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مقدمة ال�سل�سلة

�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 الهجر َّي نْ ِي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،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 التنويري  -و�إن
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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
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل 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
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته 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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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�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
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
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.
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
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 ،وع َّالل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى 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�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا
و�إلكرتون ًّيا).
�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
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
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.
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
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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

تعب بال�ضرورة عن وجهة
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعب فقط عن وجهة نظر م�ؤلفيها.
نظر مكتبة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي

جمدي سعيد

«زارين ذات يوم و�أنا يف �أك�سفورد من بالد الإجنليز لفيف من جنباء طلبة
العلم يف كليتها اجلامعة ،فما كاد ي�ستوي بهم املجل�س حتى �أخذنا نتحادث يف
�أمر ال�شرق وال�شرقيني وما لهم من الأخالق والعادات والأحوال التي تباين يف
كثري من الوجوه ما عليه �أهل �أوروبا حتى �أف�ضى بنا املقام �إىل الكالم يف الإ�سالم
فوجدت من خالل حديث القوم �أنهم ال يكادون يفقهون للإ�سالم معنى �سوى
�أنه اال�سرتقاق والطالق وتعدد الزوجات ،و�أن امل�سلمني يعبدون حمم ًدا كما يعبد
الن�صارى امل�سيح ابن مرمي ،وما زادوين فيهم ب�صرية ،فلطاملا قابلت من �أمثالهم ما
�أوقفني على مبلغ علم معظم القوم بهذا الدين احلنيف .ف�أخذت �إذ ذاك �أبني
لأولئك الأفا�ضل� ،أ�صول الدين الإ�سالمي وقواعده وحكم بع�ض تكاليفه»(.)1

( )1عبد العزيز جاوي�ش ،الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،الطبعة احلالية� ،ص .51
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بهذه احلكاية ا�ستفتح عبد العزيز جاوي�ش (1347 - 1293هـ-1876 /
1929م) كتابه «الإ�سالم دين الفطرة» ،وهي احلكاية التي ت�ضعنا �أمام ملمح من
حياة ال�شيخ جاوي�ش ومرحلة من مراحل تلك احلياة احلافلة ،كما �أن احلكاية تنم
عن بع�ض مالمح الع�صر الذي عا�ش فيه والظروف التي و�ضع فيها كتابه هذا
والذي بدا فيه مت�أث ًرا يف �آرائه وتوجهاته ب�أ�ستاذه يف الإ�صالح الإ�سالمي ال�شيخ
حممد عبده (1322-1265هـ1905 -1849 /م) ،ويف ال�سطور التالية نف�صل
يف كل دالالت احلكاية ومو�ضعها من حياة ال�شيخ جاوي�ش والظروف واملالب�سات
التي مرت بها حياته تلك ،ويف �أي طور من �أطوار تلك احلياة جاء الكتاب ،كما
�سنحاول ر�سم مالمح ذلك الكتاب وما فيه من �آراء و�أفكار و موقعها من جهود
النه�ضة الإ�سالمية احلديثة.
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حياة جاوي�ش يف حياة وطنه و�أمته

مرت حياة جاوي�ش مع حياة الوطن والأمة خالل ثالثة وخم�سني عا ًما ،وخالل
تلك الفرتة �شهد الوطن امل�صري ،والأمة ممثلة يف الدولة العثمانية تقلبات خطرية ،كما
�شهدت حياة جاوي�ش الكثري من التقلبات واملراحل ا�شتبك خاللها مع �أحداث وطنه
()1
و�أمته وكان له منها وفيها مواقف ،وعليه ف�سوف ن�سرب �أغوار حياة �صاحب الكتاب
(جاوي�ش) يف مراحلها املختلفة وعالقتها مبراحل حياة الوطن والأمة.
()1هناك العديد من الكتب واملقاالت وف�صول الكتب التي دونت عن حياة ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش والتي
ميكن الرجوع �إليها لال�ستزادة ،فمن ف�صول الكتب:
 حممد عبد املنعم خفاجي ،ق�ص�ص من التاريخ ،القاهرة ،املطبعة املنريية ،الطبعة الأوىل1956 ،م،�ص .87 - 49
 عبا�س حممود العقاد ،رجال عرفتهم ،القاهرة ،دار الهالل ،الطبعة الأوىل1963 ،م� ،ص .180 - 175 جمال الدين ال�شيال� ،أعالم الإ�سكندرية يف الع�صر الإ�سالمي ،دار املعارف مب�صر1965 ،م� ،ص .270 -258 نقوال يو�سف� ،أعالم من الإ�سكندرية ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية1969 ،م� ،ص .250 - 249 فتحي ر�ضوان ،م�شهورون من�سيون ،القاهرة ،دار �أخبار اليوم� ،سل�سلة كتاب اليوم العدد � ،27أكتوبر1970م� ،ص .54 - 25
 فتحي ر�ضوان ،دور العمائم يف تاريخ م�صر احلديث ،القاهرة ،الزهراء للإعالم العربي ،الطبعة الأوىل،�إبريل 1986م� ،ص .129 - 107
ومن الكتب:
 ح�سن ال�شيخة ،عبد العزيز جاوي�ش ،القاهرة ،امل�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر ،الألف كتاب ،عدد ،3571961م.
 �أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليفوالأنباء والن�شر� ،سل�سلة �أعالم العرب عدد  ،44بدون تاريخ.
 ح�سني فوزي النجار ،ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش معل ًما ومرب ًيا 1929 – 1876م ،القاهرة الهيئة امل�صريةالعامة للكتاب� ،سل�سلة املكتبة الثقافية ،العدد 1988 ،442م.
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املرحلة الأوىل :ميالد يف رحم امل�س�ألة امل�صرية (1310 -1293هـ)1892 – 1876 /

ولد عبد العزيز جاوي�ش يف (� 13شوال 1293هـ� 31 /أكتوبر 1876م)
بالإ�سكندرية ،لأ�سرة قدمت من بنغازي يف ليبيا وكانت تعمل بالتجارة يف �سوق
املغاربة ،وقد قيل �إن جده ح�سن جاوي�ش قد م�ضى من جنوب تون�س()1مع غريه
متنقلني بالتجارة حتى بلغوا «بنغازي» فا�ستقروا فيها و�أ�صهروا �إىل �أهلها حيث
ولد بها والده خليل جاوي�ش �سنة (1250هـ1834 /م) الذي قدم الإ�سكندرية
فا�ستقر بها وتزوج منها و�أجنب ولده عبد العزيز و�إخوته (حممد و�أحمد وعبد
اللطيف) الذين اختارهم للتجارة بينما اختار عبد العزيز طريق العلم حيث حفظ
القر�آن وتعلم �أ�صول اللغة العربية و�أخذ من الثقافة الإ�سالمية ،وملا �أراد �أهله �أن
يثنوه عن موا�صلة م�سرية التعليم �أقام يف م�سجد ال�شيخ �إبراهيم الذي كان يتعلم
فيه �إىل �أن �سمح له والده بال�سفر �إىل القاهرة ليجاور يف الأزهر ال�شريف ف�سافر يف
�صحبة �صديق �صباه ح�سن من�صور – �أحد �أ�ساتذة دار العلوم فيما بعد – فو�صل
القاهرة عام (1309هـ1892 /م) حيث بد�أ حياته اجلديدة(.)2
()1هناك خالف بني من كتبوا عن جاوي�ش عن مكان والدته و�أ�صل �أ�سرته� ،إذ �أ�شار �أغلب من كتبوا �إىل �أنه قد ولد
بالإ�سكندرية (خفاجي ،ال�شيال ،نقوال ،اجلندي ،ال�شيخة ،النجار) بينما �أ�شار فتحي ر�ضوان منفر ًدا يف كتابيه
�إىل �أن والدته كانت يف بنغازي بليبيا عام � 1872إال �أنه عاد و�صحح تلك املعلومة يف مقدمته لطبعة الزهراء
لكتاب جاوي�ش «الإ�سالم دين الفطرة»� ،إال �أنه �أكد يف تلك امل�صادر جمي ًعا �أن �أ�سرته تنتمي لهذا البلد (ليبيا)،
ونفى يف كتابه «دور العمائم »..الأ�صل التون�سي للأ�سرة قائ ًال« :قد كان الذائع بيننا �أن ال�شيخ «تون�سي» ومل
نعرف �أنه ليبي �إال حينما �أرخ له امل�ؤرخون قري ًبا» (دور العمائم ،مرجع �سابق� ،ص � ،)113إال �أن ر�ضوان مل
يذكر ه�ؤالء امل�ؤرخني ومن هم و�أين كتبوا ت�صحيح هذا اخلط�أ ال�شائع.
(� )1أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .39 – 36
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هذا هو الدور الأول من حياة جاوي�ش ،فماذا كان يجري يف حياة الوطن؟
يف نف�س تلك الفرتة جتمعت عوامل عدة تداخلت فيها �سيا�سات الدول
الأوروبية جتاه م�صر باعتبارها جز ًءا من الدولة العثمانية وباعتبار مكانها اجلغرايف،
كما تداخلت فيها بع�ض عوامل التغري الداخلي ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية لت�صنع م�ستقبل م�صر يف الفرتات التي تلت ذلك والتي متثل ت�صاعد
دور جاوي�ش يف التفاعل مع الواقع امل�صري والعثماين على كل من ال�صعيد
ال�سيا�سي واالجتماعي والتعليمي ،وتتمثل مفردات تلك العوامل املتداخلة يف
تلك املرحلة يف التايل:
 كرثة الأحداث التي وقعت عام (1293هـ1876/م) وكان �أهمهات�صاعد �أزمة الديون امل�صرية التي تورط فيها اخلديو �إ�سماعيل (1296-1279هـ/
1879-1863م) وورط فيها البالد :و «م�س�ألة الديون هي اجلانب املظلم من تاريخ
�إ�سماعيل ،لأنها امل�أ�ساة التي انتهت بت�صدع بناء اال�ستقالل ،وتدخل الدول يف
�شئون البالد املالية وال�سيا�سية»( ،)1وقد توالت الأحداث يف هذا امللف وت�صاعد
تدخل بريطانيا وفرن�سا يف �شئون م�صر� ،إىل �أن انتهى الأمر بخلع اخلديو �إ�سماعيل
يف ( 7رجب 1296هـ 26 /يونية 1879م) وتولية ابنه توفيق بناء على فرمان من
الدولة العلية ب�إيعاز من الدولتني.
()1عبد الرحمن الرافعي ،ع�صر �إ�سماعيل ،اجلزء الثاين ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة� ،1987 ،ص .33
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 دخول احلياة النيابية يف م�صر �إىل طور جديد بانتخاب الهيئة النيابيةالثالثة ،وذلك بعد �أن م�ضى على احلياة النيابية ع�شرة �أعوام منذ ت�أ�سي�س «جمل�س
�شورى النواب» عام (1282هـ1866 /م) ،تخللها عامان من توقف العمل يف
عامي (1291هـ1874/م) و(1292هـ1875 /م) ،وبانتخاب تلك الهيئة الثالثة
«دخلت احلياة النيابية ع�ص ًرا جدي ًدا ميتاز بظهور روح النه�ضة واملعار�ضة يف نفو�س
النواب ،وبدت هذه الروح يف مناق�شاتهم و�أعمالهم ومواقفهم ،و�أخذت مظاهر
احلياة والن�شاط ترت�سم يف �أفق املجل�س بعد �أن كان يخيم عليه يف الأدوار
ال�سابقة �شيء من اخلمول واجلمود»(.)1
 ن�شوء ال�صحافة العربية يف م�صر :كانت �صحيفة «وادي النيل» التي�أن�ش�أها �أبو ال�سعود �أفندي عام (1283هـ1866 /م) هي �أول ال�صحف ال�سيا�سية
غري الر�سمية ،كما كانت جريدة «الوطن» مليخائيل عبد ال�سيد عام (1294هـ/
1877م) �أول جريدة قبطية( ،)2ويف عام (1292هـ1875 /م) �صدرت جريدة
الأهرام ك�أحد �أهم ال�صحف ال�سورية ال�سيا�سية ال�صادرة يف م�صر ل�صاحبيها �سليم
وب�شارة تقال ،وتلتها جريدة املحرو�سة ل�صاحبيها �أديب �إ�سحق و�سليم نقا�ش عام
(1293هـ1876 /م) ،وبعد االحتالل الربيطاين مل�صر و�صدور قانون املطبوعات
عام (1298هـ1881 /م) انق�سمت ال�صحف العربية ال�صادرة �إىل �أق�سام تحَ َ َّزب
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .138
()2جرجي زيدان ،تاريخ �آداب اللغة العربية ،اجلزء الرابع ،مراجعة وتعليق �شوقي �ضيف ،القاهرة ،دار الهالل،
بدون تاريخ� ،ص .55 – 51
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بع�ضها للدولة العثمانية على الإجنليز ،والبع�ض لفرن�سا على الإجنليز ،والبع�ض
الآخر �أخذ جانب الإجنليز ،و�أول ال�صحف التي �أخذت جانب الإجنليز مب�صر
جريدة «الزمان» ثم «املقطم»( )1فامتع�ض الوطنيون منها ،ف�أن�ش�أوا جريدة «امل�ؤيد»
يف العام التايل ملحررها ال�شيخ علي يو�سف ،و(كان) ظهور امل�ؤَ َّيد خطوة كبرية
يف ال�صحافة الوطنية لأنها �أول اجلرائد الوطنية الكربى يف هذا الدور من �أدوار
ال�صحافة ،وهي التي مهدت ال�سبيل لغريها من اجلرائد الوطنية الإ�سالمية(.)2
 الأفغاين ويقظة الوعي :عندما ولد جاوي�ش كان قد م�ضى على �إقامةالأفغاين يف م�صر خم�سة �أعوام ،وقد «تعرف �إليه يف بادئ الأمر طائفة من طلبة
العلم ،ثم اختلف �إليه كثري من املوظفني والأعيان ،ثم انت�شر عنه ما تخالفت �آراء
النا�س فيه من �أفكار وعقائد ،فكان ذلك داع ًيا �إىل رغبة النا�س يف االجتماع به
لتعرف ما عنده ،وكانت مدر�سته بيته..فا�شتغل بتدري�س بع�ض العلوم العقلية،
وكان يح�ضر درو�سه كثري من طلبة العلم ،ويرتدد على جمال�سه كثري من العلماء
وغريهم ،وهو يف جميع �أوقات اجتماعه بالنا�س ،ال ي�س�أم من احلديث فيما ينري
العقل ،ويطهر العقيدة� ،أو يذهب بالنف�س �إىل معايل الأمور� ،أو يلفت الفكر �إىل
(� )1أن�ش�أها كل من فار�س منر ويعقوب �صروف وهما لبنانيان من �أ�صول �أرثوذك�سية ،تعلما تعلي ًما �أمريك ًّيا يف لبنان
وحتوال �إىل الربوت�ستانتية و�أ�س�سا جملة املقتطف عام (1284هـ1876 /م) يف لبنان ،ثم انتقال �إىل م�صر عام
(1299هـ1882 /م) و�أعادا �إ�صدار املجلة ،و�أ�ضافا �إليها جريدة «املقطم» عام ( 1306هـ1889 /م) ،حول منر
و�صروف طالع املرجع ال�سابق� ،ص  ،207 – 203ثم .216 – 213
( )2جرجي زيدان ،تاريخ �آداب اللغة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .58 – 56
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النظر يف ال�شئون العامة مما مي�س م�صلحة البالد و�سكانها  ..فا�ستيقظت م�شاعر،
وانتبهت عقول ،وخف حجاب الغفلة يف �أطراف متعددة من البالد»( ،)1وال�شيخ
عبد العزيز جاوي�ش ما هو �إال نبت غري مبا�شر ملدر�سة الأفغاين خا�صة يف ر�ؤاه
و�آرائه يف التجديد الإ�سالمي كما �سرنى.
 الثورة العرابية واالحتالل الربيطاين :ظلت الروح الوطنية امل�صريةتت�صاعد ،فا�صطدمت بروح مت�شربة باال�ستبداد يف احلكم ،وقوى ا�ستعمارية
مرتب�صة تنتظر وتختلق املربرات لتنفيذ �سيا�ساتها ،وهو ما جتلى يف م�شهد الثورة
العرابية التي بد�أت �أحداثها بداية عام (1298هـ1881 /م) والتي انتهت
�أحداثها باالحتالل الربيطاين مل�صر عام (1299هـ1882 /م) ،و�إذا كان املقام
لي�س مقام اخلو�ض يف تفا�صيل حوادث الثورة واالحتالل ف�إن املتيقن �أن امل�س�ألة
امل�صرية كانت «�أول م�س�ألة حيوية للدولة العلية واخلالفة العثمانية»(.)2
وهو ما يدعونا لإلقاء ال�ضوء على :املالمح العامة للأفق الأكرب من حياة
الأمة ممثلة يف الدولة العلية يف الفرتة الأوىل من حياة جاوي�ش:
( )1حممد عبده ،الثائر الإ�سالمي جمال الدين الأفغاين ور�سالة الرد على الدهريني ،القاهرة ،دار الهالل،
1999م� ،ص .9 - 8
( )2عبد الرازق عي�سى وعبري ح�سن ،امل�ؤلفات الكاملة مل�صطفى كامل ،اجلزء الأول امل�س�ألة ال�شرقية ،القاهرة،
العربي للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل2001 ،م� ،ص  ،339وميكن مطالعة عر�ض لأحداث الثورة واالحتالل
يف نف�س املرجع� ،ص .340 ،283
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 ال�سلطان عبد احلميد وامل�س�ألة ال�شرقية :كان الق�سم الأكرب من حياةجاوي�ش مواز ًيا لفرتة تويل ال�سلطان عبد احلميد الثاين للحكم ما بني عامي
(1327 -1293هـ1909 -1876 /م) ،وهي فرتة اختلف حكم امل�ؤرخني عليها،
�إال �أن القدر املتيقن حول تلك الفرتة� ،أنها كانت فرتة �إنفاذ ما �سمي بـ «امل�س�ألة
ال�شرقية» و«هي م�س�ألة النزاع القائم بني بع�ض دول �أوروبا وبني الدولة العلية
ب�ش�أن البالد الواقعة حتت �سلطانها ،وبعبارة �أخرى هي م�س�ألة وجود الدولة العلية
نف�سها»( ،)1وكان ال�سلطان عبد احلميد قد توىل «العر�ش يف ظروف متناهية يف
ظالمها وق�سوتها �إذ ندر �أن توىل �سلطان من �سالطني �آل عثمان احلكم و�سط
�صعاب �أكرث خطورة على مركزه من الأخطار التي تعر�ض لها عبد احلميد
الثاين من ميني وي�سار( ،)2فقد ت�سابقت رو�سيا والنم�سا واملجر وفرن�سا وبريطانيا
و�إيطاليا على اقت�سام الواليات العثمانية  ..فكان على الدولة �أن تواجه خم�س
دول �أوروبية كربى وقفت موقفًا عدائ ًّيا منها كما ت�سابقت تلك الدول يف �إثارة
رعايا الدولة العثمانية عليها بهدف �إ�ضعافها يف تلك املواجهة ولوال �أ�صالة الدولة
وعراقتها و�شموخها لأ�صبحت هبا ًء منثو ًرا وطويت �صفحتها يف القرن الثامن
ع�شر �أو القرن التا�سع ع�شر ،ولكنها ظلت تقاوم عوادي الزمن وتكتالت �أوروبية
�أكرث من قرنني من الزمان  ..ونتيجة لهذا الزحف اال�ستعماري ال�ضاري ،ونتيجة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .97
( )2عبد العزيز حممد ال�شناوي ،الدولة العثمانية دولة �إ�سالمية مفرتى عليها ،اجلزء الثاين ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو
امل�صرية2004 ،م� ،ص .307
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لل�ضعف ال�شديد الذي انتاب الدولة ،وهو �ضعف مل يكن عبد احلميد م�سئو ًال
عنه لأنه ورث العر�ش كما ورث هذا املر�ض ،غدت ممتلكات الدولة نه ًبا بني الدول
الأوروبية الكربى(.)1
املرحلة الثانية :ن�ضوج بني احتالل ووطنية (1326 -1309هـ1908 -1892 /م)

حينما و�صل جاوي�ش �إىل القاهرة عام (1309هـ1892 /م) وجد �أمامه
اال وا�س ًعا ملطاحمه وتطلعاته الثقافية والوطنية ،فقد كانت جريدة «امل�ؤيد» جم ً
جم ً
اال
مفتوحا للمثقفني ،يردون مورد ال�شيخ علي يو�سف ،ويف القاهرة �أي�ضً ا التحق
ً
بالأزهر لكن مل يطل مكثه فيه �إال عامني؛ حيث التحق مبدر�سة دار العلوم التي
تخرج فيها عام (1315هـ1897 /م) بدرجة عالية �أهلته للبعثة �إىل الغرب بعد فرتة
ق�صرية من التدري�س يف مدر�سة الزراعة( .)2حيث �سافر �إىل بريطانيا و�أم�ضى ثالث
�سنوات يف جامعة برودود( )3تلقى فيها درا�سات تربوية منوعة( ،)4عاد منها عام
(1325هـ1907 /م)؛ حيث عني مفت�شً ا للكتاتيب يف وزارة املعارف ،وقد �أ�صدر
خالل فرتة عمله تلك كتابني �أولهما«ُ :غ ْن َي ُة املُ�ؤَ ِّدبني» ،وثانيهماُ « :مر�شد املُ ْرتجِ م»،
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .304 – 303
(� )2أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة ،مرجع �سابق� ،ص .46 - 41
( )3يبدو �أن هناك خط�أ �شائ ًعا بني جميع من كتبوا عن حياة جاوي�ش يف كتابة ا�سم اجلامعة التي �سافر �إليها حيث
كتبوها جميعا «برورود» حتى فتحي ر�ضوان يف كتابيه� ،إال �أنه يف مقدمة كتاب «الإ�سالم دين الفطرة» كتب
ا�سم اجلامعة كما دوناها يف املنت.
( )4املرجع ال�سابق� ،ص .47
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«وقد دل �صدور هذين الكتابني عنه عقب عودته من لندن ،وقبل �أن يطول عهده
بالتعليم والتدري�س ،على مدى امتالء نف�سه بالرغبة يف �أن يحدث تغي ًريا يف وطنه،
وعلى نفاد �صربه من عجز و�سائل الرتبية يف مدار�س م�صر»( ،)1والتحق بعد عودته
بندوة ال�شيخ حممد عبده يف منزله بعني �شم�س والتي كانت ت�ضم ع�شرات من
مدر�سا
تالميذه ،غري �أن عمله بالرتبية والتعليم يف م�صر مل يطل حتى اختري ليعمل ً
للغة العربية يف جامعة �أك�سفورد( )2بتو�صية من امل�ست�شرق مرجليوث؛ حيث
�أم�ضى هناك خم�سة �أعوام (1324 -1320هـ1906 -1902 /م)( .)3وخالل
فرتة عمله ب�أك�سفورد اختري ع�ض ًوا يف م�ؤمتر امل�ست�شرقني الذي عقد يف اجلزائر عام
(1323هـ1905 /م) وقد قام امل�سيو فولر�س الأملاين الذي كان يو ًما مدي ًرا لدار
الكتب امل�صرية ف�ألقى خطابًا عن اللغة الف�صحى واللغات العامية تطرق فيه �إىل
القول ب�أن القر�آن الكرمي لي�س بف�صيح ،بل �إنه �أول كتاب كتب باللغة العامية .فما
لبث جاوي�ش �أن طلب الرد على فولر�س ف�أعطيت له الكلمـة يف جل�سة
(� 18صفر 1323هـ� 22 /إبريل �سنة 1905م) ف�أخذ يفند املقدمات التي بنى
عليها فولر�س كالمه ف�أبان ف�سادها باملرة من الوجهة اللغوية ،ثم تكلم عن تاريخ
( )1فتحي ر�ضوان ،مقدمة الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،مرجع �سابق� ،ص .8
( )2يذكر ر�ضوان يف كتابه «دور العمائم� »..أن جاوي�ش قد ذهب �إىل جامعة كمربيدج ،غري �أنه يذكر يف كتابه
الآخر ويف مقدمته لكتابنا هذا ت�صحيح هذا اخلط�أ ،و�أن اجلامعة التي �سافر �إليها كانت جامعة �أك�سفورد كما
يذكر جاوي�ش نف�سه يف مقدمة كتابه هذا ،وقد حقق حممد عبد املنعم خفاجي هذا الأمر يف كتابه �سابق الذكر
فطالعه� ،ص .59 – 58
(� )3أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .50
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جمع القر�آن وتوزيع ن�سخه يف البالد الإ�سالمية و�إعجازه وبالغته التي لوالها ملا
�آمن به العرب  ..وقد بهر جاوي�ش ال�سامعني بحديثه الذي و�صفه حممد فريد –
�أحد �شهود امل�ؤمتر – ببالغة العبارة وجزالة املعنى ف�صفق له احل�ضور مرا ًرا و�شهدوا
له بقوة احلجة ومتانة الربهان  ...فلما انتهى امل�ؤمتر حتدث حممد فريد �إىل م�صطفى
كامل طوي ًال عن ال�شيخ عبد العزيز ،ومواهبه الفائقة ،و�شخ�صيته الفريدة ،ف�أحبه
م�صطفى على البعد( )1ومن ثم را�سله الأخري وهو يف باري�س لزيارته يف بريطانيا فتم
اللقاء عام (1324هـ1906 /م) والذي ح�ضره كل من الدكتور حمجوب ثابت
وحممود �أبو الن�صر وف�ؤاد املن�شاوي ،وعر�ض عليه خالل اللقاء تويل حترير اللواء
واعتزامه �إ�صدار �صحيفتني �أخريني بالإجنليزية والفرن�سية( ،)2وبعد �أن عاد جاوي�ش
من �أك�سفورد عام (1324هـ1906 /م) عني مفت�شً ا يف وزارة املعارف عا ًما وب�ضعة
�شهور حتى ا�ستقال يف �أواخر �إبريل عام (1908م1326 /هـ) لري�أ�س حترير
اللواء( .)3وكما نرى فقد تراوحت حياته يف تلك الفرتة بني التعلم والتعليم الذي
�أ�صبح �أحد �أهم املحاور التي ركز عليها يف حياته.
(  )1فتحي ر�ضوان« ،مقدمة الإ�سالم دين الفطرة واحلرية» ،مرجع �سابق� ،ص  .18 – 17ويف كتابه دور العمائم
يف تاريخ م�صر احلديث يروي فتحي ر�ضوان رواية �أخرى� ،إذ يقول �إن حممد فريد حينما التقى جاوي�ش عقب
كلمته عر�ض عليه «�أن يرتك وظيفته ويلحق بركب املجاهدين ،الذي يتزعمه وي�شق له الطريق م�صطفى كامل
ومل يرتدد الرجل يف �أن يقبل العر�ض ،و�سافر مع حممد فريد �إىل لندن حيث قابال م�صطفى كامل» ،طالع
الكتاب يف طبعته الأوىل ،الزهراء للإعالم العربي1986 ،م� ،ص .121 – 120
(� )2أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص  ،62يذكر جاوي�ش
تاريخً ا لهذا اللقاء عام (1323هـ1905 /م) غري �أن الأرجح �أن اللقاء مت خالل زيارة م�صطفى كامل لربيطانيا
يف يوليو من عام ( 1906م1324 /هـ) بعد �صدور �أحكام دن�شواي ،وما ي�ؤكد ذلك �أن �صدور ال�صحيفتني كان
�أوائل عام (1325هـ1907 /م) ،وعودة جاوي�ش كانت يف نهايات (1324هـ1906 /م).
( )3فتحي ر�ضوان ،دور العمائم يف تاريخ م�صر احلديث ،مرجع �سابق� ،ص .57 – 55
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ولكن ماذا كان حال الوطن والأمة يف نف�س تلك الفرتة؟ خالل تلك
الفرتة من عمر جاوي�ش تبدت مالمح التغري يف الوطن يف عدة عنا�صر:
�أو ًال :ن�شوء احلركة الوطنية

كان م�صطفى كامل هو باعث احلركة الوطنية بعد هزمية عرابي ،وقد بد أ� وعيه
الوطني يربز منذ عام (1307هـ1890/م) لكنه كر�س حياته من �أجل �إحياء روح
الوطنية واال�ستقالل والنه�ضة يف نفو�س الأمة ،ومن �أجل الدعوة والدفاع عن
ق�ضية بالده بعد ح�صوله على �شهادة احلقوق ،متخ ًذا من اخلطابة والكتابة يف
الداخل واخلارج ومن بع�ض امل�شروعات التي حتقق �أفكاره و�سيلة ،ف�أ�س�س جريدة
اللواء عام (1318هـ1900 /م) و�أول مدر�سة �أهلية عام (1317هـ1899/م)،
ونادي املدار�س العليا عام (1324هـ1906 /م) ثم �أ�س�س احلزب الوطني ر�سم ًّيا
عام (1325هـ1907 /م) .ويف املقابل كان اخلديو عبا�س حلمي الثاين الذي
توىل احلكم يف يناير من عام (1309هـ1892 /م) مي ً
اال يف بداية حكمه �إىل دعم
احلركة الوطنية مال ًّيا ومعنو ًّيا ،لكن عالقته باحلركة الوطنية وزعيمها م�صطفى كامل
انتابها الفتور بداية من عام (1316هـ1898 /م) �إىل �أن قطعت متا ًما عقب االتفاق
الودي بني �إجنلرتا وفرن�سا عام (1322هـ1904 /م) ،وذلك نتيجة «لعدم ثبات اخلديو
على خطة واحدة يف موقفه من االحتالل وا�ستماعه �إىل الو�شايات والد�سائ�س»(.)1
( )1عبد الرحمن الرافعي ،م�صطفى كامل باعث احلركة الوطنية ،دار املعارف ،الطبعة اخلام�سة1984 ،م،
�ص .345 - 342
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ثان ًيا :االحتالل و�سيا�سته التعليمية

كما �شهدت تلك الفرتة ذروة ن�شاط االحتالل الربيطاين يف عهد اللورد
كرومر ،ومثلت �سيا�سات االحتالل �أكرب ا�ستفزاز للوطنيني يف م�صر ،وذلك ب�أن «مت
ا�ستيالء الإنكليز على الإدارات امل�صرية وملئها باملوظفني الإنكليز الذين يقب�ضون
املرتبات العالية و�سلمت �أغلب الوظائف الباقية �إىل �أنا�س ال �آراء لهم �أو رجال
ال يعرفون لهم �أوطانًا ورفت ويرفت على الدوام بال �إ�شفاق وال مباالة كل كاره
لالحتالل»( .)1وقد نالت تلك ال�سيا�سات جميع الوزارات ومن ثم جميع جوانب
احلياة امل�صرية ،لكن �أخطر امليادين التي �أف�سدوا فيها كان هو ميدان التعليم؛ �إذ
�أ�صبحت «نظارة املعارف هي امليدان الذي يرى فيه الإن�سان �أكرث مما يرى يف غريه
جهاد الإنكليز �ضد كل ما كان من �ش�أنه �سعادة بالدنا �أو جمدها ،وقد ارتكزت
ال�سيا�سة التعليمية الربيطانية يف م�صر على �أ�س�س من �أهمها:جنلزة الإدارة امل�صرية،
والتقتري يف تعليم امل�صريني ،وق�صر الغر�ض من التعليم على الإعداد للوظائف،
ون�شر الثقافة الإجنليزية يف م�صر ،وت�شكيل املناهج التعليمية لتالئم �أغرا�ض
االحتالل التعليمية( ،)2كل ذلك جعل التعليم هو «امليدان الذي ت�صارعت فيه
القوى الوطنية مع �سلطات االحتالل ،فاجته ال�شعب امل�صري بغريزته نحو تعليم
نف�سه وبد�أ الأفراد واجلماعات يت�سابقون لإن�شاء املدار�س الوطنية الأهلية ليعو�ضوا
()1يواقيم رزق مرق�ص (حتقيق)� ،أوراق م�صطفى كامل ،اخلطب ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،مركز وئائق
وتاريخ م�صر املعا�صر1984 ،م� ،ص .83
( )2جرج�س �سالمة� ،أثر االحتالل الربيطاين يف التعليم القومي يف م�صر (1922 –1882م) ،القاهرة ،مكتبة
الأجنلو امل�صرية ،الطبعة الأوىل1966 ،م� ،ص .4
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النق�ص والتقتري الذي ق�صده االحتالل وقد تناولت هذه اجلهود الوطنية جميع
مراحل التعليم وتنوعت حتى فاقت اجلهود احلكومية يف هذا امليدان»(.)1
ثالثًا� :صحف و�أحزاب ومواقف

خالل تلك الفرتة من حياة الوطن �أدى املوقف من االحتالل والق�صر
ومن ق�ضية الهوية واالنتماء والإ�صالح الإ�سالمي �إىل فرز االجتاهات داخل
النخبة امل�صرية ،وقد عربت تلك االجتاهات عن نف�سها ب�إ�صدار ال�صحف وت�أ�سي�س
الأحزاب ،فعلى �صعيد �إ�صدار ال�صحف:
 �صدرت خالل تلك الفرتة �صحف« :الأ�ستاذ» لل�سيد عبد اهلل الندمي(1309هـ1892 /م) �صحيفة مناه�ضة لالحتالل على طول اخلط ،والتي ما لبثت
�أن تعطلت ،ثم «املنار» لل�سيد ر�شيد ر�ضا عام (1316هـ1898 /م) �صحيفة ت�ضع
الإ�صالح الإ�سالمي يف �أولوية اهتماماتها ،ثم «اللواء» للزعيم م�صطفى كامل عام
(1318هـ1900 /م) معربة عن احلركة الوطنية املناه�ضة لالحتالل كخط ثابت،
ثم «اجلريدة» لأحمد لطفي ال�سيد عام (1325هـ1907 /م) املهادنة لالحتالل(.)2
�أما على �صعيد الأحزاب فقد ظهرت يف تلك الفرتة ثالثة �أحزاب فـ «يف العام
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .389
()2عبد اللطيف حمزة ،ق�صة ال�صحافة العربية يف م�صر ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2002 ،م،
�ص .100
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الأخري من عهد كرومر حدثت ظاهرة غريبة يف تاريخ ال�صحافة امل�صرية ،وهذه
الظاهرة هي ن�ش�أة الأحزاب ال�سيا�سية يف داخل ال�صحف الوطنية  ..وقد مت
ت�أليف هذه الأحزاب بني (�شعبان 1324هـ� /أكتوبر  )1906و (رجب 1325هـ/
�سبتمرب 1907م) بالرتتيب التايل:
�أو ًال :حزب الأمة وقد ن�ش�أ يف داخل اجلريدة.
ثان ًيا :حزب الإ�صالح على املبادئ الد�ستورية وقد ن�ش�أ داخل امل�ؤيد.
ثالثًا :احلزب الوطني وقد ن�ش�أ داخل اللواء»(.)1
خالل تلك الفرتة �أي�ضً ا برز الفرز يف املواقف من ق�ضية بدت حي ًنا من
الزمان على الأقل �شعب ًّيا وك�أنها من امل�سلمات ،وهو ما عرف حينئذ بـ «اجلامعة
الإ�سالمية» ،لكن تلك الدعوة التي بدت واحدة يف العنوان ،مل تكن واحدة يف
املعنى لدى الداعني لها وامل�ؤمنني بها وال حتى املناوئني لها ،و�إذا كنا ل�سنا ب�صدد
الت�أريخ لتلك احلركة ،ف�إننا نذكر:
	�أن مق�صد ال�سلطان عبد احلميد منها كان احلفاظ على كيان الدولة �أمامالهجمة الأوروبية ،و�أمام دعاوى التفكيك الداخلي للدولة(.)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .109
( )2طالع حول املو�ضوع :عبد العزيز حممد ال�شناوي ،الدولة العثمانية دولة �إ�سالمية مفرتى عليها ،مرجع �سابق،
اجلزء الثاين� ،ص .70 – 44
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 �أما الأفغاين ف�إذا كانت اخلالفة و�ضرورة التم�سك بها كنظام دينيو�سيا�سي من بني دعائم فكرته ،ف�إنه كان يرى �صعوبة خ�ضوع �شعوب الأمة
الإ�سالمية حلاكم واحد ،فاكتفى بالدعوة �إىل قيام روابط حمكمة بينها ،ويكون
لها هدف واحد ،قوامها القر�آن ،و�أ�سا�سها العدالة وال�شورى ،واختيار خرية النا�س
لتويل الأمر ،ويف ت�صور الأفغاين ،ت�أخذ هذه الروابط املحكمة �شكل حلف
�إ�سالمي بني الدول الإ�سالمية تتزعمها �أكربها و�أقواها(.)1
 �أما ال�شيخ علي يو�سف وحزب الإ�صالح :فكان ارتباطه بفكرة الوحدةرا�سخا وثاب ًتا من الناحية الدينية فهي عنده «موجودة
الإ�سالمية يف �شكل خالفة ً
بوجود العقيدة»� ،أما من الناحية ال�سيا�سية فقد �أيد الدولة العثمانية باعتبار �أن
خالفة �آل عثمان «�أخف ال�ضررين و�أهون ال�شرين مراعاة للم�صلحة العامة»،
خا�صة قبل تويل االحتاد والرتقي ،فلما توىل الأخري دعا احلزب من خالل امل�ؤيد
�إىل «حزب الالمركزية» الذي ت�أ�س�س يف القاهرة ،و�أ�صبحت م�صر يف نظر احلزب
بدي ًال للخالفة العثمانية(.)2
 و�أما احلزب الوطني :فبقدر ارتباطه بالدعوة الوطنية كان مت�سكه باجلامعةالإ�سالمية واخلالفة العثمانية ،يف مواجهة االحتالل ،وهو ما عرب عنه جاوي�ش
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .53 - 52
( )2ن�صر الدين عبد احلميد ن�صر ،م�صر واجلامعة الإ�سالمية من عام 1882م �إىل عام 1914م ،القاهرة ،الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب1984 ،م� ،ص .70 - 68
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الحقًا يف جريدة العلم عام (1328هـ1910/م) كا�شفًا عن هدف االرتباط
«بني �أجزاء العامل الإ�سالمي ممثلة يف وحدة الدولة العثمانية ،هذا الهدف الذي
يتلخ�ص يف ا�ستنها�ض همم امل�سلمني يف م�شارق الأر�ض ومغاربها �إىل جماراة الأمم
الراقية يف �أعمالها وم�ساعيها ،وا�ستنفارهم �إىل اال�ستزادة من نور العلم وتثقيف
النف�س ،وت�ساءل عما �إذا كانت وطنية احلزب الوطني تتعار�ض مع نه�ضة امل�سلمني
وحثهم على النهو�ض ب�أنف�سهم �إىل حيث النباهة والرفعة والعلم ال�صحيح(.)1
 وكان حزب الأمة يدعو �إىل ما �أ�سماه بـ «امل�صرية»� ،أما فكرة �أن �أر�ضالإ�سالم وطن لكل امل�سلمني فقد اعتربها قاعدة ا�ستعمارية تنفع كل �أمة
م�ستعمرة تطمع يف تو�سيع �أمالكها ون�شر نفوذها كل يوم فيما حواليها من البالد
�أو �أنها �إهدار من الأمم الإ�سالمية ل�شخ�صيتها وعدم اعرتاف مبا بينها من فروق يف
الأخالق والعادات ،ويف الأل�سنة واللغات ،ويف املنافع واملواطن(.)2
يف الدولة العثمانية :انتهاء الع�صر احلميدي

كان الو�ضع العام يف الدولة العثمانية ينتقل من �سيئ �إىل �أ�سو�أ على
م�ستوى ا�ستقرار الدولة و�سيادتها على �أقاليمها ،ومنع تفككها وانهيارها ،وظل
ال�سلطان عبد احلميد يناور و�سط كل تلك امل�ؤامرات التي كانت حتيق به يف
الداخل ،واحلروب واملعاهدات التي كانت تفر�ض عليه ملدة  33عا ًما ،لكن تيار
(�  )1أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .84
( )2حول موقف حزب الأمة من الفكرة ،طالع ن�صر الدين عبد احلميد ن�صر ،م�صر واجلامعة الإ�سالمية من عام
1882م �إىل عام 1914م ،مرجع �سابق� ،ص .82 – 77
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الأحداث وحجم امل�ؤامرات كان �أكرب منه ومن قدراته على مقاومته ،فلم يلبث �أن
«حدث يف ( 23ربيع الأول 1327هـ� 13 /إبريل 1909م) يف �إ�ستانبول ا�ضطراب
كبري قتل فيه بع�ض ع�سكر جمعية االحتاد والرتقي ،وقد حدث هذا اال�ضطراب
الكبري يف عا�صمة الدولة نتيجة تدبري �أوروبي مع رجال االحتاد والرتقي حترك على
�إثره ع�سكر االحتاد والرتقي من �سالنيك ودخلوا �إ�ستانبول وبهذا مت عزل خليفة
امل�سلمني ال�سلطان عبد احلميد الثاين من كل �سلطاته املدنية والدينية( ،)1وكانت
هذه بداية النهاية لدولة اخلالفة العثمانية.
املرحلة الثالثة :يف خ�ضم احلياة ال�سيا�سية امل�صرية
(1330 -1326هـ1912 – 1908 /م)

