود ير�سل
اهلل تعاىل الروح فتحل يف ذرتها ،وت�سري فيها ويف هيكلها احلياة واحلركة ،فكل
�إن�سان هو جمموع الروح والذرة ،وهذه الذرة هي الأجزاء الأ�صلية التي قال
بها �أتباع حممد  ،و�أنها الباقية مدة العمر ،وهي املعادة ب�إعادة الروح �إليها
بعد �أن تفارقها باملوت ،والهيكل هو الأجزاء الف�ضلية التي تروح وجتيء وتزيد
وتنق�ص ،ف�إذا �أراد اهلل تعاىل موت الإن�سان ف�صل عن ذرته الروح ،ففارقتها احلياة
أي�ضا الذي هو الأجزاء الف�ضلية وحلهما املوت ،في�أخذ الهيكل
وفارقت الهيكل � ً
باالنحالل ،ويجري عليه من التفرق والدخول يف تركيب غريه ما يجري ،والذرة
حمفوظة بني �أطباق الرثى كما حتفظ ذرة الذهب من البلى واالنحالل ،و�إن
دخلت يف تركيب حيوان ف�إمنا تدخل يف تركيب هيكله الذي هو الأجزاء الف�ضلية
أي�ضا غري منحلة ،ف�إذا انحل ذلك الهيكل عادت حمفوظة يف �أطباق
حمفوظة � ً
الرثى ،وال تدخل يف تركيب الأجزاء الأ�صلية لذلك احليوان التي هي حقيقته،
غاية ما يطر�أ عليها باملوت مفارقة الروح لها وانحالل هيكلها ،و�إذا �أراد اهلل تعاىل
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حياتها �أعاد الروح �إليها فتعود �إليها احلياة وبقية خوا�صها و�إن كان هيكلها منحالًّ،
(((
ومن هنا تنحل �شبه �س�ؤال القرب ونعيمه وعذابه و�أمثال ذلك من �أمور الربزخ
التي وردت الن�صو�ص ال�شرعية بها ،و�أنها تكون قبل البعث ،ثم �إذا �أراد اهلل تعاىل
�أن يبعث اخللق للح�ساب �أعاد تكوين هياكل الذرات الإن�سانية التي هي الأجزاء
الف�ضلية� ،سواء كانت هي الأجزاء ال�سابقة قبل املوت �أو غريها� ،إذ املدار على
عدم تبدل الذرات ،و�أحل الذرات يف تلك الهياكل ،وبتعلق الروح بها تقوم فيها
ويف هياكلها احلياة ،ويقوم الب�شر يف الن�ش�أة الآخرة كما كانوا يف هذه الدار.
وجميع ما تقدم ميكن �أن يكون حا�ص ًال يف بقية احليوانات غري الإن�سان
يف جميع تف�صيله ،و�إذا ت�صورنا �سعة علم اهلل تعاىل وعظمة قدرته و�آثارهما يف
الكائنات ال ن�ستبعد �شي ًئا من جميع ما تقدم� ،سواء كان �إجراء ذلك بوا�سطة
نوامي�س و�ضعها اهلل تعاىل لذلك جتري عليها جميع تلك االت�صاالت واالنف�صاالت
والتكونات للأجزاء الف�ضلية �أو بدون نوامي�س ،و�إذا ت�أملتم �أيها املاديون فيما
جدا وكرثتها يف نقطة ماء
تقولونه باكت�شافاتكم املكر�سكوبية للحيوانات ال�صغرية ًّ
وحياتها وحركتها و�إدراكها يف �أمر معي�شتها واحرتا�سها على نف�سها تبني لكم �أنه
ال غرابة وال ا�ستحالة يف �أن ذرات الإن�سان ميكن �أن حتلها احلياة وجميع خوا�صها،
و�أن الأرواح تكون بتلك اخلوا�ص التي ذكرت لها ،و�إذا ت�أملتم يف �أن امل�سام يف
جدا حتى قلتم� :إن يف ال�شرب املربع منه يوجد �أربعة
الهيكل الإن�ساين كثرية ًّ
((( الربزخ :احلاجز بني وقت املوت �إىل القيامة ،ومن مات دخله( .م).
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ماليني من امل�سام ،مل ت�ستبعدوا خروج تلك الذرات من ظهر �آدم ثم �إعادتها
�ضية مثل «املالريا» يف
تقريبا لعقولكم دخول احليوانات َ
�إليه ،ويزيد ذلك ً
الم َر َّ
الأج�ساد ،وانتقالها �إىل �أج�ساد �أخرى بالعدوى ،و�سريانها يف دورة الدم ،و�أمثال
تلك احلقائق املذكورة يف كتب علومكم الطبية على ما تقولون.
ثم �إنكم تقولون بوجود حيوانات منوية يف ال�سائل املنوي الذي ينف�صل
جدا ت�شاهد
من خ�صيتي الذكر ويلقح بزور الأنثى ،وهي حيوانات �صغرية ًّ
باملكر�سكوب ،طول الواحد منها من جزء من خم�سمائة جزء �إىل جزء من �ستمائة
جزء من القرياط ،وطول ر�أ�س الواحد من جزء من خم�سة �آالف جزء �إىل جزء
من �ستة �آالف جزء ،ولها حركة يف ال�سائل املنوي بوا�سطة حتريك �أذنابها بحيث
تندفع ر�ؤو�سها �إىل جهات خمتلفة ،ويظهر �أن حركتها م�ستقلة ال تتعلق بالكيفيات
اخلارجية ،ب�شرط �أن ال تتغري كثافة ال�سائل املنوي الطبيعية ،وقد تدوم احلركة يف
داخل ج�سد الأنثى �سبعة �أيام �أو ثمانية وخارجه نحو �أربع وع�شرين �ساعة ،واجتاه
�سريها غري معلوم ،وقال بع�ض الف�سيولوجيني� :إنها تقطع قرياطًا يف ثالث ع�شرة
دقيقة ،وغاية ما يعلم من فائدتها هو �أنها تكاد توجد يف مني جميع احليوانات،
و�أن مالم�ستها للبي�ضة؛ �أي :بزرة الأنثى �ضروري لأجل التلقيح ،كذا يف كتب
الف�سيولوجيا ،ف�أي مانع �أن تلك احليوانات املنوية جعلها اخلالق تعاىل حتمل ذرات
بني �آدم التي هي �أ�صغر منها ،وت�سري بها يف ال�سائل املنوي حتى تلقيها يف البزور
املنف�صلة من مبي�ض الأم ،ويبتدئ عند ذلك تكون الهيكل الإن�ساين الذي هو
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الأجزاء الف�ضلية بنمو البزرة ،ويكون الإن�سان احلقيقي الذي حتله الروح وت�سري
احلياة فيه ثم منه �إىل الهيكل هو ما حملته تلك احليوانات و�أدخلته يف البزرة،
وتدخل معه الذرات التي هي عدد ما يكون له من الذرية ،وتبقى هذه يف هيكله
جرا ،و�إذا كان احلال على
حتى تخرج يف منيه وتنتقل �إىل هيكل فروعه وهلم ًّ
هذه الكيفية التي ال مينع منها عقل وال �شرع يتحقق كالم �أتباع حممد  بل
كالم كثري من العقالء �أن كل �إن�سان فهو منتقل من �أبيه �إىل رحم �أمه خالف ما
تقولون �أنتم �إن الإن�سان هو من بزرة �أمه و�إمنا مني �أبيه ملجرد التلقيح ،ف�أنتم نظرمت
�إىل الهيكل الإن�ساين ومل تعلموا �سواه ،فلذلك قلتم بذلك ،و�سواكم و�صل �إىل
ما وراء الهيكل فقال� :إن الإن�سان منف�صل من �أبيه ولي�س لأمه �إال الهيكل،
وانف�صاله من �أبيه هو ما تذعن �إليه عقول اجلم الغفري ،وي�ست�أن�س له بعواطف الآباء
على الأوالد.
ثم �إن الفي�سيولوجيني اختلفوا يف �سبب نظام عمل القلب �أي حركته،
أخريا
وعللوا ذلك بتعليالت واهية ،ثم رجعوا عليها بالنق�ض ،والذي ا�ستظهروه � ً
�أن �سبب ذلك العمل م�ستقر يف القلب نف�سه ،ثم قالوا� :إنه يظهر �أن نظام حركته
هو نا�شئ عن العقد الع�صبية املوجودة فيه ،فهي املراكز احلقيقية للعمل النظامي،
منتظما
غري �أنه ال تعلم �إىل الآن ملاذا تعمل هذه املراكز الع�صبية عم ًال منقط ًعا ً
دائما ،ثم قالوا :قد ظهر من جتارب كثرية �أن القوة الدافعة النا�شئة من
ال عم ًال ً
انقبا�ضات القلب هي وحدها كافية لدورة الدم .انتهى.
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ف�إذا ت�أملتم يف هذا الكالم ظهر لكم وقرب يف عقولكم �أن يقال� :إن مركز
الذرة الإن�سانية هو القلب من الهيكل الإن�ساين ،و�إذا حلت فيها الروح �أورثتها
احلياة ،و�أخذت تتحرك تلك احلركة املنتظمة ،ون�ش�أ عنها دورة الدم ،و�سرت
احلياة منها �إىل �سائر الهيكل ،و�صغرها و�صغر الروح ال مينع �أن ين�ش�أ عنها ذلك
العمل الكايف حلياة الهيكل ولأعمال �أع�صابه وع�ضالته ،فكم من �آلة �صغرية
جدا ،وين�ش�أ عنها
جدا �إذا حركها طفل �صغري يتولد عنها حركة تدير �آلة كبرية ًّ
ًّ
�أعمال عظيمة حتتاج مبا�شرة �إىل قوة عظيمة ،وهذا م�شاهد يف عمل الإن�سان ،فما
بالكم يف عمل الإله العليم القادر الذي ركب م�صنوعاته على كيفيات تن�ش�أ عنها
خوا�ص حتتار فيها الفكر وتذهل العقول.
وخال�صة ما تقدم �أن الإن�سان احلقيقي على هذا التقدير هو الذرة التي
حتل يف القلب ،وحتل فيها الروح فتك�سبها احلياة ،وت�سري احلياة �إىل الهيكل ،ثم
الهيكل �إمنا هو �آلة لق�ضاء �أعمال تلك الذرة يف هذا الكون ،والكت�ساب معارفها
ب�سببه ،وتلك الذرة مع الروح احلا ّلة فيها هي املخاطب بالتكليف واملعاد واملنعم
واملعذب �إىل �آخر ما ورد يف حق الإن�سان ،وعلى هذا التقرير جند �أن ال�شبه التي
وردت على ما جاء يف ال�شريعة املحمدية من البعث و�س�ؤال القرب ونعيمه وعذابه
وحياة بع�ض الب�شر يف قبورهم ونحو ذلك قد �سقطت برمتها كما يظهر بالت�أمل
ال�صادق ،واهلل �أعلم.
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ن�صو�صا يف ال�شريعة املحمدية تذكر �إعادة نف�س الهيكل
ف�إن قيل� :إنا نرى ً
الإن�ساين� ،أو تن�ص على �إعادة بع�ضه ،كما يف قوله تعاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ .ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [ي�س ،]79 -78 /فكيف ينطبق هذا
مع التوجيه الذي ذكرته للبعث والإعادة؟ قلت :مقت�ضى ما قدمته من التوجيه
�أن البعث كما يكون للأجزاء الأ�صلية التي هي الذرات بالكيفية التي قدمتها
كذلك يكون للهيكل الإن�ساين الذي هو الأجزاء الف�ضلية ،ولكن الإ�شكاالت
املتقدمة على البعث تندفع مبا ذكر يف �إعادة الأجزاء الأ�صلية التي هي الذرات ،ثم
�إن �إعادة الهيكل الذي هو الأجزاء الف�ضلية �سواء كان ب�إعادتها ب�أعيانها �أو ب�إيجاد
�أمثالها ال يرد عليها تلك الإ�شكاالت بعد اندفاعها بكيفية �إعادة الأجزاء الأ�صلية
على الوجه املتقدم ،و�إمنا ن�صت تلك الن�صو�ص على �إعادة الأجزاء الف�ضلية التي
هي الهيكل لدفع �إ�شكاالت �أخرى كانت تعر�ض لأفكار �أهل اجلاهلية يف �إعادتها،
�إذ عند ذكر البعث ال تن�صرف �أفكارهم �إال �إىل �إعادة هذا الهيكل امل�شاهد لهم،
رميما؟ وكيف جتتمع تلك الأجزاء
فيقولون :كيف تعود احلياة للعظام بعد �أن ت�صري ً
املتفرقة يف �أعماق الرثى؟ فتدفع تلك الن�صو�ص �إ�شكاالتهم هذه ب�أن اهلل تعاىل
قادر عليم ال يعجزه ذلك ،فهو يحيي العظام كما بد�أها �أول مرة ،وعلمه حميط
بجميع املوجودات ،وقدرته �شاملة جلميع اجلائزات �إىل غري ذلك من الردود ،وهذا
ال ينايف التوجيه الذي تقدم يف �إعادة الأجزاء الأ�صلية التي هي الذرات لتدفع
فليت�أمل.
به الإ�شكاالت الأخرى التي تقدمت ُ
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الدين الإ�سالمي ال يكلف �أتباعه بذلك التف�صيل

ولتعلموا بعد جميع ما تقدم ب�سطه لكم �أيها القوم �أين ل�ست �أقول �إن
ذلك التوجيه والتف�سري للأجزاء الأ�صلية بالذرات والأجزاء الف�ضلية بالهيكل
�إىل �آخر ما حررته يف هذا املقام هو م�صرح به يف كالم �أتباع حممد  كما
�شرحته� ،أو �أنه يجب عليهم اعتقاده بهذا التف�صيل والبيان ،كال� ،إمنا �أقول� :إن
علماءهم قرروا �أن للإن�سان �أجزاء �أ�صلية و�أجزاء ف�ضلية ،ودفعوا بذلك ال�شبه
التي وردت على البعث ونحوه ،و�أنا قلت لكم� :إنه ي�ؤخذ من كالم كثري من
�أجالء علمائهم «كالإمام الرازي ،و�أبي طاهر �صاحب �سراج العقول ،وال�شعراين،
واخلازن ،وغريهم» �أن ال مانع �أن يراد بالأجزاء الأ�صلية التي ذكروها يف دفع ال�شبه
هي الذرات املذكورة يف تف�سري الر�سول  للن�ص القر�آين الذي يذكر فيه
�أخذ العهد على ذرية �آدم ،و�أن تكون الأرواح مع تلك الذرات هي �أفراد الإن�سان
احلقيقي ،و�أن يراد بالأجزاء الف�ضلية الهياكل الإن�سانية ،وي�ؤخذ من كالم علمائهم
أي�ضا �أن مقر الإن�سان احلقيقي هو القلب من الهيكل ،فيكون ذلك الهيكل املتغري
� ً
املتبدل �آلة للإن�سان احلقيقي يف ق�ضاء �أعماله يف هذا الكون واكت�ساب معارفه،
وهذا �شيء يو�ضح لكم اندفاع الإ�شكاالت املتقدمة على البعث ،وال مينع منه
عقل وال �شرع ،وي�سوغ لهم �أن يقولوا به لدفع تلك ال�شبه ،و�إال فيكفي يف �صحة
روحا اهلل �أعلم بحقيقتها ،وكذلك
اعتقادهم �أن يقولوا �إنا نعتقد �أن لكل �إن�سان ً
جلميع احليوانات ،وال بد �أن اهلل تعاىل يعيد الإن�سان بعد املوت ويحا�سبه وينعمه
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�أو يعذبه ،كل ذلك على كيفية ال ت�ستلزم حما ًال ،وال يلزمنا تف�صيلها ،واهلل �أعلم
بها ،ف�إن ذلك من اجلائز العقلي ،و�سعة علم اهلل وقدرته ال ي�ستحيل عليها ذلك.
فيا �أيها املاديون ت�أملوا يف هذا املقام ،ودققوا النظر فيه ،ف�إنكم ال جتدون
نف�سا
لتف�صيله ما مينعكم يف علومكم من جتويز جميع ما تقدم� ،إن لكل �إن�سان ً
روحا �إىل �آخر ما ذكر يف �صدر هذا البحث� ،إال �أن يكون املانع لكم هو
ي�سمى ً
العناد ،و�إن قلتم� :سلمنا جواز جميع ما تقدم عقالً ،ولكن ما احلامل لأتباع
حممد  على اعتقاد ح�صول ذلك بالفعل؟ قلت :اجلواب ما تقدم نظريه،
هو �أن احلامل لهم على ذلك ما ورد يف ن�صو�ص �شريعتهم على ل�سان ر�سولهم
ال�صادق  التي ت�صرح بح�صول ذلك ،ومبجموعها ال حتتمل الت�أويل ،وما دام
ذلك منطب ًقا على العقل وجائ ًزا يف �أحكامه فال ي�سوغ لهم �أن يرتكوا ظواهر تلك
الن�صو�ص ومييلوا �إىل الت�أويل بوجه من الوجوه.
�إيراد �أدلة عقلية على ح�صول البعث تطمئن بها القلوب

على �أن البعث بخ�صو�صه و�إن كان امل�شهور �أن دليل جوازه عقلي نظري ما
قدمنا ،ودليل وقوعه بالفعل نقلي هو ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية ،ولكن �إذا دقق
النظر يتبني لوقوعه بالفعل �أدلة عقلية� ،إن مل تكن برهانية قاطعة فهي �إقناعية
تذعن لها العقول وتطمئن عندها القلوب ،وبتوارد جمموعها على الفكر يجزم
العقل بوقوع البعث وال يعري لل�شك فيه �أذنًا �صاغية ،فا�ستمعوا ملا �أتلوه عليكم من
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ذلك على ما �أفاده بع�ض علماء الأمة الإ�سالمية «الرازي» مع ما �أزيده عليه من
تو�ضيح �أو �أ�ستح�سن فيه من اخت�صاره.
ف�أقول� :إنه بعد �إقامة الرباهني القاطعة على وجود �إله العامل وات�صافه
ب�صفاته الكاملة و�سمو حكمته وعدله يف خلقه ورحمته لهم ،ال �شك �أن كل
معتقد لذلك يظهر له �أن من حكمته تعاىل وعدله بعد �أن خلق اخللق و�أعطاهم
وقدرا بها يقدرون على اخلري وال�شر �أن مينعهم
عقو ًال مييزون بها بني احل�سن والقبيح ً
عن ذكره بال�سوء ،وعن اجلهل والكذب و�إيذاء ال�صاحلني من خلقه ،وغري ذلك
من القبائح ،ويرغبهم بعمل اخلري واالت�صاف بالأخالق الفا�ضلة التي ينتظم بها
معا�شهم ،ومن املعلوم �أن هذين الأمرين ال يتمان �إال بربط عمل اخلري بالثواب
وعمل ال�شر بالعقاب ،وكل من الثواب والعقاب غري حا�صل يف دار الدنيا ،فال
بد من دار �أخرى يح�صل فيها ذلك ،وال يقال� :إنه يكتفى يف الرتهيب والرتغيب
مبا �أودع يف العقول من حت�سني اخلريات وتقبيح املنكرات؛ لأن الهوى والنف�س
يدعوان الإن�سان �إىل االنهماك يف ال�شهوات اجل�سمانية واللذات اجل�سدية ،و�إذا
ح�صل هذا التعار�ض فال بد من مرجح قوي ومعا�ضد كامل ،وما ذاك �إال ترتيب
الوعد والوعيد والثواب والعقاب على الفعل والرتك.
ثم �إن �صريح العقل يق�ضي �أن من حكمة احلكيم �أن يفرق بني املح�سن
كثريا من �أهل
وامل�سيء ،وح�صول هذه التفرقة لي�س يف هذه الدار؛ لأنا نرى ً
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وكثريا من �أهل الإح�سان بال�ضد من ذلك ،فال بد �أنه
الإ�ساءة يف �أعظم الراحة ً
بعد هذه الدار من دار �أخرى حت�صل فيها تلك التفرقة.
ثم �إنه لو مل يكن للنا�س زاجر من خوف املعاد لكرث الهرج واملرج ،ولعظمت
الفنت وف�سد نظام املعا�ش ،ومل يجد املكلف وق ًتا لأداء ما كلف به ،فال بد من
ح�صول دار الثواب والعقاب لتنتظم �أحوال العامل وت�صان عن الف�ساد ،و�إن قيل:
أي�ضا فالأوبا�ش يعلمون �أنهم
يكفي لبقاء نظام العامل مهابة امللوك و�سيا�ستهم ،و� ً
لو حكموا بح�سن الهرج واملرج النقلب الأمر عليهم ،ولقدر غريهم على قتلهم
و�أخذ �أموالهم ،فلهذا املعنى يحرتزون عن �إثارة الفنت ،قلنا� :إن جمرد مهابة امللوك
ال تكفي بذلك؛ لأن امللك �إما �أن يكون قد بلغ يف القدرة �إىل حيث ال يخاف من
الرعية ،و�إما �أن يكون خائ ًفا منهم ،ف�إن كان ال يخاف الرعية ،مع �أنه ال خوف له
أي�ضا ،فحينئذ يقدم على الظلم والإيذاء على �أقبح الوجوه؛ لأن الداعية
من املعاد � ً
النف�سانية قائمة ،وال رادع لها يف الدنيا وال يف الآخرة ،و�أما �إن كان يخاف الرعية
فحينئذ الرعية ال يخافون منه خوفًا �شدي ًدا ،فال ي�صري ذلك راد ًعا لهم من القبائح
والظلم ،فثبت �أن نظام العامل ال يتم وال يكمل �إال بالرغبة والرهبة يف املعاد.
ثم �إن ال�سلطان العادل احلكيم الرحيم �إذا كان له جمع من الرعية ،وكان
بع�ضهم �أقوياء وبع�ضهم �ضعفاء ،كان من حكمته وعدله ورحمته �أن ينت�صف
للمظلوم ال�ضعيف من الظامل القوي ،واهلل �سبحانه وتعاىل �سلطان حكيم عادل
رحيم ،فمن حكمته وعدله ورحمته �أن ينت�صف لعبيده املظلومني من عبيده
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الظاملني ،وهذا االنت�صاف مل يح�صل يف هذه الدار؛ لأننا نرى املظلوم قد يبقى
فيها مهانًا يف غاية الذلة والقهر ،م�سلوب املال مف�ضوح العر�ض مهدور الدم،
والظامل يبقى يف غاية العزة والقدرة ،فال بد من دار �أخرى يظهر فيها هذا العدل
وهذا الإن�صاف.
ثم �إنه لو مل يح�صل للإن�سان معاد لكان الإن�سان �أخ�س من جميع احليوانات
يف املنزلة وال�شرف ،وبيان ذلك �أن م�ضار الإن�سان يف الدنيا �أكرث من م�ضار جميع
احليوانات ،ف�إن �سائر احليوانات قبل وقوعها يف الآالم والأ�سقام تكون فارغة البال
طيبة النف�س؛ لأنه لي�س لها فكر وت�أمل� ،أما الإن�سان ف�إنه ب�سبب ما يح�صل له من
العقل يتفكر �أب ًدا يف الأحوال املا�ضية والأحوال امل�ستقبلة ،فيح�صل له ب�سبب
�أكرث الأحوال املا�ضية �أنواع من احلزن والأ�سف ،ويح�صل له ب�سبب �أكرث الأحوال
الآتية �أنواع من اخلوف ،فثبت �أن ح�صول العقل للإن�سان �سبب حل�صول امل�ضار
العظيمة يف الدنيا والآالم النف�سانية ال�شديدة القوية� ،أما اللذات اجل�سمانية فهي
م�شرتكة بينه وبني �سائر احليوانات؛ لأن ال�سِّ ْر ِقني((( يف مذاق ا ُجل َعل((( طيب،
كما �أن �أفخر احللويات يف مذاق الإن�سان طيب ،فلو مل يح�صل للإن�سان معاد
�سببا ملزيد الهموم
به تكمل حالته وتظهر �سعادته لوجب �أن يكون كمال العقل ً
والغموم والأحزان من غري جابر يجرب ذلك ،ومعلوم �أن كل ما يكون كذلك ف�إنه
�سببا ملزيد اخل�سة والدناءة وال�شقاء والتعب اخلالية عن املنفعة ،فثبت �أنه
يكون ً
�سمد» به الأر�ض( .م).
((( ال�سِّ ْر ِقني :ما ُت َد َّمل « ُت ّ
((( ا ُجل َعل :دابة �صغرية من دواب الأر�ض ،قيل هو �أبو َج ْعران( .م).
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لوال ح�صول ال�سعادة الأخروية لكان الإن�سان �أخ�س احليوانات حتى اخلناف�س
والديدان ،وملا كان ذلك باط ًال قط ًعا علمنا �أنه ال بد من الدار الآخرة ،والإن�سان
خلق للآخرة ال للدنيا ،نعم �إن هذه الدار هي كاملميز بني اخلريي منه وال�شرير
�شريرا فالنار �أوىل به،
ليجزي الأول بالثواب والثاين بالعقاب؛ لأن كل من كان ً
ويكون حظه من الوجود ما يح�صله من لذات هذه الدار ،فلذلك نراها موفورة
للأ�شرار منغ�صة على الأخيار.
مذهب املاديني ب�إنكار البعث �شر ال مياثله �شر

ومن هذا املقام تعلمون �أيها املاديون �أنه ي�صدق فيكم قول �أخ�صامكم �أهل
ال�شرائع وامللل� :إن مذهبكم �سيما يف �إنكار املعاد �شر ال مياثله �شر؛ لأنه يلزم عنه
�أنه ال حالل وال حرام ،ومع هذا ميتنع العمران ،وجوابكم ب�أن نظام العامل يكمل
مبعرفة الإن�سان ما له من احلقوق وما عليه من الواجبات ،فهذه املعرفة تكمل له
بالعلم ال�صحيح التام العام ،ف�أقول :قد غفلتم يف هذا اجلواب عن �أن الأهواء
وال�شهوات وحب الذات ال يقاومها جمرد النوامي�س التي يقيمها العلم ،فال بد
من وازع �آخر يزع النفو�س عن امل�ضار ،ومرجح يرجح اتباع طريق اخلري وهجران
�شرا
�سبيل ال�شر ،وهو الإميان باملعاد ،واملكاف�أة على الأعمال �إن ً
خريا فخري و�إن ًّ
ف�شر ،و�إال فليت�أمل العاقل �أن الإن�سان �إذا كان يعتقد �أنه مثل نبات الأر�ض ينبت
ثم يزول ال �إىل رجعة ،ولي�س له حظ من وجوده �إال لذاته احليوانية التي ينالها
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مدة حياته ،فمهما �سن له العلم من ال�ضوابط ملعرفة ما له من احلقوق وما عليه
من الواجبات ف�إذا قدر على قتل �سواه و�أخذ ماله الذي يبلغ املاليني بدون �أن
يطلع عليه �أحد من النا�س� ،أو على هتك �أ�شرف عر�ض وبلوغ �أ�شهى لذة بدون
اطالع �أحد ،فهل يظن �أن تلك القوانني التي �سنها له العلم تردعه عن ارتكاب
ذلك؟ ال يقول بذلك �إال مكابر� ،إن الإن�سان مفطور على حب ذاته ،فمن يدري
به حق الدراية ال ي�أمن له يف �شيء �إال �إذا وجده مرتبطًا بالدين واعتقاد املعاد،
�إنا نرى بع�ض الأمم تعتقد املعاد ويظهر فيها ما يظهر من الف�ساد ،فكيف يكون
حالها لو ن�سخ هذا االعتقاد منها؟ فبال �شك �أن ف�سادها بالدرهم ي�صري بالقناطري،
على �أننا نرى الأمم التي انت�شر بينها العلم يف هذه الأزمان ال تزال �آخذة يف
�سبيل ال�شرور ،بل كلما ازداد علمها ازدادت �شرورها ،وف�شا فيها الزنا الذي ي�ضيع
الأن�ساب ويحل عقد التنا�صر ،وقتل النف�س واالنتحار ،و�إزالة العقول بامل�سكرات،
واالحتيال بعلومها و�صنائعها على �سلب الأموال والغ�ش واخلديعة ،وكثري من
الأخالق املخلة بنظام الهيئة االجتماعية ،وما ذلك �إال لأن علومها التي برعت
فيها لي�س لها يف اعتقاد املعاد ن�صيب ،وبظني �أن تلك الأمم لوال بقية من اعتقاد
املعاد قائمة بينها لوجدناها قد هوت للدمار و�أخذت تنمحي من لوح الوجود.
ومما ي�ضحك الثكلى �أنكم ملا الحظتم �أن العلم ال يتكفل بنظام الهيئة �إال
�إذا كان تا ًّما عا ًّما يف جميع الأفراد الإن�سانية ،ا�شرتطتم يف تكفله بذلك �أن يكون
جدا ،ورمبا يلزم له
تا ًّما عا ًّما ،ثم قلتم :ال بد من ذلك يو ًما ما� ،إال �أن ذلك بعيد ًّ
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�ألوف من الأجيال ،ف�أنتم يف رف�ضكم العتقاد املعاد ومتنيكم يف العلم هذه الأماين
الواهية مثل الطبيب الأحمق الذي يقول للمري�ض باملر�ض القاتل اترك احلمية
وكل ما �شئت ،و�إين بعد كذا وكذا من ال�سنني �آتيك بدواء يكون به �شفا�ؤك،
فقد �صدق هنا املثل الدارج�« :إىل حينما ي�أتي الرتياق من العراق يكون مل�سوع
الهوى فارق» ،على �أنه لي�س من ح�سن التدبري وكيا�سة الر�أي والأخذ باحلزم مع
اعتقادكم ملذهبكم من �إنكار املعاد �أن جتاهروا به بني العموم وتدر�سوه للأحداث
حتى تروا �أن العلم الذي تزعمونه مبجرده متكف ًال بحفظ نظام العامل قد مت وعم،
و�إال ف�أنتم مبجاهرتكم بهذا املذهب الباطل قد فتحتم باب الدمار على العامل،
ونعوذ باهلل �أن ي�شيع هذا الفكر بني الأمم ،ومعاذ اهلل �أن ي�شيع والعقول ال�سليمة
ت�أباه ،هدانا اهلل و�إياكم ملا فيه خري الأنام.
و�إين �أن�صح لكم �أن ت�أخذوا باحلزم واالحتياط ،وتت�صوروا �أنكم �إذا �صدقتم
باملعاد وت�أهبتم له ف�إن كان ح ًّقا جنومت و�إن كان باط ًال مل ي�ضركم هذا االعتقاد ،غاية
ما يف الباب �أن يقال� :إنه تفوتكم اللذات اجل�سمانية� ،إال �أن هذه اللذات يجب
على العاقل �أن ال يبايل بها لأمرين:
�أحدهما� :أنها يف غاية اخل�سا�سة؛ لأنها م�شرتك فيها اخلناف�س والديدان والكالب.
والثاين� :أنها منقطعة �سريعة الزوال والفناء ،فاحلر�ص عليها ال ي�ساوي ترك احلزم
واالحتياط يف الأمر الذي تخ�شى عواقبه.
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الكالم على م�س�ألة نزول املطر من ال�سماء وتطبيقها على العقل

هذا ..وقد بقيت م�س�ألة من امل�سائل التي ذكرمت فيما تقدم �أنكم تنكرونها
من الن�صو�ص التي يف ال�شريعة املحمدية؛ وهي م�س�ألة نزول املطر من ال�سماء،
وذلك �أنكم تقولون� :إن اختباركم يف علومكم دل على �أن الأمطار تتولد من
�أبخرة ترتفع من الأر�ض والبحار ،وتت�صاعد �إىل الطبقة الباردة من الهواء فتتجمع
هناك ب�سبب الربد وتنزل بعد اجتماعها ،وذلك هو املطر ،ف�أقول� :إن الن�صو�ص
التي وردت يف ال�شريعة املحمدية من املتواتر الذي عليه االعتماد يف االعتقاد
ب�ش�أن املطر هي على ق�سمني :منها ما ت�صرح ب�أن املطر ينزل من ال�سماء ،ومنها
ما ت�صرح ب�أنه ينزل من ال�سحاب ،ثم ال�سماء تطلق يف اللغة العربية التي وردت
ال�شريعة املحمدية بها على عدة معان كما يف قوامي�س تلك اللغة منها :ال�سماء
التي هي م�سكن املالئكة ،ومنها �سقف كل �شيء وكل بيت ،ومنها كل ما عال
ال�شيء فهو �سما�ؤه ،ومنها ال�سحاب ،ومنها املطر.
وقد تقدم لكم �أن القاعدة املقررة عند �أتباع حممد � أن يعتقدوا
ظواهر الن�صو�ص ال�شرعية واملعاين املتبادرة منها ما مل يقم دليل عقلي قاطع
على خالفها ،و�إن قام دليل كذلك �أخذوا بت�أويلها والتوفيق بينها وبني ذلك
الدليل ،فعلى هذا فهم يعتقدون املعنى الظاهر املتبادر من لفظ ال�سماء املذكور
يف �إنزال املطر ،وهو اجل�سم الذي هو م�سكن املالئكة ،كما هو املراد يف كثري من
اال�ستعماالت ال�شرعية.
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�س�ؤال �أهل الذكر للتوفيق بني ال�شرع والعقل

ويوفقون بني الن�صو�ص التي ت�صرح بنزول املطر من ال�سماء ،والتي ت�صرح
بنزوله من ال�سحاب ب�أن اهلل تعاىل قادر على �إنزاله من ال�سماء على البخارات
املجتمعة امل�سماة بال�سحاب ،ثم ينزله منها �إىل الأر�ض ،فتارة تذكر الن�صو�ص
ال�شرعية حمل نزوله الأول ،وتارة تذكر حمل نزوله الثاين ،واهلل �أ�صدق القائلني،
و�إن ثبت لديهم ما تقولونه من �أن املطر لي�س �إال بخارات الأر�ض وبحارها ،وحتقق
ذلك بالربهان القاطع� ،ساغ لهم على موجب القاعدة املتقدمة �أن ي�ؤولوا الن�صو�ص
التي يتبادر من ظواهرها �أن املطر ينزل من ال�سماء التي هي مقر املالئكة ب�أن املراد
بال�سماء يف هذه الن�صو�ص هي ما عالنا و�صار �سق ًفا لنا وهو ال�سحاب «ذكر هذا
الت�أويل الإمام الرازي يف تف�سري �سورة البقرة ،و�أ�شار �إليه ال�شيخ ال�شرنباليل يف
مراقي الفالح»� ،أو �أن يقال� :إنه ملا كان نزول املطر ب�أ�سباب �سماوية من جملتها
حرارة ال�شم�س التي ُت ِثري ،و ُت ْ�ص ِعد الأجزاء املائية من �أعماق الأر�ض �أو من البحار
والأنهار �إىل جو الهواء فتنعقد �سحابًا فتمطر ،كان الإنزال من ال�سحاب حقيقة
ومن ال�سماء جما ًزا باعتبار ال�سببية ،واهلل م�سبب الأ�سباب «ذكر هذا حقي �أفندي
يف تف�سري �سورة النب�أ».
فبعد هذا البيان �أي �إ�شكال لكم �أيها املاديون يف ن�صو�ص هذا املقام ما دامت
تنطبق على العقل ب�أقرب ت�أويل ،وقد بقي كثري من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية
�أخال �أنكم باطالعكم عليها تنكرونها يف �أول الأمر لعدم معرفتكم توجيهها،
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ومبا قاله علماء ال�شريعة يف معانيها وكيفية اعتقادها ،ولكن �إذا �س�ألتم �أهل الذكر
واملعرفة من �أتباع حممد  ال جتدون �شي ًئا منها �إال له انطباق �صحيح على
قانون العقل ال يخالفه ب�أدنى خمالفة ،ولكن املدار على املذاكرة مع علماء هذه
ال�شريعة ،املتبحرين فيها العاملني بقواعدها ،املحيطني مبا قاله �أجال�ؤها يف تف�سري
ن�صو�صها الذين �شافهوا الر�سول  ،ال مع ال�ضعفاء الذين ال يعرفون منها
�إال ر�سوم العبادات و�أحكام املعامالت ،فتظنونهم من �أفا�ضل العلماء و�أ�ساطني
احلكماء ،فه�ؤالء رمبا يكونون عقبة يف �سبيل �إميان �أمثالكم جلهلهم بقواعد الدين
املحمدي ،وعدم معرفتهم يف طرق التوفيق بني ن�صو�صه والأدلة العقلية ومتى
يجب ذلك التوفيق ،فقد ي�سلكون بغفلتهم �سب ًال يق�صدون فيها املحاماة عن
عو�ضا عن الت�أليف �إليه ،فهم بذلك �أ�ضر
الدين الإ�سالمي فيجلبون التنفري عنه ً
على الدين من �أعدائه الألداء.
قول بع�ض ال�ضعفاء :ال يجوز االعتقاد بوجود �أمريكا!