كانت وفاة الزعيم م�صطفى كامل ( 8املحرم 1326هـ 10/فرباير 1908م)
رئي�سا لتحرير «اللواء» � ،إيذانًا مبيالد جنم عبد العزيز جاوي�ش كات ًبا �صحف ًّيا
ب�صفته ً
م�شاغ ًبا عمل كرئي�س حترير ل�صحف احلزب الوطني «اللواء» و«العلم» و«ال�شعب»
فدخل من خاللها معرتك احلياة ال�سيا�سية امل�صرية �إذ ترك من�صبه يف وزارة املعارف
بالرغم من ترغيب �سعد زغلول وزير املعارف يف ذلك الوقت له يف البقاء رغبة منه
«يف �أن يخدم �أمته ح ًّرا» ،ولأنه «ر�أى معاول الهدم تهدم يف بنية هذه الأمة» (،)2
( )1حممد حرب عبد احلميد ،مقدمة كتاب :مذكرات ال�سلطان عبد احلميد ،القاهرة ،دار الأن�صار1978 ،م،
�ص .5 - 4
( � )2أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .65
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ويف مقاله الأول يف «اللواء» يوم ( 2ربيع الآخر 1326هـ 3 /مايو 1908م) افتتح
جاوي�ش مرحلة جديدة يف حياته قال عنها« :با�سمك اهلل قد ا�ستدبرت حياة
زادها اجلنب وخور العزمية ومطيتها الدهان والتلبي�س ،يف �أ�سواقها النافقة ت�شرتى
نفي�سات النفو�س ،بزيوف الفلو�س وتباع الذمم وال�سرائر باالبت�سام وهز الرءو�س،
وبيمنك اللهم �أ�ستقبل فاحتة احلياة اجلديدة ،حياة ال�صراحة يف القول ،حياة اجلهر
بالر�أي ،حياة الإر�شاد العام ،حياة اال�ستماتة يف �سبيل الدفاع عن البالد العزيزة،
بعد �أن ق�ضيت يف �سابقتها ثماين حجج ،بلغت بها ذلك املقام الذي كنت فيه
ما بني حم�سود عليه و َم ْرج ٍّو فيه� ،أ�ستقبل هذه احلياة املحفوفة باملخاطر ُمنْبرَ ِ ًيا يف
ميدانها ،ف�إما �إىل ال�صدر ،و�إما �إىل القرب»(.)1
وقد امتازت تلك الفرتة من حياة جاوي�ش باملعارك التي خا�ضها ،واملحاكمات
واالعتقاالت التي تعر�ض لها ،كما متيزت بجهوده و�آرائه يف التعليم والإ�صالح
االجتماعي والتجديد الإ�سالمي ،و�سوف نرجئ احلديث عن التعليم والإ�صالح
االجتماعي وجتديد الفكر الإ�سالمي �إىل الق�سم الثاين من تلك املقدمة ،حيث
خا�ض ال�شيخ جاوي�ش خالل رئا�سته لتحرير اللواء عد ًدا من املعارك ال�صحفية،
وحوكم و�سجن �أكرث من مرة .من تلك املعارك ما يلي:

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .68
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معركة «مذبحة الكاملني» :ا�ستفتح جاوي�ش هذا الن�ضال يف نف�س ال�شهر
الذي توىل فيه «اللواء» بثالثة مقاالت عنيفة حول املذبحة التي ارتكبتها القوات
الإجنليزية يف ال�سودان يف منطقة الكاملني والتي حكم فيها يف حمكمة ع�سكرية
م�ستعجلة على �سبعني من �أن�صار الزعيم ال�سوداين «عبد القادر �إمام» بالإعدام
�شنقًا ،فثارت ثائرة جاوي�ش وتذكر حادثة دن�شواي ،ور�أى حادثة الكاملني �أقبح
و�أمعن يف الظلم ،ومن ثم فقد قدم �أحد �أع�ضاء جمل�س العموم الربيطاين �س�ؤا ًال
عما �إذا كانت احلكومة امل�صرية تنوي حماكمة جاوي�ش ،ومن ثم حوكم يف الثامن
من يوليو فرب�أته حمكمة عابدين يف حمكمة اال�ستئناف.
معركة «ظلموك يا �سعد» :تال ذلك حملته على �سعد زغلول وقت توليه
نظارة املعارف وذلك بعد ن�شر املعتمد الربيطاين تقريره ال�سنوي الذي انتقد فيه
الهجوم على دنلوب ممثل ال�سيا�سة التعليمية لالحتالل متعل ًال ب�أن للنظارة ناظ ًرا
م�ستق ًّال هو �سعد زغلول ،فكان ن�شر هذا التقرير �إيذانًا بحملة يف �سل�سلة مقاالت
حملت عنوان «ظلموك يا �سعد» وكان يعني منها �أن الإجنليز اتخذوا من ا�سم �سعد
و�شخ�صه �ستا ًرا ي�سدلونه على �أعمال النظارة ،وهذا هو موطن ظلمهم له وملا�ضيه.
معركة «ذكرى دن�شواي» :ويف (10جمادى الآخرة 1327هـ 28 /يونية
1909م) كتب جاوي�ش مق ً
�شن فيه هجو ًما على املحاكمة
اال يف ذكرى دن�شواي َّ
وهيئتها ،واعتربت احلكومة �أن فيه قذ ًفا يف حق كل من بطر�س غايل رئي�س
املحكمة وفتحي زغلول ع�ضو املحكمة ،ومن ثم �أحيل للتحقيق مبقت�ضى قانون
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املطبوعات اجلديد الذي �صدر يف مار�س من نف�س العام ،و�صدر حكم عليه يف
�أغ�سط�س باحلب�س � 3أ�شهر.
معركة «ديوان وطنيتي» :يف عام (1328هـ1910 /م) �صدر ديوان وطنيتي
لل�شيخ «علي الغاياتي» وبه مقدمتان �إحداهما لل�شيخ جاوي�ش والأخرى ملحمد
فريد تقري ًظا للديوان ،الذي �أهدى منه �صاحبه ن�سخة �إىل ال�شيخ علي يو�سف
�صاحب «امل�ؤيد» والذي ما لبث �أن كتب يف يوليو مق ً
اال ي�ستعدي فيه النيابة
على �صاحب الديوان ،وبالفعل فقد حقق مع جاوي�ش وقدم للمحاكمة ليق�ضي
بال�سجن � 3أ�شهر مع النفاذ يف �أغ�سط�س من نف�س العام(.)1
ودخل جاوي�ش خالل تلك الفرتة �أي�ضً ا يف عدد من امل�ساجالت ال�صحفية
مع �صحف :املقطم ،واجلريدة ،وامل�ؤيد ،واملنار يف مواقف عدة(.)2
معركة «احلرب الطرابل�سية» والت�ضييق على جاوي�ش :كان عام (1329هـ/
1911م) بالن�سبة جلاوي�ش عا ًما من اال�ضطهاد والرت�صد ،وملحت فيه لأول مرة
كلمة النفي �أو الإبعاد .وكانت معركة طرابل�س بني الإيطاليني والدولة العثمانية
وهي املعركة التي �شارك فيها جاوي�ش .و مل تكفه الكتابات النارية يف ال�صحف
( )1للمزيد حول معارك جاوي�ش طالع :مقدمة «الإ�سالم دين الفطرة واحلرية» ،فتحي ر�ضوان ،مرجع �سابق،
�ص .37 – 19
( )2طالع حول تلك امل�ساجالت� :أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع
�سابق� ،ص .115 – 102
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ولكنه كان يعمل بهمة يجمع الأموال ويهرب الأ�سلحة واملجاهدين وكان قد
�أعد و�سائل كفيلة بذلك بوا�سطة �إخوته �أحمد وعبد اللطيف التجار يف منطقة
ال�ضبعة غربي الإ�سكندرية .ويف �أكرث من �إ�شارة بجريدة «العلم» تك�شف عن
مراقبة جاوي�ش وم�صاحبة رجال البولي�س ال�سيا�سي له م�صاحبة الظل  ..ثم تطور
الأمر فبد أ� الهم�س بعزم احلكومة على نفي جاوي�ش بحجة اخلوف من �أن يحدث
فتنة ال تقوى احلكومة على �إطفاء لهيبها ،كل هذه النذر كانت �إرها�صات الهجرة،
التي مل تقع �إال يف (�صفر 1330هـ /فرباير 1912م) عندما بلغت الأمور غايتها
من الت�ضييق والت�آمر(.)1
اتهامان ومناق�شة :خالل تلك الفرتة �أي�ضً ا من حياة جاوي�ش واملليئة
ب�صخب وغبار املعارك ال�سيا�سية التي خا�ضها اتهم اتهامني البد من متحي�صهما
والوقوف عليهما:
•  التع�صب الديني �ضد الأقباط :وهو االتهام الذي بني على �أ�سا�س
مقاله «الإ�سالم غريب يف بالده» والذي جاء ر ًّدا على حملة جريدة
«الوطن» وهي ال�صحيفة املعروفة مبواالتها لالحتالل ،وهي تهمة علق
عليها الأ�ستاذ فتحي ر�ضوان قائ ًال� :إن ن�ش�أة ال�شيخ وم�صادر ثقافته
ومعارفه حتول بينه وبني �أن يكون هذا الكاتب الأحمق الذي تعبث
به �آفات التع�صب ال�ضيق ،وقد علق جاوي�ش على احلملة قائ ًال :هاهو
( )1لتفا�صيل �أكرث حول ظروف الت�ضييق طالع املرجع ال�سابق� ،ص .120 – 116
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ذا جور�ست يريد �أن يقدم لقومه قبل �سفره �إىل لوندرة ما يثبت لها
مهارته ،حتى �إذا حط بها الرجل ،وخال �إىل �أويل الأمر فيها قال ه�أنذا
قد نلت ما مل ينله �سلفي ،وجنحت فيما ف�شل فيه �أ�ستاذي �إذ حاول
اللورد – كرومر – مرا ًرا التفريق بني عن�صري الأمة ،وطعن امل�سلمني
بالأقباط والأقباط بامل�سلمني ،فلم ينجح ومل يفلح ،ولكني متكنت
ب�إ�شارة �صغرية مني �إىل فريق من �صغار املوظفني �أن �أوجد الفكرة
التي كان اللورد يجد وراءها وال ي�صل� ،إ ًذا فقد كان هذا م�صدر حدته
و�شدته يف مقاله ،وقد م�ضت الفتنة وانطف�أت بحمد اهلل حينما �أدرك
الذين من خلفها �أنه ال طائل من حتتها ،فكما قال جاوي�ش يف مقاله
املتهم به :ع�شنا يف هذه البالد ده ًرا طوي ًال فكنا كما �شاء لنا الإ�سالم
�إخوانًا يف الوطنية �شركاء يف املرافق احليوية نتجاور ونتزاور ،ونت�شاور
ونت�سامر ،ونتعا�شر و نتنا�صر(.)1
•  العمل ال�سري والتحري�ض على العنف :راج �أي�ضً ا عن ال�شيخ
جاوي�ش �أنه من املنخرطني يف العمل ال�سري للحزب الوطني ،و�أنه
من املحر�ضني على العنف والثورة ،لكن تلك االتهامات بقيت
جمرد تهم و�شبهات� ،إذ مل يثبت اتهامه يف ق�ضية من ق�ضايا العنف
( )1حول تفا�صيل االتهام بالتع�صب والرد عليه ،راجع :فتحي ر�ضوان ،مقدمة «الإ�سالم دين الفطرة واحلرية»،
مرجع �سابق� ،ص .32 – 27
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ِب َب ِّي َن ٍات ُمبِي َنات ،و�إن كانت قد حامت حوله ال�شبهات «حتري�ضً ا» يف
ق�ضايا كق�ضية مقتل بطر�س با�شا غايل� ،أو حماولة اغتيال اخلديو عبا�س
الحقًا� ،أو حماولة اغتيال �سعد زغلول� ،إال �أنه مل تتوافر لكل جهات
االتهام تلك �أية بينة تثبت تورطه يف �أي منها ،و�إذا كان م�شار ًكا يف
الن�ضال ال�سري للحزب الوطني �إال �أن تلك مل تكن تهمة يتهم بها
املرء و�إمنا �شرف له يف ظل وجود احتالل ع�سكري جاثم على �أر�ض
بالده و ُمق ََّد َرا ِتها(.)1
ويف تلك الفرتة بدت املالمح ال�سيا�سية العامة يف م�صر كما يلي:
عملت احلكومة على الت�ضييق على احلركة الوطنية خالل تلك الفرتة
مبعاونة االحتالل ،وذلك يف ظل حالة الوفاق بني االحتالل واخلديو ويف ظل
خالف الأخري مع احلركة الوطنية يف ظل رئا�سة حممد فريد لها ،ورئا�سة جاوي�ش
لتحرير �صحفها ،وقد جتلى الت�ضييق يف �إعادة العمل بقانون املطبوعات ،وزاد
الت�ضييق بعد مقتل رئي�س الوزراء بطر�س با�شا غايل على يد �أحد �شباب احلزب
الوطني وهو �إبراهيم نا�صف الورداين ،ومن ثم حماولة جر املجتمع امل�صري �إىل
فتنة وطنية ت�ساعد يف املزيد من ت�ضييق اخلناق:
(  )1حول احلزب الوطني والن�ضال ال�سري راجع :ع�صام �ضياء الدين ال�سيد علي ال�صغري ،احلزب الوطني
والن�ضال ال�سري 1915 – 1907م ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1987 ،م.
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 �إعادة العمل بقانون املطبوعات :حيث �أ�صدر جمل�س الوزراءيف ( 4ربيع الأول 1327هـ 25 /مار�س 1909م) قرا ًرا ب�إعادة العمل بقانون
املطبوعات القدمي ال�صادر يف ( 5املحرم 1299هـ 26 /نوفمرب 1881م)�إبان
الثورة العرابية ،وكان قد بطل العمل به منذ زمن بعيد  ..وقد اجتمعت اللجنة
الإدارية للحزب الوطني يوم �صدور هذا القرار وقررت االحتجاج عليه ،و�إبالغ
االحتجاج �إىل اخلديو  ..وكان هذا القانون يخول وزارة الداخلية حق �إنذار
ال�صحف ،وتعطيلها م�ؤق ًتا �أو نهائ ًّيا ،دون حماكمة �أو دفاع ،فكان بعثه و�إعادة
العمل به ق�ضاء على حرية ال�صحافة ،وكان �صدور القرار �أول مظاهر حتالف اخلديو
والوزارة واالحتالل على احلركة الوطنية( .)1وقد �أثار قرار جمل�س الوزراء �سخط
الر�أي العام على وزارة بطر�س با�شا ،وانهالت ر�سائل االحتجاج وبرقياته وقرارات
الهيئات واجلماعات باالحتجاج على �إعادة قانون املطبوعات وقامت مظاهرات
االحتجاج على تقييد حرية ال�صحافة( .)2وكانت حماكمة ال�شيخ جاوي�ش حول
مقاله عن ذكرى دن�شواي يف (جمادى الأوىل 1327هـ /يونية 1909م) ثم �إنذار
جريدة اللواء �إعم ً
اال لقانون املطبوعات بحجة �أنه ن�شر مقالة عن �شاب هندي
ُيدعى دجنرا ،حكم عليه بالإعدام التهامه بقتل ال�سري كرزون ويلي ،مما ُع َّد حتري�ضً ا
( )1عبد الرحمن الرافعي ،حممد فريد رمز الإخال�ص والت�ضحية (تاريخ م�صر القومي من �سنة 1908م �إىل �سنة
1919م) ،القاهرة ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة1984 ،م� ،ص .119 – 118
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .122 – 121
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على ارتكاب اجلرائم و�إخال ًال بالأمن والنظام العام ،فكان احلكم على ال�شيخ
جاوي�ش و�إنذار جريدة اللواء يف يوم واحد ا�ضطها ًدا متعم ًدا للحركة الوطنية(.)1
 مقتل بطر�س با�شا غايل :يف يوم (� 11صفر 1328هـ 20 /فرباير 1910م)�أطلق الورداين ر�صا�صات على غايل ف�أودت بحياته ،وكان الدافع الذي ذكره هو
ما عده خيانة من ت�صرفات بطر�س با�شا غايل ،و�أخ�صها توقيعه اتفاقية ال�سودان
�سنة (1316هـ1899 /م) ،وريا�سة املحكمة املخ�صو�صة يف حادثة دن�شواي ،و�إعادة
قانون املطبوعات ،ثم �سعيه يف �إنفاذ م�شروع مد امتياز القناة وكانت هذه احلادثة �أوىل
حوادث القتل ال�سيا�سي  ..ولو مل يكن بطر�س با�شا قبط ًّيا لوقعت اجلرمية ،مهما
تكن ديانة املعتدى عليه ولكن وقوع اجلناية على رئي�س وزراء قبطي جعل فريقًا
من الأقباط ين�سبونها �إىل التع�صب الديني ،ورددت ال�صحافة الربيطانية( )2تلك
املقولة« ،ومما ال �شك فيه �أن االغتيال مل يكن فيه فكرة التع�صب الديني ،بل وال
�أثر لها فيه على الإطالق ،بل كان �سيا�س ًّيا بالدرجة الأوىل ح�سب اعرتاف املعتمد
الربيطاين»(.)3
 اخلالف بني امل�سلمني والأقباط :يف «خالل غيبة الزعيم  -حممد فريد-يف �سجنه ،حدثت فتنة اخلالف بني امل�سلمني والأقباط ،وانعقد امل�ؤمتر القبطي
ب�أ�سيوط يف �شهر (ربيع الأول 1329هـ /مار�س 1911م) ،ثم امل�ؤمتر امل�صري مب�صر
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .124 – 123
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .178 – 177
( )3ع�صام �ضياء الدين ال�سيد علي ال�صغري ،احلزب الوطني والن�ضال ال�سري ،مرجع �سابق� ،ص .181
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اجلديدة يف �إبريل -مايو من نف�س العام ر ًّدا عليه .وقد قيل وقت انعقاد امل�ؤمترين �إن
يد ال�سيد �إلدون جور�ست املعتمد الربيطاين ،مل تكن بعيدة عن الدعوة �إليهما،
ومما ي�ؤيد ذلك �أن الوزارة كانت م�ؤيدة عقد امل�ؤمتر امل�صري ر ًّدا على امل�ؤمتر القبطي..
ولو مل يكن االحتالل مغتب ًطا بهذه احلركة� ،أو را�ض ًيا عنها ،ملا فكرت الوزارة
يف ت�أييدها ،ومما ي�ؤيد ذلك �أن جميع موا�ضيع امل�ؤمتر امل�صري ،بله امل�ؤمتر القبطي،
قد خلت من �أي معار�ضة لالحتالل� ،أو انتقاد ل�سيا�سته� ،أو مطالبة له بتحقيق
وعوده»(.)1
�أما احلالة العامة يف الدولة العثمانية فقد بدت كما يلي:
خالل تلك الفرتة كان قد و�صل ال�صدام بني املطالبني بالد�ستور وعلى
ر�أ�سهم جمعية االحتاد والرتقي وبني ال�سلطان عبد احلميد الثاين �إىل احلافة التي
انتهت بخلعه وتولية ال�سلطان حممد ر�شاد الذي توىل من�صبه يف ( 7ربيع الآخر
1327هـ� 27 /إبريل 1909م) ،وعلى الرغم من موقف احلزب الوطني الثابت من
ق�ضيتي الوطنية امل�صرية جن ًبا �إىل جنب مع اجلامعة الإ�سالمية ،ف�إن موقفهم كان
ال يقل ثبا ًتا من ق�ضية «الد�ستور» �سواء على امل�ستوى العثماين �أو امل�صري ،وهو
ما حدا باحلزب الوطني ممُ َ َّث ًال يف زعيمه الثاين حممد فريد ورئي�س حترير جريدتها
(  )1عبد الرحمن الرافعي ،حممد فريد  ،...مرجع �سابق� ،ص  ،273وحول وقائع هذين امل�ؤمترين طالع :طارق
الب�شري ،اجلماعة الوطنية العزلة واالندماج ،القاهرة ،دار الهالل� ،سل�سلة كتاب الهالل ،العدد � ،652إبريل
2005م� ،ص  ،69 – 29حيث يرى الب�شري �أن �أعمال امل�ؤمتر امل�صري جتنب اال�ستقطاب القبطي الإ�سالمي،
وقدم مناق�شة هادئة للق�ضايا اخلالفية ،كما قدم م�شرو ًعا للنه�ضة امل�صرية.
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«اللواء» �إىل االحتفاء بانت�صار الد�ستور ،حيث يقول الأول «خلع عبد احلميد
�سنة (1327هـ1909 /م) فبويع باخلالفة الإ�سالمية اخلليفة ال�شوري العادل
�أمري امل�ؤمنني حممد ر�شاد اخلام�س  ..ومنذ ارتقاء جاللته على العر�ش ت�سلم
حزب االحتاد والرتقي �إدارة احلكومة العثمانية  ..وبد�أ �أعماله و�إ�صالحاته بهمة
ال تعرف الكلل وال امللل ،كان �أول ما ابتد�أ يف تنفيذه من الو�سائل النافعة تعميم
امل�ساواة بني �أفراد الأمة بو�ضعهم جمي ًعا يف م�ستوى واحد �أمام قانون واحد»(.)1
�أما جاوي�ش فقد كان مع �إميانه باحلق القومي «يتابع بقوة تطور الدولة العثمانية
خا�صة بعد �أن �صدر الد�ستور عام (1326هـ1908 /م) وبد�أ حكم جديد قوامه
�إطالق حرية ال�صحافة العثمانية و�إ�صدار الد�ستور ،وهو يف عر�ضه لذلك يذكر
م�صر ويطالب لها مبثل ما حققت تركيا»(.)2
املرحلة الرابعة :ا�ستمرار الن�ضال يف املهجر (1341 -1330هـ1923 -1912 /م)

بني تركيا و�أملانيا ق�ضى جاوي�ش الأعوام الأحد ع�شر التالية من
عمره ،وا�صل فيها ن�ضاله يف �سبيل ق�ضايا �أمته دون كلل ،فحينما غادر
م�صر يف (ربيع الأول 1330هـ /مار�س 1912م) اجته �إىل تركيا وله معرفة وثيقة
( )1حممد فريد ،تاريخ الدولة العلية ،القاهرة ،مكتبة الآداب1997 ،م� ،ص  ،414 – 412زاد حممد فريد يف
الطبعة الثالثة من هذا الكتاب والتي ن�شرت عام 1912م من �صفحة � 406إىل �صفحة  ،415وهي الطبعة التي
�أخذت منها طبعة 1997م التي ننقل عنها.
(� )2أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .84
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�إذ ذاك بالرجال البارزين من االحتاديني :طلعت� ،أنور ،ع�صمت وغريهم ،وهناك
�أن�ش�أ جريدة «الهالل العثماين» التي �أ�صبحت دارها موئ ًال للعاملني يف املجال
ال�سيا�سي والدعاة �إىل احلرية ،واملقاومني للنفوذ الربيطاين الفرن�سي وجعل هدفها
الدفاع عن حقوق م�صر يف احلرية واال�ستقالل ومناه�ضة الإجنليز يف كل مكان(.)1
وملا نف�ضت تركيا يدها من ليبيا وتركت املجاهدين يالقون م�صريهم وحدهم �أمام
الغزو الإيطايل� ،أبى �أن يوقف جهاده ،وتعاون مع �أنور با�شا يف م�ساعدة الليبيني
ومدهم باملال وال�سالح ،والت�ساع نطاق �صالته بزعماء العامل الإ�سالمي ا�ستطاع
�أن ي�ؤ�س�س «جمعية خُ َّدام الكعبة» والتي اعتربتها جريدة التاميز حزبًا �سيا�س ًّيا
خطرا على م�صالح بريطانيا من احلزب الوطني امل�صري ،ويف (ربيع
�أ�شد ً
الأول1332هـ /فرباير 1914م) �أ�سندت احلكومة الرتكية �إىل ال�شيخ و�إىل
�شكيب �أر�سالن �أمر ت�أ�سي�س جامعة يف املدينة املنورة ،وقد �أنابه اخلليفة حممد
اخلام�س لو�ضع حجر �أ�سا�سها يف (ربيع الأول1332هـ /فرباير 1914م) ،ومن
هناك �أذاع بيانًا ب�أن اجلامعة �ست�ضم كليات للطب والهند�سة وامل�ساحات الزراعية
يتبعها ما يلزم من م�ست�شفى ومعامل للتحليل ،ودعا امل�سلمني �إىل دعم امل�شروع
مبالهم ،وعهد �إليه ال�سلطان يف نف�س العام بتجديد كلية �صالح الدين الأيوبي يف
القد�س ،فقال عن امل�شروع �إن الكلية �ستقوم على تدري�س العلوم ال�شرعية واحلقوق
والفنون املختلفة واللغات املتنوعة لتخرج �أخ�صائيني يف هذه العلوم قادرين على
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .122 – 121
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الدفاع عن التعاليم الدينية ،وي�صلحون للنهو�ض ب�أعباء الوظائف ال�شرعية وتبعات
الأعمال العلمية .وملا وقعت احلرب العاملية يف �أغ�سط�س �سنة 1914م ،ودخلت
تركيا احلرب يف �صف �أملانيا بداية من  5نوفمرب من العام نف�سه ات�صل بال�سا�سة
الأملان ليجد ما يعني على �إخراج االحتالل الربيطاين من م�صر ،وقد �أ�صدر جملة
«العامل الإ�سالمي» بالأملانية والعربية م ًعا عام (1334هـ1916 /م) ،وقد �أ�صبح
مكتب املجلة يف برلني ناد ًيا �سيا�س ًّيا للم�صريني والعرب وامل�سلمني وال�شرقيني،
وكان يرتدد عليه كبار ال�سا�سة الأملان( .)1كانت هزمية تركيا و�إعالن الهدنة من
�أ�سو أ� ما مر بجاوي�ش من �أحداث ،فا�ضطر هو ورجال احلزب الوطني للهرب من
تركيا عام (1336هـ1918 /م) متج ًها �إىل �أملانيا عن طريق �سوي�سرا ،وهناك عا�ش
حياة قا�سية حيث ا�ضطر لالحتطاب يف الغابات وعا�ش بني �أملانيا و�سوي�سرا من
�أجل حتقيق ما ميكن حتقيقه من م�ؤمتر ال�صلح(.)2
ثم قامت الثورة الرتكية بقيادة م�صطفى كمال لرد الزحف اليوناين على
تركيا ،وا�ستدعى كمال �أتاتورك ال�شيخ جاوي�ش لري�أ�س هيئة للبحث والدرا�سة
والفتوى الإ�سالمية ا�سمها «تدقيقات وت�أليفات �إ�سالمية» حيث و�صل ال�شيخ �إىل
�أنقرة يف ( 28ربيع الآخر 1341هـ 17 /دي�سمرب 1922م) ،و�أخذ يف �إعداد ما
جما ،ولكنه مل يلبث
يلزم لهذه الهيئة من املراجع ،و�أعد لها مكانًا ،وو�ضع لها برنا ً
( )1فتحي ر�ضوان ،مقدمة «الإ�سالم دين الفطرة واحلرية» ،مرجع �سابق� ،ص .46 – 43
(� )2أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .130
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�أن اختلف مع كمال �أتاتورك ،حينما ات�ضحت نيته يف �إنهاء اخلالفة الإ�سالمية ويف
�إقامة حكم علماين ال ديني يف تركيا ،و�أدرك الأتراك �أن ال�شيخ ال يقرهم على
�أفكارهم وال ي�ؤيد �سيا�ستهم ف�أ�صبحت حياته يف خطر فدبر له بع�ض الأ�صدقاء
�سبل العودة �س ًّرا �إىل م�صر يف (ربيع الآخر 1342هـ /دي�سمرب 1923م)بعد �أن
رف�ضت وزارة يحيى �إبراهيم با�شا �أن ت�أذن له بالعودة �إىل بالده(.)1
املرحلة اخلام�سة :بالتعليم تنتهي الرحلة كما بد�أت (1348 -1342هـ1929 -1923 /م)

لدى عودته متخف ًيا ن�شر جاوي�ش بيانًا يف ال�صحف بعد عدة �أيام بعنوان
«جتديد العهد» ك�شف فيه عن وجوده يف م�صر التي كانت ت�ستعد ملعركة االنتخابات
الأوىل بعد �إعالن الد�ستور وعودة �سعد زغلول من منفاه ،وكان احلزب الوطني قد
نزل املعركة فع ًال ،واحتجز دائرة اجلمرك يف الإ�سكندرية جلاوي�ش ،ليناف�س حممد
�سعيد با�شا وزير الداخلية يف وزارة م�صطفى فهمي ،وقد هاجمته ال�صحف الوفدية،
وبدا موقفه يف االنتخابات قا�س ًيا لت�أييد الوفد ملحمد �سعيد با�شا ،وكانت ال�شُّ قة
قد بعدت بني جاوي�ش وال�شعب ،ومن ثم خرج من املعركة االنتخابية مهزو ًما،
وكان ذلك ختام املوقف ال�سيا�سي كله بالن�سبة جلاوي�ش ،هنالك اجته جاوي�ش �إىل
العمل ال�صحفي فكتب يف جريدتي الأخبار واللواء امل�صري ،ولكنه مل يكد يخطو
ب�ضع خطوات حتى وقع االعتداء على �سعد زغلول رئي�س احلكومة يوم  12يوليو
عام 1923م ،و�ألقي القب�ض على جاوي�ش ولفيف من �أع�ضاء احلزب الوطني،
( )1فتحي ر�ضوان ،مقدمة «الإ�سالم دين الفطرة واحلرية» ،مرجع �سابق� ،ص .47 -46
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َّ
وظل م�سجونًا حتى ( 5املحرم 1343هـ� 5 /أغ�سط�س 1924م) عندما �أفرج عنه،
ومل تلبث الدولة �أن ر�أت عام (1344هـ1925 /م)االنتفاع بخربته التعليمية
والرتبوية ،ف�أوكلت �إليه مهمة مدير التعليم الأويل وفق خطة ملحو الأمية وتو�سيع
نطاق التعليم .وخالل تلك الفرتة من حياته يف م�صر �شارك جاوي�ش يف ت�أ�سي�س
جمعية «ال�شبان امل�سلمني» يف (جمادي الآخرة 1346هـ /دي�سمرب 1927م)
مع عدد رجال احلزب الوطني القدامى وبع�ض ال�شباب الغيور على دينه وذلك
�ضمن حترك �أو�سع يتخذ و�سائل عدة كان ي�ستهدف بها الوقوف يف وجه موجة الإحلاد
والإباحية التي كانت متوج بها م�صر �آنذاك ،وقد اختري جاوي�ش وكي ًال للجمعية ،كما
�ساهم جاوي�ش بجهوده يف تلك الفرتة � ًأي�ضا يف دعم �أن�شطة جمعية املوا�ساة الإ�سالمية
والتي كان قد �سبق و�أن �أ�س�سها منذ زمن طويل� ،إ�ضافة �إىل ذلك وا�صل جاوي�ش
خالل تلك الفرتة ن�ضاله النقابي ،حيث عمل وكي ًال لنقابة امل�ستخدمني اخلارجني
عن هيئة العمال( .)1وقد م�ضى جاوي�ش يعمل يف تلك املجاالت حتى انقطع الزيت
وانطف�أت ال�شمعة فجر يوم اجلمعة (� 15شعبان 1347هـ 25 /يناير عام 1929م)(.)2
(  )1طالع جان ًبا من مظاهر تلك املوجة ورد الفعل عليها يف :ح�سن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية ،القاهرة ،دار
ال�شهاب ،بدون تاريخ� ،ص  ،54 – 49وبينما ي�شري حممد عبد املنعم خفاجي يف كتابه «ق�ص�ص من التاريخ»
�إىل �أن ال�شيخ جاوي�ش كان وكي ًال للجمعية التي �أن�شئت يف  9دي�سمرب 1927م (طالع :حممد عبد املنعم
خفاجي ،ق�ص�ص من التاريخ ،مرجع �سابق� ،ص  ،)75 – 74ف�إن ع�صمت ن�صار ي�شري �إىل �أن الغر�ض من
�إن�شائها كان هو تنمية الآداب ،والأخالق االجتماعية الإ�سالمية ،و�إنارة الأذهان باملعارف ،و�إزالة اخلالفات بني
الفرق الإ�سالمية ،وت�شجيع الريا�ضة ،والفتوة ،انظر :ع�صمت ن�صار ،الفكر امل�صري احلديث بني النق�ض والنقد،
القاهرة ،نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل2006 ،م� ،ص .171
(�  )2أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .154 – 144
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الن�سب الفكري لل�شيخ جاوي�ش

نتاجا لتزاوج ثالث من
ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش كان يف تكوينه ً
الثنائيات:
 �أو ًال :ثنائية تعليم الأزهر ودار العلوم. ثان ًيا :ثنائية التعليم الإ�سالمي والتعليم الغربي. ثالثًا:ثنائية مدر�سة الإ�صالح والتجديد ورائدها حممد عبده ،ومدر�سةاحلزب الوطني يف الوطنية (اال�ستقالل والنه�ضة) ممثلة يف زعمائها
(م�صطفى كامل وحممد فريد).
كان ال�شيخ جاوي�ش طوال حياته مفك ًرا وحرك ًّيا يف �آن واحد ،وكان يف
نتاجا لتلك الثنائيات املتزاوجة يف تفاعالتها مع املكون الذاتي،
�أعماله و�أفكاره ً
والتي �أثمرت جهو ًدا و�أعم ً
اال و�أفكا ًرا يف التعليم والرتبية والإ�صالح االجتماعي
والن�ضال ال�سيا�سي ،و�إذا كنا قد �أ�شرنا يف ال�صفحات ال�سابقة �إىل جهوده يف املجال
ال�سيا�سي الوطني ،ف�إننا يف ال�صفحات التالية ن�سرد مالمح جهوده و�آرائه الفكرية
يف جماالت التعليم والرتبية والإ�صالح االجتماعي وجتديد الفكر الإ�سالمي،
و�إجم ً
اال ف�إننا ميكن �أن ن�ضع الت�أثري والت�أثر يف حياة وفكر جاوي�ش يف ال�شكل
التايل:

49
ثنائية
تعليم الأزهر ودار العلوم
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ثنائية التعليم الإ�سالمي
والتعليم الغربي

49
ثنائية مدر�سة حممد عبده
ومدر�سة احلزب الوطني

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

التعليم والإ�صالح االجتماعي

الن�ضال ال�سيا�سي

جتديد الفكر الإ�سالمي

الدعوة لتطوير �أ�ساليب الرتبية ون�شــر
التعــليم يف جميــــع فئات ال�شعب،
وتطوير التعليم الأزهري والأزهريني،
والعمــل على تكاتف فئات ال�شعب
من خالل اجلمعيات (جمعيــة
املوا�سـاة الإ�سالمية) ،والنقابات
(نقـابات العمـال ونقابات التعــــاون
الزراعي ،ونقابة امل�سـتخدمني
اخلارجني عن هيئـة العمال) ،و�إ�صالح
�أحوال ال�سجون وحماربة املخدرات
وامل�سكرات.

كان يف ن�ضـــــاله طــــوال
حيـــاته مت�شــــبثًا بالوطنية
واال�ســــتقالل ،ومعاد ًيا ال
يهادن يف عداوته لالحتالل
ً
و�أعوانه،
ومتم�سكا بالد�ستور
ً
واحلياة النيـــابية،
ومتم�سكا
باالنتماء للأمة الإ�سالمية
ممثلة يف الدولة العثمانية مع
العمــــل على جتديد دمائها
بعـــــالج �ســلبيات احلكم
والإدارة فيها.

كان ال�شيخ جاوي�ش يف �صلته بالفكر
الإ�سالمي مفك ًرا وجمد ًدا وحرك ًّيا على
منهج �شيخه حممد عبده يف الذود عن
الدين �ضد انتقـــــادات الغــربيني
واملتغربني وجمل ًيا حلقائق الديــــن يف
وجه املفــاهيم وال�سلوكيــــات ال�سلبية
التي الت�صقت ب�أتباعه( ،)1وداعية من
خالل جمالته ومقاالته ومن خالل
جهـــــوده يف �إن�شاء نادي دار العلوم(،)2
وجمعيـــة ال�شبان امل�سلمني.

( )1من �أمثلة هذا الدور املزدوج يف كتابه ما ا�ستهل به حديثه حول تعدد الزوجات حيث قال« :تقــــدم لنــــا التلميح �إىل ما
ح�شـــا به الأوربيون كتبهـم من الطعـن يف الإ�سـالم ،متم�سكني مبا �أباحته ال�شريعة من �إباحة تزوج �أكرث من واحدة
ولو كانوا يعرفون العربية ،ويفقهون كتاب اهلل وقواعده ،ما ا�ستطاعوا �أن يل�صقوا بالإ�سالم ما لي�س من �شيمه� .إن
النقائ�ص التي مثلت بالإ�سالم يف �أعني غري �أهله� ،إمنا ن�ش�أت من اعتبار �أعمال اخللف ال�صالح ،ميزانًا لتقدر به قوانني
ال�شرع ونوامي�سه ،فمن قائل ب�سد باب االجتهاد ،ومن �إمام �أو خليفة ق�ضت عليه �أغرا�ضه البهيمية �أن ينتهك
حرمات اهلل ثم يحارب اهلل فين�سب �إليه ما لي�س من دينه يف �شيء ،ومن عامل ا�شرتى احلياة الدنيا بالآخرة ،ف�أفتى
مبا يطابق �أهواء ملك �أو �أمري تذر ًعا �إىل الزلفى منه ،ومن �أحمق �أرعن مل ير�ض من الي�سر ما ر�ضي اهلل لعباده ف�شط
بالنا�س واعت�سف بهم ،حتى �ضاقت نفو�سهم ،و�أيقنوا العجز من احتمال تكاليف الدين فانقطعوا عنه ظانني بالدين
الظنون» ،عبد العزيز جاوي�ش ،الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،مرجع �سابق� ،ص .141
( )2طاهر الطناحي ،ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية ،جملة منرب الإ�سالم ،العدد  7ال�سنة
 ،21رجب 1383هـ ،دي�سمرب 1963م� ،ص .109
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كانت الرتبية والتعليم هي اخليط املت�صل يف م�سرية اهتمام جاوي�ش و يف
مراحل عطائه ،بينما كان الإ�صالح االجتماعي خي ًطا ثان ًيا ومكم ًال لديه لأدوات
النه�ضة بعد التعليم.
�أما الن�ضال ال�سيا�سي فقد كان هو الوقود الذي كانت ثوابته التي الف�صال
فيها -1 :اال�ستقالل والوطنية ومعاداة االحتالل  -2التم�سك بالد�ستور واحلياة
النيابية كتعبري عن حرية الأمة �إزاء حكامها  -3التم�سك بالهوية والوحدة
الإ�سالمية(.)1
�أما الفكر الإ�سالمي فرغم �أنه مل يتفرغ للعمل به �إال �أن �إنتاجه القليل
يف هذا املجال ينم على �أنه لو فعل ملا قل مكانة عن �أ�ستاذه الإمام ،وقد كان يف
فكره هذا :يذود عن الإ�سالم �إزاء �أعدائه ،وينتقد املفرِطني (بك�سر الراء) ،ويثور
على املُف ِّرطني (بالراء املك�سورة وامل�شددة) ،ويجلو ويبني حقائق الدين للباحثني،
ويجدد فهم الدين والعمل به على خطى الإمام.

( )1طالع يف ذلك ما جاء يف مقدمة فتحي ر�ضوان لكتاب «الإ�سالم دين الفطرة واحلرية» ،مرجع �سابق� ،ص –22
 ،24وطالع �أي�ضً ا كتاب :خبري ب�أطوار الأمم ال�شرقية ،خواطر يف الرتبية النف�سية واالجتماع عن املر�أة امل�صرية
وال�شئون العامة ،بدون نا�شر1930 ،م� ،ص .63 – 61
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جممل الإنتاج الفكري لل�شيخ جاوي�ش
()1

مل ُي ْع َن �أحد ممن كتبوا عن ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش بح�صر م�ؤلفاته
�أو جمع كتاباته �سواء منها املقال �أو الدرا�سة �أو الكتاب ،حيث ذكروا بع�ضها يف
معر�ض حديثهم حول حياته .وقد كانت حماور كتابات جاوي�ش هي حماور حياته
التي ذكرناها �سابقًا:
املحــــــور

بيانـــــه

ال�سيا�سي

مقاالت ب�صحف :اللواء (1909 - 1908م) والعلم (1911 – 1909م)
وال�شعب (1910م) والأخبار (1924 – 1923م) والهالل العثماين (-1912
()2
1914م) واحلق يعلو

الرتبوي والتعليمي

مقاالت :ب�صحف اللواء والعلم والأخبار وجملة الهداية (1914 – 1910م)
كتب :غنية امل�ؤدبني (1903م) ،ومر�شد املعلمني (1906م) ،و«مر�شد
()3
املرتجمني»

( )1با�ستثناء �أنور اجلندي يف نهاية كتابه يف �إطار ذكره مل�صادر بحثه� ،ص .230 – 229
( )2ذكر �أنور اجلندي �أنها �أن�شئت يف عهد وزارة �شوكت (الرتكية) ومل يحدد لها تاريخً ا للبدء �أو التوقف ،طالع
�ص .127
( )3طاهر الطناحي ،ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش ،مرجع �سابق� ،ص  ،109حيث ذكر �أنه �ألفه باللغتني العربية
والإجنليزية باال�شرتاك مع �آخرين.
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بيانـــــه

الإ�صالح االجتماعي مقاالت بال�صحف ال�سابق ذكرها وجملة الهداية
()1
كتاب� :أثر اخلمر يف نظر �أرقى الأمم امل�سيحية وغريها (1341هـ1923 /م)
جتديد الفكر
الإ�سالمي

جتديد الفكر الإ�سالمي ،كتاب :الإ�سالم دين الفطرة (1952م)
مقاالت مبجلة الهداية (1914 – 1910م) ،وجملة العامل الإ�سالمي (-1916
() 2
1917م) ،وكتاب� :إجابتي على الكني�سة الإجنليكية

عـــــام

كتاب :خواطر يف الرتبية النف�سية واالجتماع و�أبحاث عن املر�أة امل�صرية
وال�شئون العامة بقلم خبري ب�أطوار الأمم ال�شرقية ،وهو يجمع مقاالت ال�شيخ عبد
العزيز جاوي�ش التي كتبها يف �صحيفة اللواء �أعوام 1908م و1909م(.)3

( ) 1ذكره �أنور اجلندي يف منت كتابه «عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع» دون حتديد تاريخ
�صدوره� ،ص  ،194كما ذكره حممد عبد املنعم خفاجي يف كتابه «ق�ص�ص من التاريخ» ،وذكر فيه �أنه �ألفه يف
لندن ،م�صدر �سابق� ،ص .79
( ) 2ذكر حممد عبد املنعم خفاجي يف كتابه «ق�ص�ص من التاريخ»� ،ص � 79أن جاوي�ش قد �ألفه باللغة الرتكية فرتة
هجرته دون ذكر تاريخ حمدد.
( )3كتب الأ�ستاذ �أنور اجلندي بقلمه على ن�سخة هذا الكتاب املوجودة بدار الكتب يف 1964/7/25م ب�أن :م�ؤلف
هذا الكتاب هو ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش ،و�إن كان �ضمري الغائب الذي يعود �إىل ال�شيخ جاوي�ش امل�ستخدم
من قبل جامع الكتاب والذي يلقبه فيه بالأ�ستاذ يوحي ب�أن جامع تلك املقاالت هو �شخ�ص �آخر غري ال�شيخ
جاوي�ش ،و�إن كانت املقاالت تعود �إليه ،حيث �أن �أول تلك املقاالت هو مقاله الأول باللواء والذي �سبقت
الإ�شارة �إليه.
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بعد �أن عر�ضنا للجانب ال�سيا�سي من حياته ،نتعر�ض للمحاور الثالثة
الأخرى فيما يلي:
�أو ًال :الرتبية والتعليم يف فكره و�أعماله

اهتم جاوي�ش بالرتبية والتعليم خالل جميع مراحل حياته ،ففي املرحلة
الثانية من حياته عني بت�أليف كتابني وامل�شاركة يف ثالث ،وكانت كتابته يف هذا
املجال من بني الكتابات الرائدة يف جمايل الرتبية والتعليم ب�شكل يتوافق مع
العلوم احلديثة ويتواءم مع منطلقاته الوطنية والإ�سالمية ،ويعد كتاباه من �أبرز
ما كتب يف هذا املجال« :غنية امل�ؤدبني» و«مر�شد املعلمني».
�أ .غنية امل�ؤدبني :ن�شر هذا الكتاب عام (1321هـ1903 /م) وجاء
يف � 180صفحة ،وهو كتاب متخ�ص�ص يف تربية الن�شء لكنه كتب
ب�أ�سلوب ينا�سب املبتدئني ،وكتابه هذا هو �أول كتاب �ألف بالعربية
يف الع�صر احلديث يف تربية الن�شء كما ي�شري جاوي�ش يف مقدمته:
«ملا كانت اللغة العربية مل يو�ضع بها يف فن الرتبية و�أ�ساليبها �شيء
على الن�سق احلديث وقد ا�شتدت حاجة امل�ؤدبني يف هذا الزمن �إىل
كتاب يهتدون بهديه يف هذا الفن �أردت �إجاب ًة ملطالب هذه احلاجة
ال�شديدة �أن �أ�ضع عجالة �صغرية تكون بحول اهلل مرج ًعا ملدر�سي فن
الرتبية و ُلق ََطة لطالبيه ،وجمعت يف هذه العجالة كل ما تدعو احلاجة
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�إليه يف تعليم النا�شئة ،ومل �أخرج عن دائرة م�سائل الرتبية العلمية
�إال ب�شذرات قليلة �أملمت فيها بنبذة يف تاريخ الرتبية و�شيء قليل
من علم النف�س ،وهنا َي ْج ُم ُل بي �أن �أقول �إنني جافيت بكتابتي هذه
م�ضاجع الإتقان حتى ال يحرم مبتدئ �أو قا�صر عن االنتفاع بها
فجاءت بحمد اهلل دانية القطوف ملن رغب يف ثمراتها»(.)1وكما قال يف
مقدمة كتابه التايل امل�سمى بـ «مر�شد املعلمني» ،ف�إن «غنية امل�ؤدبني»
«مل يكن يف احلقيقة �إال لطائفة امل�ؤدبني من الفقهاء والعرفاء ،ولذا جاء
غري َو ٍاف بجميع املباحث ال�ضرورية( .)2ولكنه جاء واف ًيا مبا ينا�سب
جمهوره امل�ستهدف منه».
ب .مر�شد املعلمني :وقد ن�شر هذا الكتاب عام (1324هـ1906 /م) يف
� 285صفحة ،وكتب على غالفه �أنه من ت�أليف «ح�ضرة الأ�ستاذ ال�شيخ
عبد العزيز جاوي�ش الإ�سكندري مدر�س اللغة العربية بكلية �أك�سفورد»
�أي �إنه ن�شر فور عودة جاوي�ش من عمله يف �أك�سفورد يف ذلك العام.
وعن �سبب ت�أليفه يقول جاوي�ش« :دعاين �إىل و�ضع هذه العجالة ما
ر�أيته من حاجة املعلمني ال�شديدة �إىل ما يهتدون بنربا�سه من كتب
( )1عبد العزيز جاوي�ش ،غنية امل�ؤدبني يف الطرق احلديثة للرتبية والتعليم ،القاهرة ،مطبعة ال�شعب� ،1903 ،ص
�أ – ب.
( )2عبد العزيز جاوي�ش الإ�سكندري ،كتاب مر�شد املعلمني ،القاهرة ،مطبعة الواعظ1906 ،م ،جزء �أول� ،ص .2
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الرتبية العملية ف�إن ما �سبق يل و�ضعه يف هذا الفن مل يكن يف احلقيقة
�إال لطائفة امل�ؤدبني من الفقهاء والعرفاء ولذا جاء غري ٍ
واف بجميع
املباحث ال�ضرورية ف�أبت احلاجة �إال �أن �ألبي طلبها بهذه العجالة التي
�أرجو �أن يهتدي بها جميع �أ�ساتذة املدار�س االبتدائية ،وقد �ضربت
�صفحا عن البحث عن النف�س وقواها والعقل على اختالف �أطواره يف
ً
هذه العجالة حتى ال يفوتنا �شيء من املباحث العملية التي هي املق�صودة
بالذات من هذا الكتيب واهلل امل�ستعان»( .)1وقد جاء الكتاب «العجالة»
تف�صي ًال ملباحث «الرتبية العملية» ب�شكل �أكرث
تخ�ص�صا للمعلمني ،على
ً
عك�س كتابه الأول الذي كان لطائفة امل�ؤدبني.
ويف املرحلة الثالثة من حياة جاوي�ش وا�صل اهتمامه بالرتبية والتعليم
فـ «�أن�ش�أ املدر�سة الإعدادية بدرب الليل ق�سم الدرب الأحمر ودعا املواطنني �إىل
�إر�سال �أبنائهم �إليها وكان يعلم فيها بنف�سه ،وقد ر�أى �أن يفتتحها يف فرتة �إجازات
ال�صيف حتى ال ت�ضيع �أوقات ال�شباب فيما ال ينفع .كما �أن�ش�أ يف القاهرة ما �أطلق
عليه جمعية ت�شجيع التعليم احلر ،ودعا يف امل�ؤمتر الوطني (غرة املحرم 1328هـ/
 12يناير 1910م) �إىل �إن�شاء مدار�س الب�ساتني (ريا�ض الأطفال) وقال �إن هذه
املدار�س هي التي تبني التعليم يف م�صر»( .)2وقد كتب العديد من املقاالت
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .2
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .168 – 167
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حول الرتبية والتعليم يف �صحف اللواء والعلم وال�شعب وجملة الهداية ،فتكلم
فيها عن الرتبية ك�أ�سا�س للتعليم وتكلم عن تعليم البنات ودعا �إىل التو�سع يف
التعليم الزراعي وال�صناعي ومدار�س الن�سيج وطاف مب�صر يدعو جلمع ال�صدقات
والأموال ِل ُت َو َّجه يف خري م�صارفها يف �سبيل العلم ،و�أمكنه �إ�صدار قانون ال�شركة
الأهلية وهدفه ت�سهيل التعليم على الأهايل بنني وبنات ،مع حت�سن الرتبية حتى
تكون للأخالق واقية( ،)1ويف م�ؤمتر احلزب الوطني يف(�صفر 1329هـ /فرباير
1911م) �ألقى جاوي�ش خطابًا جام ًعا يف �إ�صالح التعليم بد�أه باحلديث عما تردى
فيه التعليم من تخلف يف �أ�ساليب الرتبية ويف م�ستوى التعليم ،وما يجب �أن يكون
عليه لإ�صالح حاله( ،)2كما وجه ال�شيخ جاوي�ش جز ًءا من اهتمامه �إىل التعليم يف
الأزهر ،وخا�ض من �أجله معركة �ضخمة ،و�ألف جلنة االحتاد الأزهري قاوم فيها
احلكومة ملوقفها العدائي من �إ�صالح �أحوال التعليم يف الأزهر ،ودافع جاوي�ش
عن مطالب تطوير نظم التعليم ،حيث طالب ب�إدخال جميع العلوم الع�صرية يف
الأزهر ،و�إحلاق مدر�سة املعلمني بالنا�صرية ومدر�سة الق�ضاء ال�شرعي به لأن هذا
املعهد (الأزهر) يجب �أن يكون م�صري الرتبية والتعليم �إىل رجاله ،كما كان يلتقي
بال�شباب املتطلع من الأزهر موج ًها �إياه للعمل ،ولدرا�سة الفرن�سية عن طريق
املدر�سة الإعدادية الليلية التي �أن�ش�أها ،التي �أمها عدد كبري منهم من علماء وطلبة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .174 – 169
( )2ح�سني فوزي النجار ،ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش معل ًما ومر ّب ًيا ،مرجع �سابق� ،ص .104 – 103
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حتى بلغ عددهم نحو �أربعمائة طالب ،كما �أعد م�شرو ًعا لإر�سال بعثات منهم
�إىل �أوروبا ،حيث �شارك مع �إ�سماعيل �شيمي وف�ؤاد ح�سيب (من رجال احلزب
الوطني) يف �إعداد الإر�سالية ،وقد �سافرت البعثة الأوىل التي تكونت من ثالثة
طالب �أزهريني يف (� 17صفر 1329هـ 16 /فرباير 1911م) وكانت على ح�ساب
الأمة مبا�شرة ،و�سافر جاوي�ش معها �إىل مونيلييه( )1لكن ا�ضطراره للهجرة عام
(1330هـ1912 /م) حال دون �أن يتابع رعاية تلك البعثة ،كما اهتم جاوي�ش
برتقية تعليم البنات «فمدار�س البنات القائمة غري كافية الأمة حاجاتها وال وافية
ب�شيء من مطالب املر�أة باعتبارها ن�صف الأمة عليها من الفرو�ض والتكاليف
العمومية ما ال يقل عما على الرجل»(� .)2أما يف املرحلة اخلام�سة والأخرية من حياته
فقد عاد �إىل العمل بالتعليم ،و�شارك خالل تلك الفرتة يف م�ؤمتر التعليم الأويل
الإجباري الذي �أقامته نقابة املعلمني العليا يف �شهر (ذي احلجة 1343هـ/يوليو
1925م)؛ حيث �ألقى حما�ضرة يف جل�سته الأخرية كان عنوانها «التطور احلديث
يف التعليم الأويل» ،كما �شارك يف مناق�شة �أعمال امل�ؤمتر و�صياغة قراراته(.)3

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .182 – 175
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .104
( )3حول �أعمال امل�ؤمتر انظر� :أحمد �شفيق با�شا� ،أعمايل بعد مذكراتي ،القاهرة ،مكتبة الآداب ،الطبعة الأوىل،
� ،2007ص .154 –141
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ثان ًيا :الإ�صالح االجتماعي يف فكر و�أعمال جاوي�ش

�أوىل جاوي�ش الإ�صالح االجتماعي اهتما ًما بالغًا و�صرف همه �إليه بالفكر
والعمل م ًعا خالل بع�ض مراحل حياته (1330– 1326هـ1912 – 1908 /م)
و(1348 - 1341هـ1929 – 1923 /م) ،ففي الفرتة من (1348 - 1341هـ/
1912 -1908م) �أن�ش�أ «جمعية املوا�ساة الإ�سالمية» التي كانت تعول مائتني من
الأ�سر  ..ورافق عمر لطفي يف تو�سيع م�شروع نقابات العمال والنقابات الزراعية،
و�شارك يف �إن�شاء �شركات التعاون املنزيل والتعاون املايل ،ودعا �إىل ترابط ر�ؤو�س
الأموال ال�صغرية و�إن�شاء م�صرف وطني ،ووجه عناية كبرية �إىل امل�سجونني
وتهذيبهم ،واهتم مبحاربة �أذى اخلمر وم�ضار امل�سكرات ،كما �أوىل اهتمامه الكبري
لأمر الأ�سرة والبيت واملر�أة ،ف�أف�سح للمر�أة جم ً
اال يف جملة «الهداية» والتي حوت
ف�صو ًال متعددة عن الإ�صالح االجتماعي ذات طابع علمي كان يوقع عليها با�سم
«االجتماعي»( .)1وقد �شارك جاوي�ش خالل تلك الفرتة يف املحا�ضرات التي دارت
يف نادي دار العلوم( )2يف �إطار املناق�شات العامة التي دارت حول م�س�ألة �إن�شاء بنك
وطني والتي دعت �إليها احلركة الوطنية �آنذاك لتحرير االقت�صاد الوطني من قب�ضة
البنوك الأجنبية ،حيث �ألقى املحا�ضرة الأوىل يف �سل�سلة تلك املحا�ضرات(.)3
(� )1أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .198 – 191
(� )2ألقيت املحا�ضرات يف الفرتة من  12ربيع الأول 1326هـ� ،إىل  29ربيع الأول 1326هـ (� 30إبريل 1908م)،
وميكن مطالعة بع�ض مما جاء يف تلك املحا�ضرات يف :جمال البنا ،الربا وعالقته باملمار�سات امل�صرفية والبنوك
الإ�سالمية ،القاهرة ،دار الفكر الإ�سالمي1986 ،م� ،ص .47 – 7
( )3حممد عبد املنعم خفاجي ،ق�ص�ص من التاريخ ،مرجع �سابق� ،ص .74
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ثالثًا :يف الفكر الإ�سالمي على خطى الإمام

اقتدى ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش يف هذا الباب �سواء �أكان يف علمه �أو
يف �إر�شاده �إىل الإ�صالح عن طريق الدين بالإمام حممد عبده؛ ويف �إ�صالح
حال امل�سلمني بوا�سطته ،ويف تف�سري كتاب اهلل العزيز .فكيف مت لل�شيخ االقتداء
بالإمام؟ يحدثنا يف ذلك ال�سيد ر�شيد ر�ضا يف اجلزء الأول من م�ؤلفه «تاريخ
الأ�ستاذ الإمام» بقوله« :وكان يح�ضر درو�س التف�سري غري ه�ؤالء – منهم
ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش بعد جميئه من �أوربا وال�شيخ م�صطفى العناين وقد
كلماين ب�أن �أقدمهما �إليه ،و�أذكر له رغبتهما يف االن�ضمام يف �سلك مريديه
ففعلت»( ..)1وبعد �أن متت �صلة ال�شيخ بالإمام� ،أخذ بت�أثره يف كل �شيء يف تف�سري
كتاب اهلل ،ويف البحث الديني ،ويف اجتاهاته الإ�صالحية ،وقد �سلك لذلك
�سبيله� ،سبيل الت�أليف واخلطابة فكان فيهما مر�ش ًدا ومعل ًما ،وعاملًا كب ًريا»(.)2
جملة الهداية�..أجل �أعماله يف الفكر الإ�سالمي

بد�أ ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش كتاباته يف جمال الفكر الإ�سالمي منذ عام
(1323هـ1905 /م)؛ حيث �ألف يف ذلك العام كتابه «الإ�سالم دين الفطرة»
وهو ما �سي�أتي احلديث عنه الحقًا ،لكن �أكرث �أعماله يف هذا املجال ن�شرت مبجلة
( )1ح�سن ال�شيخة ،عبد العزيز جاوي�ش ،مرجع �سابق� ،ص .58
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .58
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أ�سا�سا
«الهداية» (1332 - 1328هـ1914 - 1910/م) ،التي كانت تهدف � ً
للدفاع عن الإ�سالم ،وقد �صور جاوي�ش يف مقدمتها هدفه منها قائ ًال�« :أ�صبح كثري
من امل�سلمني يف تفريطهم يف هذا الدين القيم �شي ًعا ،فمنهم من غرتهم زخارف
املدنية ،وغرتهم منها حال �صرفتهم عنه ،فلم يبق منهم �إال ال�سمة والر�سم ..ن�ش�أوا
يف حجر التفرجن ،ودرجوا فيه ،ومنه خرجوا يعبدون كل ما يخ�شونه �أو يرجونه
ومنهم من �أَنْ َ�س ْت ُه ْم دي َنهم الن�ش�أ ُة الفا�سدة والبيئة اجلاحدة »( .)1ومن �أجل ه�ؤالء
جمي ًعا �أخذ يعمل يف هذا املجال «يهيب بامل�سلمني داع ًيا �إياهم �إىل ال�سبيل
القومي»( .)2وقد �صدرت املجلة يف املحرم من عام ( 1328هـ /فرباير 1910م)،
وكان �إن�شاء «جملة الهداية يف نظر البع�ض حماولة ملناف�سة جملة املنار التي كان
ي�صدرها ر�شيد ر�ضا( ،)3وذلك ملا كان بني جاوي�ش ور�ضا من اختالف يف الر�ؤى
يف املوقف من الدولة العثمانية ومن احلركة العربية يف ال�شام ،وقد احتوت املجلة
على عدد من الأبواب الثابتة تتناول �شئون التعليم والإ�صالح االجتماعي،
و�أحوال العامل الإ�سالمي ،وبابًا يف اللغة والأدب ،لكن �أهم �أبواب املجلة كان
باب التف�سري الذي �أ�سماه «�أ�سرار القر�آن» ،والذي حر�ص فيه جاوي�ش �أن يقوم
بتف�سري القر�آن على نحو ع�صري �سلفي على النحو الذي بد�أه ال�شيخ حممد
عبده وا�ستمع �إليه جاوي�ش يف الرواق العبا�سي �سنة (1319هـ1901/م) ،وهو
( )1جملة الهداية ،اجلزء الأول ،ال�سنة الأوىل ،املحرم  1328هـ ،فرباير 1910م� ،ص .2
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .2
(� )3أنور اجلندي ،عبد العزيز جاوي�ش من رواد الرتبية وال�صحافة واالجتماع ،مرجع �سابق� ،ص .114
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يف كثري من عرو�ضه للإ�سالم والقر�آن ي�ست�شهد به ويردد ا�سمه م�سبوقة بعبارة
وقال «�أ�ستاذنا»( ،)1وي�ؤكد على نف�س املعنى ح�سن ال�شيخة الذي عا�صر �صدور
در�سا
املجلة وداوم على قراءة باب التف�سري فيها قائ ًال« :كنا (يف دار العلوم) نتلقى ً
�أ�سبوع ًّيا يف تف�سري القر�آن ،ولكنه كان على الطريقة املدونة يف كتب التفا�سري ،وملا
ظهرت جملة الهداية ر�أينا بها طريقة جديدة يف التف�سري ،ت�ساءلنا وقتئذ عن هذه
الطريقة احلديثة اجلذابة اخلالبة ،وكيف ا�ستطاع ال�شيخ �أن يجعلها طريقته يف هذا
الركن الأكرب من �أركان الدين الإ�سالمي ،فكان جواب �أ�ساتذتنا باملدر�سة �أن �سبب
ا�ستطاعته هذه هو �أنه ت�أثر بالأ�ستاذ الإمام يف تف�سري القر�آن ،و�سار على طريقته يف �أن
القر�آن الكرمي هو الأ�سا�س والغرا�س ملعرفة �أ�سرار احلياة كلها و�أنه الأ�صل الذي يرجع
�إليه يف كل �إ�صالح»(.)2
ففي متهيده لهذا الباب من «�أ�سرار القر�آن» يقول« :جاء القر�آن الكرمي
بل�سان عربي مبني فلم تكن معانيه ومقا�صده لتخفى على العرب الذين نزل
رام ومقا�صد �شريفة
بلغتهم �سوى ما �سماه اهلل تعاىل املت�شابه الذي �أريدت منه َم ٍ
�سامية ،ولقد و�ضع يف �سبيل بيان كتاب اهلل الكرمي كثري من امل�ؤلفات نحا �أ�صحابها
فيها مناحي متغايرة ،فمنهم املُ ْع َت ِ�س ُف املُتك ِّلف ،ومنهم الراجع يف بيان كثري من
�أبواب القر�آن �إىل املو�ضوعات من الإ�سرائيليات وغريها ،ومنهم املنهمك يف
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .203
( )2ح�سن ال�شيخة ،عبد العزيز جاوي�ش ،مرجع �سابق� ،ص .65 – 64
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حمل كتاب اهلل على ما علمه �أو علمه من امل�سائل الفل�سفية ،ومنهم من حملوه
فوق طاقته و�أثقلوه بالنكت البالغية والدقائق الل�سانية التي و�ضعها علماء النحو
حتى �صوروا كتاب اهلل ك�أنه رموز �أو �ألغاز عميت على النا�س فال �سبيل لهم
�إىل �إدراكها وتعرف �أ�سرارها �إال بقراءة ما تدفقت به بطون التفا�سري من الأقوال
�شرحا
والت�شكيكات واملذاهب والتخريجات ،ولذا �صار من املتع�سر �أن يجدوا ً
موج ًزا �سهل املنال يرجعون �إليه ،هنالك �أ�صبح النا�س ي�ستظهرون �ألفاظ الكتاب
الكرمي �أو ي�صونون امل�صاحف يف خزائنهم دون الفقه منها وال انتفاع بكنوزها،
واهلل جلت قدرته ما �أنزل القر�آن �إال ليكون هدى للنا�س وبينات يرجعون �إليها يف
�سبيل التما�س �أ�سباب ال�سعادة الدنيوية والأخروية ،لذلك عزمت م�ستعي ًنا مبن
بيده مقاليد الأمور على �أن �آتي على تف�سري ما ا�ستعجم على كثري من املف�سرين
معتم ًدا يف ذلك على ما يفيده القر�آن نف�سه �أو ما تف�سره به ال�سنة ال�صحيحة كما
إي�ضاحا
�أنني �س�آخذ من كالم جملة من �أَجِ َّلة العلماء ما يزيد الكتاب الكرمي � ً
وبيانًا جمتن ًبا كل ما يربك الأذهان ويبعد �آيات اهلل عن الأفهام ،وقلما تكلمت
فيما له عالقة بقواعد العربية وم�سائلها ف�إن كتاب اهلل �أظهر من �أن يتوقف فهمه
على املماحكات ال�صناعية والت�صاريف الإعرابية»(.)1

( )1جملة الهداية ،مرجع �سابق� ،ص .7 – 6
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ومن بني �أعمال جاوي�ش املهمة يف الفكر الإ�سالمي عدد من املحا�ضرات
منها حما�ضرته يف امل�ؤمتر امل�صري املنعقد يف (ربيع الآخر -جمادى الأوىل
1329هـ� /إبريل – مايو 1911م) بعنوان «وجوب مراعاة �أحوال الزمان واملكان
يف تطبيق �أحكام ال�شريعة الغراء» �أ�شار فيها �إىل وجوب االجتهاد مبا يالئم ظريف
الزمان واملكان ويفيد درك امل�صالح يف �إطار ما اليخالف ما �أمر اهلل به ور�سوله،
ووجوب تطهري ال�شرع من بع�ض الأحكام اال�ستنباطية التي قررها نفر من �أهل
العلم دون رعاية امل�صلحة العامة و�أ�شار �إىل نهي ر�سول اهلل  عن قطع اليد
يف حالة احلرب ا�ستثناء وعدم �إنفاذ عمر حد القطع عام املجاعة وغري ذلك من
�سوابق الت�شريع الإ�سالمي ،ثم عر�ض �أمثلة لالجتهادات املطلوبة يف زمانه ،ومنها
�أن عدة املطلقة ي�ؤخذ يف حتديدها بقولها ،والواجب عند الريبة الإحالة �إىل طبيبة
خمت�صة ،ومنها وجوب التي�سري يف التطبيق ب�سبب �إع�سار الزوج ،ومنها الطالق
ثالثًا ووجوب وقوعه طلقة واحدة( .)1ومن �أمثلة تلك املحا�ضرات �أي�ضً ا ،حما�ضرته
يف نادي دار العلوم حول الربا( ،)2والتي على الرغم مما قد يبدو يف املح�صلة النهائية
لها من �أن ال�شيخ جاوي�ش مل يقل يف النهاية بحل الربا كما كان يتمنى البع�ض،
ف�إنه متتع فيها بنظر ثاقب يف حتليله� ،إن كان على امل�ستوى االجتماعي و�إن على
()1طارق الب�شري ،اجلماعة الوطنية العزلة واالندماج ،مرجع �سابق� ،ص  ،56 – 55وطالع بع�ض ما قاله جاوي�ش
يف املحا�ضرة ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف :ح�سن ال�شيخة ،عبد العزيز جاوي�ش ،مرجع �سابق� ،ص ،72 - 68
واملحا�ضرة تك�شف عن علم معمق لل�شيخ جاوي�ش ب�أ�صول الفقه ،ومقا�صد ال�شريعة.
()2طالع ن�ص املحا�ضرة يف :جمال البنا ،الربا وعالقته باملمار�سات امل�صرفية والبنوك الإ�سالمية ،القاهرة ،دار الفكر
الإ�سالمي1986 ،م� ،ص .17 – 10
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امل�ستوى ال�شرعي ،كما �أنه قدم احلل الذي يراه منا�س ًبا للمع�ضلة املطروحة (وهي
مع�ضلة �إيجاد بديل للبنوك الأجنبية و�آثارها التخريبية على االقت�صاد الوطني)،
كما ميكن �أن نكت�شف يف درا�سته تلك عقلية فقهية �أ�صولية متتلك فقه ال�شرع
وفقه الواقع ،و�أريحية يف تقدمي احلل املتنا�سب مع ال�شرع وتربيره� ،أما يف الأ�سلوب
فك�أننا حينما نقر أ� حما�ضراته تلك �إمنا نقر�أ للإمام حممد عبده من قبله �أو لل�شيخ
وروحا ناقدة جريئة فيما
حممد الغزايل من بعده فق ًها وب�صرية وجزالة يف الأ�سلوب ً
تراه �صوابًا وحقًّا.
جاوي�ش يجلو دين الفطرة

كان مما �آمن به جاوي�ش وعمل على حتقيقه يف كتاباته الإ�سالمية �أن من احلق
«على كل م�سلم َن َّور يف قلبه الإميان� .أن يفند ما ي�أتي به الطاعنون فيه (�أي يف الدين
الإ�سالمي) من ال�شبه التي تغوي �ضعاف اليقني فقد طمى �سيلها و�سكت عن
تفنيدها الذين من �أخ�ص خ�صائ�صهم �أن يفندوها حتى كرث �سواد الطاعنني ،من
الق�ساو�سة وال َّر ّهابني ،ومل يعد يعوز ال�سفيه �إال �أن ي�ؤتى دواة وقل ًما( )1ومن ثم فقد
جعل من �أغرا�ض «الهداية» «رد تلك ال�شبه و�إدحا�ض ما يكيلونه من الأكاذيب،
وبيان �أن الإ�سالم دين الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها» )2(.وكما يبدو من قول
( )1ح�سن ال�شيخة ،عبد العزيز جاوي�ش ،مرجع �سابق� ،ص .3 – 2
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .3
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ال�شيخ جاوي�ش ،فقد كانت �إثارة ال�شبهات والطعن يف الإ�سالم والقر�آن �سمة من
�سمات ع�صر الهجمة اال�ستعمارية على العامل الإ�سالمي ،ويف هذا ال�صدد �إما �أن
يتحول الرد �إىل ما ي�شبه املناظرة كما �شهدنا يف كتاب الإمام حممد عبده «الإ�سالم
والن�صرانية بني العلم واملدنية» والذي كان يف الرد على فرح �أنطون وهانوتو ون�شره
ر�شيد ر�ضا بعد وفاة �أ�ستاذه� ،أو �أن يكون الكتاب تبيانًا وجال ًء ملا خفي على �أهل
الع�صر من امل�سلمني – وغريهم  -من خ�صائ�ص الإ�سالم ،وذلك يف معر�ض الرد
على تهمة �أو فرية �أو �شبهة ،ومن باب ذلك كتاب «حترير املر�أة» لقا�سم �أمني �أو
«الإ�سالم دين املدنية» ملحمد فريد وجدي� ،أو «الإ�سالم دين الفطرة» ل�شيخنا
عبد العزيز جاوي�ش والذي عني فيه بو�ضع عنوان �شامل لتبيانه وجالئه ملفردات
خ�صائ�ص الإ�سالم التي ت�أتي دائ ًما يف معر�ض الت�شكيك والتجريح والتعري�ض
بالإ�سالم والقر�آن والنبي والر�سالة كما �سي�أتي بيانه .وكان جاوي�ش قد �ألف كتابه
«الإ�سالم دين الفطرة» هذا وهو يف بالد الإجنليز يقوم بتدري�س اللغة العربية يف
جامعة �أك�سفورد ،وقد ا�شتق ا�سمه من قول �أحد طالبه يف املحاورة التي �أثبتها
يف �أول كتابه« :يخيل �إيل �أيها ال�شيخ �أن هذا الدين ال ينايف الفطرة يف �شيء»(،)1
وي�شري ح�سن ال�شيخة �أن الكتاب «كان هو امل�ؤ َّلف الذي قدمه ال�شيخ �إىل م�ؤمتر
امل�ست�شرقني يف مدينة اجلزائر ،ملا دعته احلكومة امل�صرية وهو يف �إجنلرتا ليمثلها يف
( )1عبد العزيز جاوي�ش ،الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،مرجع �سابق� ،ص .52
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هذا امل�ؤمتر� ،سنة  ،)1(»1905لكن الكتاب مل يطبع يف م�صر �إال بعد وفاة ال�شيخ� ،إذ
طبعه ابنه «نا�صر جاوي�ش» طبعة �أوىل �ضمن �سل�سلة كتب الهالل عام (1371هـ/
1952م) ،ثم �أعادت الزهراء للإعالم العربي طبعه عام (1407هـ1987 /م)
مبقدمة جديدة للأ�ستاذ فتحي ر�ضوان ،والكتاب كما ي�صفه ح�سن ال�شيخة ب�أن
كله فل�سفة علمية تك�شف عن وجوه كثرية من مرامي الدين الإ�سالمي التي يتم
بها �إ�صالح العقيدة ،ومعرفة مرامي الإ�صالح من �أ�سرار هذا الدين ،وقد �ألفه
ال�شيخ جاوي�ش على طريقة الإمام حممد عبده يف البحث الديني ،وقد ا�ست�شهد
فيه كث ًريا ب�آرائه(.)2
ينق�سم كتاب الإ�سالم دين الفطرة �إىل ق�سمني :الق�سم الأول منه يتناول
بع�ض ال�سمات املهمة يف الإ�سالم التي جتعل منه دي ًنا يتوافق مع الفطرة� ،أما
الق�سم الثاين فيتناول �أثر القر�آن يف حترير الفكر الب�شري .والكتاب يبدو ملن يقر�ؤه
وك�أنه كتابان �أُدمجِ َ ا �سو ًّيا حتى �أنه ا�شتهر لدى البع�ض با�سم «الإ�سالم دين الفطرة
واحلرية» ،وما يدعونا لهذا القول هو اختالف طريقة تناول املو�ضوعني الأ�سا�سيني
للكتاب :الفطرة واحلرية ،ففي الق�سم الأول من الكتاب ،يتناول جاوي�ش املو�ضوع
على طريقة من ير�صع قط ًعا من الف�سيف�ساء لي�صنع منها لوحة متكاملة من قطع
�صغرية من الزجاج امللون� ،أما الق�سم الثاين الذي يتناول �أثر القر�آن يف حترير
( )1وهو ما �أكده كل من ح�سن ال�شيخة يف كتابه «عبد العزيز جاوي�ش» ،مرجع �سابق� ،ص  ،64وطاهر الطناحي يف
مقاله مبنرب الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .109
( )2ح�سن ال�شيخة ،عبد العزيز جاوي�ش ،مرجع �سابق� ،ص .59
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الفكر الب�شري ،فهو مو�ضوع متكامل يتكون من نقاط مت�سل�سلة مرتبة ،لكن قد
ينظر لهذا الق�سم الثاين كحلقة متممة جلزئيات الق�سم الأول يف �إمتامها ملعنى
موافقة الإ�سالم للفطرة مبقت�ضى حترير كتابه للعقل الب�شري ،و�أن جمافاتها للق�سم
الأول تبدو فقط من ا�ستطالة البحث فيها مبا ال يعهد يف جزئيات الق�سم الأول،
ومييل الباحث لهذا الر�أي.
يتناول الق�سم الأول من الكتاب ق�ضايا �أ�سا�سية هي:
 -1الفطرة والتوحيد :مزج جاوي�ش وهو يتناول هذه الق�ضية بني العقل
والنقل ،و�أو�ضح كيف �أن الفطرة ال�سليمة تقت�ضي التوحيد� ،أو
التوحيد هو مقت�ضى الفطرة واملنطق ال�سليم ،فكل �إن�سان ي�شعر
بفطرته �أن ثمة واح ًدا قد نظم هذا العامل ودبره ،ال ميكن �أن ي�شابه
املمكنات يف �شيء من �صفاتها ،فلي�س بج�سم وال عر�ض وال حمدود
وال متحيز ،وال ي�ستطاع �إدراكه �إال ب�آثاره ال�شاخ�صة ،وهو غري قابل
للحلول وال لل�صعود وال للنزول ،وبني كيف �أن �أفكار وق�ضايا ال�سواد
الأعظم من العامة �إما خيالية �أو وهمية �أو �شعرية فال يكادون يبنون
�شي ًئا من مذاهبهم ومعتقداتهم على نظر �صحيح وفكر �سليم ،ومن
هنا ن�ش�أت الأديان الوثنية يف كل �أمة ،و�أن العامة يتع�شقون �سماع
اخلزعبالت و�سري من ال قيمة لهم يف �سوق الف�ضائل واملكرمات ،و�أن
عقول امل�سلمني قد �أ�صابها من امل�س ما �أ�صاب عامة غريهم ،وانتهى
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�إىل �أن ال�سبيل الذي جاء به ال�شرع الإ�سالمي يف الإميان باهلل  ..هو
ال�سبيل التي ي�صل �إليها الإن�سان بفطرته متى خلي و�ش�أنه غري م�ضلل
ببع�ض الأباطيل وال مدفوع �إىل غري تلك ال�سبيل(.)1
 -2النبوة واملعجزات والفطرة :ويتناول كيف �أن معجزة النبي اخلامت
جاءت لتتواءم مع الن�ضوج الفطري للب�شرية� ،إذ ظهر النبي يف �أمة �أمية
دينها الوثنية فلما جاءهم الر�سول باحلق الوا�ضح اختلفوا ،فمنهم من
�آمن به ومنهم من َ�ص َّد عنه ،وكان معاندو اليهود وامل�شركني ي�س�ألون
الر�سول � أن يثبت دعواه النبوة ب�شيء من املعجزات اخلارقة
للعادة ،فكان يرجع بهم �إىل اجلواب عما هو من حدود وظيفة الر�سل،
�إذ ال عالقة عقلية بني دعوى الر�سالة والقدرة على �شق الأر�ض ونحوه
من املعجزات ،وقد جاء القر�آن يف غري مو�ضع ي�ؤذن يف �أرباب العقول
بالتدبر و�أال ي�شطوا يف مطالبهم و�أال يعت�سفوا يف اقرتاحاتهم ،بل �أوجب
عليهم �أن ي�سلكوا اجلادة املو�صلة �إىل ما يريدون من الغايات ،ومن البني
�أن القر�آن هو املعجزة اخلالدة الأبدية التي جاء بها ذلك النبي حجة
بالغة بني يديه نو ًرا مبي ًنا ولذلك نرى القوم كلما ا�شر�أبت نفو�سهم �إىل
نزول �إحدى املعجزات �أمرهم اهلل بتدبر �آيات القر�آن الكرمي(.)2
( )1عبد العزيز جاوي�ش ،الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،مرجع �سابق� ،ص .60 – 55
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .65 – 61
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 -3القر�آن والفطرة الب�شرية :وتناول فيه �سوء الت�أويل املناق�ض للفطرة
الذي وقع فيه بع�ض مف�سري القر�آن حيث «نزل القر�آن الكرمي لي�ؤدي
ما ق�صد منه ح�سب الفطرة الب�شرية وال�سنة الإلهية من الهداية من
ال�ضاللة وال�شفاء من اجلهالة ،وما زال القر�آن �إما ًما ُي ْت َبع وفي�ص ًال َي ْحكم
يف النوازل ،حتى �ساد اجلهل و�أخذ من امل�سلمني م�أخذه ،فا�ستعملوا
�آيات من القر�آن يف غري ما و�ضعت له ،فاتخذوها للتطبيب والفتك
بالأعداء وك�شف عامل الغيب وق�ضاء احلاجات وحل الطل�سمات
وت�سخري اجلن وتو�سيع الرزق ،وليتهم وقفوا عند ذلك احلد ،بل تراهم
تطرقوا واجرتءوا على القر�آن و ُم َن ِّز ِله ،ف�أَ َّولوا القر�آن طبقًا لأهوائهم
و�أخرجوا كث ًريا من �آياته عن معانيها التي تفهم من لغته و�أ�سلوبه
و�سياقه»( ،)1وعر�ض بعد ذلك لأربعة مناذج من ذلك الت�أويل الفا�سد
وناق�شها ،واعترب �أن �أ�صحاب الت�أويل الفا�سد ذلك «افت�أتوا على النبي
و�صالح �أتباعه ،وبرزوا للعامل فيما �شاءوا من القحة والدعارة مدعني
�أنهم �أعلم مبا يف غ�ضون كتاب اهلل ممن �أنزل عليه ذلك الكتاب ،فتجلوا
للقر�آن �أعداء يف ثياب �أ�صدقاء يلزمونه مبا ينكره ويحملونه ما ال يحتمله
ويف�سرونه طبقًا لأهوائهم ،ويكلفونه من الت�أويل ما يكاد يخرجه عن
الغر�ض الذي �أنزل لأجله»( ،)2وعر�ض يف ذلك �إىل �صنفني:
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .67
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .75
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•  �أولهم من قال�« :إن القر�آن مل يرتك ف ًّنا من الفنون العلمية �إال
�أتى ب�شيء من م�سائله ،فجعلوه كتاب جغرافيا وتاريخ وطبيعة
وريا�ضة وهلم ج ّرا ،وادعوا �أنه �أتى من كل فن بطرف ،فحملوا من
الت�أويل ما ينبو عنه ،ثم ذيلوا القر�آن ب�أ�شياء �أمالها عليهم جهلهم،
وو�سو�ست لهم بها �شياطينهم ف�شوهوه و�ألب�سوه غري لبا�سه ،و�صبغوه
�صبغة �أبرزت القر�آن والدين و�صالح امل�سلمني مبا هم براء منه ،فكانوا
�أ�ضر عليهم من العدو املبني»(.)1
•  ثانيهم �أولئك الذين كرب عليهم «القول ب�أن القر�آن كتاب يفهمه
كل من يعرف ل�سانه ،فجعلوا يحومون حول املعاين البعيدة
ليحملوا عليها �آيات القر�آن� ،أمل تر �إىل الذين �ضلوا و�أ�ضلوا
فجعلوا للقر�آن تف�سريين� :أحدهما باطني والآخر ظاهري ،وادعوا
�أن الر�سول الذي �أتى به مل ي�صل �إىل �إدراك ما فيه من املعاين
الباطنية ،مع �أنه يقول ما معناه� :أنا �أعلم بكتاب اهلل تعاىل ،ولو
علمت ب�أعلم مني لرحلت �إليه� ،أو كما قال»(.)2

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .77-76
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .77
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 -4الإ�سالم وال�سيف :ويف هذا اجلزء يناق�ش ما لهج به معظم الأوروبيني،
و�ضعاف العقول من امل�سلمني ب�أن الإ�سالم مل ينت�شر ومل تر�سخ
�أقدامه �إال لأنه �سعى وال�سيوف �أمامه متهد له ال�سبيل ،و ُت َذ ِّلل بني
يديه العظماء ،وتلجئ امل�ست�ضعفني �إىل اعتناقه حق ًنا لدمائهم ،و�صيانة
لأمالكهم و�أ�سبابهم ،وتتبع �سرية النبي وغزواته وبني �أن ما �شرعه اهلل
للم�سلمني من القتال و�أنه ال يخالف يف �شيء ما ي�سمى يف هذا الزمان
بقتال املدافعة عن النف�س حيث نهى اهلل امل�سلمني عن االعتداء،
وينتهي �إىل �أن الب�صري بالتاريخ ،ي�شهد معنا �أن امل�صطفى  مل
َي ّ
�سل يف حياته �سيفًا لإرغام �أحد من النا�س على الدخول يف دينه،
ولكن الهدى هدى اهلل يهدي به من ي�شاء(.)1
� -5صالحية الإ�سالم وم�سوغاته :ويف هذا اجلزء من الكتاب يدلل على �أن
الإ�سالم دين الفطرة الب�شرية التي فطر النا�س عليها يف كل زمان ومكان،
م�صلحا من ا�ستم�سك ب�سببه املتني ،وعمل
�صا ًحلا لكل �أمة وكل جيلً ،
بكتابه املبني ،را ًّدا بذلك على من يقولون ب�أن �شرائع الإ�سالم و�سننه
جدا،
جاء بها نبي عربي ،مل يعرف من �أحوال الأمم الأخرى �إال قلي ًال ًّ
كما مل يعلم ما �سيتواىل بعده من الأمم املختلفة ،والأحوال املتباينة،
والع�صور التي تكاد تكون متباينة يف مقت�ضياتها ومطالبها و�أحكامها،
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .83-79
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ثم �شرع ي�شرح ما عده من قواعد الإ�سالم الأ�صلية الثابتة والتي تقدر
بها الأحكام ح�سبما تقت�ضيه الأحوال املختلفة ،يف الأزمان املختلفة،
بني الأمم املختلفة(:)1
الأ�صل الأول :االجتهاد ويعني به �أن ت�ستنبط الأحكام من الكتاب الكرمي
وال�سنة ال�صحيحة ح�سبما ت�صل �إليه الأفهام ال�سليمة.
الأ�صل الثاين :الق�صد يف الأعمال ،و�إقامة ما ال ي�شق على النفو�س من
�أعمال.
الأ�صل الثالث� :أنه ال �ضرر وال �ضرار.
الأ�صل الرابع :وهو �سد الذرائع و�إعطاء الو�سائل �أحكام املقا�صد والغايات.
الأ�صل اخلام�س� :إعطاء الظن الغالب حكم اليقني املجزوم به.
الأ�صل ال�ساد�س :تقدمي العقل على ظاهر ال�شرع عند التعار�ض.
الأ�صل ال�سابع :وجوب امتثال ما قاله النبي � شر ًعا دون ما ذكره من
معاي�ش الدنيا على �سبيل الر�أي.