«قد �سمعت عن بع�ض ه�ؤالء ال�ضعفاء �أنه يقول :ال يجوز يف الدين
الإ�سالمي االعتقاد بوجود قارة �أمريكا؛ لأن اعتقاد ذلك ي�ستلزم اعتقاد �أن
الأر�ض كرة ،وهو خالف االعتقاد الإ�سالمي» ،انتهى.
فهذا امل�سكني قد كلف بجهله �أهل الإ�سالم �أن يكابروا باملح�سو�س
ويجعلوا دينهم �سخرية بني الأمم ،وحا�شا الدين الإ�سالمي �أن يكون بهذه املثابة،
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و�أن ينحط �إىل هذه الدرجة ال�سافلة وهو �أعظم الأديان متانة يف العقول ،و�أبعدها
عن االعتقادات الباطلة والت�صديق مبا ترف�ضه العقول ال�سليمة ،وقد كان لهذا
امل�سكني منا�ص عن تع�سفه يف هذا الطريق احلرج ب�أن ال ينكر وجود �أمريكا
الثابت وجودها بالعيان وبالتواتر.
و�إذا وجد كما زعم �أن االعتقاد بوجودها ي�ستلزم قط ًعا االعتقاد ب�أن الأر�ض
كرة ،فله �أن ي�أخذ بقول من قال من �أجل علماء امللة الإ�سالمية بكروية الأر�ض
كالإمام الرازي ،وي�ؤول الظاهر من الن�صو�ص ال�شرعية التي يتبادر منها �أن الأر�ض
ال يف الن�ص القر�آين الذي يقول :ﮋﮛ
مب�سوطة بت�أويالت موافقة ،فيقول مث ً
ﮜ ﮝ ﮞﮊ [النازعات� :]30 /إن املراد بالدحو ت�سوية ظاهرها بجعلها �صاحلة
لل�سكنى كما قاله بع�ض املف�سرين ،وال ي�ضر حينئذ هذا االعتقاد يف ال�شريعة
املحمدية ما دام مواف ًقا لقول من �أقوال علمائها الذين تعتمد �أقوالهم يف الدين
وجاريا على وجه من �أوجه الت�أويل ال�صحيحة،
ويف فهم الن�صو�ص ال�شرعيةً ،
ولكن من �أين لهذا امل�سكني �أن يدرك هذا املدرك وهو ال يعلم �إال �شق�شقة الل�سان
ببع�ض �ألفاظ الأحكام ،فهو �صديق للدين ولكن �صديق �أحمق �سالك يف �سبيل
عدو �ألد ،ذلك من وفور جهله وقلة عقله ،وفقنا اهلل جمي ًعا للتحلي بالعلم احلق
و�سلوك منهج ال�صواب ،اللهم �آمني».
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�إقناع الطائفة الطبيعيني بالدين الإ�سالمي ودخولهم فيه

هذا ..وملا بلغ العامل املحمدي يف كالمه مع هذه الطائفة املاديني �إىل هذا
احلد من البيان الذي ك�شف كل �شبهة قامت لهم يف ال�شريعة املحمدية ،و�أراهم
منزلة مذهبهم يف نظر العقل ال�سليم ،ا�ستيقظوا من غفلتهم وانتبهوا من رقدتهم،
وبعثت �ألبابهم من حلود الأوهام ،وخل�صت �أفكارهم من قفار الظالم ،وقالوا له:
�إنا لك من ال�شاكرين �أيها النا�صح الأمني واملر�شد املبني ،فقد �أزلت من �أمامنا
�صعوبات ومهدت عقبات ،ولكن �أنت �أزلت املانع من ت�صديق حممد ،
فبقي علينا املقت�ضي لت�صديقه ،وهو يكون عندنا متى وجدنا الأدلة التي قامت
عند �أتباعه �صحيحة دالة على �صدقه داللة قاطعة.
فقال لهم ذلك العامل� :إن هذا الأمر �إليكم ،و�سهل مب�شيئة اهلل تعاىل عليكم،
ف�شرعوا يف النظر يف تلك الأدلة وتدقيق البحث فيها مف�صلة وجملة ،فظهر لهم
بعد �إمعان النظر و�إجالة الفكر �أنها من ال�صحة مبكان دالة على �صدق حممد 
داللة ال يعرتيها الريب ،ال �سيما جمموعها ،ف�إن العقل ال�سليم يحيل �أن تتفق
جميعها على �صحة دعواه  وهي تكون غري �صحيحة ،واعتقاد ال�صدفة يف
اتفاقها ال يذعن به العقل ،على �أن منها ما لي�س ملحمد  يف �إقامته دخل ،وال
يقول بح�صول ال�صدفة واالتفاق يف ذلك �إال مكابر «وتف�صيل هذا قد مر يف �صدر
كالم هذه الطائفة عندما �أخذت ت�ستو�ضح حال حممد  ،و�سي�أتي يف الردود
على الطائفة التي تروم ت�شكيك �أتباع حممد  يف �أدلتهم ،فارجع لكل يف
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مرجعه ،وال حاجة �إىل التكرار هنا» ،فعند ذلك �صدقت هذه الطائفة حمم ًدا -
عليه ال�صالة وال�سالم  -يف دعواه الر�سالة من عند اهلل تعاىل ،مقرين بوجوده
�سبحانه ،م�صدقني بر�سله وكتبه والبعث وجميع ما جاء به ،و�آمنوا بذلك �إميانًا
ثاب ًتا عن بيان كاف وتو�ضيح �شاف ،ف�أ�صبحوا من �أكرم �أ�شياعه  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -و�أثبت �أتباعه ،واهلل على كل �شيء قدير.
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ذكر من �أخذتهم عزة النف�س عن الإقرار بت�صديقه 
هذا ..وقد كان يوجد من كل طائفة من الطوائف املتقدمة �أنا�س لهم رئا�سة
يف قومهم� ،إما رئا�سة دينية و�إما رئا�سة �إمارة و�سيا�سة ،ولهم نفوذ كلمة و�سطوة
على القلوب ،فال يع�صى لهم �أمر ،وال يرد لهم ر�أي ،هم املتبوئون يف الأقوال
والأفعال ،و�سائر قومهم لهم �أتباع ،وهم امل�ساحمون �إذا �سطوا على الأموال
والأعرا�ض والدماء ملكان رئا�سة وعزة ع�صبيتهم ،فعندما ادعى حممد  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -الر�سالة من عند اهلل تعاىل ،وجرى ما جرى له مع الطوائف
املتقدمة ،و�آخر الأمر �صدقوا دعواه مبا ثبت لديهم من الدالئل على �صدقه ،قام يف
أي�ضا ،وجزموا بذلك �أكمل اجلزم
نفو�س �أولئك الر�ؤ�ساء املذكورين �صدق دعواه � ً
لو�ضوح دالئله ،ولكن حب الرئا�سة وما لهم من التميز بني �أقوامهم حال بينهم
وبني الإذعان واخل�ضوع له  -عليه ال�صالة وال�سالم  -والإقرار بت�صديقه.
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وذلك �أنه خطر لهم �أنهم �إذا اتبعوه وخ�ضعوا له �سلبوا تلك الرئا�سة وحرموا
ذلك التميز ،ولزمهم �أن يكونوا �أتبا ًعا بعدما كانوا متبوعني ،وجتري عليهم �أحكام
�شريعته ،ال مييزون عن �سواهم يف �شيء ،كما هو �ش�أن تلك ال�شريعة من الت�سوية بني
جميع �أتباعها ،و�أنهم ال ينالون �شي ًئا من �أموال قومهم التي تدخل ت�صرفه 
�إال �إذا عملوا عم ًال يعود على �أتباعه بالنفع ،و�أن من ي�سطو منهم على �أحد يف مال
�أو عر�ض �أو دم ال ي�سامح مبثقال ذرة �إال �أن يعفو �صاحب احلق.
فكتموا ما قام يف نفو�سهم من �صدقه  ،و�أخذوا يفتكرون يف �أمر يعاك�س
�ش�أنه ويفرق عنه �أتباعه ،فر�أوا �أن الأقرب يف بلوغ ذلك امل�أرب �أن يلقوا ال�شبه على
الطوائف الذين اتبعوه ليوقعوا يف نفو�سهم ال�شك ،فحاولوا توهني الدالئل التي
ا�ستدل بها �أولئك الطوائف بتطريق االحتماالت فيها و�إيراد الت�أويالت حتى
تعود يف نظرهم غري يقينية ،فيقولون لهم حينئذ� :إن هذه الدالئل التي اعتمدمت
عليها يف ت�صديق حممد  ما هي �إال دالئل ظنية ،وال يليق بكم �أن ترتكوا
عوائدكم امل�ألوفة وما كان عليه �آبا�ؤكم من املعتقدات وما تلقيتموه من الأديان
التي جاءت بها الر�سل املتقدمون ملجرد دالئل ظنية ،والظن ال يعتمد عليه يف
مثل هذا احلال ،فرتبوا يف �أفكارهم تلك ال�شبه الواهية واالحتماالت الباطلة.
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�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب العجز عن معار�ضة القر�آن

وجاءوا للطائفة التي �صدقت حمم ًدا  حينما حتدى بالقر�آن وقال:
�إنه ي�ستعجز الف�صحاء والبلغاء ب�سورة منه ،وهم كانوا من �أهل الف�صاحة والبالغة
فعجزوا عن املعار�ضة ،و�صدقوا ب�سبب ذلك دعواه بالر�سالة ،فقالوا لهم :يحتمل
�أن حمم ًدا  قد ح�صل له درجة من الف�صاحة والبالغة مل توجد يف �أحد
وكثريا ما يوجد بني �أهل كل �صناعة من يبلغ
منكم ،فعجزمت عن معار�ضتهً ،
الدرجة الق�صوى فيها حتى يقر له �سائر �أهلها ب�أنه رئي�سهم ،وهم عاجزون عن
�شق غباره ،ف�أجابتهم تلك الطائفة ب�أن �صناعة الف�صاحة والبالغة و�إن كان �أ�سا�سها
ا�ستعداد �صاحبها يف �أ�صل فطرته ،ولكن ال بد لكمالها وبلوغها فيه درجة �سامية
من ممار�سة وتدرج يف طرقها ،من نحو قول الأ�شعار وروايتها ،ومعاناة اخلطب
ودرا�ستها ،وحماورة الف�صحاء ومغالبة البلغاء حتى تقوى فيه ملكتها وي�صبح من
أي�ضا مهما بلغت درجتها من ال�سمو
زمرتها ح�سب ا�ستعداده الذي فطر عليه ،و� ً
فال بد لها من نظري من نوعها ومثال من �صنفها ،ولو كان دونها يف درجات.
م�ستعدا لتلك ال�صناعة،
ونحن نرى حمم ًدا  و�إن كان يف �أ�صل فطرته
ًّ
ولكنا مل جنده من �أول ن�ش�أته �إىل �أن بلغ الأربعني �سنة من عمره التي هي �سن
التح�صيل واملمار�سة قد مار�س تلك ال�صناعة ممار�سة ت�ستلزم له بلوغ تلك الدرجة،
ومل يكن يف تلك املدة له معاناة يف الأ�شعار ال قو ًال وال رواية ،وكذلك اخلطب
أي�ضا مول ًعا مبحاورة
والر�سائل مل يكن له فيهما عناية ،ومل جنده يف تلك املدة � ً
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الف�صحاء ومغالبة البلغاء ،وهو بني �أظهرنا ال يخفى علينا حاله ،وكيف يخفى
ومن يعاين تلك ال�صناعة ي�شتهر بيننا كال�شم�س يف رابعة النهار لأنها من �أعظم
مفاخرنا؟ فعندما بلغ �سن الأربعني وادعى الر�سالة وحتدانا بالقر�آن ما راعنا �إال ما
وجدناه يف قر�آنه من تلك الف�صاحة البارعة والبالغة ال�صادعة اللتني ُرمينا عندهما
بالعجز و�أ�صبنا بالوهن.
أي�ضا قد انفرد ذلك القر�آن يف منهجه الذي �سلكه يف الف�صاحة والبالغة مبا
و� ً
نظريا ،فال هو من الأ�شعار وال الأراجيز ،وال من نوع اخلطب والر�سائل ،وال
ال جند له ً
له مثل يحتذى عليه ،وهذا يكون �أعرق يف الغرابة ،فعلى من مار�س حممد 
هذه الطريقة التي جاء بها يف قر�آنه وهي مل تعهد بني العرب �أجمع؟ �أيكون هو
�أول خمرتع لها ويبلغ فيها هذه الدرجة التي ال تلحق؟ ما هذه عادة املخرتعني
للأ�شياء ،بل عادة كل خمرتع �أن ي�صدر عنه اخرتاعه كالطفل ،و�سواه يربيه حتى
يبلغ الغاية التي متكن فيه ،و�أما �أن املخرتع يبلغ باخرتاعه الغاية الق�صوى التي
ال ت�ستطاع ولي�س بعدها منزلة ،فهذا �شيء مل يعهد يف املخرتعني من الب�شر ،وال
يبعد �أن يقال� :إنه غري ممكن يف قدرتهم ح�سب اال�ستقراء �إال �أن يكون االخرتاع
جدا ،فعدم ممار�سة حممد  لتلك ال�صناعة يف املا�ضي من عمره مبا
طفي ًفا ًّ
يبلغه تلك الدرجة التي ال تلحق ،وانفراد قر�آنه يف ذلك الأ�سلوب الذي بلغ
الغاية يف الف�صاحة والبالغة حتى عجزنا عن معار�ضته هو مبطل لالحتمال الذي
جوزمتوه و�أردمت �إدخال ال�شك علينا به ،فنحن ال نزال م�صدقني حمم ًدا 
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يف دعواه بدون �شك وال ريب ،ونقول� :إن ذلك القر�آن لي�س الإتيان به يف قدرة
الب�شر ،بل هو منزل من عند اهلل تعاىل كما ادعاه حممد .
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب ما احتوى عليه القر�آن

فانعطف �أولئك امل�شككون �إىل الطائفة الذين �صدقوا حمم ًدا  ب�سبب
�أنهم وجدوا القر�آن الذي جاء به م�شتمال على ال�صفات الفا�ضلة التي ال ميكن
اجتماعها يف كالم �إال �أن يكون من عند اهلل تعاىل ،و�إىل الطائفة الذين �صدقوه
ب�سبب انتظام حال �شريعته  واحتوائها على كل ف�ضيلة وتكفلها بانتظام
حال متبعيها ،فقالوا لهاتني الطائفتني :قد بلغنا �أن حمم ًدا قبل دعواه الر�سالة
قد �سافر �إىل بالد الروم يف جتارة مرتني ،وبلغنا �أنه اجتمع هناك ببع�ض رهبانهم
«بحريا الراهب الذي عندما ر�آه مع جتار قري�ش يف طريق ال�شام تفر�س به �أنه نبي
�آخر الزمان ،كما هو منقول يف ال�سري النبوية» ،فلعله نقل هذا القر�آن امل�شتمل على
الف�ضائل عمن ذكر ،وتعلم منه تلك ال�شريعة ،وجاء بالده وادعى الر�سالة ،وع�ضد
دعواه بذلك القر�آن وتلك ال�شريعة ،ولعدم وجود �أحد يف بالده من �أهل املعرفة
الذين ميكنهم معار�ضته بالإتيان مبثل ما جاء به توهمتم �أن ما جاء به ح�صل له من
جانب اهلل تعاىل دون �صنيع الب�شر.
ف�أجابتهم الطائفتان املذكورتان ب�أن مثل ذلك القر�آن املحتوي على تلك
ال�صفات الفا�ضلة التي مر �شرحها يف ا�ستداللنا ،وبيان �أن �أكرب العلماء واحلكماء
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وال�سيا�سيني يعجزون عن جمعها يف مثل ذلك الكتاب ،و�أن مثل تلك ال�شريعة
أي�ضا يف ا�ستداللنا من العقائد احلقة والأخالق
امل�شتملة على ما تقدم �شرحه � ً
احل�سنة والعبادات املبنية على احلكم والأ�سرار الباهرة والأحكام التي تتكفل
بانتظام �أحوال الأنام وغري ذلك مما �سبق �أن ا�ستيفاء عدده يحتاج �إىل جملدات،
كل ذلك لو فر�ض جواز تعلمه من الغري الحتاج �إىل زمان مديد يبلغ الع�شرات
من ال�سنني ،ولو كان املعلم من �أبرع احلكماء واملتعلم من �أعظم الأذكياء ،وحممد
�إمنا غاب عن بلده مكة يف جميع عمره الذي عا�شه بني �أظهرنا مع جتار قري�ش
الذين كانوا ي�أتون البالد الرومية للتجارة �أيا ًما معدودة هي مدة الذهاب والإياب
بني مكة وبالد الروم ،وق�ضاء م�صالح التجارة ،وهذه مدة ال تكفي لأن يتعلم فيها
حممد  بابًا واح ًدا من �أبواب �شريعته التي جاء بها ،وكل واحد منا يعلم
�صعوبة التعلم واحتياجه �إىل الزمان الكايف ،على �أن تعلم ما جاء به حممد 
للكاتب القارئ هو من ال�صعوبة واالحتياج �إىل الزمان املديد مبكان ،فكيف
وحممد � أمي ال يقر�أ وال يكتب؟ فكيف يجيز العقل تعلمه جميع ذلك مع
�أميته وق�صر زمان غيبته عن بلده؟
و�أميته  التي طاملا ن�سمعه يدعيها لنف�سه ،ويذكر يف القر�آن الذي يتلوه
أي�ضا يف االحتياج على �أن ما جاء
بني العام واخلا�ص �أنه النبي الأمي ،ويذكر فيه � ً
به هو من عند اهلل تعاىل لي�س بتعلم من الب�شر قول ربه له :ﮋﮄ ﮅﮆ ﮇ
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ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [العنكبوت،]48 /
هي �أي تلك الأمية ثابتة عندنا بال ريب؛ لأنه  قد ن�ش�أ بني �أظهرنا ،ومل نعلم
�سطرا واح ًدا
�أنه عانى �صنعة القراءة والكتابة ،وال ر�آه �أحد منا �أو نقل �إلينا �أنه خط ً
يو ًما من الأيام ،ولو �أنه كان يعرف تلك ال�صنعة بني قومه الذين ال يوجد منهم من
يعرفها �إال الأفراد القالئل ملا خفي علينا حاله يف تلك املدة ولو تق�صد �إخفاءها،
وكيف يتق�صده وال داعي يدعو �إليه ،بل الداعي يدعو �إىل �إظهار حاله ملا فيه
ال�صفة الكمالية بني تلك الأمة الأمية ،والعقل ال ي�صدق �أن هذا الرجل من قبل
تعلم تلك ال�صنعة �صمم على �أنه يتعلمها ويخفي حاله ،ثم ي�ستعني بها على تعلم
ذلك القر�آن وتلك ال�شريعة من بع�ض رهبان الروم ،ثم يدعي الر�سالة ،من �أين
�ضمن لنف�سه متام ذلك؟ ثم مت له �إخفاء حاله يف تعلم تلك ال�صنعة ،ومت له تعلم
ما جاء به ،وادعى تلك الدعوى ،ال يقول بذلك �إال كل مكابر �أو منقاد للأوهام.
وبعد ذلك كله ف�إن العقل ال ي�صدق بوجود معلم قد حوى جميع تلك
املعارف التي ا�شتمل عليها القر�آن وتلك ال�شريعة ،و�أحاط ب�أطراف تلك العوارف
ال يف بالد الروم وال يف غريها ،وقد ظهر لنا بعد خمالطتنا للروم �أن ما جاء به
حممد  ال يوجد عند علمائهم �أجمعني ،ف�ض ًال عن وجوده عند بع�ضهم ،بل
ر�أيناهم بعد املخالطة واالطالع على ما جاء به حممد  يعجبون من ح�سن
انتظام ال�شريعة ،ويقتب�سون منها ما يوافق �سيا�سة بالدهم ،فكيف يكون ذلك عند
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خفيا حتى يظهره ويجاهر به حممد 
علمائهم وال ي�شيعونه بينهم ويبقى ًّ
فيقتب�سون منه ما يقتب�سون؟
على �أنه يوجد فيما جاء به كثري مما يخالف دين الروم يف العقائد والأعمال
والأخالق ويذم ذلك منهم غاية الذم ،فكيف يقتنع العقل �أن بع�ض رهبان الروم
علَّم حمم ًدا ذلك؟ و�أي داع دعاه �إليه؟ على �أنه لو غ�ض النظر عن جميع املوانع
املتقدمة التي متنع من تعلم حممد  ما جاء به من بع�ض رهبان الروم ف�إنه
يوجد مانع �آخر قوي مينع من ذلك �ألبتة ،وهو �أن حمم ًدا  ما جاء بالقر�آن
وال�شريعة دفعة واحدة ،و�أظهر ذلك للنا�س يف �أول دعواه ،بل جاء بذلك ُم َف َّرقًا
ُم َن َّج ًما((( من �أول دعواه الر�سالة �إىل �أن مت دينه ،وانت�شر بني الطوائف الذين اتبعوه
والأمم الذين �صدقوه ،فكان ي�أتي بالآية والآيتني وال�سورة وال�سورتني من قر�آنه
على ح�سب احلوادث التي حتدث بينه وبني �أخ�صامه �أو فيما بني �أتباعه ،م�شتم ًال
ذلك على ما يقت�ضيه احلال من ا�ستدالل �أو دفع �شبهة �أو جواب �س�ؤال �أو غري
ذلك ،وكذلك �أحكام ال�شريعة كان يبلغها للنا�س �شي ًئا بعد �شيء على ح�سب
امل�صالح واحلوادث وامل�شاكل وال�س�ؤاالت ،في�أتي يف مقابلة كل �شيء من ذلك
بطبق املرغوب.
وامللخ�ص �أنه كان ي�أتي يف مقابلة كل حادث يحدث معه يف مدة دعواه
مبا ينا�سبه ويوافقه من القر�آن وال�شريعة ،وهذه الكيفية معلومة بال�ضرورة لنا وملن
مفرقًا مل ينزل جملة واحدة( .م).
((( ُم َن َّج ًماَّ :
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نقل لهم خربه و�سريته بالتواتر ال�صحيح ،وحينئذ يقال :ما الذي �أعلم بع�ض
رهبان الروم بجميع احلوادث امل�ستقبلة التي �سوف تقع وتتفق ملحمد  بينه
وبني �أخ�صامه �أو �أتباعه ،فعلمه لكل منها ما ينا�سبه من القر�آن ومن ال�شريعة،
فعرف جواب كل �س�ؤال �سوف يرد عليه ،ودفع كل �شبهة وحكم كل حادثة يتفق
حدوثها يف مدته ،وهو �أورد لكل �شيء من ذلك ما يجب له يف وقته م�سد ًدا مقن ًعا
للأفكار ،و�إنا نرى من تلك احلوادث ما ال يخطر يف بال �أحد �أنه �سوف يقع �أو يتفق
وقوعه �إىل �آخر الدهر.
ومن يطلع على جميع ما حدث من احلوادث يف مدة دعواه  يعلم �أن
�إحاطة بع�ض رهبان الروم الذي تزعمونه بجميع ما �سوف يحدث يف تلك املدة
وا�ستح�ضار ما يلزم له هو من املحال �ألبتة ،ال يقول به �إال كل عنيد ،و�إن قلتم� :إنه
يوجد يف �أتباع حممد  رجل «قيل هو �سلمان الفار�سي  ،وقيل غريه»،
هو من �أمة �شهرية باملعارف ونظامات املمالك ،فما املانع من �أن حمم ًدا 
يتعلم من ذلك الرجل �أحكام ما يرد عليه من احلوادث ،و�أجوبة ما يلقى عليه من
امل�سائل ،ودفوع ما يعار�ض به من ال�شبه وغري ذلك ،كل �شيء ي�أخذه عنه يف وقته،
فكلما ورد عليه �أمر من ذلك جلاء �إىل ذلك الرجل و�س�أله عنه ،فيعلمه ما يقت�ضيه
احلال ،قلنا� :إن توهم هذا الأمر من ال�سخافة مبكان:
�أو ًال :ال يخفى �أن �أمر التعلم ال يت�أتى يف جل�سة واحدة وال يف جل�سات قليلة ،وال
يتم يف اخلفية ،بل التعليم �إمنا يتم �إذا اختلف املتعلم �إىل املعلم �أزمنة متطاولة ومد ًدا
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متباعدة ،ولو كان الأمر كذلك ال�شتهر بني اخللق �أن حمم ًدا  يتعلم العلوم
من فالن ،واحلال لي�س كذلك.
معلما ملحمد  جميع تلك العلوم التي وجدت
وثانيا :لو كان ذلك الرجل ً
ً
يف قر�آنه و�شريعته لكان يف غاية الف�ضل والتحقيق ،ي�شار �إليه بالبنان ،واحلال �أن
ذلك الرجل الذي تزعمونه لي�س بهذه الدرجة ال�سامية ،بل وال هو من امل�شاهري
باملعرفة بني النا�س ،ويوجد كثري من �أتباع حممد  يفوقونه يف الإحاطة ب�أحكام
ال�شريعة بدرجات ،وهو نف�سه يكت�سب منهم وممن دونهم ويتعلم ما يحتاج �إليه،
ويخ�ضع لديهم خ�ضوع املتعلم للمعلم ،وال ي�صدق العقل �أن يقتدر على �إخفاء
حاله بهذه الدرجة.
وثالثًا :لو كان هو املعلم ملحمد  ال�ضطر حممد �إىل تقدميه يف املرتبة واملقام
بني �أتباعه على جميعهم ،ولو مل ُي ْقمه حممد يف تلك املنزلة ملا �صرب هو على ذلك،
ونحن نراه بني �أتباع حممد دون كثري منهم يف الرتبة ،وهو را�ض بذلك غري متنكر
منه.
وراب ًعا� :إنا قد خالطنا فيما بعد �أمة ذلك الرجل فلم جند عندها جميع ما جاء
حممد  من العلوم والأحكام وال�شريعة اجلامعة لكل خري ،وكثري منها مل
منا�سبا
يوجد عندهم منه عني وال �أثر ،بل وجدناهم يقتب�سون من �شريعته ما يرونه ً
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ل�سيا�سة بالدهم ،فمن �أين جاء ذلك الرجل جميع تلك املعارف و�أمته حمرومة
منها؟
فكل ذلك يبطل هذه االحتماالت التي �أوردمتوها علينا �أيها امل�شككون،
ويلقيها يف حيز الإهمال ،فنحن ال نزال م�صدقني بدعوى حممد  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -بدون �شك وال ريب.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب اعتبار �أحوال ثالث طوائف