( )1مرة �أخرى تك�شف تلك الأ�صول عن عقلية و علم بالأ�صول واملقا�صد ،عقلية فقيه حقيقي ،فق ًها مبعناه الوا�سع
وال�ضيق م ًعا.
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الأ�صل الثامن :امل�ساواة بني امل�سلمني يف الأحكام وكذا بينهم وبني جميع
من لهم ذمة وعهد.
الأ�صل التا�سع� :أال تزر وازرة وزر �أخرى.
الأ�صل العا�شر�:أن جميع الزواجر تقدر ح�سبما يراه الإمام �أو من ين�صبه
من الق�ضاة.
الأ�صل احلادي ع�شر :تقدير كثري من الأحكام ح�سبما تعورف عليه بني
النا�س.
و�أ�ضاف �إىل م�سوغات �صالحيات الإ�سالم بع�ضً ا من املعاين منها:
انتقاده خط�أ كثري من امل�سلمني يف فهم التوكل الذي ح�ض عليه القر�آن
غري مرة �إذ قالوا �إن التوكل هو تفوي�ض الأمر �إىل القادر املدبر �سبحانه وتعاىل وترك
الأ�سباب امل�ألوفة ،ثم ذهب يعدد مظاهر ذلك ذاك ًرا �أن ذلك يعد �سب ًبا من �أ�سباب
تنديد الأمم الغربية بال�شرقيني والإ�سالم وامل�سلمني ب�سبب ما جر عليهم ذلك
من �ضعف وانحالل العقدة والف�شل ،وبني �أن اال�ستدالل على ف�ساد هذا الدين
مبا �أ�صاب �أهله حجة داح�ضة وبرهان واهن كما بني �أن اهلل �سبحانه وتعاىل خلق
الأ�سباب وامل�سببات وخلق ما بينهما من حلمة ال�سببية ،فالتما�س تلك الأ�سباب
ال ينايف التوكل يف �شيء ،بل �إنه نف�س التوكل ثم انثنى يدلل على ذلك بالقر�آن
واحلديث.
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�أحكام ال�شرع ومطاعن اجلاهلني :وقد تناول يف هذا اجلزء من الق�سم الأول
من الكتاب ق�ضيتني بال�شرح والإبانة:
 ق�ضية الرق :حيث ا�ستعر�ض موقف الأديان ال�سابقة والأمم احلا�ضرةمن الرق ،ثم بني موقف الإ�سالم يف ت�ضييق مداخل الرق وق�صرها على احلروب
ال�شرعية ،وتو�سيعه املخارج بجعله عتق الرقاب كفارة للذنوب وقربى �إىل اهلل ،كما
ا�ستنكر فعل بع�ض امل�سلمني يف �أزمان �سابقة �أو �أماكن معينة مبي ًنا �أنها لي�ست
حجة على الدين.
 ق�ضايا املر�أة :ويف هذا اجلزء تناول عد ًدا من الإ�شكاالت التي تثار حولق�ضايا املر�أة يف الإ�سالم ،فتناول:
•  امل�ساواة :مبي ًنا �أن الإ�سالم �ساوى بني ُّ
الذ ْك َرانِ والإناث يف التكاليف
ال�شرعية واحلقوق املدنية ومنها حق املر�أة يف �أن ُتز ِّوج �أو ُتط ِّل َق
نف�سها ،و�أن القوامة ال تعني ف�ضل البدوي الذي عقله �أخلى من �أر�ض
البادية على املر�أة التي و�صلت الليايل بالأيام طل ًبا للعلم.
•  تعدد الزوجات :مبي ًنا �أن الأ�صل هو زواج الرجل بواحدة ِب َن ِّ�ص
القر�آن على �شرط العدل ،و�صعوبته مع احلر�ص ،و�أن اال�ستثناء هو
التعدد لل�ضرورات ،و�أنه مبثالبه يف تلك احلاالت �أف�ضل من �إتيان
الفاح�شة.
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•  زوجات النبي :مبي ًنا �أن �أكرث ما ذكره امل�سلمون حول تلك الق�ضية
غري مقنع لغري امل�سلمني الذين نددوا بالنبي  ومل يجدوا يف
كتب امل�سلمني ما ينه�ض حجة لهم ،اللهم �إال قلي ًال ممن �أيده اهلل بروح
منه ،ثم ذكر ما ر�آه جال ًء لهذه النقطة و�أنه لو كان �سلطان الهوى على
قلب امل�صطفى التخذ من الزوجات من �شاء وهو يف مقتبل �شبابه
وا�ستكمال قواه الطبيعية ،ال �شرع يحول بينه وبني بغيته ،وال عادة
متنعه مراعاتها من ق�ضاء م�آربه ،ال �سيما وقد كان مرغوبًا فيه بني النا�س
ملا ا�شتهر به من مكارم �أخالقه ،وجميل خ�صاله ،وتناول كق�ضية فرعية
زواجه بزينب امر�أة مواله زيد ،وا�ست�شهد يف الق�ضية بقول �أ�ستاذه
ال�شيخ حممد عبده.
•  الطالق :مبي ًنا �أن الإ�سالم جرى فيه على مقت�ضى �أ�صل الفطرة و�أنه
�أباح الطالق لأنه تدعو �إليه ال�ضرورة� ،أما حيث ال �ضرورة ف�سماه
�أبغ�ض احلالل ،و�أنه كما �أعطى فيه احلق للرجل� ،أعطاه للمر�أة ،و�أن
من �أكرب الدالئل لبغ�ض ال�شرع للطالق �أن جعل للرجل �أن ي�سرتجع
امر�أته يف الطلقة الأوىل والثانية لأنه رمبا يكون التطليق لثورة غ�ضب
ثارت« ،فرجا ال�شرع �أن يرجع �إليه ر�شده فيتدارك ما فرط منه حتى
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�إذا طلق الثالثة وجبت عقوبته بعدم جواز الرجعة حتى تتزوج غريه ملا
تبني من �أنه �سفيه الر�أي �ضعيف العزم»(.)1
الق�سم الثاين من الكتاب

وقد تناول فيه ق�ضية واحدة وم�سائلها املتفرعة منها بالبحث امل�ستفي�ض
وهي� :أثر القر�آن يف حترير الفكر الب�شري ،حيث تناول يف بدايته فيما يقرب من
� 20صفحة حرية الفكر قبل الإ�سالم ،وتاريخ الن�ضال الب�شري يف �سبيل حترير
الفكر ،ويف هذا الق�سم من الكتاب يظهر بجالء �أثر الدرا�سة الغربية على معلوماته
ومعارفه التي تعر�ض لها يف معر�ض �شروحه للق�ضايا املتعلقة بحرية العقل والفكر
واملوقف الديني من العلم مبا ال يتناق�ض مع فكره الإ�سالمي ،ثم قدم بعد ذلك
�أدلته على ق�ضيته م�سته ًّال بقولٍ جامع يف «�أن القر�آن مل يذر و�سيلة مو�صلة �إىل
�إنعا�ش العقل وحترير الفكر �إال تذرع بها ،فهو �إذا حتاكم ف�إىل العقل ،و�إذا حاج
فبحكم العقل ،و�إذا �سخط فعلى معطلي العقل ،و�إذا ر�ضي فعن �أويل العقل»(.)1
القر�آن واملعجزات :ثم تعر�ض ملوقف القر�آن من املعجزات واخلوارق،
أ�س�سا للعقائد
مناق�شً ا «هل يرى فيها القر�آن ما ر�أته الأديان الأخرى من اعتبارها � ً
الدينية و�آيات قاطعة تكفي �أن يعتمد عليها الر�سل والأنبياء يف �إفحام املتحدين
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .165
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .203
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لهم من الأمم الذين ير�سلون �إليها؟ �أم هل يرى يف طبيعتها وقوة حجتها – مع
دعوته �إىل التعقل وح�ضه على النظر والتدبر – ما يخرجها عن دوائر الأدلة
العقلية والرباهني البينة القطعية امللزمة للخ�صوم مبا تق�صد له من النتائج؟»(.)1
الإكراه يف الدين والردة عنه :ثم ناق�ش ق�ضية الإكراه يف الدين وم�س�ألة الردة
حد �شرعي ،مبي ًنا �أن العقائد ال تتكون يف نفو�س العقالء بالقوة والقهر،
وهل لها ٌّ
ولكن لها و�سائل معروفة ال تلتم�س �إال بها ،منها الربهان العقلي ،ثم بني �أن الردة
مامل تلتب�س مبحاربة امل�سلمني وخيانتهم« ،فال حد فيها فالقر�آن الكرمي مل ين�ص
يف �آية ما على قتل املرتدين من دين الإ�سالم �إىل دين �آخر و�أما الأحاديث فلي�س
منها �شيء فيما نرى جاء ًّن�صا يف القول بالقتل وال يف بيان حدود الردة وكنهها
والتعريف بها»( ،)2و ُي ْنهي احلديث حول تلك النقطة قائ ًال« :اهلل �سبحانه وتعاىل
�أحكم و�أعدل �أن يكلف النا�س ما لي�س يف طاقتهم� ،أو �أن يلزمهم الإميان مبا مل
يهدهم وجه ال�صواب فيه ،يدرك ذلك من يفقه �سر قوله تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ]الن�ساء [165 /ف�إن الر�سل قد بعثهم اهلل خلليقته
وكلفهم البالغ املبني� ،إذن فال تكليف �إال حيث البالغ املبني ،ف�إذا اب ُت ِل َي العامة
ب�أمثال بع�ض علماء هذا الع�صر اجلامدين ،وازدحمت ال�شكوك وال�شبهات على
�صدور النابتني من امل�سلمني ،فكيف ي�ؤاخذون �إذا �ضلت �أحالمهم بعد �أن فقدوا
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .211
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .230
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�أركان الإ�سالم ،و�أ�ساطني علمائه الذين يقتدرون �أن يدرءوا ال�شبهات ،ويهدوا
الهائمني يف �أودية ال�ضالالت»(.)1
الدين والعلم بني اجلمود واال�ستالب :ثم تناول بالنقد موقف ٍّ
كل من
اجلامدين واملتغربني قائ ًال :نحن على ثقة من �أنه لو در�س �شيوخ امل�سلمني العلوم
الكونية ،وعرفوا �أ�سرار �سنة اهلل يف خليقته ،ملا كرثت املالحدة وف�شت املنكرات،
فكيف لنا مع جمود ه�ؤالء املت�صدين للفتيا والإر�شاد �أن ن�ؤاخذ الن�شء ال�صغار
وغريهم ،ممن مل ي�ستوعبوا �أ�صول الدين ،ومل يهتدوا �إىل �صواب اليقني ،وهم
عاجزون عن مدافعة ما ال قبل لهم به من غارات ال�شكوك وال�شبهات ،ثم يقول:
«كث ًريا ما ن�سمع من خطبائنا الع�صريني ،ونقر أ� يف �صحفنا وجمالتنا احلديثة ،ما
ميثل لنا العلم والدين كدولتني يف حرب قائمة دائمة ،ال ي�ستقر لها �صلح وال
تتخللها مهادنة ،يلهج بذلك �أ�شباه املح�صلني ،وتالميذ �آثار الغربيني ،ممن يطريون
لكل هيعة ،ويفتنون بكل بدعة ،ولو كبلت عقولهم ب�أغالل التقليد ،واحتب�ست
�أفهامهم عن التدبر والتفكري ثم انتقد مقوالتهم :زعموا �أنه ال يجوز للدين �أن
يقف يف �سبيل الرقي العلمي ،و�أنه �إذا مل يتنح عن �سبيله ف�ستكون الهزمية املنكرة
م�صريه ،كذلكم يقولون �أي�ضً ا فيما يرجفون �إنه البد من ف�صل الدولة عن الدين
و�أن حرية الفكر الإن�ساين ت�ستلزم انقالبه ماد ًّيا طليقًا ال يتقيد ب�شيء من قيود
الأديان.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .239 -238

79

تقــدمي

79

القر�آن والعلوم العقلية والكونية :وبني �أنه بالقر�آن بد أ� عهد البحث والنظر
وولت دولة اجلمود ،فوطئت بذلك الأكناف للفل�سفة الإغريقية وحت�صيل علوم
الكون العقلية بعد �أن ماتت �أو كادت ،فهي ب�أهل القر�آن عا�شت ،ويف �أر�ض القر�آن
منت ،ويف ظل القر�آن َع َّزت و�سادت .ثم تناول كيف تطور هذا الأمر �أو تدهور يف
تاريخ �أمة الإ�سالم مقارنة بتاريخ الأمم الأخرى ،كما تناول تعريف العلم ومادته،
ومن ثم موقف الغرب منه قبل ع�صر النه�ضة ،وكذا موقف القر�آن منه مقر ًرا
يف ذلك �أن موقف القر�آن الكرمي جتاه العلم يف الع�صر احلديث ،هو عينه موقفه
�إزاء العلم يف القرون الو�سطى �إىل عهد التجديد الغربي ،فهو كما كان ال يفت�أ
يدعو العقل �إىل التفكري ،والأب�صار �إىل االعتبار ،والآذان �إىل اال�ستماع ،ثم هو
مع ذلك ال ينفك ي�ستدرج النا�س �إىل التح�س�س من �أ�سرار الكائنات ،ويحفزهم
�إىل الك�شف عن غوام�ضها ،والتنقيب عن دقائقها ،فهم بحكم تعاليمه اخلالدة
يفقهون �أنهم مل ي�ؤتوا من العلم �إال قلي ًال ،و�أن اهلل يخلق ما ال يعلمون ،و�أنه لي�س
للعلم �صورة خا�صة وال حدود حا�صرة ،كذلكم يجد امل�ؤمنون �أنف�سهم بحكم �آياته
احلكيمة منهيني عن التقليد يف عقائدهم ،واتباع الظن يف �أحكامهم ،وامليل مع
الأهواء يف ت�صرفاتهم ،على �أنهم مع هذا كله يجدون يف كثري من �آي القر�آن
ما ير�شدهم �إىل مواطن التفكري والبحث ،ويعرفهم ما يتطلبون الو�صول �إليه من
�أ�سرار العامل ودقائق حقائقه(.)1
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .276 -241
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ونحن نعيد ن�شر هذا الكتاب الهام �آثرنا �أن نبقي مقدمة الأ�ستاذ فتحي
ر�ضوان نظ ًرا لأهميتها يف التعريف بعبد العزيز جاوي�ش وكتابه؛ حيث يعد فتحي
ر�ضوان قامة وطنية م�ؤثرة ،وواح ًدا من �أهم املنت�سبني للحزب الوطني القدمي بزعامة
م�صطفى كامل ،كما كان من املواكبني لعبد العزيز جاوي�ش.

ت�أليف
عبد العزيز جاوي�ش

قدم �إىل م�ؤمتر امل�ست�شرقني يف اجلزائر عام 1323هـ1905/مُ ،
وطبِع عام 1371هـ1952/م

مقدمة
بقلم األستاذ /فتحي رضوان
عبد العزيز جاوي�ش

عرفت ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش لأول مرة يف مدينة بني �سويف� ،سنة
 1929وكان مديرها� ،أي حمافظها ،قد دعاه  -فيمن دعا  -لإِلقاء حما�ضرة يف
قاعة املحا�ضرات بدار بلديتها .وكنت قد �سمعت ا�سم ال�شيخ منذ بد�أت �أدرك
حقائق ال�سيا�سة ،وما يدور يف الوطن من �أمور و�أحداث فطبعت له يف نف�سي �صورة
رجل كل ما فيه عنيف� ،صوته و َم�ش َي ُته ،و�أ�سلوبه يف احلديث ،ومنهجه يف التفكري،
وطريقته يف معاجلة الأمور ومعاملة النا�س .فلما قابلته يف بني �سويف يومذاك غري
بعيد من دار البلدية ومعه ال�شيخ علي اجلارم ،راعني �أنني ر�أيت �إن�سانًا خا ِف َت
أنو�س َّ
لطيف الإ�شارةَ ،
قليل الكالم ،وقو ًرا،
الط ْل َعةَ ،
ال�صوت ،دا ِئ َم االبت�سام ،م� َ
آيات الوداعة من ق ََ�س َمات وجهه ،و َل َف َتات ذهنه ،ونَ َظ َرات عينه ،ثم حانت
تفي�ض � ُ
�ساعة املحا�ضرة ،ف�أخذ مكانه يف ال�صدر ،ثم �شرع يتكلم ف�إذا هو على هدوئه مل
يفارقه ،وكنت �أح�سب �أنه �سينطلق ،و�أن �صوته �سينحدر من �صدره هاد ًرا ،و�أن
موقف اخلطابة �سيخرجه من الوداعة �إىل العنف ،ومن الرقة �إىل ال�شدة..
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واحلق �أن عبد العزيز جاوي�ش رجل فكر ،خُ ِل َق ليع ّلم النا�س ،وي�أخذ
ّ
ب�أيديهم ،يف رفق الأب َّوة ،وحن ّو املر�شدين ،وليناق�ش ال�صعب من م�شكالت العلم،
و�صبرْ  ،و�سيلته ا ُحل َّجةُ ،وع َّدته الدرا�سة وهدفه الإقناع ال الغلبة ،و َك�سْ ب
يف �أَنَا ٍة(َ )1
عقول النا�س ،وت�أ ُّلف قلوبهم ال �إخافتهم �أو تنفريهم .ولكنه نزل  -كما �سرنى-
�إىل حلبة ال�سيا�سة ،فلب�س دروعها وامت�شق(� )2سيوفها ،وا�صطنع �أ�ساليبها وخا�ض
معامعها( ،)3وقد اختار �أن يكون قائ ًدا من قوادها ،يف فرتة من الزمن ا�شتد فيها
�أُوار ( )4النزاع ال�سيا�سي يف م�صر ،وتعددت مع�سكراته ،و�أ�صبحت معاركه معارك
حياة �أو موت .وكان االحتالل الربيطاين �أكرب الأطراف ،و�أ�شدها قوة ،و�أعظمها
مرانًا على القتال ،و�أوفرها م ً
اال ،و�أو�سعها حيلة.
وكانت «ال�سراي» امللكية و�صاحبها اخلديو «عبا�س حلمي» طر ًفا ثان ًيا يف هذا
ال�صراع وكان بدوره داهية من دهاة ال�سيا�سة ،زاده �ص ًربا على القتال ،واحتم ً
اال
ل�شدائده � -شبابه ،فقد كان دون الع�شرين حينما ويل �سدة امللك ،وطموحه،
فقد كان �أ�ضيق ما يكون �صد ًرا بوجود االحتالل الربيطاين الذي ي�شاركه يف
ال�سلطان ،وكان ما�ضي جده حممد علي يخلب لبه ،ويلقي يف روعه� ،أنه قادر على
�أن يجدد جمده الذي اندثر ،و�سلطانه الذي باد(...)5
(� )1أناة :انتظار.
( )2امت�شق ال�سيف :ا�ستله.
( )3املعامع :احلروب والفنت.
(� )4أوار� :شدة
( )5باد :هلك وانقر�ض.
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�أما الطرف الثالث فقد كان ال�شعب ،الذي �صدمته كارثة االحتالل
الربيطاين بعد ف�شل الثورة العرابية ،بعد فرتة ق�صرية من بدايتها مل تزد على
عام .ومل يكن االحتالل الربيطاين جمرد غا ٍز اقتحم على امل�صريني دارهم ،بل
كان نقلة هائلة من جمتمع �شرقي ،كل موارده الثقافية عربي �إ�سالمي �إىل جمتمع
غربي حديث اقت�صر احتكاكه على �أبناء ال�شرق القريب ،و�أبناء الغرب القريب،
�أهل ال�شام ،و�أهل املغرب .فقد انق�ضت فرتة االحتالل الفرن�سي �سري ًعا ،ون�سيت
�أحداثها ،وطم�ست �آثارها ،ومل يعد يتذكرها �أحد ،وهي مل ُت ْخرِج �أح ًدا عن منهجه
القدمي� ،أو �أ�سلوب معا�شه امل�ألوف� ،أو نطاق تفكريه املوروث.
كان االحتالل الربيطاين حك ًما �أجنب ًّيا ،و�صورة جديدة للإدارة ،وجمموعة
غري م�ألوفة من الأفكار ،واملعتقدات ،والو�سائل ،يف �شئون الدنيا ،وعامل العواطف
والوجدان .لذلك انكم�ش ال�شعب وانطوى على نف�سه فرتة غري قليلة بعد �أن
دخلت جيو�ش االحتالل الربيطاين القاهرة يف  14من �سبتمرب �سنة  1882بقيادة
ال�سري ول�سلي ،بعد �أن �ضرب الأمريال �سيمور مبدافعه يف  11من يولية من نف�س
ال�سنة ،مدينة الإِ�سكندرية..
ولكن ال�شعب ،بعد �أن زالت ال�صدمة ،بد أ� يعيد تنظيم �صفوفه وي�سرتد
ثقته بنف�سه ،وي�ست�أنف هجومه ،وكان القدر قد �أعاد عبد العزيز جاوي�ش ليكتمل
�شبابه يف الوقت الذي عاد فيه ال�شعب �إىل ميدان القتال ،فقد ُو ِل َد يف بنغازي

6

فتحـي ر�ضـوان

6

بليبيا �سنة 1876م لتاجر من جتار هذا القطر العربي ال�شقيق ،هو ال�شيخ خليل
ح�سن جاوي�ش ،وملا كان دور عبد العزيز يف م�صر ال يف ليبيا ،فقد َز َّين هذا القدر
لوالده� ،أن يهاجر �إليها يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر واختار له متج ًرا
يف �سوق املغاربة بالإِ�سكندرية ،ومل يلبث �أن �أ�صبح �أكرب جتار الواردات الليبية
�إىل م�صر ،وملا بلغ عبد العزيز �سن الرابعة ع�شرة ،بد أ� يتلقى علومه يف معهد جامع
ال�شيخ �إبراهيم با�شا بالإِ�سكندرية ،وكان التعليم فيه على ن�سق ونظام التعليم يف
الأزهر ،فلما �أمت درا�سته الأولية� ،سافر �إىل القاهرة يف �سنة 1889م ،ليجاور يف
الأزهر ،ولكنه �سمع ب�أن مدر�سة دار العلوم ُجتري امتحانًا لطلبة العلم ،الراغبني يف
اللحاق بها .وملا كانت دار العلوم التي �أن�ش�أها علي مبارك �سنة 1871م ،تف�سح ملن
فر�صا للعمل �أو�سع ،وته ِّيئ لتالميذها �أ�سلوبًا للدر�س والبحث،
ُي ِت ّمون العلم فيها ً
�أدنى �إىل ذوق الع�صر ،و�أقل ا�ضطرابًا من منهج الدرا�سة يف الأزهر ،الذي بقي
على حاله قرونًا طويلة ،ي�أبى �أن يتطور �أو يلني ،فقد عقد عبد العزيز العزم على
دخول هذا االمتحان ،ومل يثنه عن هذا العزم ما ات�صل ب�سمعه من �أنه امتحان
�شاق ،تكاد تكون الغاية منه تعجيز املمتحنني ،ال الك�شف عن قدراتهم ،وقيا�س
ا�ستعدادهم ،و�أنه ي�شمل الفقه والتف�سري واحلديث والتوحيد واملنطق ،والنحو
وال�صرف ،واملعاين والبيان والإِن�شاء والتاريخ .وكانت جلنة االمتحان ت�ضم ع�شرة
�أع�ضاء ،وقد ا�ستطاع �أن ينجح يف هذا االمتحان الع�سري� ،سبعة ع�شر طال ًبا كان
منهم عبد العزيز جاوي�ش ،وزميله ح�سني من�صور ،الذي �أ�صبح �أ�ستا ًذا يف مدر�سة
الق�ضاء ال�شرعي .وقد و�صف ال�شاعر حممد عبد املطلب ،ال�شيخ عبد العزيز يف
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هذه املرحلة فقال« :مل مي�ض نحو �شهر على هذا الفتى حتى �أ�صبح روح �إخوانه،
وريحانهم وقرة كل عني ،و�أن�س كل نف�س ،وقرارة كل ف�ضيلة وخلق كرمي .ويزيده
عظمة يف �أنف�سهم �أنه كان جام ًعا لكثري من الكفايات التي تعدها كال�صفات
املتقابلة ،فبينما هو معدود بيننا من النابغني يف العلوم الكونية كالطبيعة والفلك،
�إذ نراه من خرية الأكفاء يف علوم الدين كلها ...ومع هذه الكفايات الكثرية كان
كوكب �إخوانه يف الناحية الأدبية ،فهو �شاعر الفرقة املطبوع ،وكاتبها ال�ضليع ،ومن
عادة املدر�سة �أن يكون لكل فرقة زعيم يف الأدب له ال�صدارة عنها يف مواقف
القول وحمافل البيان ،فكان الأ�ستاذ عبد العزيز زعيم �إخوانه يف هذا امليدان».
وح�سبك �أن تقر أ� هذه ال�شهادة و�أن تت�أملها ،حتى تعرف من �أي طراز كان
عبد العزيز جاوي�ش ،منذ مطالع �شبابه ،و�أية مواهب انتظمتها �شخ�صيته ،و�أية
منازع اجتهت �إليها مطاحمه ،ومزاياه و�صفاته هذه تفتح �أمامه �سب ًال متعار�ضة ،فهو
�إما �أن يكون من �أهل الفكر الذين ين�أون عن مواطن ال�صراع ،ويلتم�سون الهدوء،
والدعة ،ليطيلوا الت�أمل ،وليخرجوا للنا�س ثمار �أفكار ن�ضجت بعد َر ِو َّية و َت َث ُّبت،
و�إما �أن يكون من رجال احلياة العامة ،بكل �صخبها ،واحتدام اخل�صومات فيها،
وتوايل الوقائع يف ميدانها والتعر�ض لأذى النا�س وع�سف احلكام ،ومعاناة الهبوط
بعد ال�صعود ،والإِدبار بعد الإِقبال ،وال�سجن واملنفى بعد ال�صدارة والنفوذ.
وقد مر عبد العزيز جاوي�ش بالدورين م ًعا ،و�أوفى يف كل منهما على الغاية.
بد�أ بدور املربي واملفكر� ،إذ مل يكد يتخرج يف دار العلوم يف �سنة  1897حتى عُينِّ َ
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مدر�سا للغة العربية مبدر�سة الزراعة ،ولكن عمله بها مل َي ُطلْ � ،إذ وقع اختيار وزارة
ً
املعارف عليه ليكون مبعوثها �إىل جامعة «برودود» بلندن؛ حيث در�س فيها الآداب
والرتبية ،وبعد �أربع �سنوات عاد ِل ُي َعينَّ يف �سنة  1901مفت�شً ا للكتاتيب يف الوزارة،
وقد �أ�صدر يف هذه الفرتة كتابني �أولهما «غنية امل�ؤدبني» وثانيهما «مر�شد املرتجم»
وقد دل �صدور هذين الكتابني عنه ،عقب عودته من لندن ،وقبل �أن يطول عهده
بالتعليم والتدري�س ،على مدى امتالء نف�سه بالرغبة يف �أن يحدث تغي ًريا يف وطنه،
وعلى نفاد �صربه من عجز و�سائل الرتبية يف مدار�س م�صر ،وال�شك يف �أن جتربته
يف الأزهر ،ويف دار العلوم� ،أكدت له �أن التعليم لو ترك على حاله يف بالدنا،
لكان َ�سيرَّ ها نحو الأمام ،زحفًا على البطون ،على طريق ملتوية ،متتلئ بالفجوات
والعقبات.
وقد �شاء له احلظ �أن تتنوع �صالته مبعاهد التعليم يف بالده فبعد �أن در�س
يف م�سجد ال�شيخ �إبراهيم با�شا بالإِ�سكندرية حلق بالأزهر  -كما م َّر بنا  -ثم انتقل
�إىل دار العلوم ،ثم َد َّر�س يف مدر�سة الزراعة ،ثم �أ�صبح مفت�شً ا للكتاتيب  ..ثم عني
مدر�سا يف مدر�سة للمعلمني ،بد ًال من الأ�ستاذ ح�سن توفيق الذي اختري ليدر�س
ً
اللغة العربية يف جامعة كمربدج ،وملا كانت جامعة كمربدج وجامعة �أك�سفورد ال
تكفّان عن املناف�سة ،كان البد للثانية منهما �أن تختار �أ�ستا ًذا للغة العربية فيها ،كما
فعلت �أوالهما ،ووقع اختيارها على ال�شيخ عبد العزيز ،بتو�صية من امل�ست�شرق
مرجليوث ،الذي البد �أن يكون قد عرف ال�شيخ حينما كان يطلب العلم يف
جامعة «برودود».
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وقد كانت هذه احللقة يف حياة ال�شيخ عبد العزيز ،مع �سابقاتها دالة على �أن
يعده للدور الذي لعبه فيما بعد .فبعد درا�سته الإِ�سالمية الوا�سعة
القدر ي�أبى �إال �أن ّ
�أبى القدر �إال �أن يتيح له فر�صة وا�سعة كذلك «يت�صل بف�ضلها بالثقافة الغربية،
وي�أخذ عن مناهلها مبا�شرة ،ثم لريى بنف�سه ر�أي العني �صور احلياة ال�سيا�سية يف
بريطانيا ،موطن الدميوقراطية الربملانية ،بكل خ�صائ�صها املميزة لها ،من ملك ميلك
وال يحكم ،و�أحزاب تلعب دو ًرا خط ًريا وحا�س ًما يف احلياة ال�سيا�سية ،و�صحافة
يح�سب لها كل النا�س �ألف ح�ساب وندوات للمناق�شة احلرة ،ودور غنية تطبع
الكتب احلديثة وحتقق وتن�شر الكتب القدمية ،وهذا كله يف �إطار غريب من املحافظة
على املا�ضي ،والت�شبث بجوهره مع تطور م�ستمر ،وم�سايرة ال تن�سى ،ملا ت�أتي به
الأيام من �أفكار جديدة ،وو�سائل للحياة ال عهد للنا�س بها».
ومدر�سا،
وقد �أفاد ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش من فرتتي �إقامته بربيطانيا تلمي ًذا ً
ال�شيء الكثري ،وكان �أهم ما �أفاده �إتقانه اللغة الإِجنليزية ،حتى بات كواحد من
�أبنائها ،ثم عرف كيف ينظر الأوربيون �إىل الإ�سالم ،وماذا ي�أخذون عليه� ،أو يرمونه
به ،ثم ماذا تكون عيوب املجتمع امل�صري �أو الإ�سالمي التي تعوق تقدمه ،وحتول
بينه وبني التطور ،الذي يف�ضي �إىل ا�ستجماع وحت�صيل �أ�سباب التحرر.
وقد بقيت ثمار هذه التجربة زا ًدا لل�شيخ عبد العزيز جاوي�ش حتى �آخر
حياته ،فقد ر�سمت له منهج عمله ،وو�ضعت �أمامه �سبيل كفاحه .ف�أ�صبح داع ًيا
�إىل حرية وطنه ،و�إىل تطور التفكري الديني عند مواطنيه ،و�إ�صالح �أ�ساليب التعليم
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يف بالده ،و�إر�ساء قواعد جديدة للحياة ال�سيا�سية بها ،تقوم �أول ما تقوم على
العناية بالعمال والطبقات الفقرية ،وب�إن�شاء النقابات لطوائفها ،و�إ�شاعة الثقافة
ال�سيا�سية بني �أبنائها.
وكتاب «الإ�سالم دين الفطرة واحلرية» يف الواقع� ،صدى مبا�شر لهذا
املنهج الذي اختطه لنف�سه والتزم به ،مل يحد عنه قط ،حتى �آخر ن�سمة ترتدد
يف �صدره.
ولكن ما كادت �سنة  1905توايف ،حتى بد�أ القدر ُي ّعد ال�شيخ عبد العزيز
للمرحلة الثانية من حياته ،وهي املرحلة الأخرية ،يف الوقت نف�سه ،فقد بقي ي�ؤدي
فيها دو ًرا واح ًدا ال يتغري ،حتى فارق دنيانا..
يف هذه ال�سنة انعقد م�ؤمتر امل�ست�شرقني باجلزائر ،وح�ضره حممد فريد زميل
م�صطفى كامل يف الكفاح وخليفته يف احلزب الوطني ،وكان ال�شيخ عبد العزيز،
من بني العلماء الذين ح�ضروا هذا امل�ؤمتر ،فبدت مواهبه الذهنية والبيانية باهرة،
ف�أثارت تقدير حممد فريد ،الذي �أعجبه ب�صفة خا�صة من ال�شيخ عبد العزيز الرد
الذي �أفحم به امل�ست�شرق الأملاين «فوار�س» الذي كان قد قدم بحثًا للم�ؤمتر ،ذهب
فيه �إىل �أن القر�آن هو �أول كتاب يف العربية كتب باللغة العامية ،فلما انتهى امل�ؤمتر،
حتدث حممد فريد �إىل م�صطفى كامل طوي ًال ،عن ال�شيخ عبد العزيز ،ومواهبه
الفائقة ،و�شخ�صيته الفريدة ،ف�أحبه م�صطفى على البعد ،وملا زار بريطانيا ،يف
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�إحدى رحالته ال�سيا�سية� ،أوعز(� )1إىل حممد فريد �أن ي�س�أل ال�شيخ عبد العزيز:
هل لديه ما مينعه من ا�ستقبال م�صطفى كامل .فرد ال�شيخ على الفور ،ب�أن هذه
الزيارة ت�سره وت�شرفه ،وكان َم َر ُّد حتفظ م�صطفى كامل يف طلب الزيارة� ،إىل �أن
ال�شيخ عبد العزيز كان يف ذلك احلني موظفًا باحلكومة ،معا ًرا جلامعة �أك�سفورد.
وبقي ال�شيخ عبد العزيز موظفًا حكوم ًّيا ،حتى كانت �سنة 1908م ،التي
�شهدت يف  10فرباير منها ،وفاة م�صطفى كامل ،فقدم ا�ستقالته من الوظيفة
وتوىل ريا�سة حترير اللواء ،خلفًا للزعيم ال�شاب ،ون�شر له اللواء يف  3من مايو
�سنة 1908م مقاله ال�سيا�سي الأول الذي ا�ستفتح به كفاحه الطويل ال�شاق،
وقد يح�سن �أن ننقل من هذا املقال بع�ض فقراته ،التي كانت �أ�شبه �شيء بقرع
الطبول الذي ي�سبق املعركة ،قال« :بعونك اللهم قد ا�ستدبرت حياة زادها اجلنب،
وخور( )2العزمية ،ومطيتها الدهان( )3والتلبي�س( ،)4يف �أ�سواقها ُت�شْترَ ى نفي�سات
النفو�س بزيوف الفلو�س ،وتباع الذمم وال�سرائر ،باالبت�سام وهز الرءو�س ،وبيمينك
اللهم �أ�ستقبل فاحتة حياتي اجلديدة ،حياة ال�صراحة يف القول ،حياة اجلهر بالر�أي،
وحياة الإر�شاد العام حياة اال�ستماتة يف �سبيل الدفاع عن البالد العزيزة� ،أ�ستقبل
هذه احلياة ،بعد �أن ق�ضيت يف �سابقتها ثماين حجج بلغت فيها ذلك املن�صب
الذي كنت فيه ما بني حم�سود عليه ومرج ٍّو فيه� ،أ�ستقبل هذه احلياة املحفوفة
باملخاطر ُمنْبرَ ِ ًيا يف ميدانها ،ف�إما �إىل ال�صدر و�إما �إىل القرب».
(� )1أوعز :تقدم �إليه يف الأمر و�أمره �أن يفعله.
( )3الدهان� :إظهار خالف ما ُي�ضمر )4( .التلبي�س :اخلداع والغدر.
( )2خور� :ضعف.
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وبهذا بد�أت �صفحة ،بل بد أ� ف�صل من ف�صول التاريخ الوطني يف م�صر،
كان ال�شيخ عبد العزيز بطل �أبطاله ،وقد كان ف�ص ًال حاف ًال باحلركة والقتال اختفى
منه ما كان قد ران( )1على ال�شعور يف م�صر من التحفظ واالحتياط ،اتقا ًء ل�ش ّر
االحتالل �أو طم ًعا يف خرياته ،وبدت فيه م�صر على حقيقتها� ،شجاعة م�ؤمنة
�صابرة ،تبد�أ خطاها وئيدة ،ثم يت�سع مداها وتتالحق ،يف �سرعة واندفاع ،كما يبد أ�
�صوتها خاف ًتا ،ثم ي�أخذ يف العلو واالرتفاع ،واالمتداد وال�شدة ،والو�ضوح واحلدة،
ويتواىل خروج الأبطال من �أبنائها م�ست�شهدين وكتابًا ثائرين ،و�شعراء مبدعني
وجمددين ،ال يف ميدان القول وحده ،بل يف �أ�ساليب الن�ضال و�إثارة اجلموع،
وت�أليبها(.)2
وقد ال يت�سع جمال القول هنا ل�سرد املواقع التي خا�ضها ال�شيخ عبد العزيز
الواحدة بعد الأخرى ،يف تف�صيل و�إ�سهاب ،ولكن البد من �أن ن�شري �إليها يف
�إيجاز؛ لأنها يف الواقع ،لي�ست �أحداث حياته هو ،بل وقائع حياة م�صر يف تلك
احلقبة التي كان فيها ال�شيخ �أحد خم�سة �أو �ستة ،اتخذ التاريخ منهم حماور يدور
حولها ،وه�ؤالء هم :م�صطفى كامل ،وحممد فريد ،وعبا�س الثاين ،واللورد كرومر.
وخام�سهم بال جدال ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش وقد يليهم ال�شيخان علي يو�سف،
وحممد عبده ،ثم جور�ست ،وكت�شرن.
( )1ران :غطى.
( )2الت�أليب :التحري�ض.
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ما كاد ال�شيخ عبد العزيز ،مي�سك قلمه ،كرئي�س حترير جلريدة اللواء حتى
خا�ض �أوىل معاركه ،وكانت معركة مدوية� ،إذ كتب يف اخلام�س من مايو عام
1908م عن املذبحة التي �أقامها الإِجنليز يف ال�سودان يف منطقة الكاملني ،التي
خرج فيها زعيمها «عبد القادر �إمام» يدعي النبوة والتف حوله لفيف من �أن�صاره،
ف�أوفدت احلكومة ال�سودانية عد ًدا من اجلنود ،بريا�سة �ضابط بريطاين ي�ساعده
�ضابط م�صري ،ف�أبادهم عبد القادر �إمام جمي ًعا ،ف�أر�سلت احلكومة حملة �أكرب
بريا�سة �ضابط �أعظم رتبة ،وبعد معركة بني الطرفني ،جرح فيها �ضابطان بريطانيان،
وقتل فيها �ضابطان م�صريان وجنود كثريون ،متكنت حكومة ال�سودان من �إلقاء
القب�ض على زعيم الفتنة ،وقدمته وقدمت �أن�صاره ملحاكمة ع�سكرية م�ستعجلة،
وعلم ال�شيخ جاوي�ش� ،أن املحكمة حكمت على �سبعني من �أن�صار الزعيم باملوت
�شنقًا ،فثارت ثائرته ،وتذكر حادثة دن�شواي ،ور�أى حادثة الكاملني �أقبح ،و�أمعن
يف الظلم ،و�أردف( )1مقاله يف  5مايو ب�آخر يف  11من نف�س ال�شهر ،ثم عززهما مبقال
ثالث يف ال�ساد�س والع�شرين ،ويف ال�ساد�س من يونية ،قدم امل�سرت «�أ�شلي» �أحد
�أع�ضاء جمل�س العموم الربيطاين �س�ؤا ًال عما �إذا كانت احلكومة امل�صرية ،تنوي
حماكمة ال�شيخ عبد العزيز� ،أم ال ،وكان هذا ال�س�ؤال نذي ًرا ب�أنه �سيقدم للمحاكمة،
وفع ًال �أجرت معه النيابة حتقيقًا قدمته على �إثره �إىل املحاكمة يف الثامن من يوليه،
فرب�أته حمكمة عابدين من تهمة ن�شره خ ًربا كاذبًا ،وق�ضت بتغرميه ع�شرين جني ًها
(� )1أردف� :أتبع ب�آخر.
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لإهانته لوزارة احلربية ،وا�ست�أنفت النيابة كما ا�ست�أنف هو احلكم ،فق�ضت حمكمة
اال�ستئناف يف  30من �أغ�سط�س برباءته.
مل تكن هذه الق�ضية جمرد جنحة ،تنظرها حمكمة اجلنح ،و�إمنا كانت حدثًا
�سيا�س ًّيا ،ا�ضطربت له �أع�صاب احلكومة ،وثارت عواطف ال�شعب ،الذي كان يتابع
املحاكمة ،يف حما�سة ،وينتظر خروج ال�شيخ ،كل يوم عقب كل جل�سة ليهتف له
وليحاول ج َّر عربته بد ًال من جيادها ،حتى �إذا �صدر حكم الرباءة اعترب انت�صا ًرا
لل�شعب على احلكومة ،وكالعادة �ألهم االتهام واملحاكمة واحلكم ال�شعراء ،فنظموا
فيها جمي ًعا :حافظ �إبراهيم وحممد �إمام العبد ،و�أحمد ن�سيم ق�صائد ع�صماء
حفظها النا�س ورددوها ،وقد كانت كلها ق�صائد تتقد بالغ�ضب� ،إليك مث ًال هذه
الأبيات من ق�صيدة ن�سيم:
�أجمعوا كيدهم فرد �إليهم