فما �أولئك امل�شككون �إال الطائفة الذين ا�ستدلوا على �صدق حممد 
ب�إقرار �أهل الف�صاحة والبالغة بالعجز عن معار�ضة قر�آنه ،وب�شهادة �أهل املعرفة يف
ف�ضائل الكالم با�شتمال القر�آن على ال�صفات الفا�ضلة التي يعجز عن جمعها
يف مثله كل �أحد من الب�شر ،ويعجز بع�ض �أهل الف�صاحة والبالغة عن معار�ضة
أي�ضا بدليل عدم التعر�ض لها ،بل انحازوا �إىل حماربته التي �سببت قتل
قر�آنه � ً
�أنف�سهم و�سبي ذراريهم وتخريب ديارهم وجالءهم عن �أوطانهم ،فرتكوا الطريق
ال�سهل وهو املعار�ضة لو متكنهم ،و�سلكوا �سبيل املحاربة التي هي �أ�صعب ال�سبل،
فقالوا لهم :وما يدريكم �أن الطائفتني اللتني �إحداهما �أقرت بالعجز عن املعار�ضة،
والأخرى �أقرت با�شتمال القر�آن على الف�ضائل التي ال تلحق ،واتبعوا جمي ًعا
حمم ًدا  ،كان ذلك منهم لغر�ض من الأغرا�ض وغاية يبلغونها يف ذلك
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االتباع ،ف�أقروا بذلك الإقرار و�أتوا بتلك ال�شهادة ليكون ذلك حجة لهم على
من يلومهم.
و�أما الطائفة الذين تركوا املعار�ضة وانحازوا �إىل املحاربة التي �سببت لهم
تلك الأ�ضرار فرمبا يكون حممد  هو الذي ابتد�أهم باملحاربة ،وب�سبب
ا�ستعار نار احلرب مل تبق لهم فر�صة للمعار�ضة ،ومل ميكنهم حممد  من
ذلك ،وبهذا ال�سبب تركوا الطريق ال�سهل و�سلكوا ال�سبيل ال�صعب ،فهم قد
إجلاء ،ف�أجابتهم هذه الطائفة ب�أن قولكم يف حق الطائفتني الأوليني
�أُ ِجلْئوا لذلك � ً
�أنه يحتمل �أن يكون ما ح�صل منهم من الإقرار وال�شهادة واالتباع لغر�ض من
الأغرا�ض وغاية ينالونها يف ذلك فهو قول ُم َ�س ْر َبل((( باملجازفة ،وجمرد عن كل
روية؛ لأنه ال يخفى �أن �أ�صعب �شيء على العاقل مفارقة دينه الذي يرجو فيه
ّ
النجاة يف الدنيا والآخرة ،و�أ�صعب �شيء بعد ذلك عليه مفارقة عوائده التي مرن
عليها وتلقاها عن �أ�سالفه ،حتى �إن البع�ض و�إن ا�ست�شعر برداءة عوائده ي�صعب
عليه مفارقتها ،وحتكم عليه نف�سه مبالزمتها.
وعلى هذا فالعاقل ال يفارق دينه �إال �إذا تيقن النجاة يف دين �سواه ،وال
يهجر عوائده ال �سيما املوروثة �إال ل�سبب قوي قاهر ،فهاتان الطائفتان نراهم قد
فارقوا دينهم الذي يرجون به جناتهم وعوائدهم التي مرنوا عليها ،و�صاروا يذمون
جميع ذلك �أ�شد الذم ،و�أقروا بالعجز عن املعار�ضة ،و�شهدوا بف�ضل القر�آن مبجرد
((( ُم َ�س ْر َبلُ :م ْ�س َبغ( .م).
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اطالعهم عليه بدون �أدنى خوف من جانب حممد  ملا لهم من الع�صبية
القوية بدون احتياج �إىل �أموال يف يده ،بل قبل �أن تقوم له ع�صبية و�أن يح�صل
يف يده �شيء من الأموال ،وبدون �سبب من الأ�سباب امللجئة لذلك ،يعلم ذلك
من ا�ستق�صاء حالهم وحاله واالطالع على كيفية اتباعهم له ،فلوال �أنهم جزموا
بالعجز عن املعار�ضة وباحتواء القر�آن على تلك الف�ضائل التي يعجز عن جمعها
الب�شر ملا �أقروا و�شهدوا بذلك ،وملا كان منهم ذلك االتباع الذي فارقوا به دينهم
الذي يعتقدون به جناتهم وكابدوا م�شقة هجر عوائدهم وهم عقالء فطناء �آمنون.
و�أما قولكم يف حق الف�صحاء البلغاء الذين ظهر عجزهم عن املعار�ضة
برتكهم �إياها ،و�سلوكهم �سبيل املحاربة التي جاءتهم بالأ�ضرار� :أنه رمبا ابتد�أهم
حممد  باملحاربة ومل يجدوا فر�صة للمعار�ضة ،ومل ميكنهم حممد منها،
فنقول :لو كان ما ح�صل بينهم وبني حممد  من دعوته لهم وامتناعهم قد
حدث يف واقعة واحدة ويف مدة وجيزة لرمبا كان العقل ي�صدق بذلك االحتمال
الذي قلتم به ،ولكن احلال لي�س كذلك ،ف�إنهم ما حتاربوا معه  حتى حتداهم
مرارا ،ونادى على رءو�س الأ�شهاد بعجز الب�شر عن معار�ضته ،وم�ضى على
بالقر�آن ً
ذلك مدة من الزمان لي�ست بقليلة ،وهو يف ق�سم كبري من �أولها مل يكن  ذا
�أتباع ي�صلح عددهم للمحاربة.
متحديا بذلك،
ثم بعدما ا�ستعرت نار احلرب بينه وبني هذه الطائفة مل يزل
ً
ويدعوهم �إىل املعار�ضة كلما وجد فر�صة لها ،وقد كان يح�صل بينه وبينهم هدن
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كثرية ،ويجتمع هو و�أ�صحابه معهم يف �أوقاتها ،فكان ميكنهم يف �أثناء تلك الهدن
والفر�ص �أن ي�أتوا باملعار�ضة لو �أمكنتهم ،وير�سلوا �إليه ما يعار�ضون به ،وين�شروه بني
ن�صريا ،ولكن مل جندهم حاولوا ذلك ال يف �أول دعواه
�أحياء العرب وال يعدمون ً
وال يف وقت احلرب وال يف زمن ال�سلم ،وما التجئوا �إىل ف�صاحتهم وبالغتهم �إال
يف هجائه وهجاء �أتباعه ،و�أما املعار�ضة فما تفوهوا يف جانبها ببنت �شفة ،ولو ح�صل
منهم �شيء منها ملا خفي علينا ،ولكانت نقلته الرواة �إىل امل�شارق واملغارب.
فهذه االحتماالت التي �أردمت ت�شكيكنا بها باطلة زاهقة ،ال يجوزها �إال
كل عدمي التدقيق َغ ِب َي عن حقيقة �أحوال �أولئك الطوائف مع حممد ،
فنحن نرف�ض جميع تلك االحتماالت الواهية ،وال نزال ُم ِق ِّرين م�صدقني بدعوى
حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -معتمدين على دليلنا املتقدم بدون ارتياب.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب خوارق العادات

فانعطف �أولئك امل�شككون �إىل الطائفة الذين �صدقوا دعوى حممد 
ملا �شاهدوه من خوارق العادات وخمالفة النوامي�س الطبيعية التي ظهرت على
يديه ،فقالوا لهم :يحتمل �أن جميع ما �أظهره حممد  من اخلوارق كان
من نوع ال�سحر ،ف�سحر �أعينكم حتى تخيلتم وقوع ذلك ،ف�أجابتهم تلك الطائفة
ب�أن حالة حممد  لي�ست حالة �ساحر ،ف�إنه ي�أمر باخلري وينهى عن ال�شر،
والذي يعهد من ال�سحرة �أنهم �أ�شرار �شهوانيون ،ي�أتون ب�أعمال ال�سحر لنوال
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م�آربهم اخل�سي�سة ،وحممد  ال يظهر �شي ًئا من الأعمال اخلارقة للعادات
لأجل غر�ض خ�سي�س ،وال ي�أتي بذلك �إال ليقنع العقول باتباع ما جاء به من
ال�شريعة التي حتتوي على مكارم الأخالق ،وت�أمر بالتخلي عن ال�شرور والتحلي
باخلريات ،فحالته حالة الر�سل الذين تقدموه من كمال ال�صفات ،و�سلوك �سبيل
اال�ستقامة ،وهداية اخللق �إىل احلق ،وال�سري يف منهج النجاح ،وهو م�ؤيد دعواه
مبثل ما �أيدوا دعواهم من خرق النوامي�س الكونية التي ال يقدر على خرقها �إال
اهلل تعاىل ،وذلك يكون كالت�صديق منه تعاىل لدعوى ذلك الر�سول ،ك�أنه تعاىل
يقول� :صدق عبدي فيما يبلغ عني ،وخرقي للنوامي�س الكونية على يديه هو
ت�صديقي له يف دعواه «وقد تقدم تو�ضيح ذلك ب�أوفى بيان ،فارجع �إليه �إن �شئت».
على �أن بع�ض تلك اخلوارق التي ظهرت على يدي حممد  ال
ي�صدق العقل �أن لل�سحرة قدرة عليها ،وذلك كان�شقاق القمر الذي �شاهده
احلا�ضر والبادي ،ف�إنه كما ر�آه احلا�ضرون عند حممد  الذين طلبوه منه ،فقد
�شاهدوه و�أخربوا به امل�سافرين الواردين من �أمكنة بعيدة ت�ساوى �أفقهم مع �أفق
احلا�ضرين ،فهب �أن حمم ًدا � سحر �أعني احلا�ضرين عنده حتى �شاهدوا �أن
القمر قد ان�شق ،فهل يف قدرته �أن ي�سحر �أولئك امل�سافرين الذين كان كل فريق
منهم يف مكان من البادية؟ ال يقول بذلك �إال كل مكابر �أو جاهل مبقدار قدرة
ال�سحرة يف �أعمالهم.
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على �أننا بعدما �صدقنا حمم ًدا  ب�سبب تلك اخلوارق ،واطلعنا على
�شريعته �أمت االطالع ،وخالطناه �أ�شد املخالطة ،ودققنا النظر يف �أحواله  ،مل
جند يف �شريعته �إال كل ا�ستقامة وكل ما ي�ؤول على العامل بها بجلب اخلري ودفع
ال�ضري ،ك�شرائع الر�سل املتقدمني يف �أ�صل اال�ستقامة ،فائقة عليها با�ستيفاء �أبواب
الكماالت ،ومل جند فيه  ما ينكره العقل �أو يرتاب فيه الفكر ،ولي�س �ش�أنه
�ش�أن ال�سحرة ،وال حاله حال املحتالني على حت�صيل حطام الدنيا ونوال �شهواتها،
بل د�أبه هداية النا�س �إىل منهج اال�ستقامة و�أداء �شكر املوىل تعاىل ،و�صلة الأرحام
و�إطعام الطعام للم�ساكني والأيتام ،مع �شفقة منه على �أتباعه ك�شفقة الوالد
احلنون ،ال طمع له يف �أموالهم ،وال ميل فيه �إىل ملذاتهم ،بل هو يتف�ضل عليهم
بالإح�سان �ش�أن الر�سل قبله عليه وعليهم �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
فعلى جميع ما قدمنا مل يبق لنا ريب يف �صدق دعواه ،وهذا الت�شكيك
منكم ذاهب �أدراج الرياح ،و�ساقط يف نظر كل من�صف ،فنحن ال نزال م�صدقني
حمم ًدا  يف دعواه ،م�ؤمنني بكل ما جاء به من عند اهلل تعاىل ،واهلل ويل
التوفيق.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سب انطباق العالمات عليه

فانعطف �أولئك امل�شككون �إىل الطائفة الذين ا�ستدلوا على �صدق
حممد  ب�سبب �أن العالمات التي وردت يف الكتب املن�سوبة للر�سل
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املتقدمني التي تكون يف ر�سول ير�سله اهلل تعاىل بعدهم قد انطبقت عليه ،فقالوا
لهم :وما �أدراكم �أن تلك العالمات قد انطبقت على ر�سول قد م�ضى قبل �أن قام
حممد  بدعواه ،ف�أجابتهم تلك الطائفة ب�أننا قد بحثنا يف تاريخ �أحوال الر�سل
الذين تقدموا حمم ًدا  ،وجاءوا بعد ورود تلك العالمات يف تلك الكتب،
فلم جند واحدا منهم قد انطبقت عليه جميع تلك العالمات ،ولو كان واحد منهم
كذلك ملا خال ذكره من جميع تواريخ الر�سل ،ولكانت �أخباره تنقل �إلينا ولو يف
بع�ض الأقا�صي�ص؛ لأن مثله ال يندر�س((( ذكره هذا االندرا�س ،نعم قد وجد من
وجدت فيه بع�ض تلك العالمات ،ولكن مل يوجد من توفرت فيه ب�أجمعها ،وقد
�أو�ضحنا هذا يف تقرير ا�ستداللنا «فلرياجع هناك».
فقالوا لهم :وما �أدراكم �أنه قد ي�أتي يف الزمن امل�ستقبل ر�سول من طرف
اهلل تعاىل تنطبق عليه جميع تلك العالمات ،ويكون هو املراد يف تلك الكتب،
وانطباق العالمات الآن على حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -كان بطريق
ال�صدفة واالتفاق ،و�إن كان وجود تلك العالمات وتوفرها يف �شخ�صني بعي ًدا
جدا ،ولكن العقل ال يحيله ،ف�أجابتهم تلك الطائفة ب�أنا نعتقد �أن اهلل تعاىل الذي
ًّ
ين�سب �إليه �إر�سال �أولئك الر�سل الذين جاءوا بتلك الكتب و�إيحا�ؤها �إليهم
هو عليم حكيم ،فال بد �أن يعلم كل م�ستقبل ي�أتي ،ف�إذا كان يعلم �أنه �سوف
ي�أتي حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ويدعي الر�سالة وتنطبق عليه جميع تلك
((( َي ْن َدرِ�س :يذهب �أثره( .م).
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العالمات ،واحلال �أنه غري مراد و�إمنا املراد من ي�أتي بعده ،فال بد مبقت�ضى حكمته
�سبحانه �أنه كان ينبهنا على ذلك ولو بعبارة واحدة ،ب�أن يقول يف تلك الكتب �إنه
ي�أتي واحد يدعي الر�سالة وتنطبق عليه جميع تلك العالمات التي تذكر يف كتب
ر�سلي ،ولكنه غري املراد يل و�إمنا املراد من ي�أتي بعده ،وحيث مل يرد منه �سبحانه
�شيء من ذلك فوجب �أن يكون حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -هو املراد قط ًعا.
واحتمال وجود العالمات يف �شخ�صني الذي قلتم �إن العقل ال يحيله قد
تبني بهذا التقرير �أنه حمال؛ لأنه يقت�ضي �إما جهل اهلل تعاىل يف حوادث امل�ستقبل
�أو �إجراء �أعماله �سبحانه على خالف احلكمة ووقوع التلبي�س منه تعاىل على
عباده ،وكل ذلك حمال ،فما �أدى �إليه يكون حماال ،ف�إذًا وجود تلك العالمات
يف �شخ�صني ال يجيزه العقل ،فمحمد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -الذي وجدت
فيه ب�أجمعها هو املراد �ألبتة ،وقد �شرحنا ذلك يف تقرير ا�ستداللنا ب�أكمل بيان،
«فلرياجع هناك» ،فنحن ال نزال م�صدقني بدعوى حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم -
بال �شك وال ريب.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب توافق الأدلة على �صدقه

فمال �أولئك امل�شككون �إىل الطائفة الذين ا�ستدلوا على �صدق حممد -
عليه ال�صالة وال�سالم  -ب�أنه لو مل يكن �صادقًا يف دعواه ملا اتفق على ت�صديقه
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�أولئك الطوائف العقالء بعدما كانوا خمالفني له �أ�شد املخالفة ومكذبني �أ�شد
التكذيب ومتع�صبني لعقائدهم وعوائدهم ،وملا توفرت لهم تلك الأدلة ،لكن قد
اتفقوا وتوفرت لهم تلك الأدلة فيكون �صادقًا ،فقالوا لهم :يحتمل �أن يكون كل
ظنيا ال يفيد اليقني ،و�إذا كان احلال كذلك
دليل من �أدلة �أولئك الطوائف دلي ًال ًّ
ظنيا� ،إذ لي�س حقيقة املجموع �إال تلك الأفراد ،فكيف
فمجموع الأدلة يكون ًّ
يعتمد على ذلك يف االعتقاد ومفارقة الدين ،ويحتمل �أن حمم ًدا بقوة حجته
ظنيا
وحدة خاطره التي فطر عليها قد �صور لكل طائفة من تلك الطوائف دلي ًال ًّ
وحاله بحلية اليقني.
ف�أجابتهم تلك الطائفة ب�أن كل طائفة من تلك الطوائف امل�ستدلة بتلك
الأدلة �إذا ت�أمل العاقل يف �ش�أنهم من �أنهم عقالء متع�صبون ملا هم عليه من العقائد
والعادات ال ي�صدق عقله ب�أنهم يعتمدون يف مفارقة دينهم وعوائدهم على دليل
ظني ،ويت�ساهلون يف حترير دليلهم واعتماد اليقني فيه؛ لأن �إقدامهم على ما �أقدموا
عليه لي�س � ًأمرا طفي ًفا حتى يهملوا التحقيق والتدقيق فيه ،فالذي يقنع به العقل
ال�سليم �أن كل طائفة منهم مل تعتمد يف اتباعها حمم ًدا  -عليه ال�صالة وال�سالم
 �إال على دليل يقيني يفيد اجلزم ،وعلى فر�ض �أن هذا التقرير ال يفيد القطع ب�أنكل دليل من تلك الأدلة هو يقيني ،فاتفاق تلك الأدلة على نتيجة واحدة وهي
�صدق حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -مما يفيد �صحة دعواه ،ويكون ذلك دلي ًال
لنا م�ستق ًّال يوجب لنا اجلزم بذلك.
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ظنيا فمجموع الأدلة يكون كذلك
وقولكم� :إذا كان كل دليل على حدته ًّ
�إذ لي�س املجموع �إال تلك الأفراد هو قول ممنوع؛ لأنه و�إن يكن املجموع لي�س �إال
الأفراد ،ولكن حكم كل فرد غري حكم املجموع يف املح�سو�سات واملعقوالت كما
ال يخفى «قد مر ب�سط الكالم يف هذا املقام يف الرد على امل�ؤولني لأدلة الطوائف
الذين �صدقوا الرجل املر�سل من عند امللك ،ويزاد هنا على ذلك بع�ض البيان»،
�أال ترون �أن احلبل ال َّث ِخني((( هو جمموع خيوط كل منها على حدته ي�ستقل
بقطعه الولد ال�صغري ،و�أما جمموع تلك اخليوط وهو احلبل فيعجز عن قطعه �أقوى
الرجال ،وكذلك احلال فيما لو خرج جماعة كثريون من جمتمع ح�ضروا فيه
خطيبا خطب بينهم ،و�أخرب كل واحد منهم �أن اخلطيب يف �أثناء خطبته �سقط عن
ً
ظنيا يحتمل
منرب اخلطبة و�شج ر�أ�سه ،فخرب كل واحد منهم على حدته و�إن كان ًّ
�أنه كذب ،ولكن جمموع �أخبارهم تفيد اليقني.
ويحيل العقل �أن ه�ؤالء اجلماعة الكثريين قد تواطئوا على الكذب وهم
خمتلفون يف الأفكار وال جامع يجمعهم على اختالف ذلك اخلرب ،وكذلك �إذا
قال جماعة� :إن الأمري قد ح�ضر من �سفره �إىل البلدة ،ف�أحدهم قال :لأين ر�أيت
اليوم ثيابه قد ح�ضرت مع بع�ض خدمه ،والآخر قال :لأين ر�أيت خدامه اخلا�صة
بخدمته قد ح�ضروا ،والآخر قال :لأين ر�أيت ولده العزيز الذي من عادته �أال
ح�ضرا قد ح�ضر ،والآخر قال :لأين �سمعت �أ�صوات املدافع
�سفرا وال ً
يفارقه ال ً
(((	ال َّثخني :الغليظ( .م).
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قد �ضربت ،ف�س�ألت عن ذلك بع�ض املدفعيني فقال يل� :إن الأمري قد ح�ضر،
والآخر قال :لأين ر�أيت �أرباب الوظائف يف احلكومة م�سرعني ملالقاته وال�سالم
عليه عند خروجه من ال�سفينة ،وهم �أخربوين بذلك ،والآخر قال كذا ،والآخر
ظنيا ،ف�إن العقل ال
قال كذا ،وكل منهم �أتى بدليل �إذا نظر �إليه بحد ذاته يكون ًّ
ينظر �إىل كل دليل على حدته ،بل يعترب جمموع تلك الأدلة ويقول� :إن اتفاقها
ال يكون بطريق ال�صدفة ،ويجزم ب�سببها بح�ضور الأمري �ألبتة ،فقد ظهر �أن الأفراد
ظنيا ،ولكن جمموعها قد �صار يقي ًنا باالجتماع يفيد
من الأدلة و�إن كان كل منها ًّ
اجلزم.
و�أما قولكم :يحتمل �أن حمم ًدا  -عليه ال�صالة وال�سالم  -بقوة حجته
ظنيا وحاله بحلية اليقني،
وحدة خاطره التي فطر عليها قد �صور لكل طائفة دلي ًال ًّ
فهذا كالم من مل يعرف حقيقة الأدلة التي اعتمد عليها �أولئك الطوائف ،ف�إن
�أكرثها مل يتح�صل ب�صنع من حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -فكيف يقال �إنه
هو الذي �صوره وحاله؟ ت�أملوا كيف ميكن ملحمد -عليه ال�صالة وال�سالم � -أن
يحدث يف الف�صحاء والبلغاء العجز عن معار�ضة قر�آنه �إذا مل يكن نف�س القر�آن
معج ًزا «وقد مر رد ال�شبه الواردة على هذا يف �أول الكالم مع املاديني ،فلرياجع
هناك».
هب �أن حمم ًدا �ألزم نف�سه بالعالمات املذكورة يف الكتب املن�سوبة للر�سل
املتقدمني التي هي من نوع الأخالق والأفعال االختيارية على زعم �أنه املطلع على
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تلك الكتب ،مثل �أنه يحب الرب ويبغ�ض الإثم ،ويحكم بالعدل ويحارب ونحو
ذلك ،فهل ميكنه �أن يحدث يف نف�سه العالمات اجل�سدية مثل� :إن عالمة ملكه
قويا؟ وهل ميكنه �أن يحدث العالمات التي لي�ست اختيارية بل
بني كتفيه ،وكونه ًّ
هي من قبيل احلظوظ يف العامل ،مثل كون ال�شعب حتته ،وكون الهدايا ترد �إليه من
امللوك ،وكون الأغنياء تنقاد له ،و�أن الربية ترفع �صوتها بذكره ،وهي الديار التي
ي�سكنها قيدار ،وكونه احلجر الذي رف�ضه البناءون و�صار ر�أ�س الزاوية ،و�أنه �أعطي
�سلطانًا على الأمم ،و�أن احلب�شة جتثو له ،و�أن ملوك اليمن ت�أتيه بالقرابني ،وهذه الأمم
تخ�ضع له وتدين له بالطاعة ،وكونه يعطى من ذهب �سب�أ ،وهو و�أتباعه مثل الزرع
الكثري على وجه الأر�ض ،و�أن �سلطانه يكرث يو ًما فيو ًما ،و�أنه بعد ظهوره تك�سرت
الأ�صنام و�ألقيت �إىل الأر�ض ،و�أن الطيور ت�أكل حلم امللوك الذين يحاربونه ،و�أن
�أتباعه يقودون امللوك وي�سوقونهم بال�سال�سل والأغالل ،و�أن اهلل �أغار بهم �شعب
�إ�سرائيل� ،أغارهم و�أغ�ضبهم ب�شعب جاهل؟ «قد مر تطبيق هذه العالمات يف
كالم الطائفة الذين ا�ستدلوا ،فليرُاجع هناك» ،فقد ثبت مبا قررناه �أن كل احتمال
�أوردمتوه لت�شكيكنا هو غري جائز ال ي�صدقه العقل ال�سليم اخلايل عن التع�صب،
فنحن ال نزال م�صدقني دعوى حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -بدون ارتياب.
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�شبهتهم على الذين كانوا ماديني

فانعطف �أولئك امل�شككون �إىل الطائفة الذين كانوا ماديني طبيعيني ثم
�صدقوا حمم ًدا ،واتبعوه مبا �شرح لهم العامل املحمدي و�أبانه من الدالئل التي
تدل على بطالن مذهبهم يف �إنكار �إله العامل والوحي ،وتدل على �صحة دين
حممد  وموافقته للعقل و�أحكامه اليقينية ،مع دفع ال�شبه التي كانت عقابًا
يف �سبيل ت�صديقهم ،فر�أى �أولئك امل�شككون بعد اطالعهم على ما جرى بني هذه
الطائفة وبني ذلك العامل املحمدي من املذاكرات واملباحثات �أن كل �شبهة يرجون
بها �إدخال ال�شك على هذه الطائفة قد دفعها ذلك العامل يف مباحثاته و�أظهر
بطالنها ،ف�سقط يف �أيديهم وقالوا :مل يبق لنا مع هذه الطائفة �إال �أننا ن�شككهم
يف كالم هذا العامل الذي كان كالمه �سبب �إقناعهم يف اتباع حممد ،
فقالوا لهم :لعل هذا العامل يكون قوي احلجة كثري االطالع مت�ضل ًعا يف �أ�ساليب
املباحثات ف�سحر عقولكم ب�سحر بيانه ،حتى خيل لكم بطالن ما يخالف �شريعته
من مذهبكم و�صحة دين حممد  ،فكان عليكم �أن تثبتوا وال ترتكوا اعتقادكم
املبني على علومكم الطويلة العري�ضة ملجرد مذاكرة ذلك العامل ومباحثته.
ف�أجابتهم تلك الطائفة ب�أننا قوم �أ�صحاب عقول ،ولنا باع طويل يف املناظرات
وفطنة تامة يف تلقاء من يناظرنا ،فال تخال �أن ذلك العامل املحمدي �أو �أعظم منه
بكثري يقدر على متويه احلجج علينا و�إقناع عقولنا بغري ال�صواب ،وكل ما نظرنا
فيه و�أقنع به عقولنا قد �سلك فيه �سبيل البيان العقلي الوا�ضح ،وجرى يف ذلك
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على مقت�ضى �صريح العقل ،ف�أثبت لنا �أو ًال حدوث مادة العامل بدليل وا�ضح
مبني على اكت�شافاتنا يف حقائق الكائنات ،ثم �أقام لنا الدليل على وجوب �أو
وجود �إله حمدث للعامل ،ووجوب ات�صافه بال�صفات التي َت ُدلُّ عليها �آثاره يف هذه
الأكوان ،ودفع عنا �شب ًها كانت مانعة لنا من الت�صديق بوجود ذلك الإله ،و�ضرب
لنا الأمثلة على ذلك ب�أو�ضح بيان ،و�أيقظ عقولنا لال�ستدالل على وجود ذلك
الإله �سبحانه وعظمة �صفاته ووفور حكمته مبا ذكرنا به من تفا�صيل الكائنات
و�أ�سرارها املنطوية يف مباحثنا املدونة يف كتب علومنا على �أكمل تبيان ،ثم وفق
لنا بني ما ورد يف �شريعة حممد  وبني ما جاء يف علومنا مما ظاهره املخالفة
لها ،حتى زال نفورنا عما ورد يف تلك ال�شريعة ،ثم �أبان لنا الأ�ضرار التي تن�ش�أ يف
العامل الب�شري من االعتماد على اعتقاداتنا ال �سيما من �إنكار البعث للإن�سان،
ثم بعد ذلك ت�أملنا يف الأدلة التي اعتمدها الطوائف الذين اتبعوا حمم ًدا 
و�صدقوه ب�سببها ،فظهر لنا �أنها �صحيحة دالة على �صدقه ،يقينية الداللة ال �سيما
جمموعها الذي ال يحتمل توفره بوجه ال�صدفة واالتفاق.
فعند ذلك ظهر لنا احلق ،ولي�س بعد احلق �إال ال�ضالل ،ونحن دائما بني
الأنام نطنطن ب�أننا �أحرار الأفكار نذعن للحق �أينما كان ،فكيف بعد ذلك كله
نكابر ونخالف ال�صواب وال �سيما مكابرة تعود علينا بال�شقاء الأبدي وخ�سارة
�أنف�سنا؟ فلم ي�سعنا بعد ذلك �إال ت�صديق حممد  واتباعه ،ف�صدقناه واتبعناه
ب�أكمل �إميان و�أحكم �إيقان ،ف�إيرادكم هذا الت�شكيك يف كالم ذلك العامل
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املحمدي ال يجديكم نف ًعا ،فكفوا عنا ب�سالم ،فعند ذلك رجع �أولئك امل�شككون
عن �أولئك الطوائف �صفر الأيدي بخفي حنني ،واهلل ال ي�صلح عمل املف�سدين.
أ�صرت على التكذيب
ذكر طائفة كانت خامدة الأفكار و� َّ

هذا ،وقد كانت طائفة من �أولئك اجلماهري الذين قام بينهم حممد 
بدعواه ،خامدة الأفكار جامدة يف تع�صبها جمود الأحجار ،فعندما �سمعوا بدعوى
حممد  و�شاهدوا الطوائف الذين اتبعوه ر�أوا ب�سوء اختيارهم �أن يلتزموا
التع�صب الأعمى ملعتقداتهم وعاداتهم ،ويكذبوا دعواه  بدون ا�ستناد �إىل
�شيء �سوى قولهم� :إنا وجدنا �آباءنا على هذه االعتقادات والعادات ،فال نرتك
�شي ًئا منها لدعوى حممد  ،وكيف نرتك �شي ًئا من ذلك وقد م�ضى عليه
�أ�سالفنا وعملنا �سنني عديدة؟ ف�أ�صروا على هذا اجلمود البارد والفكر اخلامد،
فه�ؤالء القوم قد بقوا يف �ضاللهم مع اتباع خطة دنيئة وخلة وبية ،مل يتبعوا
ال�صواب ومل ينا�ضلوا عن خمتارهم منا�ضلة ذوي الألباب ،ف�سقطوا يف مهاوي
اخل�سران ،وانحطوا يف دركات الهوان ،واهلل  ال يعذرهم يف ذلك العناد ،وال بد
�أن ينتقم منهم يف يوم التناد.
و�إن قيل� :إن ه�ؤالء القوم كما ذكرت عنهم �أفكارهم خامدة ،فلعل ذلك
عذرا ،فيقولون :يا ربنا ،مل يكن عندنا من الفكر عندما
يكون لهم عند اهلل تعاىل ً
ادعى حممد  الر�سالة ما يو�صلنا �إىل ا�ستي�ضاح دعواه ،فلذلك بقينا م�صرين
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على تكذيبه ،قلت� :إن خمود �أفكارهم لي�س لنق�ص يف �أ�صل خلقتهم و�ضعف
فطري يف عقولهم وجبلتهم ينزل بهم �إىل درجة املجانني �أو احليوانات العجم
حتى يعذروا عند اهلل تعاىل يف جمودهم على تكذيب دعوى حممد  وعدم
ا�ستي�ضاحهم لها ،وي�سقط بذلك عنهم التكليف الإلهي الذي كلف اهلل تعاىل
به عباده على �أل�سنة ر�سله عليهم ال�سالم ،بل ذلك اخلمود فيهم قد ن�ش�أ من
انغما�سهم يف ال�شهوات والتفاتهم �إىل اللذات ،وانهماكهم يف حت�صيل رغائبهم
الدنيوية وبلوغ �أهوائهم الدنية ،فا�ستثقلوا لأجل ذلك �سلوك �سبيل اال�ستب�صار،
وركنوا �إىل الذلة وال�صغار.
والدليل على ذلك �أننا نراهم يف حت�صيل رغائبهم وجمادلة �أخ�صامهم يف
مقا�صدهم �أ�صحاب �أفكار و�أنظار وا�ستدالالت ذات �أخطار ،يدققون النظر لبلوغ
الوطر ،ويعملون الفكر يف حت�صيل الإبر ،ف�أي مانع منعهم من اال�ستب�صار يف دعوى
حممد  بعدما �سمعوا بها؟ ما هو �إال البطر وهوى النف�س والإخالد �إىل هذه
الدنيا الفانية ،فهم ي�ستحقون من اهلل تعاىل االنتقام يوم الزحام ،على قانون العدل
كثريا من املنهمكني يف اللذات وحت�صيل الرغائب
ال يظلمون فتي ًال «وهكذا ترى ً
الفانية يهملون �أنف�سهم من ت�صحيح عقائدهم وتعلم عباداتهم ومعامالتهم.
و�إذا قيل لهم� :إن ال�شريعة تكلفكم بتعلم ذلك ،يقولون� :إن عقولنا ال
تطيق فهمه وال ت�ستطيع علمه ،ومن �أين لنا �أفكار تبلغ هذه الأنظار و�أنت تراهم
يف حت�صيل رغائبهم الدنيوية وخما�صمة �أخ�صامهم يف �أدنى �أمنية فال�سفة مدققني
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وحكماء حمققني؟ فلو وجهوا عقولهم التي وهبها اهلل تعاىل لهم �إىل تعلم ذلك
القدر الذي فر�ضه اهلل تعاىل عليهم لوجدوا فيها قبو ًال للتعلم وا�ستعدا ًدا للتفهم،
ولكن ا�ستهواهم الك�سل واالنهماك يف ال�شهوات وال�سعي لتح�صيل حطام الدنيا
يف جميع الأوقات ،يزينون ظواهرهم باملالب�س وبطونهم باملطاعم ،وعقولهم عطلى
من ُحلَى املعارف احلقة ،فهم بذلك غري معذورين يف نظر ال�شريعة املحمدية،
و�سوف ي�س�ألون عما كلفوا به من التعلم يف يوم احل�ساب ،وي�ستحقون هنالك على
تفريطهم �أنواع العقاب».
مل يرتك  املوعظة و�إقامة الربهان للمخالفني حتى �أي�ست العقول

هذا ،ومل يزل حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -مع الطوائف الذين �أ�صروا
على �إنكار ر�سالته عنا ًدا وجه ًال و�ضال ًال يقيم لهم الرباهني على �صدق دعواه،
ويورد لهم املواعظ ،وي�ؤلف قلوبهم بكل ممكن ،وير�شدهم �إىل منهج احلق ومعامل
ال�صدق ،وم�ضت له مدة من قيامه بدعوى الر�سالة وهو مل ي�ؤمر �إال مبوعظتهم
البالغة وجمادلتهم بالتي هي �أح�سن ،لكن ملا ظهر وتربهن للعقول ال�سليمة
والأنظار القومية �أن �أولئك القوم ال يعمل معهم الربهان ،وال تنفع فيهم املوعظة،
وال يثمر لديهم الإر�شاد ،بل هم ف�ض ًال عن �ضاللهم وغ�شهم لأنف�سهم بعدم قبول
الدين احلق و�سلوك �سبيل اال�ستقامة ال يفرتون عن �أذاه  و�أذى �أتباعه
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كلما �سنحت لهم الفر�صة ،ين�صبون لهم املكائد ،ويقيمون يف �سبيل دينهم املعاثر،
ويخرتعون لهم بدائع الأ�ضرار ،ويعاملونهم معاملة الأ�شرار.
�أذن اهلل تعاىل له عند ذلك بجهاد �أولئك الأعداء والأخ�صام الألداء
والأغرار البلداء ،ا�ستبد ً
اال للرتغيب بالرتهيب ،ودف ًعا للأذى والف�ساد وقطع
جرثومة العناد ،وقد ي�سمح بالأ�شرار ل�سالمة الأخيار ،ويقطع الع�ضو املري�ض لوقاية
�صاحبه من البوار ،ولكن �شرع اهلل تعاىل ذلك اجلهاد على حدود ُت ْب ِقي للرفق
جما ًال ولل�شفقة والعدل منا ًال ،وذلك �أن ُي ْد َعى املخالفون للدين �أو ًال باملوعظة
احل�سنة �إىل الإ�سالم وتوحيد امللك العالم والت�صديق بجميع ما جاء به  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -ف�إن قبلوا فبها ونعمت ،ويكونون مثل �سائر امل�سلمني ،و�إن مل
يقبلوا ف�إن كانوا من م�شركي العرب الذين جاء ال�شرع املحمدي بلغتهم ولي�س
لهم �شبهة كتاب �أو �شرع �سماوي بل هم عبدة �أ�صنام �أو نريان �أو نحو ذلك
فحكمهم القتل «كما كان هذا احلكم يف ال�شريعة املو�سوية يف حق الأمم ال�سبعة،
وهم :احليثيون ومن ذكر معهم كما يف �سفر اال�ستثناء ويف حق املرتد والذابح
للأوثان والداعي �إىل عبادتها».
و�إن كانوا من غري م�شركي العرب يدعون �إىل ال�صلح بقبول اجلزية
والإطاعة ،ف�إن قبلوا �صارت دما�ؤهم كدماء امل�سلمني و�أموالهم ك�أموالهم و�أعرا�ضهم
ك�أعرا�ضهم ،ال ي�سامح �أحد ب�شيء من ذلك ولو مثقال ذرة حتى ال جتوز غيبتهم
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�أو �شتمهم �أو �أذيتهم ب�أدنى مكدر �إال مبا يجوز مثله على امل�سلمني بوجه �شرعي من
نحو الت�أديب مثالً ،و�إن مل يقبلوا بدفع اجلزية والإطاعة فيحاربون وتباح دما�ؤهم
و�أموالهم للم�سلمني وا�سرتقاقهم ،كما كان مثل ذلك يف ال�شريعة املو�سوية يف
حق الأمم غري ال�سبعة ،ولذلك حدود ال يجوز تعديها ،فال يقتل �صغري وال امر�أة،
وال من يتخلى ملا اتخذه عبادة �إال �أن يكون �أحد ه�ؤالء له نكاية يف امل�سلمني ولو
ب�إعطاء الر�أي يف تدبري احلروب.
�شبهة من �أنكر م�شروعية اجلهاد

وقد كان بع�ض من اتبعوا حمم ًدا  من �أهل ال�شرائع املتقدمة �أنكروا
�أمر اجلهاد يف �أول الأمر ملا فيه من �إزهاق الأنف�س و�سلب الأموال وا�سرتقاق
الب�شر ،ولكن بعدما حكموا الإن�صاف وقابلوا بني �شريعة حممد  وبني
ال�شرائع املتقدمة مل يجدوا يف ال�شريعة املحمدية ما يعاب عليها من تلك الأمور
وي�شذ عن الذي يعهد يف ال�شرائع ،بل وجدوا فيها تخفيفات قد خلت عنها
ال�شرائع املتقدمة ،ف�إن ال�شريعة املحمدية مع حكمها بقتل م�شركي العرب �إذا
مل ي�ؤمنوا قد حرمت قتل �صغارهم ون�سائهم بخالف ال�شريعة املو�سوية يف حق
احليثيني وبقية الأمم ال�سبعة املذكورين يف �سفر اال�ستثناء ،ف�إنها حكمت بقتل كل
ذي حياة منهم ،ذكورهم و�إناثهم و�أطفالهم ،وذكر هناك �أن ه�ؤالء الأمم �أكرث من
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بني �إ�سرائيل عد ًدا ،ف�سمح اهلل تعاىل بهم ل�سالم بني �إ�سرائيل امل�ؤمنني ،و�شدد
يف �إهالكهم ت�شدي ًدا بلي ًغا ،فقال يف �سفر العدد :ف�أبيدوا كل �سكان تلك الأر�ض،
ثم �أنتم �إن مل تبيدوا �سكان الأر�ض فالذين يبقون منهم يكونون لكم ك�أوتاد يف
�أعينكم ورماح يف �أجنابكم ،ويع�سفون عليكم يف الأر�ض التي ت�سكنونها ،وما
كنت عزمت �أن �أفعله بهم �س�أفعله بكم.
و�أما حكم ال�شريعة املو�سوية يف حق غري الأمم ال�سبعة فهو كحكم ال�شريعة
املحمدية ب�أن يدعى املخالفون �أو ًال �إىل ال�صلح ،ف�إن ر�ضوا به وقبلوا الإطاعة بالإميان
�أو �أداء اجلزية فيها ،و�إن مل ير�ضوا يحاربوا ،ف�إذا ح�صل الظفر عليهم يقتل الذكور
منهم و ُي ْ�س َبى ن�سا�ؤهم و�أطفالهم و ُي ْن َهب دوابهم و�أموالهم و ُت َق َّ�سم على املجاهدين
كما يف ال�سفر املذكور «امل�شهور يف الكتب الإ�سالمية �أن الغنائم ما كانت حتل
للأمم ال�سابقة ،بل كان يجب عليهم حرقها ،فليت�أمل».
ثم �إن يو�شع  بعد موت مو�سى  جرى على الأحكام املندرجة
يف التوراة ،فقتل امللبونات((( الكثرية ،كما ي�ؤخذ من كتابه من الباب الأول �إىل
الباب احلادي ع�شر ،وقد �صرح يف الباب الثاين ع�شر من كتابه �أنه قتل �أح ًدا
وثالثني �سلطانًا من �سالطني الكفار ،وت�سلط بنو �إ�سرائيل على مملكتهم ،وي�ؤخذ
من �سفر �صموئيل �أن داود  كان يخرب كل الأر�ض ،وما كان يبقي رج ًال
وال امر�أة من �أهل جا�سور وجزر وعمالق ،وينهب دوابهم و�أمتعتهم ،ويف ال�سفر
(((	امللبونات :من �أَل َْب َنت الناقة؛ �أي التي نزل يف �ضرعها اللنب( .م).
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املذكور �أن املوبيني �صاروا عبي ًدا لداود ي�ؤدون �إليه اخلراج ،و�أنه �ضرب هدر وعازار،
و�أخذ منه �ألف و�سبعماية فار�س ومن رجاله ع�شرين �أل ًفا ،و�ضرب من �آرام اثنني
وع�شرين �أل ًفا ،و�أنه قتل من ال�سريانيني �سبعمائة ُم ْركَب((( و�أربعني �ألف فار�س،
و�أنه �أخذ ال�شعب الذين كانوا يف قرية راية� ،أخذهم ون�شرهم باملنا�شري ،ودا�سهم
مبوارج حديد ،وقطعهم بال�سكاكني ،وكذلك �صنع بجميع قرى بني عمون.
وي�ؤخذ من �سفر امللوك الأول �أن �إيليا  ذبح �أربعماية وخم�سني رج ًال
من الذين يدعون �أنهم �أنبياء بعل ،ثم �إن داود قد عد �أعماله من احل�سنات ،ومن
جملتها جهاداته� ،إذ قال يف الزبور الثامن ع�شر :ويجازيني الرب مثل بري ومثل
طهارة يدي ،يكافئني لأين حفظت طرق الرب ،ومل �أكفر ب�إلهي؛ لأن جميع
�أحكامه قدامي ،وعدله مل �أبعده عني ،و�أكون معه بال عيب لأنه حفظني من
�إثمي ،وقد �شهد اهلل تعاىل �أن جهاداته و�سائر �أفعاله احل�سنة كانت مقبولة عنده
تعاىل؛ حيث قال يف �سفر امللوك الأول :هكذا داود عبدي الذي حفظ و�صاياي
وتبعني من كل قلبه ،وعمل مبا ح�سن �أمامي.
وقد �شهد بول�ص لأولئك الأنبياء ب�أن �أعمالهم يف اجلهاد للكفار كانت من
جن�س الرب ال من جن�س الإثم ،وكان من�ش�ؤها قوة الإميان ونيل مواعد الرحمن،
ال ق�ساوة القلب والظلم ،و�إن كان �أفعال بع�ضهم يف �صورة �أ�شد �أنواع الظلم،
�سيما قتل ال�صغار غري املتدن�سني بذنب� ،إذ قال يف الر�سالة العربانية هكذا :وماذا
((( ُم ْركَب :ف ََر�س( .م).
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أي�ضا لأين يعوزين الوقت �إن �أخربت عن جدعون وباراق و�شم�سون ويفتاح
�أقول � ً
وداود و�صموئيل والأنبياء الذين بالإميان قهروا ممالك� ،صنعوا ًّبرا ،نالوا مواعيد،
�سدوا �أفواه �أ�سود� ،أطفئوا قوة النار ،جنوا من حد ال�سيف ،تقووا من �ضعف� ،صاروا
�أ�شداء يف احلرب ،هزموا جيو�ش غرباء.
و�إن قال قائل متجري� :إن جهادات داود كانت لأجل �سلطنته ومملكته،
قلنا :هذا القول من قلة الدين؛ لأن قتله لأولئك الب�شر ال �سيما الن�ساء والأطفال
مبغو�ضا عند اهلل تعاىل وحمر ًما
مر�ضيا هلل تعاىل وحال ًال له� ،أو ً
ال يخلو �إما �أن يكون ً
عليه ،ف�إن كان الأول فقد ثبت �أن اجلهاد م�شروع من اهلل تعاىل يف ال�شرائع
املتقدمة ،و�إن كان الثاين لزم والعياذ باهلل تعاىل كذب �شهادة اهلل تعاىل يف حقه
التي مر نقلها عن �سفر امللوك ،وكذب قوله هو يف حق نف�سه ،وكذب �شهادة بول�س
يف حقه ،وهذا �شيء ال ي�سلم به كل من يعتقد تلك الكتب التي تقدم نقل هذه
الأقوال عنها ،ولزم �أن يكون دماء �ألوف من املع�صومني وغري واجبي القتل يف
ذمته ،ودم الربيء الواحد يكفي للهالك ،فكيف حت�صل له النجاة الأخروية؟
وباالخت�صار �إذا مل يكن لنا دليل على م�شروعية اجلهاد عند اهلل تعاىل
وقتل املخالف ل�شرائع اهلل تعاىل �إال �أن عي�سى  يقتل الدجال وع�سكره عند
نزوله ،كما هو م�صرح به يف الباب الثاين من الر�سالة الثانية �إىل �أهل ن�سالونيقي،
كافيا.
والباب التا�سع من امل�شاهدات ،لكان ذلك دلي ًال ً
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معاقبة الكفار والع�صاة يف الدنيا والآخرة؛ فال مانع من م�شروعية اجلهاد

و�إذا نظرنا �إىل عادة اهلل تعاىل الفاعل املختار الذي ال تو�صف �أفعاله بالظلم
بل كل �أعماله عدل وحكمة وجدنا �أن من عادته �سبحانه �أن يبغ�ض الكفر
ويجازي عليه يف الآخرة يقي ًنا ،وكذا يبغ�ض الع�صيان ،وقد يعاقب الكفار والع�صاة
أي�ضا ،فيعاقب الكفار تارة بالإغراق عمو ًما كما يف عهد نوح  ،فلم
يف الدنيا � ً
خ�صو�صا كما �أغرق فرعون وجنوده،
ينج حينئذ �إال �أهل ال�سفينة ،وبالإغراق
ً
وبالإهالك مفاج�أة كما �أهلك �أكرب �أوالد كل �إن�سان وبهيمة من �أهل م�صر يف ليلة
خروج بني �إ�سرائيل من م�صر ،كما يف �سفر اخلروج ،وتارة ب�أمطار الكربيت والنار
وقلب املدن كما يف عهد لوط  ،ف�إنه �أهلك �أهل �سادوم وعامورة ونواحيهما
بذلك ،وتارة بالأمرا�ض كما �أهلك الأ�سدوديني بالبوا�سري ،كما يف �سفر �صموئيل
الأول ،وتارة ب�إر�سال امللك ،كما فعل بع�سكر الآ�شوريني �إذ قتل منه امللك يف ليلة
واحدة ماية وخم�سة وثمانني �أل ًفا كما يف �سفر امللوك الثاين.
أي�ضا تارة باخل�سف والنار كما �أهلك قورح وداثان
وكذا يعاقب الع�صاة � ً
و�أبريم وغريهم ملا خالفوا مو�سى  ،فانفلقت الأر�ض وابتلعت قورح وداثان
و�أبريم ون�ساءهم و�أوالدهم و�أثقالهم ،ثم خرجت نار ف�أكلت مائتني وخم�سني رج ًال
كما يف �سفر العدد ،وتارة بالإهالك مفاج�أة كما �أهلك �أربعة ع�شر �أل ًفا و�سبعماية
ملا خالف بنو �إ�سرائيل يف غد هالك قورح وغريه ،ولو مل يقم هارون  بني
املوتى والأحياء ومل ي�ستغفر للقوم لهلك الكل بغ�ضب الرب يف هذا اليوم ،كما
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ي�ؤخذ من ال�سفر املذكور ،وكما �أهلك خم�سني �أل ًفا و�سبعني رج ًال من �أهل بيت
�شم�س على �أنهم ر�أوا تابوت اهلل تعاىل كما ي�ؤخذ من �سفر �صموئيل الأول ،وتارة
ب�إر�سال احليات امل�ؤذية ،كما �أن بني �إ�سرائيل ملا خالفوا مو�سى  مرة �أخرى
�أر�سل عليهم احليات امل�ؤذية فجعلت تلدغهم ،فمات منهم كثري ،كما ي�ؤخذ من
�سفر العدد.
فقال �أولئك القوم بعدما ت�أملوا يف جميع ما تقدم من �أحكام ال�شرائع
املتقدمة يف اجلهاد ،و�أعمال الأنبياء يف الكفار ،وعادة اهلل تعاىل مع الكفار
والع�صاة� :إن حمم ًدا  ما دام ر�سو ًال ب�شريعة من عند اهلل تعاىل ،وثبت ذلك
بالأدلة القاطعة ،ف�أي �شيء يعاب عليه يف م�شروعية اجلهاد يف �شريعته ،ويف قتله
ملن يخالفونه ونهب �أموالهم وا�سرتقاقهم ،ال �سيما وقد وجدنا اجلهاد فيها �أخف
�ضدا
من اجلهاد يف ال�شرائع ال�سابقة ،ف�شريعته مل تخالف تلك ال�شرائع ،ومل تكن ًّ
لعادة اهلل تعاىل مع املخالف ل�شرائع �أنبيائه بالكفر �أو بالع�صيان؟ فعلى كل من
ي�صدق بالوحي وي�ؤمن بتنزيل ال�شرائع من عند اهلل تعاىل على الأنبياء �أن ال يلقي
با ًال لهذه ال�شبهة والطعن يف ال�شريعة املحمدية من خ�صو�ص م�شروعية اجلهاد
فيها ،و�أما من مل ي�ؤمن بوجود �إله العامل وال بتنزيل ال�شرائع فهذا يقدم له �أو ًال
اال�ستدالل على وجود اهلل تعاىل �إله العامل و�إثبات الوحي «كما تقدم ذلك مع
مناظرة املاديني» ،فبعد �أن تقام عليه احلجة ويلتزم الت�صديق بال�شرائع يبقى مبنزلة
ا ِمل ِّليني امل�صدقني بها ،فنلزمه ا�ستح�سان ما �شرعه اهلل تعاىل فيها ،وعند ذلك يجد
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�أن �شريعة حممد  مل تخالف ال�شرائع املتقدمة يف �ش�أن اجلهاد ،بل �إنها
ا�شتملت على تخفيفات فيه مل تكن يف تلك ال�شرائع كما تقدم بيانه.
�شبهة من ظن �أن الدين الإ�سالمي مل يقم �إال بال�سيف

ثم �إن طائفة �أخرى بعدما �شاع دين حممد  و�شرع اجلهاد فيه توهموا
�أن هذا الدين ما قام وانت�شر �إال بال�سيف ،و�إذا كان احلال كذلك فهذا �شيء
ريبا ًّ
و�شكا ،ويجعل للإن�سان جما ًال �أن يقول� :إن ه�ؤالء الأتباع
يوقع يف النف�س ً
إجبارا خوفًا من القتل ،ولكن تلك
ملحمد  قد �أجربوا على الدخول يف دينه � ً
الطائفة التزمت الإن�صاف ،وا�ستق�صت عن �أول ن�ش�أة دين حممد  ،فتحقق
عندها بعد الفح�ص والتدقيق ومراجعة تاريخ �أول تلك الن�ش�أة �أن حمم ًدا 
�أول ما قام بدعوى الر�سالة كان وحي ًدا فري ًدا لي�س �صاحب �سلطان وال متمك ًنا
بع�صبية ع�شرية قادرة ،بل �إنه عند قيامه بتلك الدعوى بني جماهري الأمم ،ف�ض ًال
عن �أن ع�شريته لي�ست ذات �سطوة على بقية الأمم ،ولي�س عندها كفاية ملقاومتها،
فهي كانت �أول من كذبه يف دعواه ،وعاداه �أ�شد املعاداة ،وت�سلطت عليه �أ�شرارها
�صابرا على
بالأذى وت�سفيه الر�أي ،ولكن هو  مل يزل مقب ًال على دعواهً ،
�أذى من �آذاه ،يدعو اخللق �إىل احلق ،ويقيم لهم الرباهني ،ويظهر لهم حما�سن
دينه ،ويو�ضح لهم معايب ما هم عليه ،حتى و�ضح احلق ملن �أراد اهلل تعاىل
هدايته ،ف�أخذت العقول ال�سليمة تقبل دينه وت�ستح�سن �شريعته ،ويتبعه الأفراد
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واجلماعات ،وهو حينئذ مل ي�ؤمر ب�إراقة قطرة من دم �أحد ،ويتلو قر�آنه املت�ضمن
قوله تعاىل ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉﮊ [البقرة ،]256 /وقوله
تعاىل يف خطاب من اتبعه ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﮊ [املائدة ،]105 /وقوله تعاىل ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﮊ [الروم،]44 /
و�أمثال ذلك من الآيات.
وقد تبعه يف زمن التزامه هذه الطريقة وقبل م�شروعية اجلهاد اجلم الغفري
كما يعلم من مراجعة تاريخ �سريته ،ف�أ�سلم �أبو ذر و�أني�س �أخوه و�أمهما  -ر�ضي اهلل
تعاىل عنهم  -يف �أول ذلك الع�صر ،فلما رجعوا �إىل قبيلتهم �أ�سلم ن�صف قبيلة غفار
بدعوة �أبي ذر  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -ويف ال�سنة ال�سابعة من بعثته قبل �أن يهاجر
�إىل املدينة وي�شرع اجلهاد هاجر من �أتباعه من مكة �إىل احلب�شة ثالثة وثمانون رج ًال
وثماين ع�شرة امر�أة ملا كانوا يجدون من �أذى امل�شركني ،وقد بقي يف مكة �أنا�س
أي�ضا من امل�سلمني ،وقد �أ�سلم نحو ع�شرين رج ًال من ن�صارى جنران ،وكذا �أ�سلم
� ً
�ضماد الأزدي قبل ال�سنة العا�شرة من البعثة ،و�أ�سلم الطفيل بن عمرو الدو�سي
قبل الهجرة ،وكان �شري ًفا مطا ًعا يف قومه ،و�أ�سلم �أبوه و�أمه بدعوته بعدما رجع �إىل
قومه ،وقد �أ�سلم قبل الهجرة قبيلة بني الأ�شهل يف املدينة املنورة يف يوم واحد
بربكة وعظ م�صعب بن عمري  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -فما بقي منها رجل وال
امر�أة �إال �أ�سلم غري عمرو بن ثابت ف�إنه ت�أخر �إ�سالمه.
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وبعد �إ�سالمهم كان م�صعب ر�ضي اهلل تعاىل عنه يدعو النا�س �إىل الإ�سالم
حتى مل يبق دار من دور الأن�صار �إال فيها رجال ون�ساء م�سلمون� ،إال ما كان من
�سكان عوايل املدينة �أي قراها من جهة جند ،وملا هاجر حممد � إىل املدينة
�أ�سلم بريدة الأ�سلمي مع �سبعني رج ًال من قومه يف طريق املدينة طائعني ،وقد
أي�ضا ،ووفد قبل الهجرة �أبو هند ومتيم
�أ�سلم النجا�شي ملك احلب�شة قبل الهجرة � ً
ونعيم و�أربعة �آخرون من ال�شام و�أ�سلموا ،وهكذا �أ�سلم �آخرون ،و�إ�سالم �أبي بكر
وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من م�شاهري �أتباعه  قبل الهجرة �أمر م�شهور
«كما يعلم جميع ما ذكر من كتب �سريته  ال�صحيحة ،فلريجع �إليها».
فبالت�أمل املن�صف جند �أن دين حممد  قد �شاع قبل هجرته من مكة �إىل
املدينة ،وقبل م�شروعية اجلهاد فيها ،وقبلته العقول ال�سلمية ،وا�ستح�سنته الطباع
ال�صحيحة ،وال خوف هنالك وال ترهيب ،ف�أين التهمة ب�أن دينه قام بال�سيف
و�شريعته �شاعت بالإجبار؟ ال يقول بذلك من�صف ،ومن نظر �إىل ما كان يحدث
أفواجا حتى �إىل هذا
أفواجا � ً
يف بقية مدته  وبعدها من دخول النا�س يف دينه � ً
الزمان بدون �أدنى خوف ،بل مع اخلوف من الدخول من �أذية �أعداء دينه امنحت
من خميلته هذه التهمة ،اللهم �إذا كان من�ص ًفا حر الفكر.
نعم ملا توفرت كرثة �أتباعه  ،وظهر �أن املوعظة وقوة الربهان لي�س لهما
ت�أثري مع من بقي من املخالفني ،و�أن مداومة املعاملة للمخالفني بالرفق والت�ؤدة
يزيد طغيانهم وي�شو�ش �أمر الدين على �أتباعه ويجر�ؤهم عليهم بالأذى ،فلذلك
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�شرع يف دينه اجلهاد على ما فيه من احلدود العادلة التي تتكفل بدفع �أذى
امل�ؤذين ،وال تبلغ حد الق�سوة ،و ُيكْ َت َفى ممن مل يتبع الدين املحمدي �أن يخ�ضع
ل�سلطانه ويدفع من ماله ما يكون عونًا لأهل الدين يف قيام دولته ،ودفع �ضرورات
أي�ضا يكون يف مقابلة حماية �أهله لأولئك الدافعني اخلا�ضعني
�أهله الدنيوية ،وهو � ً
ل�سلطان الدين ،و�أمرهم يف الآخرة مفو�ض لرب العاملني� ،أو يو�ضع على من مل
يتبع حكم الرق ليكون داف ًعا ل�شوكة �أذاهم وعونًا لأهل الدين يف ق�ضاء م�صاحلهم
يف دار الدنيا.
�شبهة من ذم اال�سرتقاق يف الدين

وقد كان بع�ض من �أتباع ال�شرائع ال�سابقة نفروا من جواز اال�سرتقاق
نظرا ملا ين�ش�أ عنه من دخول الرقيق حتت احلجر،
وم�شروعيته يف الدين املحمدي ً
وال �سيما وقد �شاهدوا الرقيق يف بع�ض املمالك يكابد �أنواع الظلم «كما كان
جاريا من زمن لي�س ببعيد يف �أوربا ،و�إىل الآن يف بع�ض ممالك �أمريكا» ،في�ضرب
ً
ويحمل من م�شاق
الرقيق فيها ويهان ،ويذوق اجلوع والعري ،ويقيد كالبهائمّ ،
اخلدمة ما ال يطاق ،ويعد ك�أنه لي�س من النوع الإن�ساين ،ال �سيما �إذا كان �أ�سود
اللون ،وال يعد حتريره من مثوبات الدين ،وال يحرر �إال يف نادر الأحوال ،وحالته
هناك �أتع�س من حالة �أدنى احليوانات ،فظن ه�ؤالء القوم �أن الدين املحمدي يبيح

399

�شبهات حول ال�شريعة

399

أي�ضا عن م�شروعية
اال�سرتقاق مع �إباحة تلك الفظائع ومعاملة الرقيق بها ،و�سهوا � ً
اال�سرتقاق يف ال�شرائع ال�سابقة ،ولكنهم عادوا فدققوا النظر يف كيفية م�شروعيته
يف الدين املحمدي ،وما ا�شتملت عليه تلك الكيفية من �إعانة �أهل ذلك الدين
على �ضرورات دنياهم ،وما فيها من كف �أذى �أعدائه بو�ضع الرق عليهم وك�سر
�شوكتهم به با�ستخدام خمالفيهم ،مع و�صايا كثرية حتفظ راحة الرقيق وتتكفل
وح�شيا.
مب�ساواة معي�شته ملعي�شة �سيده ،وبذلك يح�صل تهذبه ومتدنه �إن كان ًّ
وال�شريعة املحمدية تنهى �أ�شد النهي عن �إجراء �أدنى �شيء من الفظائع
التي جتريها بع�ض الأمم مع الرقيق ،وتوعد عليها بالعقاب الأخروي ،ومع ذلك
ترغب يف حتريره بح�صول الثواب اجلزيل فيه ،و�شرعت و�سائط تقت�ضي كرثة
التحرير و�شيوعه وتق�صري مدة اال�سرتقاق ،وجعلت للرقيق و�صلة بينه وبني �سيده
ولو بعد التحرير كو�صلة الن�سب ،ال فرق يف ذلك بني الأبي�ض والأ�سود ،ووجد
نظرا ملا وجدوه من ترغيب ال�شريعة بالإح�سان �إىل الرقيق قد
�أن �أهل هذا الدين ً
وكثريا ما تخوله نعمة ال ميكنه
�سلكوا طرائق عديدة ترجع عليه بالرب والإح�سانً ،
نوالها لوال دخوله حتت الرق.
ثم الحظوا ن�صو�ص ال�شرائع املتقدمة فوجدوا �أن الرق م�شروع فيها م�صرح
به يف الكتب املن�سوبة �إليها ،فعند ذلك رجعوا عن اعرتا�ضهم على م�شروعية
اال�سرتقاق يف الدين املحمدي ،وقالوا :ما دام �أن �أهل هذا الدين يعلمون
بالرباهني القاطعة عندهم �أنهم على دين م�شروع من عند اهلل تعاىل ،ودينهم
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�أباح لهم ا�سرتقاق خمالفيهم لنفعهم بخدمتهم ،ولك�سر �شوكة �أذاهم عنهم ،وقد
�شرط عليهم �شروطًا تتكفل براحة �أرقائهم وم�ساواتهم لهم يف املعي�شة ،وفتح لهم
�أبوابًا مرغبة يف حتريرهم وتق�صري مدة ا�سرتقاقهم ،ونتج عن ذلك تهذيب كثري
من الأرقاء وحت�سني معي�شتهم ،و�إي�صال �إح�سانات �إليهم ما كانوا ينالونها لوال
اال�سرتقاق ،وحجر على �أ�سيادهم ظلمهم و�أذاهم ،ووجد يف ال�شرائع املتقدمة
م�شروعية اال�سرتقاق فهو لي�س مبتد ًعا ،فال �شيء يعاب على الدين املحمدي
و�أهله يف اال�سرتقاق �ألبتة.
و�صايا ال�شريعة بالإح�سان �إىل الرقيق

�أما الو�صايا التي حتفظ راحة الرقيق وتتكفل مب�ساواة معي�شته ملعي�شة �سيده
جدا ،ولنقت�صر على ما ي�أتي منها ،قال اهلل تعاىل
فهي يف ال�شريعة املحمدية كثرية ًّ
يف القر�آن الكرمي ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﮊ [الن�ساء ،]36 /فقد قرن اهلل تعاىل الو�صية باملماليك((( مع الأمر
ب�إخال�ص العبادة له تعاىل التي هي �أ�سا�س الإميان ،ومع الإح�سان للوالدين
اللذين نعمتهما على الإن�سان بعد نعمة الرحمن ،ومع الإح�سان �إىل من تقت�ضي
(((	املماليك :العبيد( .م).
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ال�شفقة واملرحمة والإن�سانية والإح�سان �إليهم ،وطلب الإح�سان للمماليك ي�شمل
كل �إح�سان ممكن ورفع كل �أذى يناق�ض الإح�سان ،وقد ي�ؤخذ �شرح ذلك من
حتت � ُ
أيديكم� ،أَطْ ِع ُمو ُهم ممِ َّا
قول الر�سول ُ :
«عبيدكم �إ ِْخ َوا ُنكمَ ،ج َعلَهم اهلل َ
ت�أكُ ُلون ،و�أل ِب ُ�سو ُهم ممِ َّا َت ْل ِب ُ�سون ،وال ُت َع ِّذ ُبوا عبا َد اهلل» ،وقال  يف التحذير من
احتقار الأرقاء والتحا�شي عن الكربياءَ « :و َال َي ُق ْل �أَ َح ُدكُ مَ :ع ْب ِديَ ،و َلي ُقلَ :ف َتاي
و َف َتاتي وغُ الَمي» ،وقد كان من �آخر كالمه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -من الدنيا
«ال�صال َة ،وما َمل ََك ْت �أميا ُن ُك ْم».
قولهَّ :
فليت�أمل املن�صف قرنه  بني الو�صية بال�صالة التي هي عماد الدين
ال�صال ِة» وبني
املحمدي وفيها قرة عينه من الدنيا كما قالُ :
«وج ِعل َْت ق َُّر ُة َع ْيني يف َّ
الو�صية مبا متلكه �أميان �أتباعه ،وكون ذلك الكالم كان من �آخر كالمه لأ�صحابه،
ف�إن ذلك كفاية يف الداللة على ا�ستكمال الو�صية بالأرقاء ال يحتاج معها �إىل
زيادة بيان يف ذلك ،والنهي عن �أذى الأرقاء �شهري يف ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية،
حتى ورد �أنه � أعتق عبد رجل قد مثل به حيث وجده مع جاريته ،وجعل
والءه هلل ور�سوله ،و�أو�صى به امل�سلمني ،وجعلت بعد ذلك نفقته يف بيت مال
امل�سلمني ،و�أعتق خليفته عمر بن اخلطاب  جارية رجل �أقعدها يف مقلى حار
ف�أحرق عجزها ،و�أوجعه �ضربًا ،و�أمثال ذلك كثري ،والوعيد على �أذى الرقيق يف
يوم احل�شر �شهري.