طاع ًنا يف النحور والأكباد

زعموا �أنـــــهم �أ�صـــــابوا ولكن

ربك اهلل كان باملر�صاد

فكفى اخلزي فوقهم من دثـار

لب�سوه ك�أنهم يف حـداد

وجاءت املعركة الثالثة ،يف �أعقاب املعركة الثانية ،بال �إمهال ،وكانت املعركة
هذه املرة يف ميدان منحه ال�شيخ �أعمق عواطفه ،و�أكرثها تدفقًا ،ذلك هو ميدان
التعليم ،الذي بد�أ فيه حياته وكان �سبب هذه املعركة� ،أن �سعد زغلول اختري من
بني م�ست�شاري حمكمة اال�ستئناف ليكون وزي ًرا للمعارف ،يف  28من �أكتوبر

15

مقـدمة

15

�سنة 1906م ،فرحب بهذا االختيار م�صطفى كامل و�أثنى عليه واعتربه ب�ش ًريا
ببداية عهد يوكل فيه �إىل امل�صريني ذوي اال�ستقالل منا�صب الوزارة ،ولكن �سعد
زغلول ،بد أ� حياته يف الوزارة باال�ستقالة من ع�ضوية اللجنة امل�شكلة لإن�شاء جامعة
م�صرية �أهلية ،واعتذر ب�أن �أعماله ال ت�سمح له بامل�شاركة يف �أعمالها ،وكان الإجنليز
يعار�ضون هذا امل�شروع ،وال ير�ضون عنه ،ثم �أتبع �سعد هذه اال�ستقالة بخطبة �ألقاها
يف اجلمعية العمومية يف  3من مار�س �سنة 1907م – وكانت اجلمعية العمومية
جمل�سا نياب ًّيا �ضعيف االخت�صا�صات ،ال ميلك مراقبة احلكومة وال تعديل امليزانية،
ً
فجاء يف خطبة �سعد زغلول ما ن�صه:
«�إن مركز الأمة من الأمم الأخرى ،واختالطها بالأجانب ،وا�شتباك امل�صالح
الأجنبية بامل�صالح الوطنية ،كل ذلك �أوجب �أن يكون تعليم العلوم باللغة
الأجنبية؛ لكي يتقوى الطالب فيها كما ينبغي ،وميكنهم بها �أن ي�ستفيدوا من
املدنية الأوربية ،ويفيدوا بالدهم بها ،ويقووا على الدخول مع الأجانب يف معرتك
هذه احلياة ،حياة العلم والعمل».
�أ�صيب الوطنيون بخيبة �أمل لهذا الت�صريح ،وابتد�أ اللواء يغري مواقفه من
�سعد ،و�أخذ م�صطفى كامل يهاجمه ،فلما كانت �سنة 1908م ،ن�شر املعتمد
الربيطاين ،تقريره ال�سنوي ،ف�أورد فيه فقرة ا�ستنكر فيها حملة ال�صحف الوطنية
على م�سرت دنلوب ،امل�ست�شار الربيطاين لوزارة املعارف ،وقال� :إن للوزارة وزي ًرا
م�ستق ًّال ،هو �سعد زغلول ،فال يجوز اتهام امل�ست�شار ب�أنه امل�سئول عن �سيا�سة وزارة
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املعارف ،فكان ن�شر هذا التقرير �سنة 1908م ،جتدي ًدا حلملة اللواء على �سعد ،وقد
توىل احلملة هذه املرة ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش ب�سل�سلة من املقاالت عنوانها
«ظلموك يا �سعد» ،وقد ذاع �صيت هذه احلملة ،وتداولت الأل�سن عباراتها ،وكان
ال�شيخ عبد العزيز ،يعني �أن الإجنليز اتخذوا من ا�سم �سعد ،ومن �شخ�صه �ستا ًرا
ي�سدلونه على �أعمالهم يف الوزارة ،وهذا هو موطن ظلمهم له وملا�ضيه.
ومل تنته هذه املعركة �إال لتف�سح مكانًا ملعركة �أبعد مدى ،و�أطول عم ًرا ،تلك
هي املعركة التي دارت بني «اللواء» ورئي�س حتريره ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش،
وبني «اجلريدة» ورئي�س حتريرها �أحمد لطفي ال�سيد.
وقد بد�أت هذه احلملة بت�صريح �أدىل به �أحمد �شوقي �أمري ال�شعراء يف �شهر
�سبتمرب �سنة 1908م� ،إىل جريدة امل�ؤيد ،قال فيه�« :إن اخلديو ال ي�ستطيع �أن مينح
البالد د�ستو ًرا بغري �إرادة الإجنليز» .وقد جاء يف �أعقاب هذا الت�صريح ت�صريح �أدىل
به يف �أكتوبر من ال�سنة نف�سها �إلدون جور�ست املعتمد الربيطاين قال فيه�« :إن
بريطانيا لن متنح م�صر د�ستو ًرا ،و�إنه ال يغري من موقف بريطانيا �أن يكون ال�سلطان
عبد احلميد � -سلطان تركيا  -قد منح بالده د�ستو ًرا �إذ ال ت�أثري ملا يجري يف تركيا
على جمريات الأمور يف م�صر» .فانهال ال�شيخ عبد العزيز على ًّ
كل من �شوقي
و�إلدون جور�ست ،واملقطم تقري ًعا ،وتندي ًدا.
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وحدث �أن خطب اللورد كرومر يف بريطانيا ،بعد عزله من من�صبه كمعتمد
لربيطانيا يف م�صر ،بعد حادثة دن�شواي ،فقال يف خطبته مثلما قال خلفه يف م�صر،
جور�ست ،من �أن ح�صول الأتراك على د�ستور ال ي�ؤدي �إىل منح امل�صريني الد�ستور،
ورمى امل�صريني ب�أنهم ال يهتمون بانتخاب �أع�ضاء جمل�س �شورى القوانني ،وال
مييلون �إىل تعليم �أوالدهم .ف�شن عليه ال�شيخ جاوي�ش حملة �ضارية ،وملا مل يعجب
ال�شيخ م�سلك بع�ض �أع�ضاء جمل�س �شورى القوانني ،الذين مييلون �إىل احلكومة
يوجه �إليها نقد� ،أ�صالهم من قلمه نا ًرا حامية ،فنه�ضت
كل امليل ،ويكرهون �أن َّ
جريدة «اجلريدة» للدفاع عنهم ،فا�شتبك ال�شيخ معها ،وكان املجل�س قد قرر حرمان
مندوب جريدة اللواء من ح�ضور جل�ساته ،ف�أخذ �أحمد لطفي ال�سيد يدافع عن
م�سلك املجل�س ويتهم ال�شيخ بالتهور والعنف ،و�أنه بعنفه يحاول �أن يقطع عالقات
لطفي ال�سيد ب�أ�صدقائه يف احلزب الوطني ،فالتفت �إليه ال�شيخ مبواقفه من �صاحب
اللواء حال حياته ،ومن تطاوله عليه ،ثم ّذكره بعجزه عن الدفاع عن املتهمني
الأبرياء يف ق�ضية دن�شواي.
ات�سع نطاق معركة الد�ستور ،وكان ال�شيخ عبد العزيز ال يدع �أم ًرا يت�صل
بهذه املعركة� ،إال اتخذه ذريعة لتعميقها ،من ذلك �أن �شاه �إيران �صرح لوكالة
رويرت يف  24من نوفمرب  1908ب�أن املتعلمني من �أفراد �شعبه ال يرغبون يف جمل�س
فتفجر
نيابي �أو د�ستور ،و�أن علماء الدين قد �أفتوا ب�أن املجل�س خمالف لل�شرعَّ ،
غ�ضب ال�شيخ عبد العزيز يف مقال ننقل �إليك منه:
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«مل يبلغ ال�شاه بغيته مبا �أنزل ب�أمته من الكوارث ال�ساحقة املاحقة ،فتاب �إىل
تلك التك�أة( )1التي طاملا توك�أ عليها �ضعاف الإميان من �أمراء امل�سلمني ،فجمع حوله
من الدين عمائم كالنمائم( ،)2وحلى كذيول اخليل ،جب ًبا ك�أنها �أوراق الكرنب،
و�سبحا ال تقل حباتها عن بي�ض احلمام ،و�أل�س ًنا ال تريح كاتب ال�سيئات».
ً
كان اللورد كرومر يرخي حبل النقد ل�صحف احلزب الوطني ،ال �إميانًا منه
بحرية الر�أي ،بل ا�ستهانة مبا ي�ستطيعه «اللواء» وما ت�ستطيعه خطب م�صطفى كامل،
ولكن مل يكن كرومر ليحتمل وط�أة �صحف احلزب الوطني ،لو قدر له البقاء يف
من�صبه ،بعد حادثة دن�شواي يف  13من يونية �سنة 1906م ،فقد ظهر للإجنليز
وللأجانب جمي ًعا �أن احلركة الوطنية امل�صرية لي�ست حركة �سطحية ،تقت�صر على
ت�أييد الطبقة املتعلمة من طالب املدار�س العليا ،وبع�ض طوائف املتعلمني من
املحامني ومتو�سطي املوظفني يف احلكومة و�صغارهم ،بل �إنها تعبري عن �شعور �شامل
غامر ،و�إنَّ قوتها تزداد مع الأيام ،وقد كانت دعوى االحتالل �أن الفالحني معه
و�أنهم �سعداء مبا �أ�سداه �إليهم من خري ،وما وفَّره لهم من حرية بعد عهد ال�سخرة
والكرباج ،فلما وقعت حادثة دن�شواي ،وثبت �أن الذين ت�شاحنوا مع ال�ضباط
الإجنليز هم من �صميم �صغار الفالحني �سقطت حجة االحتالل ،ومل يعد يدري
يعدل قانون املطبوعات
كيف يلفق لنف�سه دفا ًعا؛ لذلك مل يكن هناك ُب ٌّد من �أن َّ
ف ُع ِّدل ،و�أ�صدرت احلكومة قانونًا جدي ًدا يف  28من مار�س �سنة 1909م ،و�أ�صبح
( )1التك�أة :ما ميكن االتكاء عليه.
( )2النمائم� :إف�ساد ذات البني.
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من حق احلكومة مبقت�ضى هذا القانون� ،أن توقف ال�صحف �إدار ًّيا ،كما �أحيلت
ق�ضايا ال�صحف �إىل حمكمة اجلنايات بد ًال من حمكمة اجلنح ،بعد �أن َب َّر أَ� الق�ضاء
االبتدائي ال�شيخ جاوي�ش يف ق�ضية الكاملني كما َم َّر بنا .لذلك كان على ال�شيخ
�صريحا،
�أن يخو�ض معركة حرية ال�صحافة ،وقانون املطبوعات ،فخا�ضها كالعادة ً
حا ًّدا ،عنيفًا ،على �أعداء ر�أيه وخ�صوم فكرته ،وقد بد�أ احلملة مبقال ن�شره يف 23
من مار�س يف تلك ال�سنة ودع فيه قلمه وقال:
«�أيها القلم لو كنت �سيفًا لأغمدتك يف �صدر من يحاربونك �أو �سه ًما
لأنفذتك �إىل �أعماق قلوبهم ،ولو كنت جوا ًدا لوجدت لك يف ميادين النزال
اال َ
جم ً
للك ِّر وال َف ِّر».
«�أيها القلم ا�ستالنوا عريكتك( ،)1وا�ستهانوا بقوتك ،و�آمنوا جانبك ،فمدوا
�إليك ي ًدا جمرمة ما كان �أوالها �أن تقطع».
ومل مير �إ�صدار قانون املطبوعات يف ي�سر و�سهولة ،ف�إن حركة املقاومة �أخذت
�شك ًال جدي ًدا� ،إذ اعتنقت اجلماهري مبادئ احلزب الوطني ،فخرجت جموعها يف
�أول �إبريل �سنة 1909م �إىل ال�شوارع ،وعقدت اجتما ًعا �ضخ ًما يف حديقة اجلزيرة،
وتدفقت �إىل القاهرة بعد مرورها على كوبري ق�صر النيل ،وا�ضطرت احلكومة �إىل
�أن حت�شد قوات البولي�س بقيادة حكمدار العا�صمة الربيطاين هاريف با�شا ،ثم ملا مل
( )1العريكة :الطبيعة وا ُخللق.
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تفلح هذه القوات يف ت�شتيت املتظاهرين وتفريق �صفوفهم ا�ستعانت بخراطيم مياه
املطافئ ،ثم بفرقة من فر�سان اجلي�ش.
وا�ستمرت حملة اللواء ،يغذيها قلم ال�شيخ جاوي�ش ،و�أقالم ُك َّتاب اللواء
و�شعرائه ال�شبان ،ومنهم ال�شيخ علي الغاياتي الذي ن�شر له اللواء يف نف�س العدد
الذي ن�شر فيه ال�شيخ عبد العزيز مقاله ،ق�صيدة جاء فيها:
�أعبا�س هذا �آخر العـــــهد بيننا

فال تخ�ش منا بعد ذاك عتابا

وني�أ�س من �آمالنـا فيك كلما

ق�ضيت علينا �أن نكون غ�ضابا

و�أر�ضيت �أعداء البالد و�أهلها

و�أ�صليتنا بعد الوفاق عـــذابا

�أال �أمطــر اهلل الــوزارة نقمــة

وال بلغت ممـــا تـــروم مـرامــــا

ومل يكن ممك ًنا �أن ت�سكت احلكومة وال ا ِلإجنليز على بقاء ال�شيخ جاوي�ش
خارج ال�سجن ح ًّرا ،فانتهزت فر�صة ن�شره يف  28من يونية مق ً
اال يف ذكرى
دن�شواي ،اعتربت �أن فيه قذ ًفا يف حق كل من بطر�س (با�شا) غايل رئي�س الوزراء
ورئي�س حمكمة دن�شواي وفتحي زغلول (با�شا) ع�ضو هذه املحكمة ،والذي يقال
�إنه هو الذي كتب احلكم ،وحممد يو�سف املحامي ،فدعته للتحقيق معه يف  7من
يوليه ثم قدمته للمحاكمة يف  17من يولية ،ويف  25من �أغ�سط�س �صدر احلكم
احتجاجا
بحب�سه ثالثة �أ�شهر ،ف�أثار احلكم �سخط ال�شعب ،وت�ألفت املظاهرات
ً
عليه ،واحتاطت احلكومة ملنع هذه املظاهرات ،وملا ُز َّج بال�شيخ �إىل ال�سجن امتلأت
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�صحف احلزب الوطني مبقاالت غاية يف العنف �ضد احلكومة ،وجتاوز العطف على
ال�شيخ م�صر فكتب ال�شاعر اللبناين �إيليا �أبو ما�ضي ق�صيدة كان مطلعها:
لئن حجبوك عن مقل الربايا

فما حجبوا هواك عن القلوب

�أما ال�شاعر �أحمد ن�سيم فقد نظم ق�صيدة كان مطلعها:

يا نازل ال�سجن حمفو ًفا ب�إكبار هون عليك فما يف ال�سجن من عار

وخرج حممد فريد وجدي ،وهو الكاتب الهادئ ،الذي ال يعرف عنه عنف
العبارة وال �شدتها ،فقد كتب مق ً
اال يف جريدة «الد�ستور» بد�أه ببيت �شعر:
وما على الترب( )1عار

يف النـــار حني يقلب

�أما ال�شيخ الغاياتي فعلى عادته ذهب �إىل �أق�صى الغاية فقال يف ق�صيدته:
�أنت الربيء ومن يخا

لك جمر ًما هو جمـرم

وت�أيد احلكم من حمكمة اال�ستئناف ،و ُرف�ض الطعن الذي ُق ِّدم ملحكمة
النق�ض.
ويف الوقت الذي كان فيه ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش يف ال�سجن ،اكتتب
�أن�صار احلزب الوطني ،واملعجبون بال�شيخ مببلغ كبري ا�شرتوا به و�سا ًما من حرير
( )1الترب :هو الذهب اخلام قبل ت�شكيله.
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ثمني ،مزين بثالث قطع ذهبية مر�صعة بالأحجار الكرمية ،فلما �أطلق �سراحه �أقيم
له احتفال يف فندق �شربد ،و�سلم له الو�سام ،وملا خرج من االحتفال يف م�ساء يوم
 22من فرباير �سنة 1908م ،اجتمعت الألوف خارج الفندق ،ل ُت َح ِّييه وترفعه فوق
الأعناق.
وفا�ض َم ِعني ال�شعر يف هذه املنا�سبة ،فنظم ال�شعراء ق�صائد جميلة يف حتية
ال�شيخ ،ومتجيد وطنيته و�شجاعته وكان من ال�شعراء� ،شاعر �شاب هو ال�شيخ طه
ح�سني الذي قال:
		
الآن حق لك الثناء

فلتحيى وليحيى الثناء

وكان االحتالل ي�ؤمل يف �أن ال�سجن �سيوهن من عزم ال�شيخ جاوي�ش
و�سي�سلمه �إىل �أ�سلوب �أكرث اعتدا ًال ،ولكن ال�سجن ،وحفاوة ال�شعب ،مل يزيداه
�إال �ضراوة يف القتال ،فكان البد من حب�سه مرة �أخرى ،وقد �أتيحت للحكومة هذه
الفر�صة حني �صدر ديوان «وطنيتي» لل�شيخ علي الغاياتي يف يونية �سنة 1910م،
وكان قد �أهدى ن�سخة منه لل�شيخ علي يو�سف �صاحب جريدة امل�ؤيد ،الذي ما
كاد يت�صفحها ،حتى كتب يف  4من يولية �سنة 1910م ،مق ً
اال ي�ستعدي فيه
النيابة على �صاحب الديوان ،ومل يكن هذا الديوان �سوى جمموعة من الق�صائد
ن�شرها �صاحبها تبا ًعا يف جريدة اللواء ومل جتد النيابة وقتذاك فيها ما ي�ستحق
امل�ؤاخذة ولكنها فرحت �أ�شد الفرح ب�صدور الديوان ،ومبقدمتي الديوان اللتني
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كتب ال�شيخ جاوي�ش �إحداهما ،وكتب حممد فريد رئي�س احلزب الوطني الثانية
وقد ر�أت النيابة �أن املقدمتني تنطويان على حتبيذ ق�صائد الديوان التي تنطوي
بدورها على حت�سني جرائم القتل وغريها ،فحقق مع ال�شيخ جاوي�ش ،يف �سرعة
وقدم للمحكمة ل ُي ْق َ�ضى عليه بال�سجن ثالثة �أ�شهر مع النفاذ يف  7من �أغ�سط�س
�سنة 1910م وخرج منه يف  4من نوفمرب لي�ست�أنف جهاده� ،أ�شد عز ًما ،و�أق�سى
على خ�صوم فكرته وعقيدته...
وكان حممد فريد خارج البالد عند حماكمة ال�شيخ جاوي�ش ،فلما عاد
�أقيمت عليه الدعوى يف  23من يناير 1911م ،وحكم عليه بال�سجن �ستة �أ�شهر
مع النفاذ� ،أما �صاحب الديوان نف�سه ،ال�شيخ علي الغاياتي ،فقد حكم عليه غياب ًّيا
باحلب�س �سنة ،وكان قد هاجر قبل املحاكمة �إىل تركيا..
ومقدمتا حممد فريد وال�شيخ عبد العزيز لديوان «وطنيتي» ،مل تكونا
مقالني �سيا�سيني ،فح�سب ،بل كانتا قبل كل �شيء دعوة ل�شعر جديد يهجر
املعاين املوروثة ،والأ�ساليب امل�ألوفة ،ويجدد يف �أ�ساليبه ومعانيه ويت�صل باحلياة،
ويحتفل مبا يجري يف دنيا النا�س..
قال ال�شيخ عبد العزيز:
«قد يتوهم بع�ض املت�شاعرين� ،أن ال�شعر هو تلك اجلمل املوزونة ذات ال َّرو ِّي
امللتزم ،فرناهم �أجر أ� ما يكونون يف تق�صيد الق�صائد واالنت�ساب �إىل دعوى ال�شعر
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معتمدين على جهل كثريين ب�أ�سرار ال�شعر ومزاياه� ..إذا �شئت �أن تعرف جيد
ال�شعر فدع عنك تفاعيل البحور ،والتزام احلروف ومحُ َ ِّ�سنات الألفاظ ،واعترب مبا
يرتكه يف نف�سك من الأثر».
كان �أمام ال�شيخ جاوي�ش بعد ذلك �أن يخو�ض معركة كربى ،من �أكرب
معارك بالده ،تلك معركة القناة ،فقد تفاو�ضت احلكومة امل�صرية خالل �سنة
� 1909س ًّرا مع �شركة قناة ال�سوي�س ِّملد امتياز �شركة القناة �أربعني عا ًما بعد
نهاية هذا االمتياز يف �سنة 1968م مقابل �أربعة ماليني من اجلنيهات تدفع مل�صر
�أق�سا ًطا ،وقد ا�ستطاع حممد فريد رئي�س احلزب الوطني �أن يح�صل على ن�سخة
كاملة لهذا امل�شروع يف �أكتوبر �سنة 1909م فاجتمعت يف احلال ،اللجنة الإدارية
للحزب الوطني وطالبت بعر�ض هذا امل�شروع على اجلمعية العمومية ،التي كانت
وقتذاك املجل�س النيابي للبالد ،دون �أن يكون لها من املجال�س النيابية حتى
جمرد اال�سم..
وكتب ال�شيخ جاوي�ش �أول مقال يف هذا ال�ش�أن يف  26من يونية �سنة 1919م
وك�أمنا كان يقر أ� امل�ستقبل يف كتاب مفتوح قال:
«يقر�أ امل�صري كل يوم ما تن�شره �شركة القناة من التقارير الدالة على ما
يجني مالكها من الغالت العظيمة ،والربح الزائد يف كل عام ،فيفكر يف نف�سه:
متى......؟ متى يعود ملك هذه القناة �إىل م�صر؟ متى ينق�ضي �أمد امتياز هذه
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ال�شركة القاب�ضة على مفتاح هذا الكنز ،حتى تتمكن م�صر من ا�سرتداد فيئها
امل�سلوب ،مع تراثها املنهوب؟ متى ي�ضاف �إىل مالية م�صر من َغ َّلة هذه القناة عدة
ماليني من اجلنيهات يف كل عام ،فت�ستطيع بذلك �أن تق�ضي من ديونها ،وت�صلح
من �شئونها ،وتعد لنف�سها �إذا �شاءت ما يزيدها �أمام �أعدائها قوة وب� ًأ�سا؟».
وا�ضطرت احلكومة حتت �ضغط مقاالت حممد فريد وال�شيخ جاوي�ش
وباقي ال�صحف امل�صرية حتى ما كان منها معتد ًال ،وموال ًيا لالحتالل� ،أن تعر�ض
امل�شروع على اجلمعية العمومية ،و�أن حترتم قرار هذه اجلمعية ولو �أن قرارات هذه
اجلمعية ال تلزم احلكومة �أ�ص ًال.
ف�أخذ ال�شيخ جاوي�ش ،يب�صر �أع�ضاء اجلمعية العمومية بواجبهم ويدعوهم
�إىل ال�صمود والثبات ،و�أال يلقوا ب ً
اال �إىل تهديدات احلكومة ووعودها وذكرهم ب�أن
بريطانيا كانت تربر احتاللها مل�صر ب�أن لها وراء قناة ال�سوي�س �أمال ًكا ،و�أن لها يف
�شركة القناة �أ�سه ًما ،ف�إذا امتد �أجل �شركة القناة �أربعني عا ًما بعد مدته املن�صو�ص
عليها يف عقد ال�شركة كان معنى ذلك �أننا نطيل �أمد االحتالل ب�أيدينا...
وكانت ريا�سة اجلمعية معقودة للأمري ح�سني كامل �شقيق اخلديو عبا�س،
فلما خرج عن واجب ا َحل ْي َدة( )1الذي يجب على رئي�س كل هيئة احرتامه مل
يرتدد ال�شيخ جاوي�ش يف تعنيفه قائ ًال:
( )1ا َحل ْيدة :عدم امليل �إىل �أي طرف من �أطراف اخل�صومة.
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«كنا نرى فلتات ،يظهر فيها الأخري مبظهر الهازئ بواجب احليدة ،الكاره
حلرية الآراء ،امليال لتع�ضيد احلكومة ،و�أخذت تلك الفلتات تزداد يف الأيام
الأخرية ،حتى بد�أ الأمري يظهر �شي ًئا ف�شي ًئا مبظهره احلقيقي ،وجاءت م�س�ألة قناة
ال�سوي�س ،ف�إذا بالأمري قد خرق �أبرز �صفة يتحلى بها ر�ؤ�ساء املجال�س النيابية ،وهي
التزام احليدة».
وتدور املعركة يف اجلمعية العمومية ،ويقف �سعد زغلول وزير املعارف �آنذاك،
ليدافع عن امتياز القناة ،باذ ًال كل جهد ،منتف ًعا بكل حجة ،معتم ًدا على قدرته
اخلطابية ،ولكن اجلمعية العمومية ،رف�ضت امل�شروع مبا ي�شبه الإجماع �إذ مل ي�شذ
عن ا ِلإجماع �سوى ع�ضو واحد هو مرق�ص �سميكة.
لكن يف حياة ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش جان ًبا ،يقت�ضي الإن�صاف من كل
م�ؤرخ �أن يجليه( ،)1و�أن يبدد ما انعقد حوله من �سحب ال�شبهات الظاملة ،ذلك هو
اجلانب الذي رمي فيه ال�شيخ بتهمة التع�صب �ضد الأقباط ،و�إثارة النزاع الطائفي
يف م�صر..
وقد َي ْجفَل( )2بع�ض امل�ؤرخني من تناول هذا اجلانب ،بدعوى �أن ذلك مما
ال يتفق مع وحدة البالد املتينة الثابتة ،التي جعلت احلديث يف هذا ال�ش�أن �إثارة
ملا�ض كريه �أو ً
حتريكا لذكريات م�ؤملة ولكن مع ت�سليمنا ب�أن هذا احلافز جليل
(ُ )1ي ْج ِل َيه :يبينه ويو�ضحه.

( )2يجفل :ي�شرد وينفر.
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�ضحى به
و�سام� ،إال �أن تاريخ ال�شيخ �أمانة يف ذمم و�أعناق امل�ؤرخني ،وال ي�سوغ �أن ُي َّ
ٍ
العتبار فقد قيمته الآن..
ونحب �أن نبادر ب�أن ن�ش�أة ال�شيخ ،وم�صادر ثقافته ،ومعارفه حتول بينه وبني
�أن يكون هذا الكاتب الأحمق الذي تعبث به �آفات التع�صب ال�ضيق .فقد كان
منذ بداية حياته العلمية والعملية من علماء التجديد واالجتهاد ،الذين يريدون
للإ�سالم �أن يخرج من احليز املحدود الذي و�ضعه فيه جمود بع�ض علمائه،
وانطوا�ؤهم على �أنف�سهم ،وبعدهم عن موارد الثقافة عند غري امل�سلمني ،وتطورات
ال�سيا�سة واالجتماع يف الدنيا.
وكان ال�شيخ جاوي�ش فري ًدا بني جميع الأزهريني؛ لأنه يف �أيامه كاد يكون
الأزهري الوحيد الذي تعلم يف الأزهر ودار العلوم ،ثم يف بريطانيا ثم كاد يكون
وحده الذي وقع عليه اختيار جامعة بريطانية عريقة ،كجامعة �أك�سفورد ،ولو الحظ
عليه الر�ؤ�ساء الربيطانيون يف م�صر� ،أو الأ�ساتذة الربيطانيون يف لندن ،هذه الآفة
ملا ر�شحوه للوظيفة التي ر�شح لها ،وهي وظيفة جتعله �صاحب �أثر على التالميذ
الربيطانيني الذين يتلقون عنه العلم ،وهم بعد �شبان...
ويجب �أن ن�ستح�ضر لأذهاننا �صورة احلالة ال�سيا�سية ،يف الفرتة التي اندلعت
فيها نريان فنت اخلالف بني الإخوة امل�سلمني والأقباط ففي �سنة  1910وما قبلها،
كان االحتالل الربيطاين مير يف �أحرج �أدواره ،فقد كان ممثلو االحتالل وكبار

28

فتحـي ر�ضـوان

28

موظفيه ،يخدعون �أنف�سهم ب�أن امل�صريني ا�ستناموا لالحتالل وارت�ضوه ،و�أن خطب
م�صطفى كامل ومقاالته وحماوالته مل حترك �ساك ًنا ،و�إن �أثارت الإِعجاب به و�إن
كانت قوية �إال �أنه كان �إعجابًا �سلب ًّيا يقنع بالتحية والهتاف ،وقراءة اللواء وال يخطو
بعد ذلك خطوة ،فلما ات�ضح ل إِلجنليز �أن احلركة �أكرب من ذلك ،و�أقوى ،عز عليهم
�أن مينوا بالهزمية ،ف�أ�صبح ممك ًنا �أن يثار نزاع م�صطنع بني الأقباط وامل�سلمني ،ي�شكو
فيه الأقباط من �ض�آلة حظهم يف املنا�صب احلكومية ،والواقع �أن الأمر كله كان
يف ذلك احلني للإجنليز ،وقد كانوا الآمرين ال َّناهني ،ومل يكن الوزراء امل�صريون،
�سوى واجهات تخفي وراءها الر�ؤ�ساء الربيطانيني وحتميهم من النقد..
و�إذا رجعنا �إىل �أ�صل الق�ضية التي انتهت مبقال ال�شيخ جاوي�ش الذي ن�شر
يف اللواء يف  17من يونية �سنة 1908م حتت عنوان «الإ�سالم غريب يف بالده»
ر�أيناها تبد أ� مبقاالت ين�شرها جندي �إبراهيم �صاحب جريدة الوطن يف جريدته
ي�شكو فيها من مظامل تقع بالأقباط ،ويقرتح ت�أليف وفد ملقابلة احلكومة لعر�ض
هذه املظامل ،ثم ين�شئ �أخنوخ فانو�س جمعية �أو هيئة ا�سمها «جمتمع ا ِلإ�صالح
القبطي» ،لنف�س الغاية،
فيت�صدى الأ�ستاذ وي�صا وا�صف املحامي وع�ضو اللجنة
َّ
ا ِلإدارية للحزب الوطني ،لهذه املحاوالت ويكتب مق ً
اال يف اللواء يوجه فيه
احلديث لأخنوخ فانو�س يقول له فيه�« :شكلت جمعية �سميت مبجتمع الإ�صالح
رئي�سا ثم دعتنا �إىل
القبطي ،فانتخبت لها رئي�س الطائفة ا ِلإجنيلية (الربوت�ستانتية) ً
االنتظام يف �سلكها ،ف�س�ألناها :ما غر�ضك ،و�إىل �أي �شيء ترمني؟� ..إن كنت حزبًا
�سيا�س ًّيا فنحن لك �أعداء � َّألداء».
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وهاج غ�ضب جريدة الوطن على الأ�ستاذ وي�صا وا�صف ،و�أ�سمته يهوذا
الإِ�سخريوطي ،وا�شتدت حملتها على اللواء وعلى ال�شيخ جاوي�ش وعلى احلزب
الوطني واللواء �صامت ال يجيب على هذه احلملة؛ لأنه يعلم �أنها ال متثل الأقباط
يف قليل �أو كثري ،و�أن الإِجنليز ي�سرهم �أن تقع الفتنة بني �أبناء الوطن الواحد ،وي�صرح
بذلك فع ًال يف مقال ن�شر باللواء يف يوم  4من يونية �سنة 1908م جاء فيه:
«ها هو ذا ال�سري جور�ست يريد �أن يقدم لقومه قبل �سفره �إىل لوندره ما يثبت
لها مهارته ،حتى �إذا حط بها الرحل ،وخال �إىل �أويل الأمر فيها قال :ه�أنذا قد نلت
ما مل ينله �سلفي ،وجنحت فيما ف�شل فيه �أ�ستاذي �إذ حاول اللورد كرومر مرا ًرا
التفريق بني عن�صري الأمة ،وطعن امل�سلمني بالأقباط والأقباط بامل�سلمني ،فلم
ينجح ومل يفلح ،ولكني متكنت ب�إ�شارة �صغرية مني �إىل فريق من �صغار املوظفني
يجد وراءها وال ي�صل».
�أن �أوجد الفكرة التي كان اللورد ّ
ولعل هذه العبارة وحدها كافية يف الك�شف عن الأ�سلوب الذي تناول به
ال�شيخ جاوي�ش منذ بداية الفتنة هذا املو�ضوع ،وهو �أ�سلوب الوطني الذي يحر�ص
غاية احلر�ص على وحدة الأمة ،وهو يف الوقت نف�سه �أ�سلوب ال�سيا�سي الذي
يعرف �أن الإجنليز بذلوا كل ما يف و�سعهم للتفريق بني امل�سلمني والأقباط ومل
ينجحوا عندما كانت احلركة الوطنية يف بدايتها ،فال يجوز لزعماء هذه احلركة،
حينما ي�شتد �ساعدها� ،أن يعينوا �أعداءها على �ضربها يف �أقوى مقاتلها...
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ولكن االحتالل واالحتالليني ا�ستمروا يف النفخ يف نار هذه الفتنة حتى
جتاوز كاتب ا�سمه ف�ؤاد كامل حد البحث يف العالقة بني امل�سلمني والأقباط �إىل
الطعن يف الإ�سالم ذاته� ،إذ قال يف مقال ن�شر يف  15من يونية �سنة 1908م� :إن
االعتزاز بالقوة واال�ستهتار بال�ضعيف ،هما احلجران اللذان بني عليهما ما ي�سمونه
جمد الإ�سالم ،واحلق �أنه كان من ال�صعب على رجل كال�شيخ جاوي�ش طبع على
العنف يف مناق�شة خ�صومه امل�سلمني قبل غريهم من الربيطانيني والأجانب� ،أن
ي�صطنع �أ�سلوبًا �آخر يف الرد على اعتداء كهذا ،واقع على دينه ال�سيما �أنه يعلم �أن
كاتب املقال مدفوع من �أعداء امل�صريني الأقباط وامل�سلمني على ال�سواء ،فا�شتد
عليه يف القول كعادته ،وبنف�س الأ�سلوب الذي خا�ض به كل معاركه ال�سيا�سية
من �أجل الد�ستور وقناة ال�سوي�س وحرية ال�صحافة ،وهو مل ينل من الأقباط ومل
مي�س�سهم ب�سوء بل قال:
«ولو كنتم ع�شتم ربع هذا الزمن الذي ع�شتموه مع امل�سلمني مع الإجنليز
لأحلقوكم باجلن�س الأحمر يف �أمريكا� ،أو ال�صنف الأ�سمر يف �أ�سرتاليا».
ثم �إن هذا املقال نف�سه الذي ذهبت �شهرته يف الآفاق وردد النا�س عباراته
كدليل تع�صب جاوز كل حد ،ما ين�ضح برباءة ال�شيخ مما ن�سب �إليه فقد قال:
«ع�شنا يف هذه البالد ده ًرا طوي ًال فكنا كما �شاء لنا الإ�سالم �إخوانًا يف الوطنية
�شركاء يف املرافق احليوية نتجاور ونتزاور ،ونت�شاور ونت�سامر ،ونتعا�شر ونتنا�صر».
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على �أن هذه الفتنة مل تلبث �أن انطف�أت حينما �أدرك الذين من خلفها
�أنه ال طائل من حتتها ،و�أن جمموع ال�شعب يف قرى الريف وال�صعيد من �أقباط
وم�سلمني ،بقوا على �سابق عهدهم من توا�صل وتوا ّد ك�أن هذه احلملة مل تقع .وقد
توقفت اللواء منذ �أواخر �شهر يولية عن موا�صلة الكتابة يف هذا املو�ضوع ومل تر ّد
على جريدتي الوطن وم�صر..
حتى وافى ر�أ�س ال�سنة الهجرية ،واحتفل احلزب الوطني بها ،فح�ضر
االحتفال الأ�ستاذ مرق�ص حنا املحامي وع�ضو جمل�س �إدارة احلزب وخطب فيه
قائ ًال« :جئت لأقول لكم كلمة �صغرية يف مبناها كبرية يف معناها ،وهي مهما قيل
ويقال عن مقاطعتنا وتدابرنا فنحن �إخوان يف الوطن».
ورد عليه ال�شيخ جاوي�ش بقولهُ « :ر َّب �ضارة نافعة ،فلقد كان نتيجة تباعد
الطرفني زم ًنا �أن حم�ص اهلل املخل�صني منهم للجمع بينهم ،فالطرفان مل يخلقا �إال
ليتحدا».
وقامت ثورة �سنة 1919م وال�شيخ جاوي�ش خارج الوطن ،وتويف املرحوم
حممد فريد يف �أملانيا يف  15من نوفمرب يف تلك ال�سنة فوقف على قربه ال�شيخ
جاوي�ش ي�ؤنبه ،وقد م�س بطبيعة احلال ما جرى يف فتنة �سنة 1908م ،وانطلق على
�سجيته يقول:
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«�أب�صر فريد كيف احتدت كلمة ال�شعب وتعاقدت خنا�صره� ،إذ �أ َّلف اهلل بني
قلوب �أحزابه وطوائفه ،و�أ�صبحوا بنعمة اهلل �إخوانًا ،وكانوا على �شفا حفرة من النار
املفدى �أطفال الأمة
ف�أنقذهم اهلل منها� ،أب�صر فريد كيف ناف�س يف �سبيل الوطن ّ
ال�شيوخ ،ون�سا�ؤها الرجال ،وم�سيحيوها امل�سلمني وكيف تعانق الهالل وال�صليب،
والتقى القر�آن والإِجنيل ،وتعانق ال�شيخ والق�سي�س»..
ولعل �أجمل ما ميكن �أن نختم به القول يف هذا اجلانب من حياة ال�شيخ
جاوي�ش �أن نذكر �أن ال�شيخ ر�شح نف�سه النتخابات �أول برملان ينعقد يف م�صر
وذلك يف �سنة 1923م فهاجمه مناف�سه واحلزب الذي كان ي�ؤيده� ،أفتدري من
جاء لن�صرة ال�شيخ جاوي�ش للإ�شادة به وبوطنيته؟ جندي «بك» �إبراهيم �صاحب
جريدة الوطن ،الذي كان �أول من حمل عليه �سنة  1908ورماه بتهمة التع�صب،
وكراهية الأقباط ،و�أيده مبقال طويل حار ،ن�شره يف جريدة الوطن ،يف عددها
ال�صادر يف  21من دي�سمرب �سنة 1923م.
يح�سب الكثريون �أن احلمالت التي قام بها اللواء لعهد م�صطفى كامل ثم
�صراخا عنيفًا يف الهواء وكانت حما�سة كالمية
لعهد عبد العزيز جاوي�ش كانت ً
م�سرفة ،و�أنها مل تجُْ ِد �شي ًئا ،و�أن �أ�سلوب التعقل والتب�صر الذي التزمه خ�صوم
وخ ْط ِب و ِّد ِهم ،وتبادل
اللواء ،والذي مال بهم �إىل �صداقة االحتالل وممثليهَ ،
الر�أي معهم ،والأخذ بن�صيحتهم ،هو الطريق ال�سوي ال�سليم.
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وما ذهب �إليه ه�ؤالء هو اخلط�أ بعينه ،ف�إن هذه احلمالت  -و�إن ات�سمت
بالعنف وال�شدة �أحيانًا  -كانت كالقوارع( )1التي تخرج النا�س من جمودهم،
وتبث ال�شجاعة واحلرارة يف قلوبهم و�أع�صابهم ،وكانت وحدها ال�سبب يف كل
ما �شمل البالد من الرغبة يف الإِ�صالح وكراهية النظام القدمي وامليل �إىل جتديد
التفكري الديني واالجتماعي ،فلوال هذه ال�صيحات املدوية التي ان�شق عنها قلب
م�صطفى كامل وعبد العزيز جاوي�ش ملا قامت حركة �إ�صالح ديني ،وال ترجم كتاب
عن اللغات الأوربية ،وال نبتت فكرة �إن�شاء جمعية خريية� ،أو بناء م�ست�شفى� ،أو
�إقامة جامعة �أو �إر�سال بعثة للخارج.
وقد �صورت جريدة فرن�سية يف �سنة 1909م �أثر اللواء ،فقالت :قد �شرح
�أحد ال�سائحني الذين جالوا يف الديار امل�صرية ذلك فقال:
«�إن الذي يزور الآن قرى م�صر يرى فيها �أم ًرا م�ستحدثًا ما كان ليخطر على
بال �أحد ،يرى حلقات من الفالحني ملتفني حول رجل يت�صدر م�صطبة فين�صتون
�إليه ،وهذا الرجل يف العادة من الق�صا�صني الذين يتلون الق�ص�ص القدمية ولكنه
يقر�أ الآن اللواء ،ويفهم الفالحون ما يتلوه عليهم ،وبذلك يبذر يف قلوب �أولئك
الذين مل ي�ألفوا منذ �أجيال غري اخل�ضوع ،بذرة جديدة قد تنمو وتثمر يف م�ستقبل
الأيام».
( )1القوارع :امل�صائب.
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على �أن ن�شاط احلزب الوطني وال�شيخ جاوي�ش ،مل يذهب كله جه ًدا
�سيا�س ًّيا ،بل �إنه التفت يف عناية واهتمام بالغني �إىل النواحي االقت�صادية
واالجتماعية ،وبذر فيها بذو ًرا كانت هي �أ�صول ما �شاهدته البالد بعد ذلك من
تطورات وحركات حترر اجتماعي وحترر اقت�صادي على �أو�ضاعه القدمية ال�ضيقة
الكريهة.
بد�أ احلزب الوطني يف �إن�شاء «مدار�س ال�شعب» لتوفري الثقافة ال�سيا�سية
واالجتماعية للعمال يف املدن ،وقام ال�شيخ جاوي�ش بتدري�س مادة الدين ،وقد
بد�أت هذه املدار�س بواحدة يف بوالق حي العمال و�أردفت بثالث مدار�س �أخرى
يف �أق�سام اخلليفة و�شربا والعبا�سية ،ودعا احلزب الوطني �إىل �إن�شاء نقابات للعمال،
وكانت باكورة هذه النقابات نقابة عمال امل�صانع اليدوية ،فقام ال�شيخ جاوي�ش
بو�ضع قانونها ،و�أ�سندت �إليه ريا�ستها� .أما التعليم فقد كان ميدان ال�شيخ املف�ضل،
وكان هو جواده املجلي()1؛ ولذلك ال يتوالنا �شيء من الده�شة حينما نطالع
الربنامج الذي �أعده ال�شيخ ِلإ�صالح التعليم يف بالدنا ،فتقع �أب�صارنا على �أفكار
متقدمة مبعيار الزمان الذي و�ضع فيه هذا الربنامج ومعيار زماننا نحن ،فقد اقرتح
مث ًال �إن�شاء «ريا�ض الأطفال» و�أ�سماها «ب�ساتني الأطفال» يتلقن فيها الطفل منذ
بلوغه الثالثة الأغاين والأنا�شيد والر�سم والألعاب حتى يبلغ ال�سابعة ثم حينما
نراه �شديد العناية بالتعليم الفني الزراعي وال�صناعي والتجاري ،وحينما ي�صر
( )1املجلي :ال�سابق يف احللبة �أو ال�سباق.
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على �أن التعليم العملي يف املدار�س كلها قرين الرتبية النظرية ،وحينما كان يقرتح
تعليم التالميذ مبادئ احل�ساب التجاري وم�سك الدفاتر التجارية.
�إن تفكري ال�شيخ عبد العزيز االجتماعي كان ين�ضح يف كل ما يكتبه وقد
مر بك �أنه حمل على �شاه �إيران ملا �أنكر على �أمته حقها يف احلكم الد�ستوري وقد
قال يف حملته هذه:
«كرب عليه �أن ين�صف من ال ينفق �إال من مالهم وال يخدم �إال برجالهم �إذ
لوال ذلك العرق املت�صبب من جِ َباه ال ُّز َّراع ،واجلهد الذي يبلغ نفو�س كثري من
ال�صناع ،ملا وجد م�ضغة يلوكها( )1وال غرفة من ماء ي�شربها».
بقي �أن نتحدث عن جانب من �أهم جوانب كفاح ال�شيخ جاوي�ش وجهاده،
ذلك هو جانب امل�صلح واملجدد الديني.
وال �شبهة عندي يف �أن ال�شيخ جاوي�ش لوال �أن اجلهاد الوطني قد ا�ست�أثر
به لكان �إمام هذه الأمة ولتوالت �آثاره ،على ن�سق هذا الكتاب العظيم ،الإ�سالم
دين الفطرة واحلرية ،الذي نقدم له بهذه ال�صفحات.
فال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش ،رجل توافرت له كل خ�صائ�ص وو�سائط
امل�صلح الديني ،فقد در�س الإ�سالم يف �أكرب و�أقدم جامعة �إ�سالمية ونعني بها
( )1يلوكها :مي�ضغها.
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الأزهر ،وقد �أمت درا�سته منقط ًعا لها ،متفر ًغا للإِحاطة بها ،وكانت مواهبه الذهنية
والبيانية تعينه على �أن يربز يف تلك الدرا�سة على الرغم من ال�صعوبات التي
حت�شد يف طريق طالبي املعرفة الإِ�سالمية ،ملا �أ�صاب املناهج من حتجر ،واملراجع من
غمو�ض و�إ�سهاب ت�ضيق له النفو�س ،و َت َف ُّرع ُّ
ت�ضل معه العقول.
ثم در�س يف �أوربا فعرف الأ�ساليب احلديثة يف البحث والتنقيب ،وترتيب
ا�ستخال�صا �سائغًا .وعرف كيف ينظر
الأفكار وا�ستخال�ص النتائج من املقدمات
ً
الأوربيون �إىل الدين الإِ�سالمي ،وال�شبهات التي تعلق ب�أذهانهم ونفو�سهم على
�أحكامه ومبادئه ،وقارن بني �أ�سلوب الأوربي يف حياته ،وحت�صيل العلم ،وتدبري
املال ،وا�ستجماع �أ�سباب القوة ،و�إدارة البالد ،واختيار احلكام ،وحما�سبة امللوك
والوزراء ،وتنوير الر�أي العام ،واحرتام �أحكامه ،ون�شر التعليم وتي�سري �سبل
الثقافة ،ف�أدرك مدى تخلف املجتمع امل�صري والعربي والإِ�سالمي ،ونظر �إىل الدين
فلم يجد فيه ما يحول دون التقدم والتناف�س يف ميادين البحث العلمي النظري
والتطبيقي ،و�إقامة �صروح االقت�صاد وال�صناعة والتجارة ،وحترير املر�أة والعامل،
فخا�ض معاركه ال�سيا�سية مملوء النف�س بهذا الإِميان ،عظيم الأمل يف �أن يوفر لبالده
�أ�سلحة تعينها على طرد الغا�صب الأجنبي ،وطرد اخلزعبالت والأكاذيب العقلية
وال�سموم النف�سية معه.
م�صلحا منوذج ًّيا حارب ا ِلإجنليز
لذلك كان ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش
ً
وخا�صمهم ،وحارب الرجعية �سواء كانت رجعية ر�سمية ممثلة يف اخلديو والوزراء
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�أو كانت ممثلة يف الأوهام ال�شائعة التي يتبناها ويحر�ص عليها �أقوام ين�سبون �إىل
العلم الديني زو ًرا وبهتانًا ،وما هم �إال متجرون بالدين ،ومتخذون من �أحكام القر�آن
ب�ضاعة مزجاة .فقد �أعفى اهلل ال�شيخ جاوي�ش من هذا اخلط�أ الذي تردى فيه
�آخرون دعوا �إىل الإِ�صالح الديني ،و�أح�سنوا الكتابة فيه ،والدعوة �إليه ،ولكنهم
ا�ستندوا يف دعوتهم �إىل ت�أييد من املعتمد الربيطاين ممثل االحتالل الأجنبي
وهزئوا بالدعوة ال�سيا�سية ،وباحلركة الوطنية والقائمني على �أمرها ،مع �أنهم لو
ان�ضموا �إليها لأعانوها ،ومهدوا الطريق يف الوقت نف�سه للإِ�صالح الديني الذي
يدعون �إليه ويحر�صون عليه.
ولقد ا�ستطاع ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش �أن يجد من وقته وجهده ما ي�ستطيع
�أن يخ�ص�صه ل إِل�صالح الديني ،فوقف على ذلك اجلانب الهام من م�شاغله جملة
الهداية الأ�سبوعية التي �أ�صدرها يف فرباير �سنة  1910وقد ا�ستمر ي�صدرها حتى
�سنة  .1912ثم �صدرت متقطعة يف تركيا حتى �سنة  ،1914وقد قال يف افتتاحية
العدد الأول منها ،يف بيان �أغرا�ضها�« :إن من يلقي على �أحوالنا نظرة ت�ستبطنها..
يرى �آفات فا�شية ،وخرافات عاتية ،وفو�ضى ممتدة العرق مل يخل لنا منها �ش�أن»
ووعد مبواجهة هذا كله .ثم قال �إنه �سيفرغ من �أق�سامها ق�س ًما ِلإنعا�ش لغة العرب
من عثارها( )1مبا ي�أتي به من التحقيقات اللغوية والإِ�شارات الأدبية» .وقد �صدر
( )1عثارها :زللها.
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العدد الأول بباب تف�سري القر�آن ،وقال عن منهجه يف التف�سري �إنه �سي�سري فيه
«جمتن ًبا كل ما يربك الأذهان ،ويبعد �آيات اهلل عن الأفهام ،وقلما تكلمت فيما
له عالقة بقواعد اللغة وم�سائلها ،ف�إن كتاب اهلل �أظهر من �أن يتوقف فهمه على
املماحكات( )1ال�صناعية والت�صاريف الإعرابية» .وما ن�شره من التف�سري يثبت �أنه
ق�صد منه �إفهام النا�س �أحكام القر�آن يف ي�سر ومبا يتفق مع ما انتهت �إليه حقائق
العلم بغري حماولة الدعاء �أن القر�آن جاء ليقرر هذه احلقائق العلمية ،فنفى فع ًال
وهو ي�شرح كلمة �سماء يف الآية ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ]الفرقان [48 /ما ذهب
�إليه بع�ض املف�سرين من �أنها موج مكنون و�أن ال�سماء الثانية من �صخرة ،والثالثة
من حديد ،والرابعة من نحا�س ،وقال« :احلقيقة �أن القر�آن مل ي�أت ب�شيء من ذلك
ففي القر�آن ما يدل على �أن ال�سماوات بناء م�ؤلف من �أجزاء مادية على نحو ما
نرى يف �أر�ضنا ،ومنها ما يدل على �أنها جمرد طرائق ومدارات ت�سري فيها الكواكب
ال�سيارة».
وقد �أورد هذا احلكم الفقهي احلا�سم ليكون د�ستور املف�سرين جمي ًعا قال:
«ولقد ن�ص الأ�صوليون على �أنه �إذا وقع التعار�ض بني ظاهر القر�آن �أو احلديث
وبني الق�ضايا العقلية التي ي�صيبها الإن�سان عن طريق الربهان القاطع �أو امل�شاهدات
الواقعة حتت �سائر احلوا�س على �شريطها � -إذا وقع بينهما هذا التعار�ض ،وجب
ت�أويل تلك العبارات والأحكام مبا يطابق هذه الق�ضايا العقلية».
( )1املماحكات :اللجاج يف املنازعة.
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ولقد ا�شتد ال�شيخ يف مهاجمة الذين ي�سمون �أنف�سهم م�صلحني دينيني
ويحتمون بالإجنليز ،وهو موقف �سليم بغري �شبهة؛ ذلك لأن الإِجنليز ال ي�سكتون
على �إ�صالح ديني حقيقي ف�ض ًال عن �أن ي�ساعدوا القائمني به؛ لأن الإِ�صالح
الديني ال يف�ضي �إال لإخراجهم وزلزلة قواعد �سلطانهم ،و�إثارة النا�س عليهم
وتنبيههم �إىل حقوقهم ،ومن يغفل عن ذلك فهو �إما جاهل و�إما متجاهل.
وملا احتلت �إيطاليا طرابل�س (ليبيا) �أعان املجاهدين الليبيني ال بالقلم
وحده ولكن بجمع املال ،و�إر�سال البعثات الطبية ،والعتاد والأ�سلحة مع القوافل
امل�سافرة بني م�صر وليبيا ،وقد �أعانه يف هذه اجلهود �أخواه �أحمد وعبد اللطيف،
وقد جمعت هذه اجلهود بني ال�شيخ وبني �أنور با�شا زعيم زعماء جمعية االحتاد
والرتقي الرتكية التي �آلت �إىل احلكومة قبيل احلرب العاملية الأوىل.
ا�شتد ا�ضطهاد احلكومة لل�شيخ عبد العزيز جاوي�ش ،ولكل زعماء احلزب
�سالحا يقتلون به احلركة الوطنية فمنعوا
الوطني ،واتخذوا من قانون املطبوعات ً
�صدور جرائد احلزب الواحدة بعد الأخرى ،وكانت نذر احلرب العاملية الأوىل
تلوح يف الأفق ،ثم كانت احلرب الإِيطالية الطرابل�سية التي وثقت من العالقة بني
جاوي�ش و�أنور الزعيم الرتكي الكبري ،فبدا لل�شيخ جاوي�ش �أن الهجرة �إىل تركيا
واجبة ،لينجو بحريته ،وليوا�صل جهاده بعي ًدا عن يد بريطانيا وبط�شها ،وهاجر
فع ًال يف �أوائل �سنة 1912م.
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ما كاد ي�ستقر حتى �أخرج جملة الهالل العثماين يف مار�س من تلك
ال�سنة ،وهي و�إن كانت ت�صدر يف �إ�ستانبول �إال �أنها كانت تر�سل �إىل م�صر ،وغريها
من البالد العربية ،فيتلقفها النا�س ،وتنقل عنها �صحف احلزب الوطني مقاالت
ال�شيخ جاوي�ش ،فك�أنه بني مواطنيه ،وعلى �أر�ض وطنه ،مل يهاجر.
ولذلك اتخذت ال�سلطات الربيطانية ذريعة من من�شورات �ضبطت مع
طالب م�صري يدعى �أحمد خمتار يف  23من �أغ�سط�س �سنة 1912م كان قاد ًما
ح�ضا على الثورة واللجوء �إىل
من تركيا ل إِل�سكندرية ،وقيل �إن يف هذه املن�شورات ًّ
العنف ،كما قيل �إن الطالب حينما حقق معه ا َّدعى �أنه ت�سلم هذه املن�شورات من
ال�شيخ جاوي�ش ،فطلبت ال�سلطات امل�صرية (الربيطانية) �إىل تركيا ت�سليم ال�شيخ،
وملا كانت احلكومة القائمة يف تركيا موالية للإِجنليز فقد وافقت على ت�سليمه
فجيء به �إىل م�صر وبقي م�سجونًا من � 9سبتمرب �سنة 1912م حتى  17من �أكتوبر
من ال�سنة ذاتها ،فعاد �إىل تركيا و�أخذ ي�صدر �إىل جانب الهالل العثماين منتدى
�سيا�س ًّيا ي�ؤمه كبار ال�سا�سة من الأتراك ومن غريهم يف العامل الإِ�سالمي كله ،وملا
نف�ضت تركيا يدها من ليبيا وتركت املجاهدين الليبيني يالقون م�صريهم وحدهم
وندد مبوقف احلكومة الرتكية وهو
�أمام الغزو الإِيطايل� ،أبى �أن يوقف جهادهَّ ،
جمرد الجئ �سيا�سي لأر�ضها ،وتعاون مع �أنور با�شا يف م�ساعدة الليبيني ،ومدهم
باملال وال�سالح.
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ومل يكن ال�شيخ جاوي�ش يف تركيا �صحف ًّيا كب ًريا وال زعي ًما �إ�سالم ًّيا
الج ًئا �إليها فح�سب ،بل �إن �صداقته مع �أنور با�شا وثقة الأخري به واعتماده عليه،
جعل منه واح ًدا من كبار املوجهني ل�سيا�سة حكومة االحتاد والرتقي وال �سيما
يف اجلانب ال�شرقي من الإمرباطورية العثمانية ،والت�ساع نطاق �صالته بزعماء
العامل الإِ�سالمي ا�ستطاع �أن ي�ؤ�س�س جمعية خدام الكعبة ،وقد اعتربت جريدة
«التيم�س» �أن هذه اجلمعية حزب �سيا�سي ،و�أنه كان �أعظم خط ًرا على بريطانيا
تاريخا
وم�صاحلها من احلزب الوطني امل�صري ،وقد قالت يف الكتاب الذي و�ضعته ً
لأحداث احلرب العاملية الأوىل�« :إن زعماء هذا احلزب هم من م�سلمي الهند
وال�صني والأفغان والرتك ،و�إن بع�ض ر�سله نفذوا �إىل م�صر لتحري�ض امل�سلمني من
اجلنود الهنود على �ضباطهم فقب�ض عليهم و�أبعدوا».
ويف فرباير �سنة 1914م �أ�سندت احلكومة الرتكية �إىل ال�شيخ و�إىل �شكيب
�أر�سالن �أمر ت�أ�سي�س جامعة يف املدينة املنورة ،وقد �أنابه اخلليفة حممد اخلام�س
لو�ضع حجر �أ�سا�سها يف فرباير �سنة 1914م ،فقام ب�إر�ساء احلجر و�أذاع بيانًا جاء
فيه �أن اجلامعة اجلديدة �ست�ضم كليات للطب ،والهند�سة ،وامل�ساحات الزراعية
يتبعها ما يلزمها من م�ست�شفى ،ومعامل للتحليل .ثم دعا امل�سلمني ليدعموا هذا
امل�شروع مبالهم.
وعهد �إليه ال�سلطان حممد يف نف�س ال�سنة ب�أمر جتديد كلية �صالح الدين
الأيوبي يف القد�س ،فقال عن هذا امل�شروع�« :إن الكلية �ستقوم على تدري�س
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العلوم ال�شرعية واحلقوق والفنون املختلفة واللغات املتنوعة؛ لتخ ِّرج �أخ�صائيني
يف هذه العلوم قادرين على الدفاع عن التعاليم الدينية ،وي�صلحون للنهو�ض
ب�أعباء الوظائف ال�شرعية وتبعات الأعمال العلمية» .ثم �سافر �إىل برلني ولندن
لإِعداد ما يلزم للجامعة والكلية من معدات .ويف �أثناء وجوده يف لندن وقع يف
 25من يولية �سنة 1914م �شروع يف قتل اخلديو عبا�س �أثناء خروجه من زيارة
رئي�س وزراء تركيا �آنذاك (ال�صدر الأعظم) �سعيد حليم ،مناف�س اخلديو الذي
مل ينقطع �أمله يف �أن يكون خديو م�صر ،وكان العرابيون ير�شحونه لهذا املن�صب
العايل ،فطاب خل�صوم ال�شيخ جاوي�ش �أن يتهموه ب�أنه كان من وراء هذه اجلرمية،
وبقي اخلديو عبا�س م�ؤم ًنا �إىل �آخر يوم يف حياته ب�صحة هذا االتهام.
ثم �أعلنت احلرب العاملية يف  4من �أغ�سط�س �سنة 1914م وبقيت تركيا
على احلياد حتى  5من نوفمرب� ،إذ خا�ضت يف هذا اليوم هذه احلرب يف �صف
�أملانيا و�ضد بريطانيا وفرن�سا ،والثابت �أن ال�شيخ جاوي�ش كان على عالقة بال�سا�سة
الأملان حتى قبل �إعالن احلرب ،فقد كان ي�ؤمل �أن يجد عند �أملانيا ما يعني على
�إحراج االحتالل الربيطاين يف م�صر وبالتايل �إىل �إخراجه .وكان الربن�س «هتزتلد»
الأملاين هو ال�شخ�صية الأملانية الكبرية التي ندبت للتعاون مع ال�شيخ ،فلما ن�شبت
احلرب ات�سع نطاق ن�شاط ال�شيخ جاوي�ش ال�سيا�سي ،و�أ�صبح يكرث من تردده على
�أملانيا ،وقد �أ�صدر جملة «العامل الإ�سالمي» بالأملانية وبالعربية م ًعا ،وقد �صدرت
الن�سخة العربية يف ال�ساد�س من مايو �سنة 1916م ،كما �صدرت الن�سخة الأملانية
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يف �أغ�سط�س �سنة 1916م ،وقد احتفل ب�صدور العدد الأول منها بح�ضور اجلرنال
�إيهوف القائد الأملاين وحقي با�شا �سفري تركيا يف برلني ،وقد �أ�صبح مكتب هذه
املجلة يف برلني ناد ًيا �سيا�س ًّيا للم�صريني والعرب وللم�سلمني وال�شرقيني ،وكان
يرتدد عليه كبار ال�سا�سة �أمثال «زولتو» و«برناردي» و«تريبتز» وزير البحرية الأملانية
�صاحب فكرة الغوا�صات و «زمرمان» وغريه من الوزراء.
وملا و�ضعت احلرب �أوزارها ،وخرجت �أملانيا مهزومة� ،سدت امل�سالك يف
وجه ال�شيخ .فالدولتان اللتان تعاون معهما �سيا�س ًّيا خالل احلرب ،غلبتا على
�أمرهما ،وبالده ال ي�ستطيع العودة �إليها والبد من مال النتقاله �إىل بالد �أخرى،
والإقامة فيها ،ويداه و�أيدي زمالئه من رجال و�شباب احلزب الوطني �صفر من
املال؛ لذلك �ضاقت به وبهم الأر�ض ،وعانى الفقر واجلوع .وقد و�صف �أحمد
وفيق ال�صحفي هذه الأيام فقال�« :إن م�أوى ال�شيخ جاوي�ش يف تلك الأيام كان
عربة من عربات احليوانات املك�شوفة ي�أوي �إليها يف ركن يف ال�شتاء الها�صر(.»)1
ثم قامت الثورة الكمالية ،بقيادة م�صطفى كمال ،لرد الزحف اليوناين
على الوطن الرتكي يف الأنا�ضول ،وا�ستدعى كمال �أتاتورك ال�شيخ جاوي�ش
لري�أ�س هيئة بحث ودرا�سة وفتوى �إ�سالمية ا�سمها «تدقيقات وت�أليفات �إ�سالمية»
وي�صل ال�شيخ �إىل �أنقرة يف  17من دي�سمرب �سنة 1922م وي�أخذ يف �إعداد ما يلزم
( )1الها�صر :الكا�سر.
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جما ،ولكنه ال يلبث �أن
لهذه الهيئة من املراجع ،ويعد لها مكانًا ،وي�ضع لها برنا ً
يختلف مع كمال �أتاتورك ،حينما تت�ضح نية �أتاتورك يف �إنهاء اخلالفة الإ�سالمية
ويف �إقامة حكم علماين ال ديني يف تركيا ،و�أدرك الأتراك �أن ال�شيخ ال يقرهم على
�أفكارهم وال ي�ؤيد �سيا�ستهم ف�أ�صبحت حياته يف خطر ويعلم �أ�صدقا�ؤه بذلك فيدبر
�سليمان حافظ املحامي وزميله حممد عرارجي املحامي مبعاونة �أحمد عرارجي
التاجر بالإِ�سكندرية ،لل�شيخ� ،سبيل العودة �س ًّرا �إىل م�صر بعد �أن رف�ضت وزارة
يحيى �إبراهيم (با�شا) �أن ت�أذن له بالعودة �إىل بالده مع �أن د�ستور �سنة 1923م
كان قد �أعلن ،ون�صو�ص هذا الد�ستور ال ت�سمح مبنع دخول امل�صري �إىل بالده ،وقد
رفع �سليمان حافظ دعوى على احلكومة لهذا املنع ،ولكنه �آثر وزميله �آخر الأمر
�أن ي�ضعا احلكومة �أمام �أمر واقع ،ف�س َّهال لل�شيخ الذي عا�ش �سنني طويلة م�شر ًدا
جائ ًعا يرت�صده الأعـداء �أن يعود �إىل بـالده ،و�أعلنت جريدة الأخبـار يف 18
دي�سمرب �سنة 1922م� ،أنه عاد �إىل وطنه ،ولكنه عاد ليخو�ض املعركة االنتخابية
فر�شح ال�شيخ نف�سه يف دائرة من دوائر الإِ�سكندرية ،ور�شح الوفديون �ضده حممد
�سعيد (با�شا) رئي�س الوزراء ال�سابق ،وح�شد خ�صوم ال�شيخ قواهم لي�سقطوه ،فقد
كانت حمالته على زعيم الوفد ومقاالته املعنونة «ظلموك يا �سعد» ال تزال ترنُّ
يف الآذان ،وقد �أ�سقط وجنح خ�صمه ب�أغلبية �ساحقة ،فقد كان ال�شعور وقتذاك مع
�سعد ومر�شحيه مع �أن ال�شيخ كان قد و�ضع نف�سه يف خدمة الثورة التي اندلعت
�سنة 1919م وكتب لهذا ،وهو يف �أوربا� ،إىل �سعد واقرتح �أن يتم ات�صاله بالثورة
عن طريق �أ�شخا�ص غري مت�صلني بالن�شاط ال�سيا�سي �إذ كان �سعد يرى �أن ات�صاله
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بال�شيخ وحممد فريد ي�سيء �إىل الثورة باعتبار �أنهما كانا على �صلة بالأملان خالل
احلرب العاملية الأوىل ،وقد كررا العر�ض فلم يتلقيا ر ًّدا.
وك�أمنا كتب على ال�شيخ �أن يق�ضي حياة م�ضطربة ،حتى حينما يعزم على
�أن ي�ستقر ،ففي  11من يولية �سنة 1924م �شرع �شاب م�صري كان يطلب العلم
يف �أملانيا يدعى عبد اخلالق عبد اللطيف يف قتل �سعد زغلول يف داخل حمطة
القاهرة ،و�سعد يتهي�أ لل�سفر �إىل لندن ليفاو�ض امل�سرت ماكدونالد زعيم العمال
ورئي�س احلكومة الربيطانية وقتذاك ،ويف الثالث ع�شر من ال�شهر نف�سه �أي بعد
ِ�ض على ال�شيخ جاوي�ش وبقي معتق ًال حتى  5من
يومني من وقوع احلادثُ ،قب َ
�أغ�سط�س على ذمة التحقيق يف هذه الق�ضية ،ومل يكد ي�ستن�شق ن�سيم احلرية
حتى �أعيد القب�ض عليه يف  7من �أغ�سط�س � -أي بعد يومني من الإِفراج عنه -
هِم فيها مع
و ُز َّج به يف �سجن احل�ضرة با ِلإ�سكندرية على ِذ َّمة ق�ضية ُل ِّفقَت له ،وا ُّت َ
�آخرين ب�أنهم عملوا على خلع امللك ف�ؤاد حل�ساب اخلديو عبا�س ،وبقي ال�شيخ
حمبو�سا قرابة ثالثة �أ�شهر بال دليل يقام �ضده وال حجة تربر حب�سه.
ً
و�أفرج عنه ،وعاد لري�أ�س زم ًنا حترير جريدة احلزب الوطني التي كانت قد
عادت لل�صدور يف � 23أغ�سط�س �سنة 1923م ،ولكنه مل يعد قاد ًرا على �أن يوا�صل
كفاحه ال�سيا�سي� ،إذ خرج من ال�سجن مري�ضً ا بعد �سنوات من اجلوع والت�شرد
والقلق ،وعر�ض عليه علي ماهر (با�شا) وزير املعارف �أن يتوىل �إدارة التعليم الأويل
قبل ذلك وك�أمنا يئوب �إىل داره فقد ن�ش�أ معل ًما وبد�أ حياته مفت�شً ا للكتاتيب،
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وعا�ش م�شغو ًال بالتعليم يف بالده ،وقد بذل يف ال�سنوات القليلة التي �أتيح له �أن
يعمل فيها ،يف هذا امليدان بعد غيبة طويلة عنه ،جمهو ًدا عظي ًما ،ولكنه مل ميهل
حتى يرى ثمرة جهاده ،فقد وافاه القدر املحتوم يف  25من يناير �سنة  1929وهو
بعد يف الثالثة واخلم�سني من عمره ،وقد ك�شفت وفاته عن �ضخامة العمل الذي
قام به يف كل ناحية من نواحي احلياة يف بالده ،يف ال�سيا�سة والتعليم والإِ�صالح
الديني والكفاح االجتماعي ،ويف الداخل واخلارج ،بالقلم والل�سان والتحري�ض
والإثارة والتدبري والتنظيم ،والتوفيق والتوجيه.
مات وهو ي�ستعد ال�ستئناف �إ�صدار جملة الهداية �إىل جانب عمله احلكومي
بعد �أن �ساهم يف �إن�شاء جمعية ال�شبان امل�سلمني فكانت �أحد �آثاره الباقية .لقد
فا�ض حزن النا�س عليه من كل حزب وهيئة ،وعرب �شوقي مع ُك َّت ٍاب و�شعراء
الح�صر لهم عن هذه امل�شاعر بق�صيدته العظيمة.
اب املجاهد ُعقبى ال�شَّ هيد
�أَ َ�ص َ

َ
جما ًدا َعد َّو ا ُ
جلمود
و أ�م�سى َ

امل�ض َ
و�ألقى َع َ�صاه َ
ــاف ال�شَّ ريد
ات على القيد خَ ْ�صم القيود
و َب َ

ثم قال:
ريد ال�سيا�س ِة منذ ال�شَّ باب
َط ُ

ي�سرتيح الطَّ ريد
َل َقد � َآن �أن
َ

واهي من كَ ْي ِدها
َلقيت َّ
َ ُ
الد َ

كال�سيا�سة داء َيكيد
وما
ّ

ف�س ما ال ُي َطاق
حم ْل َت على ال َّن ِ
َ

امل�ستطاع اجل ُهود
وجا َو ْز َت يف
ِ
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لقد �صدق �شوقي ،فقد احتمل ال�شيخ عبد العزيز جاوي�ش من �أجل بالده
وعقيدته ،ودينه ،ما مل يتحمله �إال الأبرار وال�صديقون ،وراح ًّفذا بني مواطنيه
ومعا�صريه بامليادين التي خا�ض فيها معاركه وبالهدوء الذي الزمه ،واالبت�سامة
على �شفتيه ووجهه يفي�ض د َع ًة وطم�أنينة وثقة.

ديـن الفطـرة

متهيد

زارين ذات يوم ،و�أنا يف �أك�سفورد من بالد الإجنليز ،لفيف من جنباء طلبة
العلم يف كليتها اجلامعة ،فما كاد ي�ستوي بهم املجل�س حتى �أخذنا نتحادث يف
�أمر ال�شرق وال�شرقيني ،وما لهم من الأخالق والعادات والأحوال ،التي تباين يف
كثري من الوجوه ،ما عليه �أهل �أوربا ،حتى �أف�ضى بنا املقام �إىل الكالم يف الإِ�سالم
فوجدت من خالل حديث القوم �أنهم ال يكادون يفقهون ل إِل�سالم معنى� ،سوى
�أنه اال�سرتقاق والطالق وتعدد الزوجات ،و�أن امل�سلمني يعبدون حمم ًدا كما يعبد
الن�صارى امل�سيح ابن مرمي ،وما زادوين فيهم ب�صرية ،فلطاملا قابلت من �أمثالهم ما
�أوقفني على مبلغ معظم القوم بهذا الدين احلنيف.
ف�أخذت �إذ ذاك �أبني لأولئك الأفا�ضل� ،أ�صول الدين الإِ�سالمي وقواعده
وحكم بع�ض تكاليفه ،فكنت �أرى القوم يتدبرون ما �أق�ص عليهم ،من غري �أن
ي�ستهوي نفو�سهم تع�صب ،وال يعمي قلوبهم عناد �أو جحود ،بل نبذوا وراء
ظهورهم جميع ما كانوا يلقنونه منذ املهد من النقائ�ص ،التي مثلت لهم ا ِلإ�سالم
يف �أب�شع �صورة و�أقبحها ،ومل يكد ينتهي بنا احلديث ،حتى انطلق �أحدهم قائ ًال:
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«يخيل �إ َّيل �أيها ال�شيخ �أن هذا الدين ال ينايف الفطرة يف �شيء» .ف�أجبته �إذ ذاك
مبا تذكرته من قوله عليه ال�سالم« :كل مولود يولد على الفطرة ف�أبواه يهودانه �أو
ميج�سانه كما تنتجون البهيمة هل جتدون فيها من جدعاء( )1حتى
ين�صرانه �أو ِّ
تكونوا جتدعونها» .وترجمت لهم هذا احلديث ال�شريف.
والذي يفهم من احلديث �أن التهويد �أو التن�صري �صفة تطر�أ على الإِن�سان
بك�سب �أبويه ،كاجلدع الذي ي�صيب ال�شاة بعد �أن تولد على الفطرة �سليمة
ال عيب فيها.
ويدل على ذلك ما ن�ص عليه ال�شرع الإِ�سالمي من عدم تكليف القا�صرين
و�أ َّال ي�ؤاخذوا مبا فعل �آبا�ؤهم من التهويد والتن�صري ،حتى يبلغوا را�شدين را�ضني
بدين �آبائهم ،في�ؤاخذون �إذ ذاك وقد �ألقيت على كواهلهم �أعباء التكاليف مبا
ك�سبت �أيديهم.
فرتى الإِ�سالم قد اعترب القا�صرين ،حتى �أبناء الن�صارى �أو اليهود �أو
املجو�س ،م�سلمني ناجني حتى يكلفوا .فالدين الفطري لكل مولود هو الإ�سالم
�إال فيما يتعلق ببع�ض املعامالت الدنيوية كالإرث ونحوه ،ف�إن الأطفال يف ذلك
تابعون لآبائهم.
( )1البهيمة اجلدعاء :هي التي ُقطع جزء من �أذنها.
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وبعد ،ف�إ َّنا نريد �أن نذكر لك وجه كون الإ�سالم دين الفطرة ،و�أنه لو ترك
من�صر ملا اختار بفطرته �إال الإِ�سالم،
الطفل و�ش�أنه حتى يكرب غري مه ّود وال ّ
وال ميكن تو�ضيح ذلك �إال بالبحث يف بع�ض �أ�صول الإِ�سالم وقواعده والأغرا�ض
التي يرمي �إليها ال�شارع يف تكاليفه ،فنقول:

الفطـرة والتوحـيد

كل �إن�سان ي�شعر بفطرته �أن ثمة واح ًدا قد نظم هذا العامل ودبره ،ال ميكن
�أن ي�شابه املمكنات يف �شيء من �صفاتها ،فلي�س بج�سم وال عر�ض وال حمدود
وال متحيز ،وال ي�ستطاع �إدراكه �إال ب�آثاره ال�شاخ�صة ،وهو غري قابل للحلول وال
لل�صعود وال للنزول.
�إىل ذلك اهتدى الأعرابي بفطرته فقال« :البعرة تدل على البعري ،و�أثر
الأقدام يدل على امل�سري .ف�سماء ذات �أبراج .و�أر�ض ذات فجاج( ،)1كيف ال
تدالن على اللطيف اخلبري» .فجاء ا ِلإ�سالم م�صد ًقا ملا اقت�ضته الفطرة ال�سليمة ومل
يزد يف اال�ستدالل �شي ًئا �سوى �أن �أيقظ العقول ونبهها �إىل النظر يف �آثار اهلل تعاىل،
فما عليك �إال �أن تت�صفح القر�آن الكرمي فتجد ذلك يف �أكرث من �آية من �آياته.
نَ َع ْم ،رمبا قال �إن�سان �إنه لو كان التوحيد فطر ًّيا ملا اختلف النا�س يف عقائدهم
وتباينوا يف ت�صوير �آلهتهم ،فذهبوا كما نعلم مذاهب �شَ َّتى َح َّتى ال تكاد جتد
ت�شاب ًها بني �آلهتهم ،و�سنحقق لك بعد �أن هذا مباين ملقت�ضى الفطرة� ،إذ من�ش�أ
( )1فجاج :جمع فج وهو الطريق الوا�سع بني جبلني.
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ذلك �أن الإِن�سان ميال �إىل االعتماد على ما يقع حتت حوا�سه من الكائنات و�إىل
�إنكار ما لي�س له يف ذهنه �صورة وال حدود حم�صورة.
ق�صه اهلل تعاىل يف �ش�أن معاندي �أهل الكتاب حيث قال:
فمن ذلك ما ّ

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ]الن�ساء. [153 /
ومن ال َب َد ِهي �أن ال�شيء ال ي�صح �إنكاره �إال �إذا ثبت بالربهان القطعي عدم
وجوده� ،أما جمرد عجز املدارك عن ت�صوره وحتديده والإحاطة به فمن العجب
�أن يتخذه ذو عقل برهانًا ينفي به وجود ال�شيء ،و�أعجب من ذلك �أن ترى �أكرث
املتحككني ب�أهل العلم يف هذا الع�صر على هذا املذهب العجيب الذي هو �آية
اجلهل ونهاية احلمق.
جاء الإِ�سالم يف و�صف احلق و�إثباته مبا يطابق مقت�ضى الفطرة والعقل
متام املطابقة� ،أفال تدبرت قوله تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾ ]البقرة.[255 /
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يرج من �إ�سالمه �شي ًئا
لقد جمعتني امل�صادفة برجل م�سلم من الإجنليز ،مل ُ
من حطام الدنيا ،وال �أن ينال جا ًها يتخذه ُع َّد ًة لنيل �شيء من الرغائب ال�سيا�سية،
فقال يل:
«�إن يف القر�آن �آية ال �أَ َم ُّل من تكرارها وال من ترديد النظر فيها ،جاءت يف
و�صف اهلل تعاىل مبا لي�س يف ا�ستطاعة �أحد من �أئمة الأديان الأخرى ،على ذكائهم
و�سعة اطالعهم� ،أن ي�أتوا به» ثم تال بالإجنليزية تلك الآية الكرمية �آية الكر�سي.
فب�أبيك �أيها العربي هل مرت تلك الآية مرة على �سمعك �إال و�أنت ال ٍه عنها
تلعب� .أو ح َّركت بها ل�سانك �إال و�أنت بها تعجل؟!
هذا وتتمي ًما ملو�ضوع التوحيد �أريد �أن �آتيك هنا بكليمات عرثت عليها
ل ُّلورد ماكويل الكاتب الإِجنليزي ال�شهري �إذ قال ما ترجمته:
«�إن علماء املنطق قد بنوا عقائدهم وق�ضاياهم على الربهان العقلي ،ف�أمكنهم
�أن ي�سلموا القول ب�أن من الأ�شياء ما ال ميكن للعقل �أن يحيط به ،بخالف ال�سواد
الأعظم من العامة ف�إن معظم �أفكارهم وق�ضاياهم �إما خيالية �أو وهمية �أو �شعرية
فال يكادون يبنون �شي ًئا من مذاهبهم ومعتقداتهم على نظر �صحيح وفكر �سليم،
ومن هنا ن�ش�أت كما يظهر الأديان الوثنية يف كل �أمة ويف كل جيل يف كل زمن،
فاختلفت لذلك �صورة الآلهة باختالف ما �صوره خيال معتقديها».