402

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

402

و�أما الرتغيب يف حترير الرقيق فن�صو�صه ال�شرعية �أكرث من �أن تذكر فتح�صر،
أي�ضا على ما ي�أتي:
ولنقت�صر � ً
كان من حاله  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أنه يحث على عتق الرقاب ،ويف
ن�صو�ص �شريعتهَ « :من َ�أ ْع َت َق نَ َ�س َم ًة �أَ ْع َت َق اهلل بكلِّ ُع ْ�ض ٍو ِم ْن َها ُع ْ�ض ًوا ِم ْن ُه ِم َن ال َّنا ِر»،
حتى كان الرجل ي�ستحب �أن يعتق الرجل لكمال �أع�ضائه ،واملر�أة تعتق املر�أة
لكمال �أع�ضائها «كذا يف عقود اجلواهر املنيفة عن حماد عن �إبراهيم ،قال :وهذا
أعتق اللهّ ُ بكلِّ ُع�ض ٍو ِم ْنها
حكمه حكم املرفوع» ،ويف لفظ �آخرَ « :م ْن �أَ ْع َت َق َرقَب ًة � َ
ُع ْ�ض ًوا ِم ْن �أَ ْع َ�ضا ِئ ِه ِم َن ال َّنارَ ،ح ّتى ف َْر َجه ِب َف ْر ِجه» ،وروي يف تف�سري قوله تعاىل ﮋﮬ
أعرابيا جاء �إىل الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -فقال:
ﮭﮊ [البلد� ]13 /أن � ًّ
الرق ََب ِة،
«يا ر�سول اهللُ ،د ّلني على عمل يدخلني اجلنة ،قالِ :ع ُتق ال َّن َ�س َم ِة َو ُّ
فك َّ
وفك
عتق ال َّن َ�س َم ِة � ْأن َت ْن َفر َد ِب ِع ْت ِق ِهاُّ ،
قال :يا ر�سول اهلل� ،أولي�سا واح ًدا؟ قال :ال؛ ُ
الرق ََب ِة �أَ ْن ُتع َني يف ثم ِن َها» «كذا يف الرازي» ،والن�صو�ص يف ذلك كثرية وافرة.
َ
بيان �سلوك �أهل ال�شريعة يف الإح�سان �إىل الرقيق

و�أما بيان �أن ال�شريعة املحمدية �شرعت و�سايط تقت�ضي كرثة التحرير و�شيوعه
وتق�صري مدة اال�سرتقاق فهي �أنها جعلت العتق كفارة جلنايات يف ال�شرع ،مثل:
القتل خط�أ ،والإفطار يف رم�ضان ،واحلنث يف اليمنيًّ ،
وفكا لبع�ض ما يخطر على
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الإن�سان ،مثل :كفارة الظهار((( ،ف�إن املُظَ ِاهر من زوجته ال يجوز له قربانها ودواعيه
حتى ُي َك ِّفر ،و�أول ما يطالب به للكفارة عتق رقبة ،ثم مع ندبها للعتق والوعد عليه
بالثواب الحظت حال من مل ي�سمح بذهاب ماله بعتق رقيقه ،ف�شرعت املكاتبة،
حرا ،فعند
وهي �أن يتفق ال�سيد مع رقيقه على �أنه �إن �أدى �إليه كذا من املال �صار ًّ
ذلك ميلك الرقيق حرية ال�سعي على حت�صيل املال ،ف�إذا �أدى امل�شروط عليه �صار
حرا ،و�شرعت العتق على ُج ْعل((( ب�أن يقول ال�سيد لرقيقه� :أنت حر على �ألف
ًّ
درهم ،ف�إذا قبل العبد ُع ِتق ،وكان عليه �أداء ما �شرط عليه.
والحظت حال من ال ي�ستغني عن خدمة رقيقه مدة حياته ،ف�شرعت
باب التدبري ،وهو �أن يعتق ال�سيد عبده عن دبر منه ب�أن يقول له� :أنت حر بعد
موتي ،فعند ذلك ميتنع بيعه وهبته والت�صدق به ورهنه ،وبعد موت ال�سيد ي�صري
حرا ،و�شرعت باب الو�صية بالعتق ،والحظت �أن بع�ض املالكني للرقيق
العبد ًّ
رمبا ال يتفق لهم �شيء مما مر من دواعي العتق ،وال يوفقون لرغبة الثواب فيه،
ولكن رمبا عند رغبتهم يف منفعة �أو رهبتهم من م�ضرة ت�سمح نفو�سهم بعمل اخلري
الذي يرجون من اهلل تعاىل ب�سببه بلوغ م�آربهم ،ف�شرعت نذر العتق ع�سى �أن ي�أتوا
به عند ح�صول �أحد هذين الداعيني� ،أو رمبا عند �إرادتهم �إلزام �أنف�سهم بعمل
�أو كفها عن عمل ي�شرطون عليها ما ي�صعب عليهم الإتيان به لأجل وفائهم مبا
التزموا ،ف�شرعت لهم احللف بالعتق ع�سى �أن يخالفوا ما التزموه فيح�صل العتق.
علي كظهر �أُمي؛ �أي �أنت علي حرام كظهر �أُ ّمي( .م).
(((	الظِّ َهار� :أن يقول الرجل لزوجته� :أنت ّ
((( ُج ْعل� :شرط( .م).
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ف�إذا ت�أمل املت�أمل يف جميع ما تقدم يجد �أن املق�صود منه الو�صول �إىل العتق
املر�ضي يف ال�شريعة ب�سبب من تلك الأ�سباب ،و�أنعم بتلك الو�سائط لتكثري العتق
و�شيوعه وتق�صري مدة اال�سرتقاق ،ثم حيث �إن ال�شريعة املحمدية جعلت لل�سيد
حر�صا
ملك رقبة الرقيقة فقد جعلت له ملك ب�ضعها ،و�أباحت له الت�سري بها ً
على عدم تعطيل تنا�سلها ،وكونها حتت كنف �سيدها يحفظها من اختالط ن�سب
ذريتها ،فهي �إذن كالزوج ،حمفوظ ن�سب �أوالدها خالفًا ملا يح�صل يف الزنا ،ثم من
جملة املراعاة التي جعلتها لها يف مقابلة �إباحة ب�ضعها ل�سيدها ،ومن جملة الو�سائط
املو�صلة للعتق �أن حكمت للرقيقة التي تلد من �سيدها ولو َ�س ْقطًا م�ستبني اخللق
ب�أنها ت�صري ُم ْ�س َتو َلدة� ،أي �أنه عند ذلك يحظر على �سيدها بيعها وهبتها ورهنها،
و�أمثال ذلك من الت�صرف ،وبعد موته ت�صري حرة �صرفة.
فالت�أمل يف هذا احلكم يربهن ما لل�شريعة املحمدية من مراعاة الرقيقات
والنظر يف �شئونهن ،ومن و�سائط تكثري التحرير يف ال�شريعة املحمدية ،وفيه �صلة
رحم ودفع الوح�شة بني الأرحام ،ما �شرعته تلك ال�شريعة من �أن من ملك ذا
رحم حمر ًما منه عتق عليه ،ومن مراعاة املرحمة وال�شفقة للأرقاء �أن ال�شريعة
كرهت التفرقة بني الأم وولدها ال�صغري بنحو بيعه لآخر �أو بينه وبني �أبيه� ،أو بني
كبري و�صغري بينهما حمرمية� ،أو بني �صغريين كذلك ،وامللخ�ص �أن هذه ال�شريعة
العادلة ما تركت �شي ًئا من مرغبات العتق وتق�صري مدة اال�سرتقاق وموجبات
املرحمة للرقيق �إال حثت عليه وفتحت له �أبوابًا ،فبالت�أمل ال�صادق يف �سيا�ستها
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يف اال�سرتقاق جند �أنها �إمنا �شرعته على قدر ال�ضرورة ،وقدرت ال�ضرورة بقدرها
ب�أ�سلوب تك�سر به �شوكة خمالفيها وتنفع �أتباعها ،وحتفظ على الرقيق راحته ومتنع
عنه الأ�ضرار ،وتعجل عليه الفرج ،وتدفع عنه بقدر الإمكان احلرج.
و�أما �أن ال�شريعة املحمدية جعلت للرقيق و�صلة بينه وبني �سيده ف�إنها قد
حكمت بالوالء بينهما بعد عتق الرقيق ،ومن �أحكام ذلك الوالء �أنه �إذا جنى
العتيق جناية خط�أ توجب الدية توزع تلك الدية على مواله وعاقلته((( ك�أنه ابنه �أو
�أخوه ،وناهيك بذلك من مراعاة ل�ش�أن ذلك العتيق� ،أبعد جميع ما تقدم يجوز �أن
يقال� :إن امل�سلمني يعتربون الرقيق ال �سيما الأ�سود منه منحطًّ ا عن درجة الب�شر؟
كال ثم كال ،ال تعتربه �شريعتهم �إال من �أوالد �آدم وحواء ،ولكنها تعامله مبا يدفع
�شره وال يحرمه حقوق ال�شفقة واملرحمة وتخفيف مدة احلجر عليه.
نظرا ملا وجدوه من ترغيبها يف الإح�سان �إىل
و�أما كون �أهل ال�شريعة املحمدية ً
وكثريا ما تخوله نعمة
الرقيق قد �سلكوا طرائق عديدة ترجع عليه بالرب والإح�سانً ،
ال ميكنه نوالها لوال دخوله حتت الرق ،فذلك ظاهر مبا ي�شاهد بني �أهل الإ�سالم ِمن
َو ْقف الأوقاف على �أرقائهم وعتقائهم والو�صية لهم باملرياث ،وكثري منهم �صار ب�سبب
تلك املربات �أغنى من ذرية �سيده ،وكثري منهم من تزوج من بنات �سيده ،بل كثري
من الأ�سياد من يتبنى رقيقه بعد عتقه ،بل يكون عنده �أعز من ولده �أو يزوجه بنته،
أمريا �أو �سلطانًا «كما يف ملوك م�صر امل�شهورين ،و�سلطنة
وكثري من الأرقاء من �صار � ً
((( عاقلته :هم القرابة من الأب الذين ُيعطون دية قتل اخلط�أ( .م).
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كافور الإخ�شيدي معلومة عند اجلميع» ،وما بلغ كثري من العتقاء من مراتب اجلاه
واملنا�صب العالية كالق�ضاء والإفتاء بل مرتبة االجتهاد «وناهيك حال عطاء بن �أبي
رباح الإمام اجلليل يف الفقه الذي كان اخلليفة يتمنى زيارته ويتلقاه للباب و ُيجل�سه
كاف ٍ
بجانبه» هو ٍ
واف ببيان ما يناله الأرقاء من النعمة التي ما كانوا ينالونها لوال
دخولهم حتت الرق ،بل كانوا يبقون يف بالدهم الوح�شية على حالتهم اخل�شونية،
�أبعد ذلك كله يقال �إن ال�شريعة املحمدية تعترب الأرقاء دون مرتبة الب�شر وال تعطيهم
حقوق الإن�سان؟ نعوذ باهلل من االفرتاء.
دفع �شبهة بوجود البع�ض ممن يعامل الرقيق بالق�سوة

و�إن قيل �إ ّنا جند بع�ض �أهل الإ�سالم يعامل الأرقاء تلك املعاملة القا�سية،
قيل :نعم ،وقد يوجد من احلمقاء الذين ال يتم�سكون ب�أحكام ال�شريعة العادلة
الراحمة من يعامل �أوالده مبعاملة ال تر�ضاها ال�شريعة وال تقبلها املرحمة ،وه�ؤالء
من الندرة مبكان� ،أيقال عند النظر له�ؤالء الق�ساة �إن عموم امل�سلمني يعاملون
�أوالدهم بتلك الفظاظة؛ وتكون النتيجة �أنه على امل�سلمني �أن ال ي�ستولدوا �أوال ًدا؟
�إنها لنتيجة خرافية نا�شئة عن دليل هذيان.
من املعلوم عند كل عاقل �أن الأحكام ال تبنى �إال على الفعل العام
ال�شائع ال على القليل النادر� .إن الق�سوة التي ن�سمع عنها �أنها موجودة يف بع�ض
املمالك املتمدنة جتري على اخلدمة والأرقاء مبا تق�ش ِع ُّر منه اجللود� ،شائعة بني
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�أولئك املتمدنني الذين َّيدعون احلر�ص على رحمة الب�شر ،لو كانت موجودة
بني امل�سلمني على �أرقائهم �شائعة بني عمومهم جمازة من جانب �شريعتهم ،لكان
ال�ستقباح اال�سرتقاق يف ال�شريعة املحمدية وجه ظاهر ،ولكن ذلك مل يكن �ألبتة،
ُيعلم ذلك من اال�ستقراء واال�ستق�صاء ومراجعة تاريخ الأمة الإ�سالمية ،ومن يقل
خالف ذلك من دون �إقامة الربهان بل ملجرد �إ�شاعات �أ�صحاب الغايات ال�سيئة
واالعتماد على �أخبار غري املدققني فهو رجل مف ٍرت على امل�سلمني و�شريعتهم
بالتهمة الباطلة والظنة ال�سافلة� ،أعاذنا اهلل تعاىل من االفرتاء والبهتان والكذب
املحط ب�شرف الإن�سان.
ن�صو�ص من العهد العتيق واجلديد على م�شروعية اال�سرتقاق

و�أما كون الرق م�شرو ًعا يف ال�شرائع ال�سابقة على �شريعة حممد 
وم�صرحا به يف الكتب املن�سوبة �إليها ،فيكفي يف بيانه ما يف كثري من �آيات التوراة
ً
التي تدل على اتخاذ املخالفني عبي ًدا ومن ذلك ما يف كتاب اال�ستثناء« :و�إذا
دنوت من قرية لتقاتلها ادعهم �أو ًال �إىل ال�صلح ،ف�إن قبلت وفتحت لك الأبواب
فكل ال�شعب الذي بها يخل�ص ،ويكونون لك عبي ًدا ،يعطونك اجلزية».
وي�ؤخذ من ِ�س ْفر العدد �أن مو�سى  ملا �أر�سل اثني ع�شر �ألف رجل
ملحاربة �أهل مديان فانت�صروا عليهم ،وقتلوا كل ذكر منهم وخم�سة ملوكهم ،و�سبوا
ن�ساءهم و�أوالدهم وموا�شيهم كلها ،و�أحرقوا القرى والد�ساكر واملداين بالنار ،فلما
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رجعوا غ�ضب مو�سى  وقال :لمِ َ ا�ستحييتم الن�ساء؟! ثم �أمر بقتل كل
طفل مذكر وكل امر�أة َث ِّي َبة و�إبقاء الأبكار ،ففعلوا كما �أمر ،وكانت الغنيمة من
الغنم �ستماية وخم�سة و�سبعني �أل ًفا ،ومن البقر اثنني و�سبعني �أل ًفا ،ومن احلمري
�أح ًدا و�ستني �أل ًفا ،ومن الأبكار اثنتني وثالثني �أل ًفا ،فهذا مع داللته على جواز
قتل الأعداء يف تلك ال�شريعة حتى الأطفال والن�ساء ال َّث ِّيبات يدل على جواز
ا�سرتقاق الن�ساء الأبكار ،ويف �سفر �صموئيل :وكان املوابيني عبي ًدا لداود ي�ؤدون
�إليه اخلراج ،ويف الإ�صحاح ال�ساد�س من ر�سالة بول�س الأوىل �إىل تيموتاو�س ما
ن�صه :جميع الذين هم عبيد حتت ِنري((( فليح�سبوا �سادتهم م�ستحقني كل �إكرام
لئال ُي ْفترَ ى على ا�سم اهلل وتعليمه ،والذين لهم �سادة م�ؤمنون ال ي�ستهينوا بهم
لأنهم �إخوة بل ليخدموهم �أكرث؛ لأن الذين يت�شاركون يف الفائدة هم م�ؤمنون
وحمبوبونَ ،ع ِّلم ِوعظْ بذلك ،انتهى.
وهذا الن�ص يفهم منه تقرير اال�سرتقاق يف ال�شريعة العي�سوية ،و�أن الأرقاء
مكلفون ب�إطاعة �أ�سيادهم بكل �إكرام ،ولوال �أن ا�سرتقاق �ساداتهم لهم م�شروع يف
تلك ال�شريعة ملا �أمروا بطاعتهم وخدمتهم� ،إذ ال ي�ؤمر املكلف ح�سبما يعهد من
ال�شرائع ب�أن ي�أتي مبا هو ممقوت عند اهلل تعاىل ،ويفهم منه �أن �إطاعة �ساداتهم واجبة
عليهم و�إن كانوا غري م�ؤمنني؛ حيث عمم �أو ًال ثم خ�ص�ص ال�سادات امل�ؤمنني
بحكم عدم اال�ستهانة وباخلدمة �أكرث ،ولو كان اال�سرتقاق غري مباح يف تلك
((( ِنري :ظلم وا�ستبداد( .م).
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ال�شريعة ملا ق ََّر َرت((( امل�ؤمنني على اال�سرتقاق ب�إلزام �أرقائهم مبراعاتهم و�أكرثية
خدمتهم ،وكل ذلك ظاهر.
ويف ر�سالة بول�س �إىل تيط�س يف الإ�صحاح الثاين ما ن�صه :والعبيد �أن
يخ�ضعوا ل�ساداتهم وير�ضوهم يف كل �شيء غري مناق�ضني غري خمتل�سني ،بل
مقدمني كل �أمانة �صاحلة لكي يزينوا تعليم خمل�صنا اهلل يف كل �شيء .انتهى.
وهذا الن�ص قريب من الأول يف الإفادة ،ويزيد عليه بح�سب ظاهر عموم
قوله« :يف كل �شيء» �أن العبيد يجب عليهم �إطاعة �ساداتهم حتى يف الأمر الذي
يكون مع�صية هلل تعاىل ،كما �إذا �أمر ال�سيد عبده �أن يزين ،لكن يف ال�شريعة
املحمدية غري واجب على العبد �أن يطيع مواله يف ذلك؛ لأن القاعدة فيها �أن ال
طاعة ملخلوق مع مع�صية اخلالق ،فعلى العبد �أن يطيع مواله يف غري مع�صية اهلل
تعاىل� ،إال �أن يجرب ويهدد مبثل القتل ،فحينئذ حكمه حكم غري اململوك فيما لو
�أُ ْجبرِ بذلك ،فبع�ض املعا�صي تباح له بالإجبار ،وبع�ضها ال يباح كما هو مف�صل يف
تلك ال�شريعة ،اللهم �إال �أن يقال� :إن ذلك العموم املفهوم من ن�ص ر�سالة بول�س
يف قوله« :يف كل �شيء» خم�ص�ص بن�صو�ص �أخرى مذكورة يف غري هذا املو�ضع
من الكتب املن�سوبة لل�شريعة العي�سوية.

((( ق ََّر َرت :وافقت( .م)
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ويف ر�سالة بطر�س الأوىل يف الإ�صحاح الثاين� :أيها اخلدام ،كونوا خا�ضعني
أي�ضا ،انتهى .وهذا
بكل هيبة لل�سادة ،لي�س لل�صاحلني املرتفقني فقط ،بل للعنفاء � ً
الن�ص و�إن مل يذكر العبيد بل ذكر اخلدام ولكن قرينة قوله« :لل�سادة» تعني �أن
املراد باخلدام العبيد ،وفيه قد جعل الإطاعة واجبة حتى للعنفاء ،و�إن مل ُتعترب
هذه القرينة؛ عنا ًدا ،فيكفي يف �إثبات املطلوب الن�صان ال�سابقان.
فعندما ظهر لأولئك القوم املعرت�ضني على ال�شريعة املحمدية باال�سرتقاق
ما تقدم �شرحه من حكمة م�شروعيته يف هذه ال�شريعة ،ومن حدوده وتلطيفاته
التي حتفظ راحة الرقيق ،بل قد جتلب له النعمة وتق�صر عليه مدة اال�سرتقاق،
وت�أملوا هذه الن�صو�ص التي يف ال�شريعة املو�سوية وال�شريعة العي�سوية التي تدل
على م�شروعية اال�سرتقاق وتقريره يف هاتني ال�شريعتني ،قالوا :ال اعرتا�ض على
ال�شريعة املحمدية يف هذا الأمر ،فهو حكم عادل مرتكب فيه �أخف ال�ضررين،
وهو القاعدة املعقولة ،ومراعى فيه جانب ال�شفقة واملرحمة والإن�سانية على قدر
الإمكان فيه ،ومقدرة فيه ال�ضرورة بقدرها ،فكل من�صف وم�صدق بالوحي
وال�شرائع ال وجه له يف االعرتا�ض بعد هذا البيان.
كيفية معاملة �أهل الذمة يف ال�شريعة املحمدية

هذا و�أما �سلب �أموال الأعداء وو�ضع اخلراج عليهم فيقال فيه نظري ما قيل
اعرتا�ضا وجوابًا ،فال حاجة للتطويل ،بل قد مر يف م�س�ألة اال�سرتقاق
يف اال�سرتقاق
ً
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واجلهاد من احلجج ون�صو�ص ال�شرائع املتقدمة ما هو مغن عن الت�صدي للكالم
فيه ا�ستقال ًال ،يظهر ذلك بالت�أمل ال�صادق ،واهلل ويل التوفيق.
ثم بعد م�شروعية اجلهاد يف ال�شريعة املحمدية ،و�شروع حممد � -صلى اهلل
تعاىل عليه و�سلم  -يف حماربة خمالفيه ،ومعاملتهم مبا �شرعه اهلل تعاىل يف ذلك،
كان يقتل بع�ضهم دف ًعا لأذاهم وحماية لأتباعه ون�صرة لدينه؛ لأن ذلك كله ال يتم
�إال بقتلهم ،وي�سرتق بع�ضهم ،وي�ضع على البع�ض الآخر اخلراج ويجعله �صاحب
ذمة وعهد ،بحيث يكون له ما للم�سلمني وعليه ما عليهم ،وجتب حمايته ومراعاة
حقوقه ،وحترم �أذيته يف النف�س والعر�ض واملال ،وي�شرتط عليه اخل�ضوع لأحكام
من �شريعته تكفي يف ال�سالمة من تعديه وافرتائه على حقوق �سواه ،ويرتكه وما
يدين من الإتيان بطقو�س ما يعتقده على وجه يحفظ �أبهة الدين املحمدي وال
ي�صدع �أفكار �أتباعه ،ويفو�ض �أمره هلل تعاىل يف يوم البعث والن�شور ،ويجري ك ًّال
من اال�سرتقاق وو�ضع اخلراج على ال�صورة املتقدمة عندما يجد �أن ذلك ٍ
كاف يف
دفع �أذى امل�سرتقني واملو�ضوع عليهم ،مع عود النفع يف ذلك على �أتباعه.
وقد كان حاله �صلى اهلل تعاىل و�سلم يف حماربته لأعدائه �سجا ًال ،فتارة
ينت�صر عليهم وتارة ال ،وكذلك �سنة اهلل تعاىل يف ر�سله ،ولكن �آخر الأمر كان
الن�صر ال يتم �إال له :ﮋﯙ ﯚﮊ [الأعراف ،]128 /حتى ا�ستوىل
على بالد كثرية ،وخ�ضعت له قبائل عديدة ،و�أظهر اهلل دينه على الدين كله ،وال
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ظاهرا ولن يزال� ،إن مل يكن بال�سيف فباحلجة والربهان ،وا�ستح�سان العقول
يزال ً
الرزان(((!
َّ
ثم �إن البع�ض من �أعداء دينه التج�أوا للح�صون واملعاقل ،فلما يزل يرتقب
مو�صيا �أتباعه ب�أن ال يهملوا
بهم الفر�ص ويرا�سلهم باحلجج ً
حري�صا على هدايتهمً ،
دعوتهم �إىل دينه على املنهج الذي �شرعه يف معاملتهم كلما وجدوا لذلك فر�صة
من الزمان ،هذا حكم ٍ
ما�ض �إىل يوم القيامة.
�صرا على املخالفة
حكم من بقي ُم ًّ

ثم �إن البع�ض من الأعداء �أظهروا اخل�ضوع لدينه  واالنخراط يف
�سلك �أتباعه و�أن�صاره وهم ي�ضمرون التكذيب ،واحلامل لهم على ذلك �إما اخلوف
و�إما الطمع فيما فتحه اهلل على يديه و�أيدي �أتباعه من الغنائم ،فكان �صلى اهلل
يعدهم يف جملة �أتباعه مع علمه بحقيقة حالهم
تعاىل عليه و�سلم يف �أول الأمر ّ
و�سوء طويتهم ،وال يف�ضح �سرائرهم وال يبيح �إ�ضرارهم خ�شية �إ�شاعة الأعداء �أن
حمم ًدا  يكذب �أتباعه يف ت�صديقهم ويرتاب يف �إخال�صهم ويقتلهم لأغرا�ض
�سيئة ،وهو �أمر يوجب التنفري ويثني عزم املقبلني ،ال �سيما والدين يف �أول ن�ش�أته،
ولكن ملا قويت �شوكة ال�شريعة وكرثت �أن�صارها و�سطع نورها وظهرت معاملته
لأ�صحابه  مبح�ض الن�صيحة وخال�ص ال�شفقة ،ومل يبق لتلك الإ�شاعات
الرزان :ذات الثبات والوقار( .م).
(((	العقول َّ
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الباطلة جمال� ،آ َذنَ ُه  مواله بف�ضيحة �أولئك املنافقني وتقريعهم وتبكيتهم
وحتذير �أتباعه املخل�صني منهم ،وهم بعد ذلك انق�سموا فرقتني:
فبع�ضهم ملا خالط �أهل الدين ،واطلع على حقيقة تلك ال�شريعة الظاهرة
العادلة ،وقابل بينها وبني ما كانوا عليه من االعتقادات الباطلة والعادات ال�سافلة،
خل�صت نيته و�صفت �سريرته وعاد م�ؤم ًنا بعد �أن كان مناف ًقا ،و�أ�صبح من خيار
الأتباع و�أكابر الأن�صار ،واهلل الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
وبع�ضهم بقي على نفاقه متجر ًعا الغ�ص�ص يف � ْإ�ش َفاق((( ،فهذا �إن حمى
نف�سه من طائلة ال�سيف فله يف الآخرة عذاب �أليم ،وقد جعل �صلى اهلل تعاىل
عليه و�سلم لهذا الق�سم عالمة هي عنوان نفاقه ودليل الهوان ،وهي �أنه� :إذا حدث
كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا ا�ؤمتن خان ،ن�س�أل اهلل تعاىل احلماية وال�سالمة يف
الدين والدنيا والآخرة.
حكمة انتقاله � إىل دار البقاء

هذا ..وقد خرج �صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم من الدنيا واختار الرفيق
الأعلى بعد �أن �أمت اهلل تعاىل على يديه الدين «جزاه اهلل تعاىل عنا �أح�سن اجلزاء
مبا هو �أهله» مبا �أنزله من القر�آن الكرمي ،وما �أوحاه �إليه من هديه القومي ،وقد امنت
((( � ْإ�ش َفاق :خوف( .م).
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علينا �سبحانه بتلك املنة العظمى والكرامة الكربى ،ف�أنزل على ر�سوله الكامل
قوله تعاىل جل من قائل يف يوم كان لنا العيد الأكرب :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [املائدة ،]3 /فيا لذلك من
نعمة كاملة ومنة فا�ضلة ،فله �سبحانه وتعاىل احلمد وال�شكر كما هو �أهله ،واحلمد
هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال �أن هدانا اهلل.
نعيا لنف�سه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -كما
وقد كان نزول هذه الآية الكرمية ً
فهم ذلك �صديقه الأكرب عليه الر�ضوان عندما �سمعها ،فبكى  -ر�ضي اهلل تعاىل
عنه  -لأنه و�ضح له بنور ب�صريته ،وامل�ؤمن ينظر بنور اهلل تعاىل� ،أن �إر�ساله  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -ووجوده ال�شريف يف الدنيا حلكمة تبليغ الدين ،فما دام �أن
الدين قد كمل فما بقي بعد ذلك �إال انتقال ر�سوله  من دار الفناء �إىل دار
را�ضيا
البقاء التي هي دار القرار ،فخرج  -عليه ال�صالة وال�سالم  -من الدنيا ً
نا�صحا
�سويا ،مبل ًغا جميع ما جاء به من عند اهلل تعاىلً ،
مر�ضياً ،
وهاديا �صراطًا ًّ
ًّ
للأمة ،تاركًا لهم على املحجة البي�ضاء التي ليلها كنهارها ،مود ًعا يف قلوبهم حمبة
م�شكورا مثنى عليه
ال تبلى وودا ًدا ال يفنىَ ،م ِفد ًّيا عندهم بالأرواح ،حممو ًدا
ً
مربورا ،فجزاه اهلل تعاىل عن الأمة �أح�سن اجلزاء ،و�أعطاه الو�سيلة
بكل ل�سان ثناء ً
والدرجة العالية الرفيعة يف دار البقاء ،وعليه من مواله �سبحانه �أ�شرف ال�صلوات
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و�أزكى التحيات ،وعلى �آله الكرام �أنوار الهدى ،و�أ�صحابه العظام م�صابيح الدجى،
ما تعاقب املَلَوان((( وكر ا َجل ِد َيدان((( ،اللهم �آمني.
و�إذ قد انتهى بنا الكالم �إىل هنا ،وبلّغنا اهلل تعاىل على قدر الإمكان يف بيان
وح ِّق َّية امللة الإ�سالمية املنى ،فلنجعل نهاية الكالم خامتة وتنبي ًها ،وباهلل
حقيقة َ
�سبحانه وتعاىل التوفيق.
م�آخذ الدين املحمدي من القر�آن وال�سنة والإجماع واالجتهاد

�أما اخلامتة فهي �أن ُيعلم ح ًّقا �أن الدين املحمدي بعقائده التي هي الأ�صول،
و�أحكامه التي هي الفروع م�أخوذ من القر�آن ال�شريف والأحاديث النبوية التي
ثبتت عن �سيدنا حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -مل ي�شذ �شيء من تلك
الأ�صول �أو الفروع عن هذين امل�أخذين الكرميني ،وهما املتكفالن به �ألبتة ،بدليل
الآية امل�صرحة ب�إكمال الدين املحمدي يف حياته  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ولكن
قريبا من
العقائد و�إن كانت تدخل حتت عدد ميكن للألفاظ �أن تعرب عنه �صراحة �أو ً
قريبا منها الحتاجت
ال�صراحة ،ولكن الفروع لو �أريد �إفادتها بالألفاظ �صراحة �أو ً
�إىل �ألفاظ ت�ستغرق املجلدات.

(((	املَلَوان :طرفا النهار( .م).
(((	اجل َِد َيدان :الليل والنهار( .م).

416

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

416

وناهيك �أنها تتجدد بتجدد احلوادث الزمانية ،فالقر�آن ال�شريف والأحاديث
الكرمية قد �صرحا بالكفاية من العقائد وكثري من الفروع ،وبقواعد و�ضوابط
تت�ضمن اجلم الغفري منها �أو ت�شري �أو ترمز �إىل كثري من ذلك ،حتى ي�صح �أن يقال:
�إن كل ما ُيحتاج �إليه يف الدين املحمدي هو م�ضمن يف القر�آن والأحاديث �إما
�صراحة و�إما رم ًزا و�إ�شارة ،وحيث �إن فهم ذلك جميعه ال ميكن لكل فرد من �أفراد
الأمة ،فقد �شرع اهلل تعاىل طريقني �آخرين لأخذ الأحكام من ذينك الأ�صلني
العظيمني وب�سطهما لعموم الأمة:
ف�أحد هذين الطريقني� :إجماع الأمة املحمدية� ،أي� :أهل املعرفة الكافية منهم،
�إذ جعل �إجماعهم مع�صو ًما عن اخلط�أ؛ لأنهم ال يجمعون �إال على �أمر فهموه من
ن�صو�ص القر�آن والأحاديث ،و�إن مل ي�صرحوا مب�أخذهم.
وثانيهما :اجتهاد من َف َّق َهه اهلل تعاىل يف الدين و�أعطاه الفهم لأحكام القر�آن
العظيم و�أحاديث الر�سول الكرمي ،ف�أجاز اهلل تعاىل االجتهاد ملن هو �أهله ،و�أعطى
هذا املن�صب ملن بان يف الأمة ف�ضله.
ف�أخذت الأحكام ت�ستنبط من ذينك امل�أخذين بهذين الطريقني حتى
اكتفت الأمة من الت�صريح ب�أحكام دينها ،ووجدت ما يلزم لها يف عباداتها
ومعامالتها و�آدابها وحدودها ،وقد بحث علماء الأمة املحمدية عن ال�صفات التي
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يلزم وجودها يف ال�شخ�ص حتى يبلغ درجة االجتهاد وا�ستنباط الأحكام من
القر�آن والأحاديث ،فوجدوا �أن ذلك ينح�صر فيما �سي�أتي:
الأول� :أن يحوي ذلك ال�شخ�ص علم القر�آن ال�شريف ،ب�أن يعرفه مبعانيه لغة
و�شريعة� ،أما لغ ًة فب�أن يعرف معاين املفردات واملركبات يف خوا�صها يف الإفادة،
فيفتقر �إىل علم اللغة الذي يعلم به املعاين التي و�ضعت لها مفردات اللغة العربية
التي �أنزل القر�آن بها ،وعلم ال�صرف الذي يعرف به �أحوال �أبنية املفردات العربية
و�صيغها ،وعلم النحو الذي يعرف به �أحوال املفردات العربية عند تركيبها وما لها
عند ذلك من الإعراب والبناء والداللة على املعاين التي حتدث بالرتكيب ،وعلم
املعاين الذي يعرف به �أحوال الكالم العربي التي يطابق بها مقت�ضى احلال ،وعلم
البيان الذي يعرف به ت�أدية املعنى الواحد بطرق خمتلفة� ،سواء علم تلك العلوم
بالتعلم �أو كان يعلمها بال�سليقة كما كان ملجتهدي ال�صحابة ر�ضي اهلل تعاىل عنهم.
و�أما �شريع ًة فب�أن يعلم املعاين امل�ؤثرة يف الأحكام ،مث ًال يعرف يف قوله تعاىل
ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [الن�ساء� ]43 /أن املراد بالغائط احلدث ،و�أن
علة احلكم خروج النجا�سة من بدن الإن�سان احلي ،ويعلم �أق�سام القر�آن التي
تذكر يف �أ�صول الفقه من :اخلا�ص والعام وامل�شرتك ،واملجمل واملف�سر واملحكم،
واملطلق واملقيد ،وال�صريح والكناية ،والظاهر والن�ص واخلفي ،وامل�شكل واملت�شابه،
والدال بعبارته والدال ب�إ�شارته والدال باقت�ضائه والدال بداللته ،واملفهوم املعترب،
وما يقت�ضيه الأمر والنهي ،وغري ذلك مما هو مذكور يف علم الأ�صول الذي هو
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من �أعظم العلوم الدينية ،وب�أن يعلم �أن هذا خا�ص وذاك عام ،وهذا نا�سخ وذاك
من�سوخ �إىل غري ذلك ،وهذا الأخري يتوقف على معرفة تواريخ نزول الن�صو�ص ب�أن
هذا �سابق وذاك م�سبوق ،وهذه الأمور مغايرة ملعرفة املعاين ،ثم املعترب هو العلم
مبواقع ما ذكر بحيث يتمكن من الرجوع �إليه عند الطلب للحكم ال احلفظ عن
ظهر القلب ،واملراد بالقر�آن قدر ما يتعلق مبعرفة الأحكام.
الثاين :علم ال�سنة قدر ما يتعلق بالأحكام ،ب�أن يعرف منت الأحاديث �أي يعرف
معانيها لغة و�شريعة كما مر يف القر�آن ،ويعرف �أق�سامها من اخلا�ص والعام وغريها
أي�ضا ،ويعرف م�ستندها وهو طريق و�صولها �إلينا من تواتر �أو
مما مر نظريه يف القر�آن � ً
�شهرة �أو �آحاد ،ويندرج يف ذلك معرفة �أحوال الرواة الذين رووا هذا احلديث من
معدلني �أو جمروحني ،وهذا علم وا�سع يحتاج �إىل اطالع تاريخي �صحيح،
كونهم َّ
ولكن عند طول الزمان بني املجتهد وبني زمنه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -و�صريورة
جدا يكتفى بتعديل وجتريح الأئمة املوثوق بهم يف علم
معرفة �أحوال الرواة ع�سرية ًّ
احلديث.
الثالث :معرفة وجوه القيا�س� ،أي :الطريق الذي يتو�صل به املجتهد �إىل ا�ستنباط
الأحكام ،فيعرف �شرائط تلك الوجوه و�أحكامها و�أق�سامها واملقبول منها واملردود
كما مبني يف كتب الأ�صول.
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الرابع� :أن يعرف املجمع عليه من علماء الدين الذين يعترب �إجماعهم لئال يخالف
�إجماعهم يف اجتهاده.
ومن املعلوم �أنه ي�شرتط �إميان املجتهد وعدالته ،وال حاجة �إىل ب�سط الكالم
يف هذا لأنه ظاهر.
ف�إذا كملت تلك ال�شروط يف �شخ�ص جاز له �أن ي�ستنبط الأحكام ال�شرعية
من القر�آن وال�سنة ،وجاز لغريه ممن لي�س من �أهل االجتهاد �أن يقلده ويعمل مبا
ا�ستنبط ،ثم املعتمد عند علماء ال�سنة �أن احلق واحد عند اهلل تعاىل ،واملجتهد �إن
�أ�صاب احلق بعد �أن ا�ستفرغ و�سعه يف ا�ستظهاره فله �أجران ،و�إن �أخط�أ فهو معذور
وم�أجور ب�أجر الكد والتعب� ،إذ لي�س عليه �إال بذل و�سعه ،وقد فعل ،فلم ينل احلق
خلفاء دليله ،نعم �إن كان الدليل املو�صل �إىل ال�صواب بينا ف�أخط�أ املجتهد لتق�صري
منه وترك مبالغة يف االجتهاد ف�إنه يعاقب ،وما نقل عن بع�ض ال�سلف من طعن
مبنيا على �أن طريق ال�صواب بينّ يف
بع�ضهم ببع�ض يف م�سائلهم االجتهادية كان ًّ
زعم الطاعن.
وكل هذا يف االجتهاد يف امل�سائل الفرعية؛ لأن املطلوب فيها حت�صيل
غلبة الظن ،و�أما االجتهاد يف الأ�صول والعقائد فاملخطئ فيها يعاقب �أو ي�ضلل
�أو يكفر؛ لأن املطلوب فيها اليقني احلا�صل بالأدلة القطعية ،وال�صحيح �أن القادر
عا�صيا برتك
على اال�ستدالل ولو بدليل �إجمايل �إذا قلد غريه بعقيدة يكون ً
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اال�ستدالل ،ولو كان ذلك الغري الإمام �أبا حنيفة النعمان ،فمن هنا ترى العجب
العجاب ممن يقطع بكالم الفلكي �أو اجليولوجي الفالين من دون دليل يقيني،
ويكون ذلك الكالم م�صاد ًما لعقيدة �إ�سالمية �أو لظاهر ن�ص �شرعي متواتر ،نعوذ
باهلل من اجلهل الفا�ضح ،نعم �إذا ثبت قول ذلك القائل امل�صادم بالدليل القاطع
فعلينا التوفيق بالت�أويل كما مر «كل ما تقدم يف الكالم على االجتهاد فهو يف
االجتهاد املطلق ،وهو م�أخوذ من التنقيح وحوا�شيه مع بع�ض تو�ضيحات زدتها
عليه».
اختالف املذاهب الإ�سالمية يف الفروع