58

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

58

«ولطاملا �أذن فينا التاريخ ببيان ما �أدخل اليهود قدميًا يف دينهم من البدع،
م�ستم�سكني مبا �أماله عليهم خيالهم الفا�سد من �ضرورة �أن يكون لهم �إِ َله حم�سو�س
ملمو�س يق�صدونه بالعبادة والإِجالل .وميكن القول ب�أن معظم الأ�سباب التي
ذكرها (جيبون) وجعلها �أ�سا�س انت�شار الدين الن�صراين مل ت�ؤثر ذلك الأثر ومل
تن�شر ذلك الدين يف �أطراف الأر�ض �إال لأنها كانت م�شفوعة بكثري من تلك
الق�ضايا الوهمية التي كان لها �أكرب �سلطان على نفو�س ال�سذج من العامة ،ف�إنَّ
�إِ َل ًها مل ُي ْخ َلق وكائ ًنا ال تدركه الأب�صار وال حتيط به الظنون مل يقل به �إال الفال�سفة
العاملون� ،أما الأخالط �ضعاف العقول من النا�س ف�إنهم �ضاقت دائرة �أفكارهم
وانقطعت �سل�سلة �إدراكهم عن �أن ت�صل �إىل القول ب�إل ٍه لي�س له �صورة حمدودة
يف نفو�سهم ،فكانوا يت�أففون ويهزءون وي�ضحكون من �أولئك الفال�سفة ويرمونهم
بالبله �أو ق�صور الذهن».
«طا�شت( )1النفو�س يف الأزمنة القدمية ،و�ض َّلت ال�صراط
ال�سوي ،وق�ست
ّ
القلوب ،وانتهكت احلرمات ،فجاء امل�سيح عليه ال�سالم و�أخذ يعلم النا�س
ويدعوهم �إىل ما جاء به من الهدى فمنهم من �آمن ومنهم من كفر».
«ومل ي�سلم تابعو امل�سيح من الن�صارى �أن ي�صيبهم يف �إميانهم مثل ما �أ�صاب
اليونان والفر�س وغريهم من قبلهم ،فتمثل الإله لهم يف �صورة �آدمي م�شى بينهم
( )1طا�شت :خف عقلها وزلت عن الهدف.
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و�شاركهم يف �أغرا�ضهم وما يعرتيهم من االنحالل واال�ضمحالل ،كما كان يبكي
على القبور وينام يف احلظائر ،ثم �صلب حتى �سال دمه على �أعواد ال�صليب،
فظهروا بذلك للعامل يف لبا�س جديد من الوثنية ،ثم كان لهم من الق�سي�سني
والرهبان بعد ذلك لفيف من الآلهة على مثال ما كان لليونان ،فكان القدي�س
جورج لديهم �إله احلرب كما كان املريخ عند اليونان ،وكذلك اتخذوا العذراء
و�سي�سيليا  Ciciliaوغريهما �آلهة للجمال وفنون الأدب كما كانت ال ُّزهرة و�سبع
كواكب �أخرى � the musesآلهات لدى اليونان ..وهلم ج ًّرا.»..
«ولطاملا �أخذ املفكرون من ر�ؤ�ساء الدين يزيلون ما ل�صق بعقول العامة من
تلك ال�صور الوهمية ،ولكنهم مل يفلحوا».
«جتد العامة يف هذا اليوم يتع�شقون �سماع كثري مما ال معنى له من اخلزعبالت،
ويتهافتون على تلقف �سري بع�ض من ال قيمة لهم يف �سوق الف�ضائل واملكرمات،
�أكرث مما مييلون �إىل تعرف وتفهم �شيء من قواعد الدين الأ�سا�سية».
هذا ما قاله اللورد ماكويل يف �ش�أن الدين الذي يعتنقه ويذعن له ،ويف
الأمم التي �شاركته يف الأخذ به وبيان �أحوالهم وقد َّذكرين هذا  -واحلديث ذو
امل�س الذي �أ�صاب عامة غريهم� ،أفر�أيت
�شجون  -ما �أ�صاب عقول امل�سلمني من ّ
الذين يذهبون �إىل الأ�ضرحة فيعفرون وجوههم برتابها ويت�ضرعون �إىل من فيها
متو�سلني بهم �إىل من هو �أقرب �إليهم و�أ�سمع لدعائهم و�أقدر على �إ�صابتهم و�أحق

60

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

60

﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

بعبادتهم وخ�شوعهم؟
ﮎ﴾ ]الرعد﴿ [16 /ﭜ ﭝ ﭞ﴾ ]النمل﴿ [64 /ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ ]يو�سف. [40 /
واخلال�صة �أن ال�سبيل التي جاء بها ال�شرع ا ِلإ�سالمي يف ا ِلإميان باهلل
وتقدي�سه عن احللول وم�شابهة الغري وتوحيده بالعبادة دون كائن غريه هي ال�سبيل
التي ي�صل �إليها ا ِلإن�سان بفطرته متى خلى و�ش�أنه غري م�ضلل ببع�ض الأباطيل وال
مدفوع �إىل غري تلك ال�سبيل.
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ.ﭖ ﭗ .ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ.ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ]الإخال�ص.[4 - 1 /

النبوة والغر�ض الفطري منها

ظهر النبي  يف �أمة �أمية ،دينها الوثنية ،ومن �أخالقها الكرب والغطر�سة
والعناد ،وو�سائل ارتزاقها ال�سلب والنهب ،فلما جاءهم الر�سول باحلق الوا�ضح
اختلفوا ،فمنهم من �آمن به ومنهم من �صد عنه.
وكان معاندو اليهود وامل�شركون ي�س�ألون الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �أن
يثبت دعواه النبوة ب�شيء من املعجزات اخلارقة للعادة ،فكان  يرجع بهم �إىل
اجلواب عما هو من حدود وظيفة الر�سل� ،إذ ال عالقة عقلية بني دعوى الر�سالة
والقدرة على �شَ قِّ الأر�ض ونحوه من املعجزات ،ولقد نقل عن ابن ر�شد �أن الآيات
االقرتاحية اخلا�صة بطلب املعجزات ال تدل داللة قطعية على دعوى الر�سالة
�إذ جاءت منفردة؛ لأنها لي�ست من �أفعال ال�صفة التي �سمي بها النبي نب ًّيا �أو
الر�سول ر�سو ًال؛ ولذا كان النبي  يرجع بالقوم �إىل ما هو من حدوده و�إىل تدبر
ما جاء به القر�آن الكرمي من الهداية ،ف�إن داللة القر�آن على هذه ال�صفة كداللة
الإبراء على ِّ
الط ّب ملن يدعيه ،قال تعاىل يف �سورة العنكبوت﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ .ﯖ ﯗ

62

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

62

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

تن�صل النبي  من �إجابة مطالب
ﯥ﴾ ]العنكبوت .[51 - 50 /ولطاملا َّ
العرب ،و�أر�شدهم �إىل ما ق�صد من �شريعته وهو �إ�صالح �ش�أن العامل الإن�ساين
والق�ضاء على ما كان �سائ ًدا فيهم من ال�ضالل املبني قال تعاىل يف �سورة الأنعام:

﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯜ ﯝ﴾ ]الأنعام،[50/
وجاء يف �سورة الإ�سراء﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ.ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ .ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ .ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ]الإ�سراء.[93 - 90 /
كم حذر النبي  النا�س من اللجاج( )1يف طلب املعجزات وبينّ لهم
وخامة عواقبها و�سوء نتائجها ،فمن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾ ]الإ�سراء [59/وقال ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯔ ﯕﯗ ﯘ ﯙ .ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯧ ﯨ

ﯩ﴾ ]الأنعام.[58 - 57/
( )1اللجاج :مالزمة الأمر وعدم االن�صراف عنه.
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مل يكن طلب املعجزات من النبي عليه ال�سالم نا�ش ًئا عن تر ٍّو من العرب
و�صدق ر�أي ،و�سالمة فطرة ،و�إ�صرار منهم على �أال يقبلوا �شي ًئا �إال بربهان ،ولكنهم
كانوا يقرتحونها �إما عبثًا �أو عنا ًدا �أو عم ًال مبا تلقفوه عن اجلاهلية الأوىل ،وما �أملت
عليهم نفو�سهم التي �أخذ ال�ضالل بتالبيبها ،فكان النبي عليه ال�سالم يدعوهم
�إىل العمل مبقت�ضيات الفطرة الإن�سانية ويطلب ما ال يخالف �سنة اهلل التي لن
جتد لها تبدي ً
ال ،قال تعاىل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ .ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ.ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾] .الأنعام� ،[111 -109 /أراد اهلل احلكيم �أن يبني
للنا�س �أن تلك الآيات التي يطلبونها ال ت�صلح مفح ًما لهم وحجة قائمة تلزمهم
اتباع �شرعه� ،إذ مثلها يف ذلك مثل من ادعى �أن  5=2+2وبرهن على ذلك
ب�إبرائه مري�ضً ا من داء ع�ضال ،ف�إن املدعي بها �أتى من الأمور العجيبة وخوارق
العادات ما ال ي�ستطيع �أن يحمل �أح ًدا على اعتقاد �صحة دعواه التي �أتى بها،
ومن هناك كان الأقدمون من اليهود وغريهم ي ؤ� ِّولون ما ي�أتي به �أنبيا�ؤهم من
املعجزات ،فقائل �إنها �سحر وقائل �إنها من �أعمال اجلن املُ َ�س َّخر ِة لهم ،حتى �إذا
�ضاقت عليهم الأ�سباب جلئوا �إىل التما�س �أ�سباب �أخرى غري معقولة كاعتذارهم
بعجز �أفهامهم عن �إدراك معنى تلك الآيات مع �إ�صرارهم على اجلحود والإِنكار،
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كما قال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ﴾ ]البقرة [88 /وقال تعاىل﴿ :ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾ ]ف�صلت[5/

فكانوا يقفون بعد �أن ت�أتيهم الآيات موقف املحارب هلل العابث ب�آياته في�صيبهم ما
ي�صيبهم من العذاب واالنتقام ملا حاربوا اهلل ور�سله و�سخروا منهم وتالعبوا مبا
جاءوا به من الآيات.
طاملا َك َّذ َب امل�شركون النبي  ،كما فعل �أ�سالفهم ،وناله من عنائهم
وجلاجهم يف طلب املعجزات ومغاالتهم يف العناد ما كان يحزنه ويكاد يطلق ل�سانه
�أن ي�ستعجل بهم ال�سوء ،ولو كانت اخلوارق يف يد النبي  ،وكانت من الرباهني
التي ت�صح ِلإلزام اخل�صم و�إفحامه ،ملا قعد بالنبي � أمر عن ا ِلإتيان بها،
ولكنها كلمات اهلل التي ال مبدل لها و�سنته التي ال تتغري ،وفطرته التي فطر
الكون عليها ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

ﰘ﴾ ]الأنعام.[35/
واخلال�صة �أننا نرى القر�آن يف غري مو�ضع ي�ؤذن يف �أرباب العقول بالتدبر
و�أال ي�شطوا يف مطالبهم وال يعت�سفوا يف اقرتاحاتهم ،بل �أوجب عليهم �أن ي�سلكوا
اجلادة املو�صلة �إىل ما يريدون من الغايات .ومن البينّ �أن القر�آن هو املعجزة
اخلالدة الأبدية التي جاء بها ذلك النبي الأمي عليه ال�صالة وال�سالم حجة
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بالغة بني يديه ونو ًرا مبي ًنا يهدي به اهلل من اتبع ر�ضوانه �سبل ال�سالم ،ويخرجهم
من الظلمات �إىل النور ب�إذنه؛ ولذلك نرى القوم كلما ا�شر�أ َّبت نفو�سهم �إىل نزول
�إحدى املعجزات �أمرهم اهلل بتدبر �آيات القر�آن الكرمي.

القر�آن والفطرة الب�شرية

نزل القر�آن الكرمي لي�ؤدي ما ُق ِ�ص َد منه ح�سب الفطرة الب�شرية وال�سنة الإلهية
من الهداية من ال�ضاللة وال�شفاء من اجلهالة ،ومازال القر�آن �إما ًما يتبع وفي�ص ًال
يحكم يف النوازل ،حتى �ساد اجلهل و�أخذ من امل�سلمني م�أخذه ،فا�ستعملوا �آيات
من القر�آن يف غري ما و�ضعت له ،فاتخذوها للتطبيب والفتك بالأعداء وك�شف
عامل الغيب وق�ضاء احلاجات وحل الطل�سمات( )1وت�سخري اجلن وتو�سيع الرزق،
وليتهم وقفوا عند ذلك احلد ،بل تراهم تطرفوا واجرتءوا على القر�آن ومنزله،
ف�أ َّولوا القر�آن طبقًا لأهوائهم و�أخرجوا كث ًريا من �آياته عن معانيها التي تفهم من
لغته و�أ�سلوبه و�سياقه� ،أما ر�أيتهم كيف يفهمون قوله تعاىل:
﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ]ق [22 /وقوله:
وقوله ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ ]يون�س[57 /
ﭱ﴾ ]الزمر [34 /وقوله﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ﴾ ]الكهف [86 /وقوله﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
( )1الطل�سمات :هو لفظ يوناين لكل ما هو غام�ض ومبهم.
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وقوله﴿ :ﭤ ﭥ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ ]ف�صلت[11 /
ﭦ ﭧ .ﭩ ﭪ﴾ ]النب�أ� [7-6 /إىل نحو ذلك من الآيات .و�إن �شئت �أن

تعرف ما �أتى به بع�ض املف�سرين يف تف�سري هذه الآيات و�أمثالها من الإِفك املبني
واجلهل الفا�ضح فارجع �إىل ما كتبوا .ولن�ضرب لك مث ًال �شي ًئا مما كتبوه فنقول:
 - 1جاء يف اجلزء الثاين ع�شر من تف�سري الطربي عند الكالم على قوله
تعاىل﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ ]هود [44 /حديث مو�ضوع يف و�صف
�سفينة نوح حيث قال عن ابن جريج �إنه قال :كانت ال�سفينة �أعالها للطري
وو�سطها للنا�س ويف �أ�سفلها ال�سباع ،وكان طولها يف اجلو ثالثني ذرا ًعا ،ودفعت
اجلودي يوم
م�ض نْ َي من رجب ،و�أر�ست على
من عني وردة يوم اجلمعة لع�شر ليال َ
ّ
عا�شوراء ومرت بالبيت فطافت به �سب ًعا ،وقد رفعه اهلل من الغرق ،ثم جاءت اليمن
ثم رجعت ...ا ﻫ.
 - 2وجاء يف كثري من التفا�سري يف ت�أويل قوله تعاىل يف �سورة الرعد﴿ :ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ]� [11أن ال�ضمري يف ﴿ﮠ﴾

عائد �إىل ذكر ا�سم اهلل و�أن املعقبات املالئكة تتعقب على العبد ،وذلك �أن مالئكة
الليل �إذا �صعدت �أعقبتها مالئكة النهار ،ف�إذا انق�ضى النهار �صعدت مالئكته ثم
�أعقبتها مالئكة الليل ،ورووا يف ذلك حديثًا عن كنانة العدوي قال :دخل عثمان
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ابن عفان على ر�سول اهلل فقال� :أخربين عن العبد كم معه من ملك .قال ملك
على ميينك على ح�سناتك وهو �أمني على الذي على ال�شمال ..وملكان من بني
يديك ومن خلفك .يقول اهلل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ﴾ ]الرعد [11 /وملك قاب�ض على نا�صيتك ،ف�إذا توا�ضعت هلل رفعك،
و�إذا جتربت على اهلل ق�صمك ،وملكان على �شفتيك لي�س يحفظان عليك �إال
ال�صالة على حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،وملك على فيك ال يدع احلية تدخل
�إليه ،وملكان على ميينك ،فه�ؤالء ع�شرة مالئكة على كل �آدمي و�إبلي�س بالنهار
وولده بالليل ...اﻫ.
وال يخفى �أن هذا احلديث مكذوب على ح�ضرة النبي  ،على �أنه مع
ذلك �سخيف العبارة �ساقطها .و�أغرب من ذلك حمل القر�آن عليه وت�أويله به،
مع �أن �سياق الآية ال يكاد يحتمله بوجه من الوجوه ،ف�إن �سياق الآية كان يف
التكلم على علم اهلل و�إحاطته بجميع الكائنات ،وعلى عظمته وتعاليه املتناهي
الذي يغلب معه كل مغالب وال يقي الإِن�سان دونه �أي حافظ� ،إذ قال﴿ :ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ.ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ.ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ﴾] .الرعد .[11 - 9 /فامل�ستخفي بالليل وال�سارب بالنهار املتخذان لهما
حر�سا �سواء عند اهلل فال اال�ستخفاء بحاجب امل�ستخفي عن اهلل وال احلر�س يدفع
ً
عن الإِن�سان ما يق�ضي به اهلل على عباده .ثم بينت الآية �أن �سنة اهلل يف خلقه ربط
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الأ�سباب مب�سبباتها ،فخفاء الأ�سباب �أو كتمانها ال يحول دون حتقق نتائجها ،ف�إن
اهلل  -الذي جعل ذلك الرباط  -رباط ال�سببية ّ -مطلع على خفايا الأمور حميط
مبا تخفيه ال�ضمائر ،فال يغري اهلل ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم ،ف�إذا حتققت
�أ�سباب �أي ق�ضاء و�أراد اهلل تعاىل حتقيق ذلك فال َم ََّرد له ومالهم من دونه من وال،
فال ينفع الإِن�سان �إذ ذاك حر�س كثيف يتعقب عليه دائ ًما يقيه �شر احلوادث.
هذا ما يفهم من الآية و�سياقها ،فعج ًبا لأولئك املف�سرين �أرادوا �أن ي�ؤولوها
ذلك الت�أويل ال�شاذ ،فلما مل ي�ساعدهم على ذلك نظم الآية قالوا �إن ال�ضمري يف
قوله تعاىل ﴿ﮠ ﮡ﴾ ]الرعد [11 /يعود على من ذكر ا�سم اهلل تعاىل ،وهذا
ال �أثر له �أ�ص ًال يف الآية.
 –3ومن ذلك ما قاله بع�ضهم يف ت�أويل قوله تعاىل:
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ ]القدر [4/حيث ف�سر الروح ب�أنه ملك لو التقم
ال�سماوات ال�سبع والأر�ضني ال�سبع كانت له لقمة واحدة� ،أو هو ملك ر�أ�سه حتت
العر�ش ورجاله يف �آخر الأر�ض ال�سابعة وله �ألف ر�أ�س كل ر�أ�س �أعظم من الدنيا
ويف كل وجه �ألف فم� ..إىل �آخر ال�سل�سلة املعروفة ،فانظر �إىل هذه اخلزعبالت التي
يحملون عليها كتاب اهلل تعاىل.
﴿ﭤ ﭥ

 – 4ومن ذلك �أي�ضً ا ما �أتى به كثري من املف�سرين يف ت�أويل قوله تعاىل
﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]الرعد [39 /اختلف �أهل
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الت�أويل يف ذلك .فقال بع�ضهم :ميحو اهلل ما ي�شاء من �أمور عباده فيغريه �إال ال�شقاء
وال�سعادة ف�إنهما ال يغريان ،وزاد بع�ضهم احلياة واملوت ،ثم انق�سموا فقال بع�ضهم
�إن ذلك يف ليايل القدر ،وقال بع�ضهم �إنه يف ليلة الن�صف من �شعبان .وقال
�آخرون �إن ذلك يف كل ليلة .ففي تف�سري ابن جرير عن �أبي الدرداء قال« :قال
ر�سول اهلل � :إن اهلل ينزل يف ثالث �ساعات يبقني من الليل ،يفتح الذكر يف
ال�ساعة الأوىل الذي مل يره �أحد غريه ميحو ما ي�شاء ويثبت ما ي�شاء ،وقال �أي�ضً ا:
�إن اهلل يفتح الذكر يف ثالث �ساعات يبقني من الليل يف ال�ساعة الأوىل منهن
ينظر يف الكتاب الذي ال ينظر فيه �أحد غريه فيمحو ما ي�شاء ويثبت ما ي�شاء» و�إذا
�شئت �أن ت�ستق�صي ما قالوه يف �أمثال هذه املو�ضوعات فعليك بكتبهم.

دعاء ن�صف �شعبان

ولعلك تتطلع نف�سك �إىل تفهم معنى املحو والإِثبات هنا ،فنقول :قبل �أن
نحقق لك معناهما نذكر لك الآية بتمامها ليتجلى لك معناها.
قال تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ .ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]الرعد.[39 -38 /
انق�سم �أهل الكتاب على النبي عليه ال�صالة وال�سالم فمنهم �أحزاب كانوا
يفرحون مبا �أنزل عليه من الأحكام ،كما كان من الأحزاب من ينكر بع�ضها
وي�ستقبح ما كان يفعله امل�صطفى  من التز ُّوج والأكل وال�شرب ونحوها
من �أعمال الدنيا ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ﴾ ]الفرقان ،[7 /وكذلك كانوا كلما �س�ألوا امل�صطفى � شي ًئا من
الآيات اخلارقة للعادة ك�إغا�ضة املياه ونقل اجلبال و�إحياء املوتى ال يجيبهم �إىل
�شيء من مطالبهم واقرتاحاتهم كما قدمنا ،فكانوا ي�ست�ضعفونه وينزلون من �ش�أنه
ويعتربونه عاج ًزا ال ينبغي له �أن َّيدعي النبوة ،فر َّد اهلل على �أولئك القوم ،و َبينَّ َ
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لهم �أن تلك الأ�شياء ال تنايف الر�سالة يف �شيء فقال﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ ]الرعد ،[38 /كما بني �أن الت�صرف يف الكون
والإتيان بخوارق العادات لي�س �إال هلل تعاىل فقال ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ ]الرعد ،[38 /فهو الذي ميحو ما ي�شاء حموه ،ويثبت ما ي�شاء
�إثباته ،طبقًا ملا �سبق يف علمه القدمي ،كما يدل عليه قوله تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ
ﯝ﴾ ]الرعد� .[39 /إذ معنى �أم الكتاب �أ�صله ،و�أ�صله هو العلم القدمي
الذي ال تتعلق قدرة وال �إرادة ب�شيء �إال طبقًا له .وباجلملة �إنه مل يق�صد من
قوله تعاىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]الرعد� [39 /إال
جمرد ت�أكيد ما ا�ستفيد من قوله قبل ذلك ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ﴾ .هذا هو معنى الآية الكرمية فا�ضرب بغريه عر�ض احلائط وال تبال،
ولأحذرك مما يعتقده بع�ض النا�س م�ستدلني بهذه الآية من �أن اهلل تعاىل قد يغري ما
�سبق يف علمه �إال ال�شقاء وال�سعادة ،ف�إن هذا يف�ضي �إىل القول ب�أن علم اهلل القدمي
ينقلب جه ًال ،تعاىل اهلل عن ذلك عل ًّوا كب ًريا .فاحلذر احلذر من قراءة الدعاء
امل�شهور املعتاد قراءته يف ليلة الن�صف من �شهر �شعبان �إذ ورد فيه« :اللهم �إن كنت
كتبتني عندك يف �أم الكتاب �شق ًّيا �أو حمرو ًما �أو مطرو ًدا �أو مق ًرتا علي يف الرزق
فامح اللهم بف�ضلك �شقاوتي وحرماين� ..إلخ» ،ف�إن معنى ذلك �أن الداعي ي�س�أل
اهلل �أن يغري ما �سبق علمه �أز ًال �إىل ما هو من م�شتهيات نف�س الداعي ،و�إن انقلب
علم اهلل بذلك جه ًال.

�أعداء القر�آن

عا�ش النبي  ما عا�ش ،ثم م�ضى ال�سلف ال�صالح من بعده ،فما �سمع
�أن �أح ًدا منهم فهم من القر�آن �إال ما يدل عليه حيث من هو كتاب عربي مبني،
ثم خلف من بعدهم خلف افت�أتوا( )1على النبي و�صالح �أتباعه ،وبرزوا للعامل فيما
�شاءوا من القحة( )2والدعارة مدعني �أنهم �أعلم مبا يف غ�ضون كتاب اهلل( )3ممن �أنزل
عليه ذلك الكتاب ،فتجلوا للقر�آن �أعداء يف ثياب �أ�صدقاء ،يلزمونه مبا ينكره،
ويحملونه ماال يحتمله ،ويف�سرونه طبقًا لأهوائهم ،ويكلفونه من الت�أويل ما يكاد
يخرجه عن الغر�ض الذي �أنزل لأجله ،واهلل يقول ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ .ﭠ ﭡ﴾ ]ف�صلت ،[4 - 3/ويقول﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ ]الن�ساء ،[105 /ويقول ﴿ :ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ .ﯸ ﯹ
( )1افت�أتوا :افرتوا عليه بالقول.
( )2القحة هنا :مبعنى اجلفوة والغلظة.
( )3يف غ�ضون كتاب اهلل :يف طيات كتاب اهلل.
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ﯺ﴾ ]الكهف [3-1 /وكذلك يقول﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ.ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒ﴾ ]املائدة .[16 - 15 /ولقد �أتى القر�آن مبا ي�ضيق املقام عن ا�ستق�صائه
من �أمثال تلك الآيات التي تنطق ببيان الغر�ض الذي جاء له القر�آن الكرمي.
غفل �أكرث املف�سرين� ،أو جهلوا الغر�ض الذي �أنزل له هذا الكتاب الكرمي ،كما
َك َّلت �أفهامهم عن �إدراك �أمثال تلك الآيات الناطقة مبا يرمي �إليه ،فقالوا �إن القر�آن
مل يرتك ف ًّنا من الفنون العلمية �إ َّال �أتى ب�شيء من م�سائله ،فجعلوه كتاب جغرافيا
وتاريخ وطبيعة وريا�ضة و َه ُل َّم َج ًّرا ،وادعوا �أنه �أتى من كل فن بطرف ،فحملوا من
الت�أويل ما ينبو عنه ،ثم ذيلوا �آياته ب�أ�شياء �أمالها عليهم جهلهم ،وو�سو�ست لهم
بها �شياطينهم ،ف�شوهوه و�ألب�سوه غري لبا�سه ،و�صبغوه �صبغة �أبرزت القر�آن والدين
و�صالح امل�سلمني مبا هم براء منه ،فكانوا �أَ�ضَ ّر عليهم من العدو املبني.
لرنجع �إىل ما ذكره �أولئك املف�سرون يف �شرح �إرم ذات العماد ،وثمود
الذين جابوا ال�صخر بالواد ،وفرعون ذي الأوتاد ،و�إىل ما قالوه يف �أمر الزالزل
والثور احلامل للأر�ض ،وو�صف ي�أجوج وما �سيقيمون من احلرب العوان( )1حينما
( )1احلرب العوان :التي قوتل فيها مرة بعد �أخرى.
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يرمون ال�سماء بالنبال ملحاربة احلق تعاىل في�أمر اهلل ال�سماء �أن متطر عليهم د ًما� ،إىل
�آخر ما قالوا ،كما �ألفتك �إىل ما قالوه يف تعليل ما ي�شعر به الإن�سان من �سخونة
مياه الآبار يف ال�شتاء ،وبرودتها يف ال�صيف� ،إذ عللوا ذلك ب�أن ليايل ال�شتاء طويلة،
وملا كانت ال�شم�س تغرب فتدخل يف جوف الأر�ض كان ت�أثريها يف املياه التي يف
جوف الأر�ض �أثناء ال�شتاء �أكرب من ت�أثريها يف �أثناء ال�صيف .هذا بع�ض ما �أتى به
�أولئك املف�سرون ليتمموا به كالم اهلل تعاىل ،ف�أ�ضحكوا منهم ال�صبية وال ُب ْله ،ف�ض ًال
عن العقالء من النا�س ،كما �أنهم حملوا غري امل�سلمني على اال�ستهزاء بالدين
وال�سخرية بالقر�آن احلكيم ،فلقد ر�أيت للقر�آن ترجمة بالإنكليزية ي�أتي وا�ضعها مبا
�سطر �أولئك اجلهلة املتعاملون ،ثم يعقب ذلك مبا �شاء من االنتقاد والت�شهري بدين
ذلك الكتاب ،و�أولئك �أئمته ،فيا هلل من ال�صديق اجلاهل.
كرب على كثري من النا�س القول ب�أن القر�آن كتاب مبني يفهمه كل من
يعرف ل�سانه ،فجعلوا يحومون حول املعاين البعيدة ليحملوا عليها �آيات القر�آن.
�أمل تر �إىل الذين �ضلوا و�أ�ضلوا فجعلوا للقر�آن تف�سريين� :أحدهما باطني ،والآخر
ظاهري ،وادعوا �أن الر�سول الذي �أتى به مل ي�صل �إىل �إدراك ما فيه من املعاين
الباطنية ،مع �أنه يقول ما معناه� :أنا �أعلم بكتاب اهلل تعاىل ،ولو علمت ب�أعلم مني
لرحلت �إليه� ،أو كما قال.
�أ ِر ْع ِني �سم َعك �أ ُق ُّ�ص عليك �أن املتدبر للقر�آن يرى �أن النبي  ما �سئل يف
�شيء مما مل يبعث لأجله �إال �صرف ال�سائل عن ق�صده ،وتلقاه بغري ما يرتقب تنبي ًها
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�إىل �أنه الأوىل والأليق مبا هو من حدود الر�سل ،ووظائفهم من الهداية والإر�شاد
وتبليغ ال�شرائع ،ينوه �إىل ذلك قوله تعاىل﴿:ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ﴾ ]الإ�سراء [85 /وقوله﴿ :ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ﴾ ]البقرة [189 /وقوله﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ .ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  .ﰄ
ﰅ ﰆ  .ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ ]النازعات ،[45 - 42 /فبني اهلل يف هذه
الآيات �أن وظيفة الر�سل الإنذار وحتذير العامل من تلك ال�ساعة التي هي �آتية ال
ريب فيها ،ولي�س وظيفتهم تعيني وقتها .ومن ذلك �أي�ضً ا قوله تعاىل﴿ :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ.ﮘ ﮙ ﮚ .ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ﴾ ]طه .[107 - 105 /تدل هذه الآية وما �سبق على ما قلناه لك �آنفًا
من �أن النبي  يف �إجابته �أمثال �أولئك ال�سائلني كان يعلمهم �أ ّال ي�س�ألوا �إال عما
هو من خ�صي�صات الر�سالة ومتعلقاتها ،رجو ًعا بهم �إىل ال�سنة الفطرية.

هل أُ� ِّ�س َ�س الإ�سالم على ال�سيف؟

لهج( )1معظم الأوربيني ،و�ضعاف العقول من امل�سلمني ،ب�أن الإ�سالم
مل ينت�شر ومل تر�سخ قدمه يف عامل الوجود �إال لأنه �سعى وال�سيوف �أما َمه تمُ َ ِّه ُد
َ
ال�سبيل ،و ُت َذ ِّلل بني يديه العظما َء ،و ُت ْلجِ ئ امل�ست�ضعفني �إىل اعتناقه حق ًنا
له
لدمائهم ،و�صيانة لأمالكهم و�أ�سبابهم ،وقد �ضربوا الأمثال مبا قام به النبي 
من �سراياه( )2ومغازيه ،ثم مبا عمل خلفا�ؤه من بعده ،على �أنهم لو قرءوا القر�آن،
و�شي ًئا من التاريخ ،و�سرية النبي  ،وعرفوا �شي ًئا من �أخالق العرب وعاداتهم
يف ذلك الوقت ،ملا تطرق ذلك اخلط�أ �إىل عقولهم ،وال ا�ستحوذت عليهم و�ساو�س
�صدورهم ،حتى يرموا النبي  و�صالح �سلفه مبا هم براء منه .نعم �إنه ال ي�سعني
�أن �أنكر �أنه قد وجد من �أمراء امل�سلمني من �شوهوا وجه الإ�سالم ،ودن�سوه مبا
جنت �أيديهم عليه ،ولكنني �أريد �أن �أتكلم هنا يف الإ�سالم من حيث هو ،كما
�أريد �أن �آتي على نبذ من تاريخ �أ�سباب غزوات النبي  وحروبه ،لرتى �أنه 
ما بد�أ �أح ًدا بعدوان يف جميع ما �أقامه من احلروب ،وما يتذكر �إال �أولو الألباب.
( )1لهج :ثابر ولزم واعتاد.
(� )2سراياه :جمع �سرية وهي قطعة من اجلي�ش ما بني خم�سة �إىل ثالثمائة.
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ال حاجة �إىل �أن �أذكر هنا ما كان عليه يف بدء الدعوة من االنفراد وال�ضعف،
وما �أ�صابه من �أهله و�أقاربه من الأذى ،ف�إن هذا ما ال يرتاب فيه �أحد.
�أر�سل اهلل ر�سوله بالهدى ودين احلق ،فجعل النبي ُي ِ�س ُّر بدعوته �إىل َم ْن َي ِثقُ
ِب َت َوق ُِّد ِف ْكرِه ،وتمَ َُّك ِن الإن�صاف من قلبه .فلم ّ
ي�سل لت�أييد ر�سالته �إال �سيف الهدى
واحلجة الدامغة ،فممن �آمن به �أبو بكر وعثمان والزبري وعبد الرحمن بن عوف
و�أبو ذر الغفاري ،ومن ال�سابقني �إىل الإ�سالم خالد بن الوليد جاء النبي فقال
له�« :إالم تدعو يا حممد؟» فقال�« :أدعوك �إىل عبادة اهلل وحده ال �شريك له ،و�أن
تخلع ما �أنت عليه من عبادة ما ال ي�سمع وال يب�صر وال ي�ضر وال ينفع ،والإح�سان
�إىل والديك ،و�أ َّال تقتل ولدك خ�شية الفقر ،و�أ َّال تقرب الفاح�شة ما ظهر منها وما
نف�سا حرم اهلل قتلها �إال باحلق ،و�أ َّال تقرب مال اليتيم �إال بالتي
بطن ،و�أ َّال تقتل ً
هي �أح�سن حتى يبلغ �أ�شده ،و�أن تويف الكيل وامليزان بالق�سط ،و�أن تعدل يف
قولك ولو كان على ذوي قرباك ،و�أن تويف ملن عاهدت» ف�أ�سلم ،وهكذا دخل
ه�ؤالء الأ�شراف يف الإ�سالم غري مهددين وال ملجئني( ،)1ولكن طائعني من�صفني
مدركني الفرق بني ما كانوا عليه من ال�ضالل ،وما �أتاهم به هذا الدين احلنيف.
ومل يدفعهم �إىل الدخول يف الإ�سالم �إذ ذاك رغبة يف جاه ،وال توقع ثروة وال فقر
مدقع ،ف�إن �أكرثهم كانوا �أو�سع ثروة و�أعظم جا ًها ،و�أقوى ع�صبية ،و�أنفذ كلمة من
ذلك الفرد الذي �أطاعوه ،وتبعوا �شرعه ،واحتملوا الأذى يف ت�أييده ﴿ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ] احل�شر. [21 /
( )1ملجئني :م�ضطرين.
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ثم جهر النبي  بالدعوة ،ف�سخرت منه قري�ش ،وكانوا ي�ضحكون منه يف
جمال�سهم ،وهو مع ذلك ال ينثني عزمه ،وال يرجع عن ت�سفيه �أحالمهم( ،)1وتقبيح
�آلهتهم ،ف�أ�ضمروا له العداء والبغ�ضاء ثم جاءوا �إىل �أبي طالب عمه وقالوا له� :إن
لك �ش�أنًا و�شر ًفا ومنزلة ِم َّنا ،و�إنا واهلل ال ن�صرب على هذا من �شتم �آبائنا وت�سفيه
عقولنا وعيب �آلهتنا ،ف�إما �أن تكفه �أو ننازله( )2و�إياك ،حتى يهلك �أحد الفريقني.
ثم ان�صرفوا ،فعظم على �أبي طالب فراق قومه ،ومل تطب نف�سه بخذالن ابن �أخيه.
فقال له :يا بن �أخي ،ابق على نف�سك ،وال حتملني من الأمر ما ال �أطيقه .فظن
الر�سول �أن عمه خاذله ،فقال :واهلل يا عم لو و�ضعوا ال�شم�س يف مييني ،والقمر يف
ي�ساري ،على �أن �أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره اهلل �أو �أهلك دونه .ثم بكى
()4
ووىل .وقد �صادف النبي على �إثر ذلك من �أذى قري�ش ومناو�آتهم( )3واعت�سافهم
وم�ؤامراتهم ما خُ ِّلد يف التاريخ .ومن ذلك ما رواه البخاري قال« :بينما النبي 
ي�صلي يف حجر الكعـبة �إذ �أقبل عقبة بن �أبي معيط فو�ضـع ثوبه يف عنق
ر�سول اهلل  فخنقه خنقًا �شدي ًدا ،ف�أقبل �أبو بكر حتى �أخذ مبنكبه ودفعه عن
النبي  »وقال﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ﴾ ]غافر.[28 /
( )1ت�سفيه الأحالم :اال�ستخفاف بالعقول.
( )2ننازله :نقاتله.
( )3مناو�آتهم :معاداتهم.
( )4اعت�سافهم� :أخذهم بالقوة والعنف والظلم.
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ولقد َع َّم الأذى جميع من �أ�سلموا حتى مل يبق �أحد �إال �أ�صابه منه حظ
كبري .ذلك �أبو بكر الذي كان يف اجلاهلية �سي ًدا �شريفًا ا�شتد عليه �أذى قري�ش،
حتى �أجمع ر�أيه على الهجرة �إىل احلب�شة لوال �أن عاقد له ابن الدغنة على �أن
يعبد اهلل يف داره في�صلي فيها ما �شاء ،ويقر�أ ما �شاء وال ي�ؤذي قري�شً ا باال�ستعالء
به خ�شية �أن تفنت ن�سا�ؤهم و�أبنا�ؤهم ،فلما ابتنى �أبو بكر م�سج ًدا بجوار داره يتعبد
فيه �أتى ابن الدغنة �أبا بكر فقال :قد علمت الذي عاقدت اهلل عليه ،ف�إما �أن
تقت�صر على ذلك ،و�إما �أن ترجع �إىل ذمتي ،ف�إين ال �أحب �أن ت�سمع العرب �أنيِّ
�أخفرت( )1يف رجل عقدت له .فقال �أبو بكر :ف�إين �أرد عليك جوارك و�أر�ضى
بجوار اهلل (كما يف البخاري بت�صرف).
تفاقم اخلطب( ،)2و�أحدقت( )3الفنت بامل�سلمني ،حتى عجزوا عن احتمالها،
ف�أ�شار النبي  عليهم بالهجرة �إىل بالد احلب�شة .فهاجر منهم ع�شرة رجال
وخم�س ن�سوة ،فلما �أعيت قري�شً ا احليل ،عزموا على منابذة( )4بني ها�شم وبني
املطلب و�إخراجهم من مكة والت�ضييق عليهم حتى ي�سلموا حمم ًدا  للقتل.
وكتبوا بذلك �صحيفة و�ضعوها يف جوف الكعبة ،ف�أمر النبي  جميع امل�سلمني
�أن يهاجروا للحب�شة ،فهاجر معظمهم.
(� )1أخفرت :نق�ضت عهده وغدرت به.
( )2تفاقم اخلطبَ :ع ُظ َم الأمر.
(� )3أحدقت� :أحاطت.
( )4منابذة :فراق عن خالف وبغ�ض.
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وملا ر�أى النبي  من قري�ش ما ر�أى جعل يخرج يف الأ�سواق العربية،
ويعر�ض نف�سه على القبائل ليحموه ،فكان منهم من يرده ر ًّدا جمي ًال ،ومنهم من
يلقي عليه قو ًال ثقي ًال ،حتى �إذا جاء ر�ؤ�ساء الأو�س �إىل مكة ليحالفوا قري�شً ا على
اخلزرج جاءهم ر�سول اهلل  فقال« :هل لكم يف خري مما جئتم له� ،أن ت�ؤمنوا
باهلل وحده وال ت�شركوا به �شي ًئا» ثم تال عليهم القر�آن ومل مي�ض �إال قليل حتى
�آمن به بع�ضهم و�صدقوه فيما جاء به ،ثم �أخذ عدد امل�سلمني من الأو�س واخلزرج
يزداد قلي ًال قلي ًال ،ف�أثار ذلك من حنق قري�ش و�سخطهم حتى لقد جعلوا يغلون
يف �إيذائهم للنبي ،على ما هو يف كتب ال�سنة ال�صحيحة .فلما علموا مبا حالف
الأن�صار عليه النبي � أجمعوا �أمرهم على �أن يقتلوه ،واتفقوا على �أن ي�أخذوا
من كل قبيلة �شا ًّبا جل ًدا ويجتمعوا �أمام داره ،ف�إذا خرج �ضربوه �ضربة رجل واحد،
فيتفرق دمه يف القبائل ،فال يقدر بنو عبد مناف على حماربة قري�ش كلها ،ف�ألهم
اهلل النبي  جميع ما دبر له �أعدا�ؤه ،فخرج هو و�صاحبه �أبو بكر �إىل املدينة
لينزل فيمن ع ّزروه( )1ون�صروه واتبعوا النور الذي �أنزل معه.