و�أما االجتهاد املقيد �أي يف م�س�ألة خم�صو�صة فلي�س الكالم فيه ،ومن هذا
أنا�سا منهم �أتباع الإمام
املقام يعلم �سبب اختالف املذاهب بني امل�سلمني ،فنجد � ً
أنا�سا �أتباع
أنا�سا �أتباع الإمام مالك بن �أن�س ،و� ً
�أبي حنيفة النعمان بن ثابت ،و� ً
أنا�سا �أتباع الإمام �أحمد بن حنبل  -ر�ضي
الإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،و� ً
اهلل تعاىل عنهم و�أر�ضاهم  -ف�إن ك ًّال من ه�ؤالء املذكورين قد بلغ مرتبة االجتهاد
املطلق وا�ستنباط الأحكام من ن�صو�ص ال�شريعة املحمدية القر�آنية والأحاديث
النبوية ح�سبما �أداه �إليه اجتهاده ،و�أو�صله �إليه كمال علمه وا�ستعداده ،مع
ال�سري يف املنهج القومي والتحري التام ،ف�أتباع ه�ؤالء الأئمة يقلدونهم يف العمل مبا
ا�ستنبطوه وفهموه من ال�شريعة ،وهم ناجون عند اهلل تعاىل يف ذلك التقليد؛ حيث
�إن اهلل تعاىل قد �أذن للمجتهدين �أن يجتهدوا ،و�أذن للمقلدين �أن يقلدوا ،فقال
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تعاىل يف القر�آن الكرمي :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﮊ [النحل،]43 /
واملجتهدون هم �أهل الذكر واملعرفة يف دين اهلل تعاىل ،ثم �إذا �سئل كل مقلد عمن
ناج عند اهلل تعاىل لأنه قلد جمته ًدا م�ستكمل �شروط
قلد غري �إمامه يقول :هو ٍ
االجتهاد.
وقد كان يف �صدر الإ�سالم جملة من املجتهدين غري ه�ؤالء الأربعة الذين
تقدم ذكرهم  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهم  -من ال�صحابة والتابعني ومن بعدهم،
ولكن مل تتوفر لهم �أتباع تنقل �أقوالهم بالتواتر �أو بطريق �صحة موثوق به ،فلذلك
َد َر َ�ست مذاهبهم ،و�أما ه�ؤالء الأربعة فقد وفق اهلل تعاىل لهم �أتباعا من العلماء
الأعالم نقلوا �أقوالهم �إىل هذا الع�صر بالتواتر �أو بطريق موثوق وحفظوها ودونوها
يف الكتب وتلقوها عن بع�ضهم بامل�شافهة والتدري�س جي ًال بعد جيل ،فلذلك
بقيت مذاهبهم ذات �أتباع �إىل الآن.
وكل فريق من ه�ؤالء الأتباع ال يطعن يف الفريق الآخر وال ي�ضلله وال
يف�سقه ،وي�سوغ لكل �شخ�ص �أن يقلد �إما ًما من �أولئك الأئمة ،ثم بعد تقليده يجوز
معيبا عليه يف دينه �إذا كان
له �أن يرتك تقليده ويقلد �إما ًما �آخر منهم ،وال يعد ذلك ً
ذلك االنتقال لغر�ض �شرعي �صحيح ،وكل ذلك وا�ضح مما ي�شاهده كل مطلع على
�أحوال امل�سلمني �أتباع ه�ؤالء الأئمة� ،إذ يرى �أنهم يتناكحون فيما بينهم ،في�أخذ
احلنفي �شافعية �أو مالكية �أو حنبلية �أو بالعك�س ،وم�ساجدهم واحدة وخليفتهم
واحد ،وي�صلون مع بع�ضهم ،وال �شيء بينهم ي�شعر ب�أدنى بغ�ضاء �أو طعن قادح،
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�شافعيا �أو بالعك�س ،غاية الأمر �أن كل متبع يراعي مذهب
و ُيرى احلنفي ي�صري ًّ
�إمامه الذي اتبعه ،ويجرى يف العمل عليه ،وهو ال ينكر على �سواه جريه على
العمل مبقت�ضى مذهب من تلك املذاهب غري مذهب �إمامه.
قول علماء احلنفية ب�سد باب االجتهاد

فهذه حالة امل�سلمني يف مذاهبهم الأربعة ال�شائعة بينهم ،وهي احلال التي
تنطبق على �أ�صول �شريعتهم ،فليعلم ذلك من مل يعلمه .ثم �إذا نظر �إىل ال�شروط
التي تقدم ا�شرتاطها لنوال ال�شخ�ص مرتبة االجتهاد يف ا�ستنباط الأحكام
ال�شرعية جند �أنها ال يزال توفرها يف �أنا�س ممك ًنا عق ًال �إىل الآن وبعد الآن ،ولكن
من ع�صر �أربعماية من الهجرة النبوية على �صاحبها �أزكى ال�صالة وال�سالم قال
بع�ض العلماء الأعالم كما ينقل عن علماء احلنفية� :إن باب االجتهاد قد ان�سد
من ذلك التاريخ ،ورمبا يتخيل لبع�ض النا�س �أن هذا احلكم من �أولئك العلماء
غري موافق لل�صواب� ،إذ يقال :ما دام توفر �شروط االجتهاد التي تقدم ذكرها
ال ي�ستحيل عق ًال وجوده يف �شخ�ص �إىل الآن وبعد الآن ،فما املانع �أن يوجد
جمتهد بعد ذلك الع�صر حتى الآن؟ لكن �إذا دقق النظر يظهر �أن ما قاله �أولئك
الأعالم هو موافق لل�صواب وعني احلكمة ،وهو نا�شئ عن دقة �أنظارهم ومعرفتهم
يف �أحوال الزمان وتقلباته و�أ�سرار اهلل تعاىل يف �شئون هذه الأمة املحمدية.
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وبيان ذلك �أن ه�ؤالء العلماء القائلني بان�سداد باب االجتهاد من ع�صر
الأربعماية نظروا يف �شئون القرون الثالثة :وهم قرن ال�صحابة والتابعني وتابعي
التابعني ،فوجدوا �أن اهلل تعاىل قد وفقهم �إىل االنكباب على حت�صيل علوم
ال�شريعة ،واحلر�ص على مواد االجتهاد وا�ستنباط الأحكام من القر�آن الكرمي
وتفا�سريه املنقولة عن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -والأحاديث النبوية و�آثار
ال�صحابة وفتاويهم و�أمثال ذلك ،مما �أهل علماء تلك القرون �أن يبلغ كثري منهم
درجة االجتهاد يف الدين ،ال �سيما وع�صرهم قريب من ع�صر الر�سول � أو
ع�صر من ر�آه �أو ر�أى من ر�آه ،وقد ظهرت عناية اهلل تعاىل بت�أهيل �أهل تلك الع�صور
وح ّ�صن
وحفظ ُ
لذلك ،حيث قد مت فيها ما يحتاج �إليه يف �أمر الدينُ ،فجمع القر�آن ُ
وجمعت �أحاديث الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم
من طوارق التبديل والتغيريُ ،
و�ضرب يف حت�صيلها بطون الإبل من �أق�صى البالد ،وان�صب املجتهدون
 و ُد ّونت ُمن علماء الأمة على ا�ستنباط الأحكام من ذ َْي ِنك((( الأ�صلني العظيمني حتى
�أفرغوا اجلهد يف ذلك ،ومل يبق من احتياجات الأمة يف �أحكام دينها �إال النادر
الفذ((( الذي ال يتفق وقوع حادثته �إال يف �أجيال ،ومت �أمر الدين على �أح�سن
منوال و�أقوم منهاج ،كل ذلك كان يف القرون الثالثة ،فلم يبق ملن بعدهم وظيفة
�إال تدوين تلك الأحكام ون�شرها وتبليغها للأمة ،وقد ظهر من هنالك فتور الهمم
عن ذلك االن�صباب يف حت�صيل علوم الدين ،ومل يزل ذلك الفتور بازدياد حتى
((( ذ َْي ِنك :هذين( .م).
(((	الفذ :الفرد( .م).
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بلغ الغاية يف الأزمنة املت�أخرة ،ال ينكر ذلك من له �أدنى اطالع على تاريخ هذه
الأمة الإ�سالمية ،فنحن نرى �أكرب علمائها اليوم �إن برع يف بع�ض العلوم التي
تقدم ا�شرتاطها يف املجتهد فهو مق�صر يف البع�ض الآخر ،فمن هو الذي نراه منهم
حميطًا يف هذه الأزمان بعلوم القر�آن من معرفة معانيه اللغوية وال�شرعية ،وبالعلوم
العربية التي تلزم لفهمه كالنحو وال�صرف واملعاين والبيان ،وب�أق�سامه التي تقدم
ذكرها من اخلا�ص والعام �إىل �آخر ما مر ،وبتعيني كل واحد منها ومتييزه عن الآخر
وبنا�سخه ومن�سوخه وبوجوه القيا�س ومبا �أجمعت عليه الأمة ،وبعلوم الأحاديث
النبوية مت ًنا و�سن ًدا كما تقدم تقريره يف بيان �شروط املجتهد ،ومن ادعى ا�ستيفاء
ذلك كله فعليه �أن يثبته بالربهان
ُك ُّ
ــــل َم ْن َي َّد ِعي مبــا َل ْي َ�س في ِه

ــد االم ِت َح ِ
َك َّ
ــان
�شــ َو ِاه ُ
ــذ َب ْتــ ُه َ

و�أظن �أن كل من يعلم �أن مثل �أبي يو�سف وحممد وزفر واحل�سن �أ�صحاب
�أبي حنيفة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهم �أجمعني  -مل يدعوا مرتبة االجتهاد املطلق
يخجل �أن يدعي هو تلك املرتبة وهو من �أهل هذه الأزمان ،و�إن قيل� :إن هذا
الزمان قد توفرت فيه كتب تفا�سري القر�آن واحلديث و�شروحها وكتب �أ�سباب
النزول والنا�سخ واملن�سوخ ونحو ذلك مما هو الركن الأعظم ملرتبة االجتهاد ،فما
املانع �أن يتقن �شخ�ص يف هذه الأزمان تلك العلوم التي تقدم ا�شرتاطها ،ويعتمد
على هذه الكتب التي تقدم ذكرها ،وهي متكفلة بالركن الأعظم لتلك املرتبة؟
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وعلى ذلك فالذي يرتاءى �أن االجتهاد يف هذا الزمان �أ�سهل ح�صو ًال من
االجتهاد يف �صدر الإ�سالم قبل �أن تدون تلك الكتب ،قلت :نعم قد وجد جميع
ذلك ،ولكن يف ال�سطور ال يف ال�صدور ،و�إن مل ي�شرتط للمجتهد �أن يحوي جميع
ذلك يف �صدره ،ولكن ال بد �أن يعلم مرجع كل �شيء من ذلك بحيث ال يخفى
عليه مرجع حكم عند احتياجه �إىل مراجعته ،ووجود �شخ�ص بهذه ال�صفة يف هذه
أي�ضا غري حا�صل �إذا رجع �إىل الإن�صاف ،فمن الذي يف هذا الزمان
الأزمان هو � ً
م�ستعد ال�ستنباط كل حكم با�ستيفائه تلك ال�شروط وقدرته على مراجعة مرجع
كل حكم من تلك الكتب بحيث ي�صل بذلك �إىل معرفة كل �آية نا�سخة و�آية
من�سوخة ،وكل حديث نا�سخ �أو من�سوخ ب�آية �أو حديث ،ومعرفة مراتب الأحاديث
من التواتر وال�شهرة والآحاد ،ومعرفة املجمع عليه �إىل �آخر ما مر.
اال�ستدالل على �سد باب االجتهاد

وباجلملة� ،إن ت�شييد الرباهني على �صحة قول من قال ب�سد باب االجتهاد
من ع�صر الأربعماية يطول �شرحه ويحتاج �إىل ت�أليف خم�صو�ص ،ولكي �أنقل هنا
ما وجدت من كالم العالمة ابن احلاج يف املدخل مما يو�ضح هذا املقام ويقتنع
به كل من�صف منزه عن العناد ،وقد اخت�صرته بع�ض االخت�صار لدفع الت�شوي�ش
من التطويل ،قال رحمه هلل تعاىل و�أر�ضاه يف الكالم على قوله «َ :خيرْ ُ ال ُق ِ
رون
الذ َين َي ُلو َن ُهم ،ث ُّم ِ
ق َْرين ،ث ُّم ِ
الذ َين َي ُلو َن ُهم» احلديث .هذا الكالم منه  -عليه
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ال�صالة وال�سالم  -يف القرون املذكورة ،يعني يف غالب احلال منهم ما ذكروا ،و�إال
فقد كان منهم قوم ال ُي ْق َت َدى بهم ،و�إمنا عنى �أهل العلم.
ثم قال :وانظر �إىل حكمة ال�شارع �صلوات اهلل تعاىل عليه و�سالمه ،وكيف
خ�ص هذه القرون بالف�ضيلة دون غريهم ،و�إن كان غريهم من القرون يف كثري
منهم الربكة واخلري ،ولكن اخت�صت هذه القرون مبزية ال يوازيهم فيها غريهم،
وهي �أن اهلل تعاىل خ�صهم لإقامة دينه و�إعالء كلمته ،فالقرن الأول خ�صهم اهلل
تعاىل بخ�صو�صية ال �سبيل لأحد �أن يلحق غبار �أحدهم ف�ض ًال عن علمه؛ لأن اهلل
تعاىل قد خ�صهم بر�ؤية نبيه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -وم�شاهدته ونزول القر�آن
طريا ،وبحفظهم �آي القر�آن الذي كان ينزل جنو ًما جنو ًما((( ،ف�أ ّهلهم حلفظه
عليه ًّ
غ�ضا ًّ
حتى مل ي�ضع منه حرف واحد ،فجمعوه وي�سروه ملن بعدهم ،وحفظوا �أحاديث
نبيهم  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يف �صدورهم ،و�أثبتوها على ما ينبغي من عدم
الل َّْحن((( والغلط وال�سهو والغفلة ،وقد كان مالك  -رحمه اهلل تعاىل � -إذا �شك
يحدث به ،وهو لي�س من قرنهم بل من القرن الثاين،
يف احلديث تركه البتة فال ّ
فما بالك بهم وهم اخليار ،وو�صفهم يف احلفظ وال�ضبط ال ميكن الإحاطة به وال
ي�صل �إليه �أحد ،فجزاهم اهلل تعاىل عن �أمة نبيه خري ال َق ّد(((� ،أخل�صوا هلل تعاىل
الدعوة ،وذ َُّبوا((( عن دينه باحلجة ،قال ابن م�سعود  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه :من
(((	نجُ ُو ًما جنو ًماُ :م َف َّرقًا مفرقًا( .م).
(((	الل َّْحن :اخلط�أ يف الإعراب وخمالفة وجه ال�صواب( .م).
((( خري ال َق ّد :املقدار ،واملراد خري اجلزاء( .م).
((( ذ َُّبوا :دافعوا( .م).
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أ�سيا فليت� َّأ�س ب�أ�صحاب حممد – �صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم  -ف�إنهم
كان منكم مت� ً
هديا ،و�أح�سنها
علما ،و�أقلها تكل ًفا ،و�أقومها ً
كانوا �أبر هذه الأمة قلوبًا ،و�أعمقها ً
حا ًال ،اختارهم اهلل تعاىل ل�صحبة نبيه  و�إقامة دينه ،فاعرفوا ف�ضلهم واتبعوهم
يف �آثارهم ،ف�إنهم كانوا على الهدي امل�ستقيم اهـ.
فلما م�ضوا ل�سبيلهم طاهرين َع ِق َبهم التابعون لهم  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهم -
فجمعوا ما كان من الأحاديث متفرقًا ،وبقي �أحدهم يرحل يف طلب احلديث
الواحد ويف امل�س�ألة الواحدة ال�شهر وال�شهرين ،و�ضبطوا �أمر ال�شريعة �أمت �ضبط،
وتلقوا الأحكام والتف�سري من ال�صحابة  -ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم  -مثل :علي
ابن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -وابن عبا�س  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهما  -كان
علي بن �أبي طالب  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -يقول� :سلوين ما دمت بني �أظهركم،
وقال  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يف ابن عبا�سُ :ت ْر ُجمان((( القر�آن ،فمن لقي مثل
ه�ؤالء كيف يكون علمه؟ وكيف يكون حاله وعمله؟ فح�صل للقرن الثاين ن�صيب
أي�ضا يف �إقامة هذا الدين ور�ؤية من ر�أى بعيني ر�أ�سه �صاحب ال�شريعة �صلوات
وافر � ً
خريا من الذين بعدهم ،ثم َع ِق َبهم التابعون
اهلل تعاىل عليه و�سالمه ،فلذلك كانوا ً
لهم وهم تابعو التابعني -ر�ضي اهلل تعاىل عنهم  -فيهم حدث الفقهاء املقلدون
املرجوع �إليهم يف ال َّن َوا ِزل((( الكا�شفون الكروب ،فوجدوا القر�آن واحلمد هلل تعاىل
مي�سرا ،ووجدوا الأحاديث قد �ضبطت و�أحرزت ،فجمعوا ما كان متفرقًا،
جممو ًعا ً
((( ُت ْر ُجمانُ :م َف ِّ�سر( .م).
((( ال َّن َوازِل :امل�صائب ال�شديدة( .م).
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وتفقهوا يف القر�آن والأحاديث على مقت�ضى قواعد ال�شريعة ،وا�ستخرجوا فوائد
القر�آن والأحاديث ،وا�ستنبطوا منها فوائد و�أحكا ًما وبينوها على مقت�ضى املنقول
واملعقول ،ودونوا الدواوين ،وي�سروا على النا�س ،وبينوا امل�شكالت با�ستخراج
الفروع من الأ�صول ورد الفرع �إىل �أ�صله ،وبينوا الأ�صل من فرعه ،فانتظم احلال،
وا�ستقر من الدين لأمة حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ب�سببهم اخلري العظيم،
أي�ضا بلقائهم من ر�أى من ر�أى
فح�صلت لهم يف �إقامة هذا الدين خ�صو�صية � ً
�صاحب الع�صمة �صلوات اهلل تعاىل عليه و�سالمه.
ومع ذلك مل ُيبقوا ملن بعدهم �شي ًئا يحتاج �أن يقوم به .كل من �أتى بعدهم
�إمنا هو مقلد لهم يف الغالب وتابع لهم ،ف�إن ظهر لهم فقه غري فقههم �أو فائدة غري
فائدتهم فمردود كل ذلك عليه� ،أعني بذلك �أن يزيد يف حكم من الأحكام التي
تقررت �أو ينق�ص منها ،فذلك مردود بالإجماع.
و�أما ما ا�ستخرجه من بعدهم من الفوائد غري املتعلقة بالأحكام فمقبول
(((
لقوله  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يف القر�آن« :ال َت ْن َق ِ�ضي َع َجا ِئ ُبهَ ،وال َي ْخل َُق
الر ِّد» «يعني التكرار» ،فعجائب القر�آن واحلديث ال تنق�ضي �إىل يوم
َعلى َكثرْ ة َّ
القيامة ،كل قرن ال بد له �أن ي�أخذ منه فوائد جمة ،خ�صه اهلل تعاىل بها و�ضمها
�إليه لتكون بركة هذه الأمة م�ستمرة �إىل قيام ال�ساعة ،قال عليه ال�صالة وال�سالم:
آخر ُه»� ،أو كما قال  -عليه ال�صالة
»�أُ َّمتي ِم ْثلُ املَطَ رِ ،ال ُي ْدرى �أَ ُّي ُه �أَنْ َف ُع �أو ُل َه �أو � ُ
(((	ال َي ْخلَق :ال يبلى( .م).
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وال�سالم  -يعني يف الربكة واخلري والدعوة �إىل اهلل تعاىل وتبيني الأحكام ال �أنهم
حكما من الأحكام اللهم �إال ما يندر وقوعه مما مل يقع يف زمان من تقدم
يحدثون ً
ذكرهم ال بالفعل وال بالقول وال بالبيان ،فيجب �إذ ذاك �أن ينظر احلكم فيه على
مقت�ضى قواعدهم يف الأحكام الثابتة عنهم املبينة ال�صريحة ،ف�إذا كان ذلك على
مقت�ضى �أ�صولهم قبلناه.
فلما م�ضوا ل�سبيلهم طاهرين ثم �أتى من جاء بعدهم فلم يجد يف هذا الدين
وظيفة يقوم بها ويخت�ص بها ،بل وجد الأمر على �أكمل احلاالت ،فلم يبق له �إال
�أن يحفظ ما دونوه وا�ستنبطوه وا�ستخرجوه و�أفادوه ،فاخت�صت �إقامة هذا الدين
خريا ممن �أتى بعدهم،
بالقرون املذكورة يف احلديث لي�س �إال ،فلأجل ذلك كانوا ً
خريا ال باتباع من �شهد
وال يح�صل ملن ي�أتي بعد هذه القرون امل�شهود لهم باخلري ً
له �صاحب الع�صمة � -صلوات اهلل تعاىل عليه و�سالمه  -باخلري ،فبقي كل من ي�أتي
بعدهم يف ميزانهم ومن بع�ض ح�سناتهم ،فبان ما قاله  -عليه ال�صالة وال�سالم:
«خري القرون قرين ،ثم الذين َي ُلونَ ُهم ،ثم الذين َي ُلونَ ُهم» .انتهى كالم ابن احلاج
يف كتاب املدخل.
ومن يت�أمل كالم هذا احلرب اجلليل وينظر �إليه بعني الإن�صاف يظهر له �صحة
القول املنقول عن علماء احلنفية� :إن باب االجتهاد قد �سد من ع�صر الأربعماية،
ويفهم �سر ذلك وحكمته الإلهية ،واحلمد هلل تعاىل على ت�صريح ه�ؤالء الأعالم
بهذا القول امل�ؤيد ب�أوفى بيان ،وعلى توفيق �سالطني �آل عثمان وفق اهلل تعاىل
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دولتهم �إىل ما فيه ر�ضى الرحمن �إىل �إنفاذ هذا القول بني رعاياهم امل�ؤمنني ،و�إال
لكنت ترى يف هذه الأزمان التي قلّ فيها الورع وكرثت فيها الدعاوى الباطلة
كثريا من املتجرئني على اهلل تعاىل ،املغرورين ب�أنف�سهم ب�سبب ح�صولهم على
ً
بع�ض من مواد االجتهاد ،وهو �أقل من القليل وغري كاف لبلوغ درجتهّ ،يدعون
هذا املن�صب اجلليل ويتبعهم بع�ض الأغرار ،و ُيحدثون يف الدين ما ي�سمونه
�أحكا ًما ،وما هو �إال بدع و�ضالالت تخالف ما كان عليه ال�سلف ال�صالح ر�ضوان
اهلل تعاىل عليهم الذين ا�ستوفوا �أمر الدين على �أمت ما يرام.
وكنت ترى كل برهة من الزمان يتغري احلال يف الدين كما تتغري ال�سيا�سات
بح�سب مقت�ضيات الزمان «والدين الإ�سالمي قد جعله اهلل تعاىل ثابت الأحكام
�إىل يوم احل�شر والقيام» ،فكان الأمر ي�صل �إىل حالة ت�ضل فيها الأمة عما كان عليه
نبيها  -عليه ال�صالة وال�سالم  -و�أ�صحابه الكرام  -عليهم من اهلل �سبحانه وتعاىل
الر�ضوان  -ونعوذ باهلل من ذلك ،فجزى اهلل تعاىل العلماء الأعالم خري اجلزاء فيما
�أبدوه من البيان ،و�أدام اهلل �سبحانه وتعاىل الدولة العلية العثمانية موفقة حلماية
هذا الدين من �أعدائه امل�ضلني ،اللهم �آمني.
املتلب�سني مبن�صب العلم
دفع كالم بع�ض ِّ

هذا و�إين قد �سمعت عن بع�ض القا�صرين املتطاولني على من�صب العلماء
املحققني �أنهم يقولون� :إن الأوىل لنا الأخذ مبا ي�صرح به القر�آن ال�شريف ،لي�س �إال
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يعنون �أنهم ال ي�أخذون مبا جاءت به الأحاديث النبوية ،وهذا الر�أي فا�سد باطل يف
نظر علماء هذه الأمة الأعالم؛ لأننا مع�شر الأمة املحمدية كما �أننا م�أمورون يف ن�ص
القر�آن والأحاديث التي ثبتت عن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -بالتم�سك
مبا يرد يف القر�آن ال�شريف ،كذلك م�أمورون بالتم�سك مبا يرد يف الأحاديث الكرمية
الثابت ورودها عنه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -وقد انعقد الإجماع على ذلك،
والآيات الدالة على التم�سك بال�سنة املطهرة واالتباع للر�سول  -عليه ال�صالة
جدا ،و�إن مل يكن من ذلك �إال قوله تعاىل
وال�سالم  -يف �أقواله و�أفعاله كثرية ًّ
ﮋﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ .ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [الأعراف ،]157 -156 /وقوله تعاىل :ﮋﭛ

كافيا يف بيان
ﭜ ﭝ ﭞ  .ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [النجم ]4-3 /الآية ،لكان ً
وجوب الأخذ ب�أقواله  -عليه ال�صالة وال�سالم  -وهل لنا كمال فهم القر�آن �إال
من �أحاديثه الكرمية؟
وقد �صرح هو  -عليه ال�صالة وال�سالم  -فيما ثبت نقله عنه ب�أن علينا
الأخذ مبا جاء به من الأحاديث ،و�أن االقت�صار على القر�آن ال�شريف ي�ستلزم �أننا
نكون قا�صرين يف �أحكام الدين وال ن�صل �إىل فهم جميعها من القر�آن فقط ،فمن
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الأحاديث الثابتة عنه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يف ذلك ما جاء يف �أبي داود عن
العربا�ض بن �سارية  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه � -أنه قال� :صلى بنا ر�سول اهلل � -صلي
اهلل تعاىل عليه و�سلم  -ذات يوم ،ثم �أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت
فيها العيون و َو ِجل َْت((( منها القلوب ،فقال رجل :يا ر�سول اهلل ،ك�أن هذه املوعظة
موعظة مودع ،فما تعهد �إلينا؟ قال�« :أُ ُ
وال�سمع والطاع ِة ،و� ْإن
و�صيكم ِب َت ْقوى اهلل،
ِ
حب�شيا ،ف�إنه َم ْن َي ِع َ�ش ُ
كثريا ،فعليكم ِب ُ�س َّنتي
َ
منكم ف�سريى اختالفًا ً
كان عب ًدا ًّ
و�س َّن ِة اخللفاء الرا�شدين املَ ْه ِد ِّي َني ،مت�سكوا بها و َع َّ�ضوا عليها بال ّن َو ِاجذ((( ،و�إياكم
ُ
ِ
وحمدثات الأمو ِر ،ف� ّإن كُ لَّ محُ ْ َدثة بدعة ،وكلَّ بدعة �ضاللة ،وكلَّ �ضالل ٍة يف
ال َّنا ِر».
وما يف �أبي داود والرتمذي عن املقداد  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -قال
الكتاب ومثلَه م َع ُه� ،أال ِ
يو�ش ُك رجلٌ َ�ش ْبعان
يت
ر�سول اهلل �« :أَال و�إنيِّ �أُو ِت ُ
َ
«كناية عن املغرور الغافل املنهمك ب�شهوته ،فتقيده بال�شبع �إ�شارة �إىل �أنه احلامل
�إىل هذا القول املردود ،وفيه تنبيه �أن ال�شبع �سبب احلماقة والغفلة ولهذا مل
ي�شبع  على ما يف ال�شفاء عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -وعن �أبيها:
مل ميتلئ جوف النبي � -صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم  -قط» َعلى �أَ ِر ْي َك ِت ِه ُ
يقول:
«عليكم بهذا القر�آن ،فما َوجدتمُ فيه من ٍ
حرام
حالل ف�أحلُّوه ،وما وجدتمُ فيه من ٍ
ْ
حرم ُ
حر َم اهلل» احلديث.
ر�سول ا ِهلل َ
ِّ
فحرموه ،و�إن ما ّ
كما َّ
((( َو ِجلَت :خ�شعت( .م).
ِ
(((	النواجذ� :أق�صى الأ�ضرا�س( .م).
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وما يف �أبي داود عن العربا�ض بن �سارية  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه :قام فينا
أحدكم ُم َّت ِك ًئا على � َ
أريك ِت ِه
أيح�سب � ُ
ر�سول اهلل �صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم فقالُ �» :
ووعظت
أمرت
ُ
يظن � َّأن اهلل تعاىل مل يحرم �شي ًئا �إ َّال ما يف هذا القر�آن� ،أَ َال و�إين قد � ُ
ُّ
أ�شياء �أنها مثلُ القر� ِآن �أو �أك ُرث ،و� َّإن ا َهلل تعاىل مل ُيحل لكم �أن تدخلوا
ُ
ونبهت عن � َ
الكتاب �إال ب� ٍإذن ،وال َ�ض ْر َب ن�سا ِئ ِهم ،وال �أكلَ ثما ِر ِهم� ،إذا �أعطوكُ م
يوت �أهلِ
ِ
ُب َ
الذي ِ
عليه ْم».
وكثري من الأحاديث الثابتة عنه  -عليه ال�صالة وال�سالم  -تفيد ذلك،
يطول بنا ال�شرح �إن ا�ستوفينا نقلها ،وفيما نقلناه كفاية ،ف�إن كان �شبهة ه�ؤالء
القا�صرين يف هذا احلكم الباطل والر�أي الفا�سد من �إلزام الأمة باالقت�صار على
ما يفهم من القر�آن وترك ما يفهم من الأحاديث هي �أن الأحاديث املن�سوبة
�إىل الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -يوجد بينها ال�ضعيف الذي مل يثبت
معتربا لأخذ الأحكام ،ويوجد بينها املو�ضوع �أي
وروده عن النبي  ثبو ًتا ً
الذي هو مكذوب عن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم  -وهذا �أمر على زعمهم
يرفع الثقة بالأحاديث ،قلنا لهم� :إن هذه �شبهة �ساقطة� ،إذ من املعلوم �أن علماء
الدين املحمدي الأعالم �أهل التحقيق والتدقيق املوثوق بهم يف رواية الأحاديث
ومعرفة تراجم رواتها مل يدعوا �شي ًئا منها �إال بينوا منزلته من الثبوت عن الر�سول
 عليه ال�صالة وال�سالم  -و�أحاطوا ب�صفاتها و�أق�سامها و�أحوال رواتها على �أمت وجهخم�صو�صا ي�سمى «فن م�صطلح احلديث»،
و�أكمل تبيان ،حتى �أفردوا لذلك ف ًّنا
ً

434

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

434

ف�ألفوا فيه الكتب والر�سائل ،ونظموا الأراجيز والق�صائد ،وكذلك فعلوا يف تراجم
أي�ضا ي�سمى «فن التعديل والتجريح» ،ثم بعد
رواة الأحاديث ،ف�أفردوا لذلك ف ًّنا � ً
ذلك نبهوا على منزلة كل حديث يذكر يف كتب ال�سنة وعلى حكمه يف االعتماد
عليه يف الأحكام �أم ال.
وباجلملة بينوا الأحاديث املتواترة وامل�شهورة التي يعتمد عليها يف
االعتقادات الإ�سالمية ويف الأحكام ال�شرعية ،والأحاديث الأحادية ال�صحيحة
واحل�سنة التي يعتمد عليها يف الأحكام ،والأحاديث ال�ضعيفة التي ال يعتمد
عليها يف �شيء مما تقدم ،ولكن قد ي�ؤخذ بها يف ف�ضائل الأعمال� ،أعني �أنها �إذا
كانت واردة يف ف�ضل عمل ال �شيء يف ال�شريعة مينع منه فال مانع من العمل بها،
والأحاديث املو�ضوعة التي ال يعتمد عليها يف �شيء من جميع ذلك بل يجب
على تاليها �أن يبني و�ضعها و�أنها مكذوبة عن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم
 وال ي�ؤخذ بها �ألبتة ،والكتب امل�ؤلفة يف ا�ستيفاء هذه البيانات ومتيز منزلة كلحديث هي منت�شرة بني علماء الأمة حتى ال يخفى عليهم �شيء من حقائقها،
ف�أي �ضرر بعد ذلك يف االعتماد على الأحاديث النبوية كما يعتمد على القر�آن،
كل منهما على قدر منزلته من الثبوت؟ هذه �أخبار النا�س و�أحاديثهم ،يوجد
خربا ونعتمد
بينها ال�صادق والكاذب� ،أي�سوغ لنا �أن نقول :ال يجوز لنا �أن ن�صدق ً
عليه لوجود الأخبار الكاذبة بني �أخبار النا�س؟ كال واهلل ،ال يقول بذلك �إال كل
جاهل ،بل ال�صواب �أن نقول� :إننا نبحث عن الأخبار الكاذبة حتى نعرفها ونردها
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وال نعتمد عليها ،ونبحث عن الأخبار ال�صادقة حتى نعرفها ون�أخذ بها ونعتمد
عليها.
وهكذا فعل علماء الأمة بالأحاديث املن�سوبة �إىل الر�سول  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -بحثوا ودققوا عنها حتى وقفوا على ما �صح نقله عنه  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -فنبهوا على ثبوته واعتمدوه ،ووقفوا على ما كان بخالفه فنبهوا على
قيمته ف�أنزلوه منزلته من عدم االعتماد عليه يف الأحكام �أو رف�ضه �ألبتة ،و�إن قال
ه�ؤالء القا�صرون :من �أين لنا الوقوف على منازل الأحاديث ومعرفة ما يعتمد منها
وما ال يعتمد؟ قلنا :ف�إذن �أنتم من ق�سم العامة ،ف�إن علماء الدين يعرفون ذلك،
وال يخفى عليهم �شيء منه ،فعليكم �أن ال تتجر�ؤا مبثل هذه اجلراءة ،وارجعوا يف
دينكم �إىل �أهل الذكر واملعرفة الذين يعرفون ذلك حق العرفان ،و�إن كان �شبهة
ه�ؤالء القا�صرين �أنه يوجد يف الأحاديث املنقولة عن الر�سول  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -ما ظاهره املخالفة لقانون العقل وما قام عليه الدليل العقلي القاطع
واالكت�شافات التي اكت�شفتها فنون هذا الزمان ،واملخل�ص من ذلك على زعمهم
االقت�صار على القر�آن و�إهمال جميع الأحاديث النبوية.
ف�أقول :وهذه �شبهة �أَ ْو َهن((( من بيت العنكبوت ،وت�شبثهم بها يدل
على متام ق�صور فهمهم يف حقيقة الدين املحمدي املكني ،وذلك �أن القاعدة
يف ال�شريعة املحمدية كما تقدم بيانه يف هذه الر�سالة نق ًال عن علماء الإ�سالم
((( �أَ ْو َهن� :أ�ضعف( .م).
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الأعالم �أنه يجب علينا مع�شر امل�سلمني الأخذ بظواهر القر�آن واحلديث الثابت
عن ر�سول اهلل � -صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم  -ما مل يقم دليل عقلي قاطع ينايف
ظاهر �شيء من ذلك ،ف�إن قام دليل كذلك ينايف ظاهر �آية �أو حديث فعلينا �أن
ن�ؤول ذلك الظاهر ونرده �إىل معنى حمتمل و�إن كان بعي ًدا يح�صل به التوفيق
بني ذلك الن�ص وبني ذلك الدليل العقلي القاطع ،ومن تتبع القر�آن وجميع
الأحاديث النبوية الثابتة عن الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -ال يجد �شي ًئا من
ذلك يخالف ظاهره الدليل العقلي القاطع �إال وميكن ت�أويل ظاهره والتوفيق بينه
وبني ذلك الدليل ،و�أما الن�صو�ص التي ال تقبل الت�أويل ومعانيها متعينة فال �شيء
منها يخالف الدليل العقلي القاطع ،وال ميكن �أن يقام دليل عقلي على خمالفتها
�ألبتة ،ومن يزعم خالف هذا فعليه البيان.
عو�ضا عن قولهم برتك الأخذ
فه�ؤالء القا�صرون كان من ال�صواب لهم �أنهم ً
بالأحاديث النبوية لهذه ال�شبهة �أن ي�س�ألوا علماء الأمة عن تطبيق كل حديث
منها قد وجدوا ظاهره خمال ًفا لدليل عقلي قاطع ،وهم يبينون لهم التوفيق على �أقوم
طريق ،ويظهر لهم عند ذلك �أن الدين الإ�سالمي ال �شيء من ن�صو�صه خمالف
ظاهرا يف بع�ض ن�صو�صه
للعقل يف احلقيقة ،ونف�س الأمر ،و�إمنا يتخيل املخالفة ً
�إما لق�صور الفهم �أو لقلة العلم� ،أو �أن الن�ص ورد على ما يظهر فيه من املخالفة
حلكمة من اهلل تعاىل �إما البتالء العلماء وامتحانهم يف فهم ن�صو�ص �شريعتهم،
واجتهادهم يف حتري احلق والو�صول �إىل ال�صواب ،و�إما لغري ذلك ،و�إين �شارع يف
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ت�أليف كتاب �أذكر فيه ما يوفقني اهلل تعاىل �إليه من الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث
النبوية مما ظاهره خمالفة الدليل العقلي واالكت�شافات اجلديدة املقطوع بها ،و�أطبق
جريا على تلك القاعدة املتقدمة،
ك ًّال من ذلك على قانون العقل بت�أويل منا�سب ً
ا�س�أل اهلل � أن يتف�ضل علي ويوفقني لإمتامه خدمة لهذا الدين ،هدانا اهلل تعاىل
جمي ًعا �إىل ما فيه احلق ،وثبت قلوبنا على الإميان و�أل�سنتنا على ال�صدق ،ووفقنا ملا
فيه ر�ضاه وم�سرة م�صطفاه ،وختم لنا بخامتة ال�سعادة بجاه �سيدنا حممد � -صلى
اهلل تعاىل عليه و�سلم � -صاحب ال�سيادة ،اللهم �آمني.

التنبيه على مالحظات يراعيها مطالع الر�سالة

و�أما التنبيه ف�إين �أرجو ممن يطلع على هذه الر�سالة �أن ال يبادر باالنتقاد ملا
يتبادر فيه فهمه �أين خمطئ فيه قبل �أن ي�ستويف فهم املقام الذي �أكون �آخذًا يف
تقريره ،بل ينظر �إىل ال�سابق والالحق ،و�إىل املق�صد الذي �ألفت لأجله الر�سالة،
والكيفية التي رتبت عليها ،ثم ليحكم مبا يظهر له من احلق ،ف�إين مل �أدع ال�سالمة
من اخلط�أ ما دمت من جملة الب�شر غري املع�صومني ،وقد �أبى اهلل الع�صمة لغري
كتابه وكالم ر�سوله  -عليه ال�صالة وال�سالم  -غاية ما �أقول� :إين حتريت ال�صواب
بقدر جهدي وطاقتي ،فما كان ح ًّقا فبتوفيق اهلل تعاىل �إليه هديت ،وبربكة ر�سوله
امل�صطفى � -صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم  -الذي كنت من بع�ض خدمة �شريعته
املطهرة ،وما كان خط�أ فهو من ق�صور فهمي وقلة علمي و�ضعف فكري ،و�أرجو اهلل
تعاىل �أن ال ي�ؤاخذين بزللي ،ومن رام �أن ينتقد فله االختيار ،ولكن عليه �أن ُي ِقدم
على ذلك بنية خال�صة ،ف�إن ت�أليفي ما هو �إال خدمة للدين الإ�سالمي ،فلينظر
املنتقد الذي هو من �أهل هذا الدين ماذا ير�ضي اهلل ور�سوله وليفعل.
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ثم �إين يف هذه الر�سالة و�إن خ�ضت يف بع�ض املوا�ضيع الفل�سفية فلي�س
ق�صدي من ذلك التفل�سف يف الدين ،بل ذلك لإقناع عقول املتفل�سفني ،ولبيان
�أن الدين الإ�سالمي ال يكلف �أتباعه �إال بالعقائد احلقة املنطبقة على قانون العقل
ال�صحيح ،وبالأحكام التي ترجع عليهم باخلري عاج ًال و�آجالً ،ه�ؤالء علماء الكالم
خا�ضوا ما خا�ضوا مع الفال�سفة من �شرح املباحث الفل�سفية لبلوغ تلك الغاية،
فل�ست يف ذلك ً
�سالكا طري ًقا مل ت�سلكه علماء الأمة الإ�سالمية ،ومن يعلم �شيوع
فنون الفل�سفة اجلديدة وكتبها بني �أهل هذا الع�صر ال �سيما منهم غري املتمكنني
يف معرفة حقيقة الدين الإ�سالمي ي�ستح�سن �سلوك هذا الطريق للمحافظة
على العقائد الإ�سالمية من �شوائب تلك الفل�سفة اجلديدة التي ا�شتملت على
مكت�شفات مل تكن يف ع�صر املتقدمني من علماء الأمة الذين مل يرتكوا �شي ًئا من
املحافظة على العقائد من �شوائب الفل�سفة القدمية.
ثم �إين يف بع�ض املوا�ضيع �أرخي العنان للخ�صم ،و�أجعل له اخليار يف
االعتماد على بع�ض �أقوال علماء هذه الأمة غري جمهورهم ،وما كان ذلك مني
�إال لت�سهيل الطريق عليه ،وتي�سري الدخول يف الدين؛ لأن دخوله فيه ولو على
قول ذلك البع�ض من العلماء الإ�سالميني يجعله يف عداد �أهل امللة املحمدية وال
�سببا لنجاته مما عليه من املخالفة املهلكة.
يحرمه �صفة الإميان ،فيكون ً
هذا الإمام الغزايل  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -يف كتابه «تهافت الفال�سفة»
يكتفي ب�إلزامهم احلجة ولو على قول بع�ض �أهل االعتزال؛ لأن املعتزلة مل
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يخرجوا عن كونهم من عداد امل�سلمني ،وكالمهم على قانون الإ�سالم كما يف
املواقف ،وم�آلهم النجاة على املعتمد ،هذا احلق  قد �أذن لر�سوله  -عليه
ال�صالة وال�سالم  -يف القر�آن املجيد �أن يخاطب الكفار بقوله :ﮋﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ [�سب�أ ،]24 /وهو � -صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم -
لي�س �شاكًّ ا فيما هو عليه ،و�إمنا هو �أ�سلوب خطابي جللب اخل�صم �إىل الدخول يف
املباحثة والإ�صغاء �إىل احلجة فتتلى عليه فيفهمها ،فتقنعه باحلق ،وبذلك يح�صل
املق�صود.
و�أما اعتقادي يف الدين الإ�سالمي الذي �ألقى اهلل تعاىل عليه،
و�أ�س�أله � أن يح�سن خامتتي به ،فهو �أين �أعتقد بجميع ما جاء به �سيدنا وموالنا
حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -اعتقا ًدا جاز ًما ،على وفق ما يعتقده ال�سلف
ال�صالح من ال�صحابة والتابعني لهم ب�إح�سان ،طبق مذهب �أهل ال�سنة واجلماعة،
و�إين على مذهبهم يف التفوي�ض يف اعتقاد الن�صو�ص ال�شرعية ،ف�أعتقد �أن كل
ن�ص جاء منها هو حق ال يخالف العقل ال�صحيح ،وال ي�ستلزم حما ًال ،و�أومن به
على ما �أراد اهلل تعاىل منه ،و�أفو�ض علم تعيني معنى املت�شابه �إليه تعاىل ،ولكني
عند االنت�صاب ملحاججة املعرت�ضني على �شيء من تلك الن�صو�ص �أو املعتقدين
منها خالف ما تفيده �أ�صول الدين �أجري على طريقة اخللف  -ر�ضي اهلل تعاىل
عنهم  -من الت�أويل للن�صو�ص التي يخالف ظاهرها العقل مبا يح�صل به التوفيق
بينها وبني العقل ،كما تقدم من القاعدة ،وذلك لإقناع اخل�صم و�إحجاجه ب�أنه
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ميكن له فهم الن�ص بهذا الت�أويل ،وترك املخالفة املهلكة ،وحقيقة االعتقاد هو �أن
الن�ص ذو معنى �صحيح طبق العقل ال�صحيح ،وتعني معناه مفو�ض �إىل علمه تعاىل
كما تقدم ،هذا مذهبي الذي �ألتزمه و�أختاره ،فلينزل عليه كالمي يف كل مقام،
واهلل ويل التوفيق.
ثم �إين يف هذه الر�سالة قد التزمت يف حتريرها طريقة تنا�سب �إفهام العوام
على قدر الإمكان ،حتى �إين كنت �أكرر بع�ض العبارات ،و�أ�ضع الظاهر مو�ضع
امل�ضمر �إذا �أُبعد مرجعه �أو دخل يف نوع خفاء ،و�أ�ستعمل بع�ض �ألفاظ عامية �أو
غري ذلك مما تخلو عنه ت�آليف العلماء املت�أنقني يف الت�أليف ،كل ذلك مني لت�سهيل
الفهم وتو�ضيح املقام ،لعل اهلل تعاىل ينفع بهذه الر�سالة بع�ض �إخواين يف الدين
و�إخواين يف الطني.
و�إين �أت�ضرع �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل بانك�ساري و�ضعفي وعجزي ،و�أتو�سل
�إليه ب�صاحب ال�شريعة املطهرة وامللة املنورة �سيدنا وموالنا حممد � -صلى اهلل تعاىل
عليه و�سلم � -أن يتقبل عملي وينفع به عباده ،و�أن يخل�ص نيتي لوجهه الكرمي ،و�أن
يوفق وين�صر وي�ؤيد دولة موالنا �أمري امل�ؤمنني وخليفة رب العاملني ،ويحر�سه بعني
عنايته وحرز وقايته� ،إنه مفي�ض اخلري واجلود� ،آمني.
وقد وفقني اهلل تعاىل لإمتام هذه الر�سالة �صبيحة نهار اجلمعة املبارك قبيل
ترويحا لعباده
طلوع ال�شم�س من يوم عيد الفطر ال�سعيد الذي جعله اهلل تعاىل ً
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وابتهاجا بدخول �أ�شهر احلج املبارك من كل
امل�ؤمنني بعد �أدائهم فري�ضة ال�صيام،
ً
عام� ،سنة �ألف وثالثماية و�ست من الهجرة النبوية على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة
و�أمت الت�سليم ،وعلى جميع �إخوانه من الأنبياء واملر�سلني ،وعلى �آل كل و�صحبه
�أجمعني ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال حول وال قوة �إال باهلل العلي
العظيم.
�صورة ما كتبه موالنا عالمة الزمان ،واحلائز ق�صب ال�سبق يف ميادين
العرفان ،املحقق الفا�ضل واملدقق الكامل ،اجلامع بني املنقول واملعقول ،وامل�شيد
�أركان الفروع والأ�صول� ،سيدنا الأكرم رافعي زاده ال�سيد ال�شيخ عبد الغني
�أفندي الفاروقي الطرابل�سي ،بعد �أن قر�أ هذه الر�سالة بكل تدقيق� ،أطال اهلل تعاىل
عمره ،وحفظ على مدى الأيام للم�سلمني قدره ،اللهم �آمني.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل العظيم ال�سلطان ،الباهر احلجة والربهان ،الذي جعل العلماء
و�س ُرج اليقني ،وهداة العباد ل�سبل الر�شاد ،و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
ُع ُمد الدين ُ
وحده ال �شريك له� ،إله �شهدت الكائنات ب�أن ال خالق �سواه ،ونطقت ذرات
الوجود ب�أنه املبدع ملا فطره و�سواه ،و�أ�شهد �أن �سيدنا ونبينا حمم ًدا عبده ور�سوله
و�صفيه وخليله ،املنزل عليه كتاب جميد ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه ،تنزيل من حكيم حميد� ،صلى اهلل تعاىل عليه و�سلم ،و�شرف وكرم وعظم،
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وعلى �آله و�صحبه ِوعترْ َ ِته((( وحزبه ،وعلى جميع العلماء العاملني والأئمة العادلني
الذين قاموا بن�صرة دينه املتني و�شرعه املبني ،وانتدبوا لرد �شبه امللحدين وك�شف
ُت َّرهات((( املبطلني بالرباهني ال�ساطعة واحلجج ال�صادعة.
�أما بعد؛
فقد طالعت هذا الكتاب امل�ستطاب ،املتحلي باحلكمة وف�صل اخلطاب ،ت�أليف
العالمة الفا�ضل واملر�شد الكامل ،احل�سيب الن�سيب والبارع الأريب ،نابغة الزمان
ونادرة الع�صر ،موالنا ال�سيد ال�شيخ ح�سني �أفندي اجل�سر جنل الويل الكبري والعلم
ال�شهري� ،صاحب الكرامات اخلارقة والإر�شادات ال�صادقة التي �سارت يف الآفاق �سري
الأمثال ،الأ�ستاذ ال�سيد ال�شيخ حممد اجل�سر امللقب ب�أبي الأحوال ،ف�إذا هو كتاب
جميل وم�ؤلف جليل ،متكفل ببيان حما�سن ال�شريعة املحمدية وحقيقة امللة احلنيفية
الإ�سالمية ،ومتعهد برد �أباطيل املاديني وك�شف �شبه الطبيعيني باحلجج الظاهرة
والرباهني الباهرة ،حتى �أ�ضحت خرافات ال�ضالل وا�ضحة البطالن �سافلة الربهان،
فلله دره من همام� ،أقرت له بال�سبق علماء الع�صر مع حجاب املعا�صرة ،واعرتفت
له بالتقدم يف ح�سن املحا�ضرة واملناظرة ،و�شكرت �صنيعه مبا قام به عنهم من فر�ض
الكفاية يف ن�صرة احلق ورد �شبه الغواية ،فجزاه اهلل تعاىل عن الأمة املحمدية جزاء
رابحا ،ومن �أح�سن قوال ممن دعا �إىل اهلل وعمل �صا ًحلا.
ً
((( ِعترْ َ ته� :أقربا�ؤه من ٍ
ولد وغريه( .م)
((( ُت َّر َهات� :أباطيل( .م).
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و�إنا لرنجو من ح�ضرة موالنا �أمري امل�ؤمنني وكافل حماية امللة والدين �أن
ي�أمر بن�شر هذا الكتاب يف جميع البالد الإ�سالمية ،ويحتم تدري�سه يف كافة
املدار�س ال�سلطانية؛ لرد ما �شاع يف هذا الزمان من هذيان الطبيعيني وخرافات
املاديني ،حتى �صارت كتبهم ال�ضاللية تن�شر بني الأنام ،وتتداولها �أل�سنة املارقني
و�أكف ِّ
الطغام((( ،كما يجيب على كل من منا �إليه كالمهم ،وعلقت يف ذهنه
مكابراتهم وخ�صامهم� ،أن ي�ست�صحب هذا الكتاب يف حماورته ،وينظر به يف عامة
�أوقاته ،حفظًا لعقيدته ال�صحيحة من تلك اخلزعبالت ،وقم ًعا ورد ًعا لأهل الغواية
وظاهرا ،و�صلى اهلل تعاىل على �سيدنا
آخرا وباط ًنا ً
وال�ضالالت ،واحلمد هلل �أو ًال و� ً
حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

 نهاية المتن 

(((	الطِّ َغام� :أوغاد النا�س( .م).

فهر�ست تف�صيلي ملو�ضوعات الر�سالة احلميدية يف
حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية
(كما ورد يف الطبعة الأ�صلية)
املو�ضوع
ال�صفحة
 3بيان �أن �سبب ت�أليف الر�سالة ما حاوله بع�ض �أحبار الإنكليز من تقريب الدين الإ�سالمي لدينهم.
 5ت�سميتها باحلميدية ن�سبة ال�سم اخلليفة ن�صره اهلل تعاىل.
� 6أول ال�شروع يف املق�صود ب�ضرب مثال لدعوى الر�سول  برجل ادعى بني جماهري بلده �أنه ر�سول
6
7
10
10
11
11
12
14

ملكهم �إليهم.
طلبهم منه الدليل على �صدقه ،و�إظهاره لهم كتاب امللك املت�ضمن ت�صديقه.
انق�سامهم ب�ش�أن هذا الرجل �إىل طوائف ،فطائفة �صدقوه ملعرفتهم خط ملكهم ،و�أخرى ملعرفتهم ختمه،
و�أخرى ملعرفتهم �إن�شاءه.
وطائفة طلبوا منه �إح�ضار حتف ال توجد �إال عند ملكهم ،ف�أح�ضرها لهم ف�صدقوه.
وطائفة ا�ستدلوا مبا قاله ر�سل ملكهم ال�سابقون� :إن امللك �سري�سل ر�سو ًال بقوانني �صفتها كذا وفيه عالمات
كذا وكذا ،فوجدوا ذلك فيه ف�صدقوه.
وطائفة ا�ستدلوا بالنظر يف قوانينه هل �أنها نافعة ومر�ضية مللكهم ،وب�أنه هل �أوامره راجعة ل�صاحله اخل�صو�صي
�أم لل�صالح العام ،فظهر لهم �صدقه ف�صدقوه.
وطائفة ترب�صوا �إىل �أن يبلغ خربه �إىل امللك ،ف�إن �أقره �صدقوه و�إال فال ،وحيث مل يجدوا �شي ًئا من امللك �ضد
ذلك الرجل �صدقوه.
وطائفة ا�ستدلوا باتفاق الطوائف املتقدمة على ت�صديقه ،و�أن ذلك ال يكون بوجه ال�صدفة ،وال يرتكون
عوائدهم وبع�ض قوانني امللك ال�سابقة لدليل �ضعيف �أو هوى نف�س.
وطائفة ال يعلمون �أن للنا�س ملكً ا ف�ض ًال عن العلم بر�سوله ،لكن ا�ستدلوا على �صدقه باتفاق الطوائف عليه
و�شهادتهم بتحقق العالمات فيه ومبا �أح�ضره من التحف التي ال توجد �إال عند من له �سلطة امللك ،ف�صدقوا
بوجود امللك وبر�سالة ذلك الرجل.

448

ال ِّر َ�سال ُة ا َ
يد َّي ُة يف َح ِقي َق ِة الدِّ يان ِة الإ�سالمي ِة وح ِّقي ِة َّ
ال�شري َع ِة املَُ َح َّم ِدية
حل ِم ِ

448

املو�ضوع
ال�صفحة
 16ذكر بع�ض ممن �أخذتهم عزة النف�س عن الإقرار ب�صدق ذلك الرجل وهم م�صدقون له باط ًنا ،ف�أخذوا ي�ؤولون
�أدلة �صدقه بت�أويالت واهية ،والرد عليهم ب�أن اتفاق تلك الأدلة يعطيها قوة متنع الت�أويل.
 19ذكر طائفة يتم�سكون بتكذيب ذلك الرجل مت�سكً ا �أعمى بدون حجة ،واالحتجاج على خطئهم و�أنهم
ي�ستحقون انتقام امللك وال يعذرون.
 20مداومة ذلك الرجل على االهتمام ب�إقناع الفرق املكذبني له وهدايتهم �إىل ت�صديقه.
 21منا�صبته لهم احلرب ،وقتله البع�ض ،وا�سرتقاقه البع�ض ،و�إخ�ضاعه البع�ض لبع�ض قوانينه؛ لأجل الأمن
منهم ،وتفوي�ضه �أمر البع�ض الذين حت�صنوا منه ملجيء امللك وظهوره عليهم.
ظاهرا وكذبه باط ًنا مع تفوي�ض �أمرهم للملك.
 22قبوله ت�صديق من �صدقه ً
أي�ضا.
ظاهرا ،ثم بعد اطالعهم على �أحواله و�أحوال �أتباعه �صدقوه باط ًنا � ً
 22ذكر من �صدقوه ً
� 23شروع يف حكاية املمثل له وهو �أحوال الر�سول  يف دعواه الر�سالة و�أحوال الطوائف معه.
23
24
25
26
28
30

�شرح حاله  حني قام يف دعوى الر�سالة.
�صورة دعواه بني الأمم وبيان ما دعاهم �إليه.
امتناع الأمم �أو ًال من ت�صديقه ،ثم طلبهم منه احلجة ومتحلهم له للتعجيز ،واحتجاجه  بالقر�آن وحتديهم
ب�أق�صر �سورة منه.
ال�شروع يف بيان انق�سام الأمم ب�ش�أن دعواه �إىل طوائف ح�سبما دلت عليه الأخبار وجوزته الإمكانات العقلية،
وذكر الطائفة الأوىل :الف�صحاء البلغاء الذين �أقروا بالعجز عن معار�ضة القر�آن و�صدقوه .
الطائفة الثانية :الذين ا�ستدلوا مبا ا�شتمل عليه القر�آن من ال�صفات الفا�ضلة التي ال ميكن جمعها يف مثله �إال
�أن يكون من عند اهلل تعاىل ف�صدقوه.
الطائفة الثالثة :الذين ا�ستدلوا ب�إقرار الف�صحاء البلغاء بالعجز عن املعار�ضة ،وب�شهادة �أهل املعرفة با�شتمال
القر�آن على ال�صفات الفا�ضلة ،وبظهور عجز طائفة �أخرى من �أهل الف�صاحة والبالغة عن املعار�ضة برتكهم
�إياها وانحيازهم �إىل املحاربة.

33

ذكر كالم للجاحظ باال�ستدالل على �صدقه  بعجز ف�صحاء العرب عن معار�ضة القر�آن والتجائهم �إىل
احلرب وتعري�ض �أنف�سهم للهالك.

34

الطائفة الرابعة :الذين طلبوا منه  خرق النوامي�س الطبيعية ف�أتاهم بذلك ف�صدقوه.
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ال�صفحة
 36ذكر ما ظهر على يديه  من ان�شقاق القمر وكالم اجلمادات واحليوانات ،ونبع املاء من بني �أ�صابعه،
وتوجيه جواز ذلك عقالً.
 37بيان تواتر املعجزات اخلارقة للعادة التي ظهرت على يديه  بالتواتر احلقيقي �أو املعنوي.
38
39
40
50
53
59
61
61
62
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65
66
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حتذير من يدعي �إدراك املعجزات الأدبية ويزعم �أن املعجزات احل�سية كخرق النوامي�س عقبة يف طريق �إميانه.
الطائفة اخلام�سة :الذين ا�ستدلوا على �صدقه بانطباق العالمات التي وردت يف كتب الر�سل املتقدمني عليه
وعلى �شريعته.
ابتداء ذكر العالمات املذكورة يف التوراة والإجنيل واملزامري وغريها وانطباقها عليه �أو على �أمته ،وهي �أربع
و�سبعون عالمة.
بيان ا�ستدالل هذه الطائفة على �صدقه بانطباق العالمات املذكورة عليه ،و�أن انتظار غريه ي�أتي بعده بهذه
العالمات من اخلط�أ البني.
ذكر عالمات �أخرى ظهرت يف ملك �أمته ،وبيان ما للأمة من ال�ش�أن يف عبادة احلج.
ا�ستدالل �آخر من الكتب املذكورة على �صدقه بانتظام �ش�أن �شريعته ،وحال �أمته �إىل هذا احلني ،وهو ح�سن.
الطائفة ال�ساد�سة :الذين هم فال�سفة �أخالق ا�ستدلوا بانتظام �ش�أن �شريعته وعدم غاية له ترجع عليه بالنفع
اخلا�ص وعلى غريه بال�ضرر.
تق�سيم الدالئل على الر�سالة �إىل عقلية وح�سية ،وبيان من يطلب ك ًّال منها.
ذكر �إجمال ا�ستدالل هذه الطائفة على �صدقه .
ا�ستداللهم بذكره �صورة العقائد ال�صحيحة يف �شريعته.
بع�ض احلكم يف �إر�سال الر�سل.
ذكر ما ت�أمر به ال�شريعة من الأخالق احل�سنة وما تنهى عنه من الأخالق ال�سيئة ومن �آفات الل�سان ومن
الأعمال القبيحة بتعداد جميع ذلك �إجماالً.
�شروع يف �ش�أن العبادات التي يف ال�شريعة املحمدية ،و�إجمال حكمها التي ظهرت لتلك الطائفة.
�شروع يف حكم ال�صالة وما يتبعها ،وذكر حكم الأذان والإقامة و�إ�شارة �ألفاظهما وجماوبة ال�سامعني.
حكمة ا�شرتاط الطهارة لل�صالة.
حكمة الغ�سل وغ�سل �أع�ضاء الو�ضوء وترتيبها ،وم�سح املم�سوح منها والتيمم.
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 82حكمة �سرت العورة يف ال�صالة ،وكون املر�أة ت�سرت غالب ج�سدها.
 82حكمة ا�ستقبال القبلة يف ال�صالة ،وبيان �أن املق�صود بالعبادة عند اال�ستقبال هو احلق �سبحانه.
 83حكمة التكبري يف �أول ال�صالة ،ورفع الرجل يديه حذاء �أذنيه واملر�أة قبال منكبيها.
 84حكمة اال�ستفتاح الذي يقر�أ يف �أول ال�صالة و�سر اال�ستعاذة.
 85تف�صيل �إ�شارات �آيات الفاحتة ومعنى الت�أمني.
 88حكمة �ضم �شيء من القر�آن للفاحتة.
 88حكمة الركوع وتكبريه وت�سبيحه والرفع منه والت�سميع والتحميد.
 89حكمة ال�سجود وتكبريه وت�سبيحه وتكريره.
 90حكمة القعود �آخر ال�صالة ،وتف�صيل �إ�شارات جمل التحيات ،ورفع امل�سبحة عند الت�شهد ،وال�صلوات
الإبراهيمية والدعاء وال�سالم.
 92حكمة ال�صلوات اخلم�س والإتيان بها يف �أوقاتها.
 95حكمة ال�سنن والرتاويح.
 96حكمة �صالة اجلماعة واالجتماع يف عبادة �أخرى كاجلمعة والعيدين واحلج ،وحكمة اخلطب امل�شروعة وذكر
جملة فوائد لل�صالة.
 97التنديد مبن يرتك ال�صالة ويحرم فوائدها ،ورد الأعذار الواهية التي يعتذر بها.
 100حكمة افرتا�ض الزكاة ،وبيان �أن التحيل يف �إ�سقاطها غري مقبول عند هلل تعاىل.
 101حكمة افرتا�ض ال�صوم وفوائده ،وو�صف حال امل�سلمني باقتدارهم على �أداء عبادة ال�صوم.
 103حكمة افرتا�ض احلج وفوائده ومنها حكمة تذكار ما جرى ل�سيدنا �آدم وزوجته و�سيدنا �إبراهيم وولده وزوجته
عليهم ال�سالم واالقتداء بهم.
 104بيان �أن �أعمال احلج مو�ضوعة على التنزل من احلق تعاىل لأفكار الب�شر فيما �ألفوه من االلتجاء �إىل ديار
ملوكهم عندما تدهمهم امل�صائب ،وحكمة الإحرام والطواف وال�سعي وغري ذلك من �أعمال احلج.
 106معنى ت�سمية الكعبة بيت اهلل وت�سمية احلجر الأ�سود ميني اهلل ،وحكمة حمظورات الإحرام وتقبيل احلجر.
 107ت�سمية �أفعال احلج تعبدية ومعنى العبودية هلل تعاىل وكونها من �أ�شرف �أو�صاف الر�سول.
 109حكمة نزول احلجاج يف وادي منى وحتللهم من �إحرامهم وق�ضاء �أيام العيد هناك ،وبيان �أن ذلك كال�ضيافة
لهم من جانب اهلل تعاىل.
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ال�صفحة
 111حكمة م�شروعية اجلهاد وكونه عادالً ،ووجوب حمافظة امل�سلمني على دماء �أهل الذمة و�أموالهم و�أعرا�ضهم
و�أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ،وبيان �أن اجلهاد يف ال�شريعة املحمدية احتوى على تخفيفات مل تكن يف
اجلهاد امل�شروع يف ال�شرائع قبلها.
� 112إطالع تلك الطائفة على �أن يف ال�شريعة من ال�ضوابط ما فيه ت�أمني ذوي احلقوق حلقوقهم.
� 112أحكام الزوجية وكونها على �أكمل نظام وحكمة ،وجتويز الطالق لرفع �أ�ضرار كثرية ،وكونه بيد الزوج.
ظلما عليها ،بل هو �صيانة وحفظ من
 113حكمة وجوب احلجاب على املر�أة ،وكونه من �أ�شرف نعوتها ولي�س ً
�أنظار الف�ساق.
 115ذكر بع�ض القبائح التي حتدث من خروج املر�أة بال �سرت وخمالطتها الأجانب ،وتخطئة بع�ض الأجانب
ال�سيا�سيني ب�إباحتهم اتخاذ �أماكن للزواين يردها الف�ساق ،ودح�ض حجتهم بذلك.
 116بيان �أن �أحكام املعامالت يف ال�شريعة من نحو البيع والإجارة و�أحكام املرياث مو�ضوعة على طريق العدل
مبا يرفع املنازعات.
 116حكم الق�صا�صات واحلدود.
 116حكمة ق�صا�ص القاتل بالقتل ،وحد ال�سارق بقطع اليد ،والزاين املح�صن بالرجم وغري املح�صن مبائة جلدة.
أي�ضا.
 118حكمة حد �شارب اخلمر بثمانني جلدة ،وحد القذف بثمانني جلدة � ً
 119بيان �أن ال�شريعة املحمدية جمعت بني �أحكام ما قبلها من ال�شرائع ،وبيان �أنها �شرحت �آداب كل حالة
للإن�سان.
� 120أخذ ه�ؤالء الطائفة يف انتقاد �سيا�سة الر�سول  والبحث عما �إذا كان ي�أمر ب�شيء يعود عليه �أو على ذريته
120

ب�صالح خ�صو�صي �أم ال.
بيان ما ظهر لهم من حكمة �أخذه ال�صفي من الغنيمة قبل ق�سمتها ،و�إيثاره الفقراء بالإنفاق عليهم،
وخروجه من الدنيا ومل ُي ِّورث عياله �شي ًئا من حطامها ،وم�ساواته بينهم وبني بقية امل�سلمني يف النفقة من
بيت املال ،و�أنه مل يو�ص باخلالفة عنه لأحد من ذريته ،و�إمنا فو�ض ذلك لر�أي امل�سلمني.

121

حكمة �إباحة تعدد الزوجات له  ولو �أكرث من �أربع ،وحكمة �إباحة �أ�صل التعدد لغريه وح�صر عددهن
بالأربع ،و�إباحة الت�سري بالرقيقات ولو كن فوق الأربع ،وحترمي نكاح العبد ل�سيدته.

123

حكم �أربع لتحرمي نكاح �أزواجه  من بعده.
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ال�صفحة
� 125إجمال ا�ستدالل هذه الطائفة باحتواء �شريعته على كل ما ي�أتي ب�صالح الب�شر ،و�أن ذلك ال ميكن �أن ي�أتي به
رجل �أمي مل يطلع على معارف الأمم �إال �أن يكون ُم�ؤَ َّي ًدا من جانب اهلل تعاىل.
 127بيان �أن هذه الطائفة فتحت با�ستداللها بابًا ملن ي�أتي بعدها ،و�أن ذلك الباب قد ات�سع ملن جاء بعد الأع�صر
املديدة من بعثته ،مع دوام �أحكام �شريعته وقواعدها حمفوظة مل يختل منها �شيء.
حمتاجا �إىل قواعد
 129الرد على ما يهذي به احلمقاء اجلاهلني حقيقة ال�شريعة فيقولون� :إن الزمان قد �صار ً
لي�ست موجودة يف هذه ال�شريعة ،وبيان �أن ما ي�ستح�سن من قواعد الأمم ال تخلو عنه ال�شريعة املحمدية ،بل
�إما �أن يكون م�أخوذًا منها ،و�إما �أن يكون مواف ًقا ملا ا�شتملت عليه.
 130بيان �أن من �أراد و�ضع قواعد لإ�صالح �أحوال العامة فليكلف العلماء با�ستنباطها له من ال�شريعة املحمدية،
كما فعله �ساكن اجلنان  -رحمه اهلل تعاىل  -ون�صر الدولة العلية يف جمع كتاب جملة الأحكام في�أتونه
باملق�صود.
� 130إيراد �إ�شكال على �أن ال�شريعة املحمدية ت�صلح �أحوال متبعيها بذكر �أحوال من يكون منهم بال�ضد من
ذلك ،واجلواب عن هذا الإ�شكال.
أي�ضا ب�أحوال من يعده النا�س من جملة علمائها وهو فا�سد احلال ،واجلواب عن ذلك ،وبيان
� 132إيراد �إ�شكال � ً
الفرق بني علماء الآخرة وعلماء ال�سوء.
 134التحذير ممن يتحلى ب�صفات العلماء وهم من �أجهل اجلهالء ،وممن يدعون املعارف والأ�سرار ي�أتون بالألفاظ
الكفرية ت�شب ًها بالعارفني ال�صوفية ،وبيان �أحوال العارفني وال�سبب يف تعبرياتهم املوهمة.
 136الطائفة ال�سابعة الذين ا�ستدلوا على �صدقه  ب�إجماع الطوائف املتقدمة عليه ،وهم عقالء.
139
140

145

الطائفة الثامنة الطبيعيون املاديون الدهريون الذين يجري الكالم معهم على �إثبات حدوث العامل و�إثبات
حمدثه ،ثم �إثبات دعوى الر�سول  ،والكالم معهم يطول القت�ضاء �أحوال الزمان ذلك.
بيان ال�سبب احلامل له�ؤالء الطائفة على البحث عن دعوى الر�سول وعن �سبب اتباع الطوائف له ،ورد
�أقوال ب�أ�سباب لت�صديقه هي خالف احلق ،وتف�صيل رد الأقوال ب�أن ال�سبب يف ت�صديقه هو الع�صبية �أو
طمع اجلماهري �أو اخلوف �أو ف�صاحة ل�سانه �أو ت�سليطه الوهم على الف�صحاء ،وبيان �أن الوهم ال يكون له هذه
ال�سلطة العامة امل�ستمرة.
علما بجميع احلقائق التي يت�صورها العقل ،وحتذرهم
�شروع هذه الطائفة يف �إقناع �أنف�سهم ب�أنهم مل يحيطوا ً
من �أنهم ال ي�أمنون من وجود حقائق ال اطالع لهم عليها.
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ال�صفحة
 146توهني ما ا�شتهر بينهم من �أنهم ال ي�صدقون ب�شيء حتى يدركوه بحوا�سهم ،واعرتافهم بق�صورهم يف �سبيل
املعرفة ،و�أن رف�ضهم لوجود عامل وراء عامل الطبيعيات ما هو �إال �ضرب من املجازفة.
 148حتذرهم من �أنهم ال ي�أمنون من كون دعوى الر�سول �صادقة يف نف�س الأمر وال علم لهم بذلك ،وتخوفهم من
�سوء العاقبة ،واتفاقهم على احلكم ب�أن نظرهم يف دعوى الر�سول هو ال�صواب.
 150ذكر جملة من معتقدات ال�شريعة املحمدية اطلعوا عليها وظهر لهم خمالفتها لعلومهم فكادوا ينفرون عن
البحث لوال اتفاقهم على احلكم به.
 153اعتمادهم على املذاكرة مع عامل حممدي يف تلك امل�سائل رغبة يف ظهور احلق ،وطلب ذلك العامل منهم
�شرح ملخ�ص مذهبهم.
� 154شرحهم ملذهبهم يف �أ�صل العامل وح�صول تنوعاته على طريقة الن�شوء وذكر تكون ال�سماويات والأر�ضيات،
ومذهبهم يف احلياة والإن�سان وغري ذلك.
� 158شروع ذلك العامل املحمدي يف �إقامة الربهان على �إبطال قدم املادة وحركتها ،و�إثبات �أنها حادثة.
� 167إقامة الربهان على وجود �إله للعامل ،و�صفاته التي تدل عليها �آثاره ،و�إثبات �صفة الوجود له تعاىل و�صفة
القدم ،و�أنه يلزم من عدمها �إما الدور و�إما الت�سل�سل ،وبيان معنى الدور والت�سل�سل وا�ستحالتهما.
� 171إثبات وجوب بقائه تعاىل و�إرادته وقدرته وعلمه ،و�ضرب مثال لذلك مب�شاهدة م�صنوعاته
 172بيان خط�أ تلك الطائفة يف �إحالتها تنوع الأنواع على حركة �أجزاء املادة ،و�إبطال قاعدتهم ب�أنهم ال يلتجئون
�إال �إىل احل�سن ،وبيان �أنهم ال بد �أن يلتجئوا للدليل العقلي.
 176بيان �أن �أتباع الر�سول  بعدما ثبت عندهم وجود الإله �سبحانه ال يحتاجون �إىل �إثبات م�صدر �آخر
177
180
181

لتنوعات العامل.
الكالم على متعلقات علمه تعاىل و�إرادته وقدرته ،والكالم على معنى الق�ضاء والقدر وما يرد من �أخبار
الر�سل والأولياء باملغيبات.
اال�ستدالل على ثبوت احلياة له تعاىل ،واملخالفة للحوادث والقيام بالنف�س.
بيان �أن دليل الوحدانية له تعاىل �إمنا يلزم �إقامته عند امل�سلمني لأجل االعتقاد �أو يف مقابلة من يعتقد ب�إله
وعقليا على وحدانيته تعاىل.
نقليا ًّ
العامل و�أن له �شريكً ا ،و�إقامة الدليل ًّ
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املو�ضوع
ال�صفحة
� 182إثبات ال�صفات الكمالية الالئقة به تعاىل غري التي تقدمت وعليها مدار الألوهية ،وبيان �أن ال�شيء ال يوجد
مثله ،ف�ض ًال عن �أن الناق�ص يوجد الكامل ،والكامل �أكمل منه ،وبيان عجز الإن�سان عن �صنع ما يقاربه من
الأج�سام احليوية ،و�أن ما يوهم ذلك لي�س فيه �إال ت�سليط النوامي�س والت�أثري بخلق اهلل تعاىل ،وبيان الفرق
بني �صفاته و�صفات احلوادث ،وبيان ما ورد من الن�صو�ص ال�شرعية ب�إثبات �صفاته تعاىل ،وحكم الن�صو�ص
املت�شابهات ،وبيان �أن ال�شريعة كما جاءت ب�إثبات ال�صفات والأ�سماء له تعاىل فقد جاءت بالدالئل برهانية
و�إقناعية على �إثبات ذلك وعلى عظمة �صفاته.
� 186شروع من العامل املحمدي يف اال�ستدالل ب�آثاره تعاىل على عظمته وعظمة �صفاته ،مع تقدمي مقدمة ت�شتمل
على ما يعتقده امل�سلمون يف ال�صفات العامة واخلا�صة للمادة ،وبيان ما يوافق املاديني �أو يخالفونهم فيها،
والكالم على اجلاذبية العامة وجاذبية املال�صقة وااللت�صاق يف الأج�سام ،و�إبداء احتمال يف بيان حقيقتهما.
 195بيان �أن ت�أثري الأ�سباب يف الكائنات لي�س بطبعها و�إمنا هو مبح�ض خلق اهلل تعاىل ،و�أن الزمان امل�شروط لت�أثريها
أي�ضا كالأ�سباب ،واال�ستدالل على ذلك ،والتنبيه على �أن خرق العادة �إمنا يكون لنحو معجزة
هو عادي � ً
لنبي �أو كرامة لويل.
� 201أول ال�شروع يف اال�ستدالل على وجوده تعاىل و�صفاته وعظمتها ،واال�ستدالل على ذلك بعامل الكواكب
وما ا�شتملت عليه من النظام الغريب.
 205اال�ستدالل بكائنات اجلو من نحو الهواء والرياح وال�سحاب والرعد والربق والأمطار والثلوج ،وذكر النور وما
قيل يف تف�سريه من جانب الطبيعيني ،و�إيراد �إ�شكاالت على ذلك تلجئ اخل�صم �إىل الإقرار بالفاعل املختار
�سبحانه.
 209اال�ستدالل بالبحار واجلبال والأودية والكهوف وال�سهول وما ا�شتملت عليه من الغرائب واملنافع.
 212اال�ستدالل باملعادن وتكويناتها وخوا�صها ومنافعها و�أنها تعجز العقول عن تعليالت �صفاتها ،والكالم على
خوا�ص املغناطي�س ،وبيان �أن عقول املاديني تعجز عن تعليالتها ال�شافية وال ي�سعهم �إال �إحالتها على الفاعل
املختار.
 216اال�ستدالل ب�أحوال النبات وغرائبه ،وذكر متثيله لأجزاء الأر�ض واملاء والهواء و�إدخالها يف بنيته ،وكيفية
غذائه وتعر�شه ،وذكر النباتات الهوائية و�صور �أزهارها ك�صور احليوانات ،وما �شاهده جامع الكتاب من �صورة
زهرة كالطري والنحلة ،وذكر النبات احل�سا�س واملتحرك.
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ال�صفحة
� 219شروع يف تباينات النبات مما يدل على �أن خالقه فاعل خمتار ،وذكر �أكرب الأ�شجار و�أ�صغر النبات ،وذكر
جملة من تباينات �أ�شكاله و�أزهاره و�أثماره.
 223ذكر جملة من النبات هي من �أغرب النعم ك�شجرة اخلبز و�شجرة احلليب والق�شدة والنارجنيل.
 225خامتة الكالم على عامل النبات و�أن �أحق النا�س باال�ستدالل ب�ش�ؤونه على اخلالق تعاىل هم العلماء
النباتيون.
� 226شروع يف اال�ستدالل بعامل احليوان على وجود اخلالق  و�صفاته العظيمة ،و�شرح كيفية تكونه بانقالبه
227
229
230
232
238
239
244
245
248
250

من اجلمادية �إىل النباتية ثم �إىل احليوانية.
ذكر تباينات احليوان و�أكرب ما يكون منه و�أ�صغر ما يكون ،وفيه �شرح احليوانات املكر�سكوبية.
ذكر تبايناته يف الأعمار وامل�شي والطريان وعدد الأع�ضاء وتناول الغذاء والتوالد والتلقيح وتربية الأوالد
وعمارة الأع�شا�ش و�أ�شكال البيو�ض وك�سوة اجل�سد �إىل غري ذلك.
ذكر اختالف احليوان يف �سعيه على رزقه ويف حتمله الفواعل اخلارجية ،وذكر احليوان امل�سمى هيدرا الذي
قطع عاد كل منها حيوانًا م�ستقالًّ.
�إذا قُطع ثالث ٍ
فذلكة ما تقدم �أن اختالفات احليوان تدل على �أن �صانعه ال يحكم عليه نامو�س.
الكالم على تركيب العني ونوامي�س النور التي يتم بها الإب�صار وما دبرت احلكمة الإلهية لتكميل هذه
الوظيفة.
الكالم على ما قالوا من �أن النور ير�سم ال�صورة على ال�شبكية مقلوبة وما وجهوه به �إدراكها منت�صبة ،وذكر
احتمال يرفع هذا الإ�شكال.
بيان عجز املعللني عن �إي�ضاح كيفية �إدراك الدماغ.
الكالم على حكم انتظام خارج العني ووظائف الأجفان وحركتهما والأهداب واحلواجب والدمع والقناة
الدمعية.
بيان �أن جميع ما ا�شرتط للحوا�س هي �شروط عادية يح�صل الإح�سا�س بخلق اهلل تعاىل عندها ال بها ،و�إيراد
حكاية يف ذلك.
ذكر �إجمال ما ا�شتمل عليه اجل�سم احليواين من الأع�ضاء ووظائفها وما يدل على تدبري خالق ذلك
وحكمته ،وبيان �أن العلماء الذين يطلعون على تفا�صيل علم احليوان والنبات وبقية العلوم الطبيعية هم
جديرون ب�أن يكونوا من �أقوى النا�س �إميانًا بوجود �إله العامل �سبحانه.
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املو�ضوع
ال�صفحة
� 251إيراد �إ�شكال ب�أن بع�ض التالمذة الذين يدخلون مدار�س العلوم الطبيعية ي�ضعف �إميانهم �أو يفقد ،فكيف
القول ب�أن تلك العلوم تقوي الإميان ،ودفع هذا الإ�شكال ببيان �أن �سبب �ضعف �إميانهم من عدم ت�صحيح
عقائدهم وف�ساد عقائد معلميهم.
 253التنبيه على ما يحفظ عقائد �أولئك التالمذة من تعليمهم دينهم وانتخاب معلمني لهم م�ؤمنني؛ ليكونوا من
خيار امل�سلمني وينفعوا دينهم ودولتهم ووطنهم ،والرجاء من �أهل احلل والعقد مالحظة ذلك.
الروح واحلياة والعقل ونحو ذلك ما فيه �أقوى الدالئل على وجود اخلالق تعاىل ،وبيان
 256بيان �أن يف مباحث ُّ
عجز الب�شر عن �إدراك ذلك ،والإ�شارة �إىل �سر هذا العجز.
حمكما وكل منهما
ق�صرا ً
 257حتذير املاديني من غائلة عقائدهم ،وذكر مثال لهم وللم�سلمني يف رجلني دخال ً
�أبدى ر�أيه يف م�صدره.
� 261إيراد �شبه للماديني على ما تقدم من �إثبات الإله و�إيجاده للعامل من ال �شيء وحكمه يف خلقه ،واجلواب
عن هذه ال�شبه ،واال�ستدالل على ق�صور املاديني يف �سبيل املعرفة بكرثة ما يوجد يف كتبهم من امل�سائل
املجهولة لهم ،وبيان �أن الالئق باملاديني بعد ت�صورهم عظمة الإله ونظرهم �إىل ق�صورهم يف معرفة احلقائق ال
�أن يتطاولوا �إىل معرفة حقيقته �سبحانه ،و�ضرب مثال لذلك ،وبيان �سقوط ما يفيده قول بع�ضهم� :إن الإميان
غري العلم ،وبيان �أن الإميان �أكمل �أنواع العلم.
� 270ضرب مثال يف دفع ال�شبه الثالثة للماديني ب�أن الب�شر مبا �أعطي لهم من الإدراك بالنظر لعظمة الإله و�صفاته
وحكمه كاحليوانات املكر�سكوبية بالنظر �إىل عظمة الإن�سان و�أعماله و�أ�سرارها.
� 275شروع يف الكالم على ما قرره املاديون من مذهبهم للعامل املحمدي وتلخي�ص ذلك ب�أربعة مباحث.
 277تقدمي مقدمتني للرد عليهم :الأوىل يف بيان �أن االعتقاد الإ�سالمي يعتمد فيه على الن�صو�ص ال�شرعية
املتواترة �أو امل�شهورة ،وتق�سيمها وبيان ما يجب اعتقاده منهما بدون ت�أويل وما يجوز ت�أويله ملوافقة الدليل
العقلي القاطع ،والتمثيل بقوله تعاىل ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الكهف ]86 /الآية.
281
282
285

املقدمة الثانية يف �أن ال�شرائع �إمنا يق�صد بها �إر�شاد اخللق �إىل احلق و�إىل ما فيه �صالحهم ،و�أما بيان العلوم
الطبيعية فلي�س من مقا�صدها ،و�إمنا تذكر معها ما فيه الداللة على ال�صانع.
بيان الن�صو�ص الواردة يف خلق الأكوان وما قال علماء الإ�سالم يف فهمها وما يكفي من االعتقاد يف ذلك.
بيان �أن ما قيل يف تكون الأكوان يف العلوم الطبيعية هو مبني على الظنون ،وامل�سلمون ال يقولون بها �إال �إذا
قام الدليل القاطع ،وحينئذ �إن كان �شيء منها خمال ًفا للن�صو�ص ال�شرعية وفقوا بينه وبينها بالت�أويل.
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املو�ضوع
ال�صفحة
 287داللة الطبيعيني �إذا اعتنقوا الدين املحمدي على تطبيق مذهبهم بوجود الأكوان على الدين ولو على قول
خالف اجلمهور ،و�أن ذلك يكفي لنجاتهم.
 289بيان �أن امل�سلمني كان يكفيهم االعتقاد بوجود عوامل الأر�ض على �أي طريقة من اخللق والن�شوء ما دام
الكل بخلق اهلل تعاىل لوال �أن ن�صو�ص �شريعتهم تدل ظواهرها على طريق اخللق ،و�أن تلك الن�صو�ص مل يقم
دليل قاطع يلجئ �إىل ت�أويلها.
 292بيان �أنه ال ميكن للماديني �إذا قام دليل قاطع على قولهم بالن�شوء واعتنقوا الدين �أن يطبقوا تلك الن�صو�ص
على ما قام عندهم.
 294الكالم على ما ورد من الن�صو�ص الدالة على �أن الإن�سان ُخلق م�ستق ًّال ال نا�ش ًئا عن غريه ،وبيان �أن
امل�سلمني ال يلزمهم ت�أويل هذه الن�صو�ص ما دام �أنه مل يقم دليل قاطع على خالفها.
 298داللة الطبيعيني بعد اعتقادهم بالدين الإ�سالمي على تطبيق مذهبهم بن�شوء الإن�سان على الن�صو�ص
ال�شرعية �إذا قامت عندهم �أدلة قطعية ،وبيان جواز اعتمادهم على قول بع�ض علماء الإ�سالم يف املحل الذي
خلق فيه الإن�سان الأول ،واجلنة التي �أ�سكن فيها ،وخلق زوجته منه.
 299بيان �أنه ال يعب�أ بالأدلة الظنية يف جانب الن�صو�ص ال�شرعية و�إال لأوجب ذلك اختباطًا يف االعتقاد.
 301بيان �أن �أدلة املاديني على الن�شوء ظنية ،و�سرد �أ�شهر �أدلتهم على ذلك.
 303بيان النوامي�س الأربعة التي اعتمدها الطبيعيون يف توجيه الن�شوء وهي :نامو�س الوراثة ،والتباينات ،وتنازع
البقاء ،واالنتخاب الطبيعي.
� 305إبطال ا�ستدالل الطبيعيني على الن�شوء بالأع�ضاء الأثرية.
� 307إبطال ا�ستداللهم عليه باالكت�شافات اجليلوجية.
 309بيان �أن النوامي�س الأربعة ميكن وجودها مع �أن اهلل تعاىل �أوجد العامل على طريق اخللق ،وبيان حكمة
التباينات يف املخلوقات.
 315بيان ما يدل على �أن الإن�سان مل ي�شتق هو والقرد من �أ�صل واحد مبا يخلق عليه من ال�ضعف والبالدة ،ثم
يرتقى �إىل القوة والفهم �إىل درجة �سامية ،بخالف القرد وبقية احليوانات.
� 318شروع يف التوفيق بني ما ورد يف ال�شريعة وقول الطبيعيني يف حقيقة احلياة وعقل الإن�سان و�أن عقله ال
يخالف عقول احليوانات �إال يف الكم.
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املو�ضوع
ال�صفحة
� 322شروع يف الكالم على بقية امل�سائل التي �أنكرها الطبيعيون من ال�شريعة املحمدية ،وبيان �أن وجود
ال�سماوات والكر�سي واللوح والقلم واجلنة والنار والأر�ضني ال�سبع ال ينايف العقل وال االكت�شافات الفلكية
مع بيان احلامل للم�سلمني على القول بذلك.
 324بيان �أن وجود املالئكة واجلن واقتدارهم على الت�شكل والأعمال العظيمة مع االحتجاب على الأب�صار
وملئهم ال�سماوات ال ينايف العقل وله نظائر يف عامل الطبيعيات.
الروح وح�صول البعث ودخول داري اجلزاء ال ينافيه العقل.
 329بيان �أن وجود ُّ
 330الكالم على البعث وكيفية اعتقاده يف ال�شريعة ودفع الإ�شكاالت الواردة عليه من جانب الفال�سفة.
 332الكالم على الأجزاء الأ�صلية والف�ضلية للإن�سان وتوجيه كيفية البعث عليهما.
 334ا�ستدالل الرازي على �أن الإن�سان غري تلك البنية و�أن مقره القلب.
 335الكالم على تف�سري �آية �أخذ العهد على ذرية �آدم وما قيل يف �إخراجهم من ظهره وكيفيته.
 337قول الإمام �أبي طاهر �صاحب �سراج العقول يف رد �شبهة البعث ب�أن الذرة التي �أخذ عليها العهد هي
التي يرد �إليها الروح ثم ين�ضم �إليها �سائر الأجزاء الف�ضلية ،وتقرير هذا املقام على ما تقدم باحتمال �أن اهلل
تعاىل كون الروح من �أجزاء فردة وكون الذرات كذلك وو�ضعها يف ظهر �آدم �إىل نهاية التقرير بدفع ال�شبه،
واال�ستدالل على تقريب ذلك بعبارات فاثلوجية.
 346بيان �أن الدين الإ�سالمي ال يكلف �أتباعه بذلك التف�صيل املتقدم باعتقاد حقيقة الروح والبعث ،و�إمنا ذلك
التف�صيل لإقناع اخل�صم ب�أنه ميكن توجيه ذلك على قانون العقل ،ويكفي يف االعتقاد الإجمال على وجه ال
ي�ستلزم حماالً.
� 347إيراد �أدلة عقلية على ح�صول البعث تطمئن بها القلوب.
 351بيان �أن مذهب املاديني ب�إنكار البعث �شر ال مياثله �شر.
 354الكالم على م�س�ألة نزول املطر من ال�سماء وتطبيقها على العقل.
� 355إحالة العامل املحمدي للطبيعيني يف التوفيق بني ال�شرع والعقل على �س�ؤال العلماء �أهل الذكر واملعرفة من
امل�سلمني ،وحتذيرهم من مذاكرة اجلهالء.
 356حكاية ما �سمع عن بع�ض ال�ضعفاء من قوله :ال يجوز يف الدين الإ�سالمي االعتقاد بوجود �أمريكا؛ لأن
وجودها ي�ستلزم اعتقاد كروية الأر�ض ،وتنزيه الدين الإ�سالمي عن مثل هذه املكابرة يف املح�سو�س ،و�أنه
ميكن القول بالكروية مع عدم املخالفة للدين.
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املو�ضوع
ال�صفحة
� 358إقناع الطائفة الطبيعيني بالدين الإ�سالمي ودخولهم فيه ،واهلل على كل �شيء قدير.
 361ذكر من �أخذتهم عزة النف�س عن الإقرار بت�صديقه  و�أخذوا يوردون ال�شبه على الطوائف الذين اتبعوه،
363
365
371
374
376
378
383
385
387

389
393
395
398

ورد تلك الطوائف ل�شبههم.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب العجز عن معار�ضة القر�آن ورد ال�شبهة.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب ما احتوى عليه القر�آن من الف�ضائل �أو ب�سبب انتظام حال ال�شريعة ورد
ال�شبهة ،وفيه �إثبات �أميته  ودفع تهمة تعلمه من غريه كبحريا �أو �سلمان الفار�سي.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب اعتبار �أحوال ثالث طوائف ورد ال�شبهة.
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب خوارق العادات ورد ال�شبهة ،ودفع تهمة ال�سحر عنه .
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سب انطباق العالمات عليه ورد ال�شبهة.
حكما لي�س
�شبهتهم على امل�صدقني ب�سبب توافق الأدلة على �صدقه ورد ال�شبهة ،وفيه بيان �أن للمجموع ً
لكل فرد.
�شبهتهم على الذين كانوا ماديني ثم �صدقوا ب�إقناع العامل املحمدي ورد ال�شبهة.
ذكر طائفة كانت خامدة الأفكار و�أ�صرت على التكذيب ،وبيان �أنهم ال يعذرون كما ال يعذر املت�ساهل يف
تركه تعلم الأحكام الدينية.
بيان �أنه  مل يرتك املوعظة و�إقامة الربهان للمخالفني حتى �أي�ست العقول من �إميانهم يف ذلك ،ف�شرع
اهلل تعاىل اجلهاد ،وبيان �أن اجلهاد يف �شريعته عدل ،و�أنه احتوى على تخفيفات كثرية مل تكن يف ال�شرايع
املتقدمة.
�شبهة من �أنكر م�شروعية اجلهاد ،ثم مبقابلته بينه وبني جهاد ال�شرائع املتقدمة �أقر با�ستح�سانه و�أنه عادل ،ونقل
ن�صو�ص الكتب املتقدمة يف اجلهاد.
بيان �أن اهلل تعاىل من عادته �أنه قد يعاقب الكفار والع�صاة يف الدنيا والآخرة ،فال مانع من م�شروعية اجلهاد.
�شبهة من ظن �أن الدين الإ�سالمي مل يقم �إال بال�سيف وردها وبيان كرثة من �أ�سلم قبل م�شروعية اجلهاد.
�شبهة من ذم اال�سرتقاق يف الدين وردها ب�أنه م�ستح�سن بل قد يكون ناف ًعا للرقيق وبيان ما راعته ال�شريعة
يف حقه.
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ال�صفحة
 400و�صايا ال�شريعة بالإح�سان �إىل الرقيق وم�ساواته باملعي�شة وترغيبها يف حتريره ،وبيان ما �شرعته من الو�سائط
لتحريره وتق�صري مدة اال�سرتقاق وما جعلته من الو�صلة بني الرقيق و�سيده كو�صلة الن�سب.
 402بيان �سلوك �أهل ال�شريعة طرائق كثرية يف الإح�سان �إىل الرقيق و�إي�صال نعم �إليه لوال الرق ما كان ينالها.
 406دفع �شبهة بوجود البع�ض ممن يعامل الرقيق بالق�سوة ،وبيان �أن ذلك نادر ال حكم له ،و�أن ما يوجد يف بع�ض
املمالك غري مملكة الإ�سالم هو من الفظاعة مبكان.
 407نقل ن�صو�ص من العهد العتيق والعهد اجلديد على م�شروعية اال�سرتقاق وتقريره يف ال�شرائع املتقدمة.
 410كيفية معاملة �أهل الذمة يف ال�شريعة املحمدية وما يجب من حمايتهم واملحافظة عليهم.
م�صرا على املخالفة وحت�صنهم من امل�سلمني ،وحكم املنافقني و�أق�سامهم وعالمة النفاق.
 412حكم من بقي ًّ
 413حكمة انتقاله � إىل دار البقاء بعدما مت �أمر الدين وما فهمه ال�صديق  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -من �إ�شارة
415
420
422
425
430
439

الآية ال�شريفة ،وخروجه  من الدنيا على ما �أودع يف قلوب �أمته من املحبة والتعظيم.
اخلامتة يف بيان �أن م�آخذ الدين املحمدي من القر�آن وال�سنة والإجماع واالجتهاد و�شروط االجتهاد املطلق.
بيان اختالف املذاهب الإ�سالمية يف الفروع واندرا�س بع�ضها وبقاء املذاهب الأربعة ،وبيان �أن �أتباعهم ال
يعتقدون يف بع�ضهم �إال اخلري.
بيان قول علماء احلنفية ب�سد باب االجتهاد من ع�صر الأربعماية ،وحمافظة الدولة العثمانية �أيدها اهلل تعاىل
�سدا لباب االختباط يف الدين.
على تنفيذ قولهم ،و�أن ذلك عني احلكمة ًّ
اال�ستدالل على �سد باب االجتهاد ،ونقل كالم ابن احلاج يف املدخل مبا يفيد ذلك ،وفيه الكالم على
ف�ضل القرون الثالثة ب�شهادة الر�سول .
دفع كالم بع�ض املتلب�سني مبن�صب العلم ب�أن الأوىل الأخذ مبا يف القر�آن وترك الأخذ بالأحاديث ،ورد
�شبهتني لهم يف ذلك.
التنبيه على مالحظات يراعيها مطالع الر�سالة ،وت�صريح م�ؤلفها بعقيدته التي يرجو من ف�ضله تعاىل �أن يلقى
اهلل تعاىل عليها.
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من �أهم �أعماله املن�شورة
●
●
●
●
●
●
●
●

●الأبعاد التنويرية للفل�سفة الر�شدية يف الفكر العربي احلديث.
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هذا الكتاب

ُطبِع ألول مرة عام (1306هـ1888/م) ،و ُيعدّ بحق مثاالً رائدً ا للخطاب الدعوي اإلسالمي في بدايات
نظرا لبراعة صياغته ،وعمق أفكاره ،ودقة وجاذبية منهجيته في العرض والمعالجة.
العصر الحديث؛ ً

ال يقف هدفه عند حدود الدفاع عن حقيقة الشـريعة اإلسـالمية فحسـب؛ بل يشـرح أصول اإلسـالم،
وشروط اإليمان ،بمنحى عقلي في ثوب لغوي بسيط ألواسط المثقفين والعوام الذين لم يتفقهوا في الدين،
وضل بعضهم وال سيما بعد ذيوع الفلسفات المادية في مطبوعات ومجالس المستشرقين.
تقديرا لقيمته" :إذا تم لي تأليف هذا الكتاب فال ُأبالي بعدَ ه بموت أو حياة".
قال عنه صاحبه
ً
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