( )1عزروه� :أعانوه.

�أ�ســباب الغــزوات

هكذا كان جممل بدء الدعوة الإ�سالمية ،و�إنني هنا لواثق �أنه ال يكاد
يوجد من املعار�ضني من ي�ستطيع التبجح فينكر �شي ًئا من ذلك� ،أو ّيدعي �أن �سيفًا
علي �إال �أن �أ�سرد لك �أ�سباب ما كان بعد ذلك
�أعمل يف خالل تلك ال�سنني .فما َّ
من الغزوات وال�سرايا ،خمتا ًرا �أ�شدها و�أهمها يف �إظهار الدين ،ف�أقول� :أباح اهلل
لر�سوله حماربة من �آذاه من كفار قري�ش ،و�أخرجوه هو و�أ�صحابه من ديارهم فقال:
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ.ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ] احلج ،[40- 39 /وقال﴿ :ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ.ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ .ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ ]البقرة .[192-190 /فلم ُيبِح اهلل
للنبي مقاتلة غري كفار قري�ش ملا ناله منهم ،فلما متالأ( )1على امل�سلمني غريهم
( )1متالأ :ت�شايع واجتمع.
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من قبائل العرب� ،أباح اهلل للنبي �أن يقاتل كل معتد عليه فقال﴿ :ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ]التوبة [36 /وقال:
﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ ]الأنفال ،[58 /فانظر
�إىل ما �شرعه اهلل للم�سلمني من القتال� ،أجتده يخالف يف �شيء ما ي�سمى يف هذا
الزمان بقتال املدافعة عن النف�س؟ كال .فلقد نهى اهلل امل�سلمني عن االعتداء ومل
يبح لهم مقاتلة الظاملني البادئني مبقاتلتهم.
�شرع اهلل قتال �أهل مكة ملا اعتدوا على النبي  وهموا بقتله ،و�أخرجوه
إ�ضعاف �شوك ِتهِم و َف ِّل ُغ ُرور ِِهم ،حتى ال َّ
من دياره هو و�أ�صحابه لأجل � ِ
يتمك ُنوا من
العودة �إىل حماولة ق�ضاء م�آربهم من النبي  ،ف�إنه كرب عليهم خروجه ووجوده
فيمن حالفوه على الن�صر والت�أييد ،فكانوا يتحينون الفر�ص للإيقاع به والق�ضاء
على دينه و�شيعته ،فلو تركوا بال مناو�شة ال�ستفحل �أمرهم ،ول�ضاق ذرع امل�سلمني
عن مقاومتهم ،فكان من احلزم و�سداد الر�أي �أن يقعد النبي  لهم كل مر�صد
وي�ضيق عليهم ال�سبل ،فكان ير�سل ال�سرايا ،ويخرج بنف�سه يف املغازي ،حتى ال
متر عري لقري�ش �إال �صادرها ،وحرم امل�شركني مما فيها من الأمتعة ،فكان مرة ي�صيب
منهم ،وتارة يخطئهم .فمن �أكرب الغزوات التي انت�صر فيها امل�سلمون غزوة بدر
الكربى ،خرج النبي  مرت�ص ًدا �أعظم عري( )1لقري�ش �آتية من ال�شام جمع فيها
( )1العري :قوافل الإبل واحلمري والبغال.
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غالب �أموال قري�ش حتى مل يبق مبكة قر�شي وال قر�شية لهما مثقال ف�صاع ًدا �إال
َب َعثَا به يف تلك ال ِعري.
فلما علم �أبو �سفيان بخروج الر�سول يف رجاله �أر�سل �إىل قري�ش فنفروا
�سرا ًعا حلماية جتارتهم ،وكانوا ت�سعمائة وخم�سني رج ًال فالتقى اجلمعان ،وكان ما
كان من ن�صرة امل�سلمني على �ضعفهم وقلة عددهم ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ﴾ ] �آل عمران .[123 /
وكان يهود املدينة ي�ضمرون البغ�ضاء للم�سلمني ويت�شوقون �أن ي�صيبهم
من �أهل مكة ما ال قبل لهم به ،فلما كانت وقعة بدر الكربى التي �أ ّيد اهلل فيها
نبيه عليه ال�صالة وال�سالم وامل�سلمني نبذوا ما كانوا عاهدوا عليه الر�سول ،فبدت
البغ�ضاء من �أفواههم ،وما تخفي �صدورهم �أكرب ،فلقد قال ر�ؤ�سا�ؤهم للنبي ،
وقد ّ
حذرهم عاقبة البغي« :ال َي ُغ َّرنك يا حممد ما لقيت من قومك ف�إنهم ال علم
لهم باحلرب ولئن لقيتنا لتعلمن من تالقي» ،فبنق�ضهم ميثاقهم ،وبدئهم بالعداء
�سار �إليهم النبي  وحا�صرهم خم�س ع�شرة ليلة ،فلما �أ ِن ُ�سوا( )1من �أنف�سهم
ال�ضعف ،وا�ستوىل على �أفئدتهم الرعب� ،س�ألوا الر�سول �أن يخلي �سبيلهم فيخرجوا
من املدينة ،ولهم الن�ساء والذرية ،وللم�سلمني الأموال ،فقبل منهم ذلك.

أح�سوا.
(� )1أن ُِ�سواُّ � :
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وقد عزم النبي  على الذهاب �إىل مكة ،لت�أدية ن�سك العمرة ،فخرج يف
�ألف وخم�سمائة من �أ�صحابه ومعهم الهدي �إيذانًا ب�أنه مل يذهب �إىل مكة حماربًا،
ف�ساروا حتى نزلوا ب�أق�صى احلديبية ،ثم �أن الر�سول اختار عثمان بن عفان �سف ًريا
�إىل قري�ش ليعلمهم مق�صده ،فذهب عثمان وب ّلغ ما ُح ِّمل ،فقالت قري�ش� :إن
حمم ًدا ال يدخلها عنوة �أب ًدا ،ثم �إنهم حب�سوه .ف�شاع �أن عثمان قتل ،فقال عليه
ال�صالة وال�سالم حينما بلغه ذلك اخلرب« :ال نربح حتى نناجزهم احلرب» وبايع
�أ�صحابه على القتال ،فخافت لذلك قري�ش ،ف�أر�سلت �سهيل بن عمرو يف طلب
ال�صلح ،فو�ضعت احلرب �أوزارها على ما ترا�ضوا عليه من ال�شروط التي منها و�ضع
احلرب بني امل�سلمني وقري�ش �أربع �سنني.
ثم ان�صرف النبي وامل�سلمون قافلني �إىل املدينة يف تلك ال�سنة ،وعادوا
لق�ضاء عمرتهم يف العام التايل ،ثم عمل النبي  مبقت�ضى �شروط ال�صلح ،فلم
يخفر( )1ذمة ،ومل ينق�ض عه ًدا ،حتى بد�أت قري�ش بالعدوان.
ذلك �أنه قد دخل يف عهد النبي  قبيلة يقال لها خزاعة ،كما دخل يف
عهد قري�ش قبيلة �أخرى يقال لها بكر ،وكان بني هاتني القبيلتني �أ�ضغان كثرية،
وثارات قدمية ،فاتفق �أن رج ًال من بكر وقف يتغنى ذات يوم بهجاء النبي 
على م�سمع من رجل خزاعي ،فقام هذا ف�ضربه ،ف�أثار ذلك كامن �أحقاد بكر
( )1خفر :هنا مبعنى غدر ونق�ض عهده.
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وا�ست�شاطوا غ�ض ًبا ،فا�ستعانوا بقري�ش على الفتك بقبيلة خزاعة ،ف�أمدتهم قري�ش
بالعدة والرجال ،ثم انق�ضوا على خزاعة على غرة منهم ،وقتلوا منهم ،ف�أر�سلت
خزاعة �إىل النبي  تخربه مبا جرى من قري�ش وبكر حليفتها.
�أما قري�ش ف�إنها ا�ستيقظت فر�أت �أنها قد نق�ضت بفعلتها هذه �شرائط عقد
ال�صلح الذي مت بينها وبني امل�سلمني ،فندمت على هذه الفارطة( )1التي ارتكبتها
بال تر ّو وال تب�صر ،ف�أر�سلت �إذ ذاك �أبا �سفيان زعيمها �إىل املدينة ليوثق عرى
ال�صلح ،وميد يف �أجله ،فخرج حتى جاء �إىل النبي  وعر�ض عليه ما جاء به
�إىل املدينة ،فقال له عليه ال�صالة وال�سالم :هل كان من حدث بعد؟ قال :ال.
فقال الر�سول :فنحن على مدتنا الأوىل و�صلحنا ال�سابق ،ومل يزد على ذلك.
ومن املعلوم �أن قري�شً ا بفعلتها قد اعتربت حماربة ح�سبما تقت�ضيه �شروط ال�صلح
ال�سابق ،وقد �شعر زعيمها مبا �أ�ضمره النبي  لقري�ش ،فتو�سل �إليه ببع�ض وجوه
العرب وزعمائهم فلم يفلح.
�أما الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ف�إنه �أمر �أ�صحابه �أن يت�أهبوا لل�سفر ،و�أخرب
�أبا بكر مبا عزم عليه ،فقال له �أبو بكر� :أو لي�س بينك وبني قري�ش عهد؟ قال :نعم،
ولكن غدروا ونق�ضوا .ثم ا�ستنفر الأعراب الذين حول املدينة ،و�سار النبي 
يف ع�شرة �آالف مقاتل �إىل مكة ،حتى �إذا و�صل �إليها �أمر خالد بن الوليد �أن
( )1الفارطة :جماوزة احلد يف القول والفعل.
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يدخل من �أ�سفل مكة ،ودخل هو من �أعالها ،ونادى مناديه�« :أال من دخل داره
و�أغلق بابه فهو �آمن ،ومن دخل امل�سجد فهو �آمن ،ومن دخل دار �أبي �سفيان فهو
�آمن» .نعم �إنه �أهدر دم جماعة و�إن تعلقوا ب�أ�ستار الكعبة؛ لأنه اعتربهم كما يقال
يف هذا الع�صر «جمرمني �سيا�سيني».
واعلم �أنه مل يقاتل يف هذا الفتح �إال جي�ش خالد بن الوليد ،ولكن بعد �أن
تعر�ضت له قري�ش لي�صدوه عن دخول مكة ،فقتل منهم �أربعة وع�شرين رج ًال،
وقتل من جي�شه اثنان ،فكان دخوله مكة عنوة.
ثم �أخذ النبي عليه ال�صالة وال�سالم يطهر الكعبة مما كان عليها من الأوثان
والأدنا�س ،ثم خطب يف النا�س ،فبينّ كث ًريا من الأحكام ،ثم ختم خطبته بقوله
تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ]احلجرات. [13 /
ومن �آدابه  و�شيمه الكرمية ،ما ورد يف كتب ال�سنة ال�صحيحة من �أن
رج ًال جاء عقب فتح مكة ،ليبايع النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،فجاء وهو يرتعد
خو ًفا ،فقال له الر�سول« :ه ّون عليك ف�إين ل�ست بمِ َ ِلك� ،إمنا �أنا ابن امر�أة من قري�ش
كانت ت�أكل القديد(.»)1
وجفف يف الهواء وال�شم�س.
( )1القديد من اللحم :ما ُق ِّطع طو ًال و ُم ِّلح ُ
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وعلى �إثر هذا الفتح املبني ،وتدمري ع�صابة الوثنيني� ،أخذ النا�س يدخلون
أفواجا� ،إال بع�ض قبائل �أدركتها حمية اجلاهلية الأوىل ،فلقد اجتمعت
يف دين اهلل � ً
�أ�شراف هوازن وثقيف ،وقالوا :لقد فرغ حممد  من قتال قومه ،وال ناهية له
عنا ،فلنغزه قبل �أن يغزونا� .أما النبي  ف�إنه ملا بلغه خرب ا�ستعدادهم حلربه� ،أجمع
ر�أيه على امل�سري �إليهم ،فخرج يف اثني ع�شر �ألفًا حتى و�صل �إىل العدو ،فالتحم
اجلمعان وذلك يوم حنني �إذ �أعجب امل�سلمني كرثتهم ،فلم تغن عنهم �شي ًئا،
و�ضاقت عليهم الأر�ض مبا رحبت حتى و ّلوا مدبرين ،لوال �أن اهلل �أنزل �سكينته
على ر�سوله وعلى امل�ؤمنني ،و�أيدهم بروح منه ،فلم ينته القتال حتى جعل اهلل
كلمة الذين كفروا ال�سفلى ،وكلمته هي العليا ،واهلل عزيز حكيم.
هذه هي ُج ُّل الغزوات و�أقواها يف ت�أييد الإ�سالم و�إعالء كلمته وتقوية
أحدا
�سلطانه .فهل ر�أيت يف جميع ما ق�ص�صته عليك  -و�إنه حلق � -أن النبي بد�أ � ً
بعدوان؟ كيف وهذا كتاب اهلل يقول﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ ]البقرة.[193 /
ارجع �إىل كتب ال�سري ،وج ّرد نف�سك من �شوائب التح ّيز ،فلن جتد َم ْغ َم َز �إبرة
لل�شك فيما ق ََ�ص ْ�صته عليك.
وخال�صة القول �إن الب�صري بالتاريخ ،ي�شهد معنا �أن امل�صطفى عليه ال�صالة
وال�سالم مل ّ
ي�سل يف حياته �سيفًا لإرغام �أحد من النا�س على الدخول يف دينه،
ولكن الهدى هدى اهلل يهدي من ي�شاء.
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ما كان للنبي وامل�ؤمنني �أن يدعوا �إىل اهلل ودينه� ،سالكني طرق الع�سف
والإرهاب ،وهذا كتــاب اهلل ي�أمرهم باحل�ســـنى يف الدعـــوة ،كمــا قـــال:

﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾
]النحل ،[125 /وقال تعــاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾ ]العنكبوت.[46 /

انظر �إىل �إبداع كتاب اهلل يف الرد على �أهل الكتاب القائلني ب�أبوة اهلل للم�سيح،
املحاجة؛ حيث يقول﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
مع ا�شتماله على �أح�سن �آداب ّ

ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ]�آل عمران.[ 79 /

دعوة النبي  عامة جلميع املك َّلفني

اعتاد النا�س �أن يقي�سوا �أحكام اهلل ال�سماوية بقوانني الب�شر الو�ضعية،
فرتاهم يت�شدقون ب�أن الأحكام يجب �أن تكون منا�سبة للأزمان ،خمتلفة باختالف
�أهلها ،فرياعى يف القوانني وال�شرائع الأماكن ،وطبقات العامل ،ودرجات ارتقائها
يف التح�ضر ،والف�ضل والتهذيب ونحوها من ال�صفات ،التي تتفا�ضل فيها الأمم،
وتتفاوت طبقاتها باعتبارها ،ثم ك�أنك بهم وقد طفرت عقولهم ،فحكموا ب�أن �شرائع
الإ�سالم و�سننه جاء بها نبي عربي ،مل يعرف من �أحوال الأمم الأخرى �إال قلي ًال
جدا ،كما �أنه مل يعلم ما �سيتواىل بعده من الأمم املختلفة ،والأحوال املتباينة،
ًّ
والع�صور التي تكاد تكون متباينة يف مقت�ضياتها ومطالبها و�أحكامها.
فك�أين ب�أمثال �أولئك القوم ،قد �أقاموا على �أنف�سهم ا ُحل َّجة ،ب�أنهم ال يفقهون
ما ُيتلى عليهم من كتاب اهلل تعاىل ،ي�سمعون القر�آن ،و�إمنا مثله فيهم كمثل الذي
ينعق مبا ال ي�سمع �إال دعا ًء وندا ًء ،ويرون �آياته ب�أعينهم ،و�إنها ال تعمى الأب�صار،
ولكن تعمى القلوب التي يف ال�صدور.

الإ�سالم �صالح لكل زمان

فبما ب�سطت لك هنا من �أمر �أولئك القوم� ،أريد �أن �آتيك هنا بوجه كون
الدين الإ�سالمي ،دين الفطرة الب�شرية التي فطر اهلل النا�س عليها يف كل زمان
م�صلحا لكل من ا�ستم�سك ب�سببه املتني،
ومكان� ،صا ًحلا لكل �أمة وكل جيلً ،
وعمل بكتابه املبني.
اعلم �أن دين اهلل يف كل الأمم واحد ال تختلف �أ�صوله باختالف الأمم
و�أحوالها و�أزمانها و�أمكنتها ،و�إمنا الذي يختلف باختالف ذلك هو الأحكام
الفرعية ،ي�شري �إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ
وقوله تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﮁ ﮂ﴾ ]�آل عمران[64 /
ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ]الن�ساء [163 /الآية.

جاء الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم لتقرير احلق واالعرتاف به ،وتذكري
النا�س �أن يتم�سكوا به ،فما كان له �أن يبطل حقًّا� ،أو ينكر �صا ًحلا� ،أو يجحد نب ًّيا،
�أو ي�ستقبح ح�س ًنا ،ولكنه جاء م�ؤذنًا فينا ب�أنه قد �آمن مبا �أنزل اهلل من كتاب ،و�أنه
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�آمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله غري مفرق بني �أحد من ر�سله ،كما �أخربنا عليه
ال�صالة وال�سالم ب�أن اهلل �أوحى �إليه �أن اتبع ملة �إبراهيم حنيفًا ،وب�أن من كفر باهلل
ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر فقد �ضل �ضال ًال بعي ًدا .فلم ي�أت النبي 
ببدع من ال�شرائع ،ولكن مبا قرره اهلل من احلق ،و�أوحى به �إىل �أنبيائه من قبل،
كما قال عز من قائل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ]املائدة [48 /على �أننا نعلم ما تقرر يف الإ�سالم من
�أن �شرع من قبلنا �شرع لنا ما مل يرد نا�سخ ،فرتى من جميع ما تقدم �أن الإ�سالم
مل يخالف مقت�ضى الفطرة ال�سليمة يف اعتبار ما �سبق من ال�شرائع والأخذ مبا
تقرر من النوامي�س العادلة� ،سواء ورد بها دين �إبراهيم� ،أو دين عي�سى ابن مرمي
�أو غريهما .نعم �إن الإ�سالم ن�سخ بع�ض ما فر�ض اهلل على املا�ضني من الكلف
ال�شاقة ،التي جلبها عليهم عنادهم وظلمهم كما قال تعاىل:
﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ.ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ ]الن�ساء،[161-160 /
حري�صا على
ف�إنهم مل يزالوا كذلك ،حتى جاء امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم ً
نف�سا �إال
امل�ؤمنني ر�ؤو ًفا بهم رحي ًما لهم ،ف�أباح الطيبات من الرزق ،ومل يكلف ً
و�سعها ،فكان دينه بذلك �أكرث الأديان مالءمة للطباع والعادات ،والقوى الب�شرية
على اختالفها ،ولذا كان عليه ال�صالة وال�سالم خامت النبيني.
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رمبا قيل كيف ذلك؟ مع �أن �أكرث الأحكام النظامية ،والنوامي�س التعاملية،
قد و�ضعها بعد النبي الفقهاء واخللفاء والأمراء ،فلم ُي ِح ْط الإ�سالم يف بدء ن�ش�أته
بكل ما يلزم الب�شر ،من القوانني والأحكام .فنقول� :إن جميع ما و�ضعه الفقهاء
واخللفاء والأمراء من الأحكام� ،إمنا بنوه على ما �أباح لهم ال�شرع ال�شريف ،من
االجتهاد والقيا�س كما قدروه واعتربوه بالأحكام العامة ،التي قررها لهم ال�شرع،
على ما �سن�أتي على تف�صيله قري ًبا ،فكل ما جاء مبن ًّيا على قواعد الدين فهو دين،
�سواء ن�ص عليه ال�شارع نف�سه� ،أو ا�ستنبطه �أهل الفكر والنظر ال�صحيح ،وهذا
هو كون الدين الإ�سالمي دين الأبد وختام الأديان .ولن�أت لك الآن ب�شيء
من �أ�صول الإ�سالم لرتى منها وجه ما قلناه لك �آنفًا فتتدبره ،ف�إن للدين  -كما
�سرتى -قواعد �أ�صلية ثابتة ،تقدر بها الأحكام ،ح�سبما تقت�ضيه الأحوال املختلفة،
يف الأزمان املختلفة ،بني الأمم املختلفة.

�أ�صول الإ�سالم

 - 1الأ�صل الأول :االجتهاد ،و�أعني به �أن ت�ستنبط الأحكام من الكتاب
الكرمي ،وال�سنة ال�صحيحة ،ح�سبما ت�صل �إليه الأفهام ال�سليمة ،فكل من يعرف
لغة القر�آن ،ال ينبغي له بحال ما �أن يقلد غريه تقلي ًدا متى قدر على فهمه ،وفهم
ين�سد باب االجتهاد ،برغم �أنف من
ين�سد ،ولن ّ
الكتب ال�صحاح يف ال�سنة ،فلم ّ
�أرادوا �أن يحجروا على العقول الب�شرية ،ويقيموا عليها �أو�صياء من الأولني ،حتى
ال�سلف ال�صالح ر�ضي اهلل عنه ،ما كان
ت�سري كما �ساروا ،وتقول مبا قالوا ،ف�إن ّ
مقل ًدا ولكن ت�صدى لكتاب اهلل ،فعمل مبا و�صل �إليه �إدراكه ،وبلغه جهده ،ولو
كان بع�ض ذلك خط�أ يف الواقع ،ف�إن اهلل مل َي ْحرِم من الأجر � َّأي جمتهد .نعم �إنه
جعل ملن اجتهد ف�أخط�أ �أج ًرا واح ًدا ،وملن اجتهد ف�أ�صاب �أجرين� .إن �أمر ان�سداد
باب االجتهاد �أمر ابتدع بعد انقرا�ض ال�صدر الأول منه لأ�سباب منها :انت�شار
العجمة يف امل�سلمني ،وعدم ا�ستطاعة كثري منهم  -وكانوا ال يح�سنون العربية � -أن
يفهموا القر�آن على وجهه ،ومن الأ�سباب �أي�ضً ا فيما �أظن ،جهل كثري ممن قالوا
بعدم جواز االجتهاد للقر�آن الكرمي ،وعدم معرفتهم �أحكامه ولغته ،و�إال فكيف
ي�سرنا – �س ّهلنا  -القر�آن للذكر – للتذكر  -فهل
عموا عن قوله تعاىل« :ولقد ّ
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من مدّ كر» ] القمر[17 /؛ �أي فهل من طالب علم منه ،ومتفهم له فيعان عليه� ،أم
كيف غفلوا عما قبح اهلل به القدماء من امل�شركني ،وندد عليهم �إذا قلدوا �آباءهم،
وق ََ�صروا �أنف�سهم على حماكاتهم فيما اعتقدوا ،وفيما عملوا حيث قال﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ] البقرة ،[170 /و�إذا �شئت �أن ت�ستق�صي ما ورد
عن اهلل من ت�سفيه �أحالم املقلدين ،والت�شهري بهم ،فعليك بقراءة القر�آن الكرمي،
ف�ستجد منه ما فيه مقنع .وما يتذكر �إال �أولو الألباب.
 – 2الأ�صل الثاين :الق�صد يف الأعمال ،و�إقامة ما ال ي�شق على النفو�س
نف�سا �إال
من التكاليف ،فلقد طاملا ن�ص القر�آن الكرمي على �أن اهلل ال يكلف ً
و�سعها ،فكل ما لي�س يف و�سع الإن�سان �أن يقوم به ،فال تكليف فيه .واملراد بالو�سع
�أن يكون العمل بحيث ال يجهد فاعله ،وال يوقعه يف العناء والتعب ،ف�إن هذا هو
ما يفهم من التعبري ،بكلمة و�سع التي معناها ال�سعة ،وعدم ال�ضيق .ولقد نهانا
اهلل تعاىل عن الغلو يف الدين ،فقد ورد يف البخاري« :لن ي�شا َّد الدين �أحد �إال
غلبه» وورد فيه �أي�ضً ا �أن النبي  قال�« :سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا و�شي ٌء
الدجلة( )1والق�صد( ،»)2ومن هنا ال ينبغي مل�سلم �أن يتغاىل يف دينه ،و�أن يتباعد
من ُّ
عن املباحات ،و�أن يحمل نف�سه فوق طاقتها ،ف�إن هذا لي�س من الدين يف �شيء.
( )1الدجلة� :سري الليل.
( )2الق�صد :التو�سط يف الأمور قو ًال وفع ًال.
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واعلم �أن املتغالني يف دينهم� ،أقرب النا�س �إىل العجز عن القيام به ،واحتمال
تكاليفه ،ولقد قال النبي �« :أحب الأعمال �إىل اهلل �أدومها و�إنْ ق َّل» ،وقال:
«�إن املنبت( )1ال �أر�ضً ا قطع وال ظه ًرا �أبقى» وقال تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ﴾ ]احلج [78 /وقال �أي�ضً ا﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ﴾ ]البقرة .[185 /ومما ينا�سب هذا املو�ضوع ،نازلة كانت مو�ضوع بحث
�أهل العلم ،ومنتحليه يف م�صر ،وذلك لب�س القبعة فلقد هاج وماج بع�ض مدعي
العلم من قال بحل لب�سها للم�سلم .ف�سلهم ب�أبيك كيف لهم �أن يتقولوا على اهلل
لبا�سا دين ًّيا و�إمنا هي لبا�س �أمم خمتلفة امللل
وين�سبوا ذلك لدينه� .إن القبعة لي�ست ً
والنحل ،فمنهم الن�صراين ،ومنهم املجو�سي ،ومنهم اليهودي ،ومنهم العربي
امل�سلم ،ي�سكن بع�ض اجلهات احلارة من �صحراء �أفريقية وغريها .نعم �إنها تختلف
�أ�شكالها و�صورها ،ولكنها ذات ا�سم واحد ،تندرج حتت نوع واحد.
ف�إن كان �شبهة �أولئك القوم �أنها مل تكن معروفة للنبي  وال ل�سلفه
ال�صالح ،قلنا �إن هذا ال يقت�ضي التحرمي ،فهل ر�أى النبي  العمائم التي فوق
رءو�سنا �أو القفاطني التي تتدىل �أكمامها� ،أو اجلبب (الفرجيات).
فليفقه �أولئك القوم �أنهم َي ْقفُون( )2ما لي�س لهم به علم ،واهلل تعاىل يقول:
﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ]الإ�سراء� ،[36 /إن الطيال�سة( )3التي ا�ستعملها
املنبت :هو امل�سافر الذي اليريح دابته يف ال�سفر ،فتهلك منهَ )2( .ي ْقفُونَ :ي ْتب ُعون.
(ُّ )1
( )3الطيال�سة :جمع الطيل�سان ،وهي �ضرب من الثياب امل�أخوذة عن الفر�س.
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العلماء يف خالفة العبا�سيني �إمنا حاكوا فيها رهبان اليهود و�أحبارهم ،كما �أن هذه
اجلبب الوا�سعة امل�ستعملة يف م�صر� ،إمنا حاكوا فيها علماء وبطارقة بع�ض املذاهب
الن�صرانية.
واعلم �أن من مو�ضوع هذا الباب ،حت ُّرج بع�ض �شبيبة امل�سلمني� ،أن ي�ؤدوا ما
فر�ضه اهلل عليهم من ال�صالة حتى �إذا �س�ألتهم يف ذلك قالوا� :إننا ال ميكننا التحرز
من النج�س ،ال �سيما قطرات البول ،وكث ًريا ما يق�ضي الإن�سان حاجته ،فال يجد
من املاء ما يتطهر به .ومنهم من يقول� :إن من امل�شقة �أن �أخلع نعلي ،و�ألب�سهما
عند كل �صالة ،وال ميكنني �أن �أ�صلي بهما ح�سبما يفتينا علماء امل�سلمني؛ لأنه
يغلب على الظن عدم �سالمتهما من النجا�سة ،التي تكون عادة يف الطرقات.
فرتى �أولئك الفتية يرتكون الفري�ضة التي هي �سمة امل�سلم ومذكرته باحلق تعاىل،
وناهيته عن الفح�شاء واملنكر ،ان�صيا ًعا ملا �أفتاهم به �أولئك اجلهلة املتغالون والدعاة
املعطلون.
فمن يل �أن يرى �أحداث( )1امل�سلمني ما رواه البيهقي مرفو ًعا «�إذا جاء
�أحدكم امل�سجد ،فليقلب نعليه ،فلينظر �أفيهما خبث ،ف�إن وجد فيهما خبثًا
فليم�سحهما بالأر�ض ثم لي�صل فيهما» ،وما رواه البيهقي �أي�ضً ا عن �أم �سلمة:
«�أنها �سئلت عن املر�أة تطيل ذيلها ومت�شي يف املكان القذر ،فقالت �أم �سلمة :قال
(� )1أحداث� :شباب.
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ر�سول اهلل  يطهره ما بعده» ويف رواية له عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه :قلنا
يا ر�سول اهلل �إنا نريد امل�سجد فنط�أ الطريق النج�سة ،فقال النبي عليه ال�صالة
وال�سالم« :الطرق يطهر بع�ضها بع�ضً ا» ،ويف حديث البيهقي مرفو ًعا�« :إذا ِوط َئ
�أحدكم بنعليه يف الأذى ف�إن الرتاب له طهور» ،وقد ر�أى املالكية �أن املعتمد يف
مذهبهم �أن �إزالة النجا�سة �سنة �أعني �أنها ال تبطل ال�صالة بوجودها و�إن كانت
مكروهة معها .فلم ال ي�صلي ذلك امل�سلم يف نعليه؟ ومل ال ي�صلي ويف �سراويله
قطرات البول؟ ومل ال ي�سهل عليه التحرز منها؟ ومل ال ي�صلي امل�سلم يف بالد
مل ي�ستطع �أن ي�ستنجي فيها؟ �أيظنون �أن اهلل يريد بهم الع�سر مع �أن اهلل يقول يف
قر�آنه﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ]البقرة. [185 /
 – 3الأ�صل الثالث :من �أ�صول الإ�سالم �أنه ال �ضرر وال �ضرار ،فال يجوز
مل�سلم �أن يفعل ما فيه �ضرر جل�سمه �أو عر�ضه �أو ماله ،كما ال يجوز له �أن ي�ضا َّر
غريه ،فيدخل يف ذلك تكليف اجل�سم مبا ال يطيق ،و�شرب امل�سكر ،واملقامرة،
و�إيذاء الغري ب�أي نوع من �ضروب الأذى ح�سبما تعارفه القوم الذين يعي�ش فيهم،
كقتل النف�س ،وال�سرقة ،والر�شوة ،واخلداع ،والتمويه ،والتدلي�س ،و�شهادة الزور..
وهلم ج ًّرا.
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لعلك ّاطلعت على ما قرره الفقهاء من �إباحة التخلف عن اجلمعة لأ�سباب
كثرية .منها �أن يكون بالإن�سان بخر(� ،)1أو رائحة ثوم �أو ب�صل� ،أو به مر�ض ٍ
معد
كاجلذام( )2والرب�ص( )3ونحوهما من كل ما ي�ض ّر� ،أو َت�ش َم ِئ ُّز منه نفو�س امل�صلني،
وال يخفى �أن هذا الأ�صل ينبني عليه كثري من الأحكام الفرعية ،والنوازل اليومية
يف كل ع�صر.
 – 4الأ�صل الرابع� :سد الذرائع( )4و�إعطاء الو�سائل �أحكام املقا�صد
والغايات ،فكل ما �أف�ضى �إىل مباح فهو مباح ،وكل ما و�صل بك �إىل مكروه فهو
مكروه وكل ما �أوقعك يف حمرم فهو حمرم ،فكلما �أردت �أن حتكم على و�سيلة
فقدرها مبعيار غايتها .ولن�ضرب لك مث ًال ما جاء به ال�شرع من �إباحة تعدد
بحكم ّ
الزوجات ،ف�إن هذه الإباحة قد قيدها ال�شرع بقيود منها :العدل ،ومنها� :أن ال
يف�ضي التز ُّوج �إىل �ضرر �أو حمرم �أو ف�ساد ،ف�إذا ق�سنا ذلك مبا يح�صل عادة على �إثر
التعدد من ال�شقاق ،و�إف�ساد ذات البني و�إغفال الرجل �أمر �أوالد �إحدى الزوجات
�إر�ضاء لغريها� ،أو ق�سوته عليهم و�إيذائه لهم ،و�إذا قدرنا تلك الو�سيلة وهي تعدد
الزوجات مبا تف�ضي �إليه من امل�ضا ّر ،فيمكن احلكم ب�أنه ال يباح للرجل تزوج غري
واحدة.
( )1البخر :الننت يكون يف الفم.
( )2اجلذام :هو داء معروف يجذم الأ�صابع ويقطعها.
( )3الرب�ص :هو بيا�ض يقع يف اجل�سد.
( )4الذرائع :الو�سائل.
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 – 5الأ�صل اخلام�س :من �أ�صول الدين احلنيف �إعطاء الظن الغالب
حكم اليقني املجزوم به ،ف�إذا غلب على الظن �أن العمل مف�ض �إىل حمرم �أو
مكروه ف�إنه يعطى حكم غايته ،فيحرم �أو يكره ،فال يعرت�ض علينا هنا ب�أن �أمر
امل�ضارة مع تعدد الزوجات لي�س بالأمر املحقق ،حتى ينبني عليه حترمي ذلك على
الرجال ،ف�إننا على ت�سليم �أنه غري حمقق جد ًال ،ال ي�سعنا �أن ننكر �أنه �أمر غالب
على الظن حتى يو�شك �أن يكون يقي ًنا.
 – 6الأ�صل ال�ساد�س :من �أ�صول الإ�سالم تقدمي العقل على ظاهر ال�شرع
عند التعار�ض .و�أوىل بي هنا �أن �أقتطف ما جاء لأ�ستاذنا احلكيم ال�شيخ حممد
عبده يف مقاالت الإ�سالم والن�صرانية �إذ قال ما ن�صه:
«اتفق �أهل امللة الإ�سالمية �إال قلي ًال ممن ال ننظر �إليه ،على �أنه �إذا تعار�ض
العقل والنقل� ،أخذ مبا يدل عليه العقل ،وبقي يف النقل طريقان :طريق الت�سليم
ب�صحة املنقول ،مع االعرتاف بالعجز عن فهمه ،وتفوي�ض الأمر �إىل اهلل يف فهمه.
والطريقة الثانية ت�أويل النقل مع املحافظة على قوانني اللغة ،حتى يتفق معناه
مع ما �أثبته العقل ،وبهذا الأ�صل الذي قام على الكتاب و�صحيح ال�سنة وعمل
النبي  ،كل ذلك م ّهد بني يدي العقل وال�سبيل ،و�أزيل من �أمامه جميع
العقبات ،وات�سع له املجال �إىل غري حد .فماذا ع�سى يبلغ �إليه نظر الفيل�سوف
حتى يذهب �إىل ما هو �أبعد من هذا؟ و�أي ف�ضاء ي�سع �أهل النظر وط َّالب العلوم،
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�إذا مل ي�سعهم هذا الف�ضاء؟ �إن مل يكن يف هذا مت�سع لهم فال و�سعتهم �أر�ض
بجبالها ووهادها( ،)1وال �سماء ب�أجرامها و�أبعادها».
وال يخفى �أن تقرير هذا الأ�صل يف الإ�سالم ،يدلك داللة وا�ضحة على �أن
الدين املحمدي مل يلزم العقل �أن يخالف ما يقت�ضيه نظره وبحثه ،بل �إنه فوق
ذلك قدمه يف العمل واالعتقاد على ظاهر املنقول.
 – 7الأ�صل ال�سابع :وجوب امتثال ما قاله النبي � شر ًعا دون ما ذكره
من معاي�ش الدنيا على �سبيل الر�أي.
وقد تقدم لنا بيان �أن وظيفة الر�سل �إر�شاد العامل �إىل طريق النجاح
واال�ستقامة ،و�إقامة العدل فيهم ،وتربيتهم على الأخالق الفا�ضلة وال�شيم
الكرمية .و َب َّي َّنا �أي�ضً ا �أن الإ�سالم يقدم العمل مبقت�ضى العقل على ظاهر ال�شرع
عند التعار�ض .وقد علمنا النبي � أن منتثل كل ما جاء به عن اهلل و�أنه ال يجب
الأخذ مبا ورد عنه يف �أمور الدنيا ،ولن�أتك ب�شيء مما ورد يف ذلك:

(روى) م�سلم عن مو�سى بن طلحة عن �أبيه قال :مررت مع ر�سول اهلل 
بقوم على رءو�س النخل فقال ما ي�صنع ه�ؤالء؟ فقالوا :يلقحون ،يجعلون الذكر
يف الأنثى فتلقح ،فقال ر�سول اهلل  :ما �أظن يغني ذلك �شي ًئا .قالوا :ف�أخربوا
( )1وهاد :ما انخف�ض من الأر�ض كاحلفر.
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بذلك فرتكوه ،ف�أُخرب ر�سول اهلل  بذلك فقال� :إن كان ينفعهم ذلك فلي�صنعوه
ف�إين �إمنا ظننت ظ ًّنا فال ت�ؤاخذوين بالظن ولكن �إذا حدثتكم عن اهلل �شي ًئا فخذوا
به ف�إين لن �أكذب على اهلل عز وجل.
وروى م�سلم �أي�ضً ا عن رافع بن خديج قال :قدم النبي  املدينة وهم
ي�أبرون( )1النخل ،فقال ما ت�صنعون؟ قالوا :كنا نلقحه .قال :لعلكم لو مل تفعلوا
كان خ ًريا .فرتكوه فنق�صت ،قال :فذكروا ذلك له ،فقال� :إمنا �أنا ب�شر �إذا �أمرتكم
ب�شيء من دينكم فخذوا به و�إذا �أمرتكم ب�شيء من ر�أيي ف�إمنا �أنا ب�شر.
وروى �أي�ضً ا عن �أن�س �أن النبي  م ّر بقوم يلقحون ،فقال لو مل تفعلوا
�شي�صا ( ،)2فم ّر بهم فقال :ما لنخلكم؟ قالوا :قلت كذا وكذا،
ل�صلح .قال فخرج ً
قال �أنتم �أعلم ب�أمور دنياكم.
ك�أين بك ترى ما حكم به النبي  على نف�سه ،وهو �سيد املن�صفني،
�صرح لك الر�سول ب�أنه �إمنا هو ب�شر ،و�أن �أهل كل حرفة �أو �صناعة �أدرى مب�سائلها
وبخفاياها من غريهم ،و�أن ع�صمة الر�سل �إمنا جتب فيما �إذا بلغوا عن اهلل �شي ًئا من
�شرائعه ونوامي�سه .ومن هنا نعلم �أنه ال يجب الأخذ مبا ورد عن النبي  من
�أمور الدنيا و�أحوالها وحرفها وطبعها و�صنائعها لأن هذا لي�س مما يوحى به �إليه من
ال�شرائع.
( )1ي�أبرون :ي�صلحون.

( )2ال�شي�ص :رديء التمر؛ لأنه مل ُي َلقَّح.
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 – 8الأ�صل الثامن :امل�ساواة بني امل�سلمني يف الأحكام وكذا بينهم
وبني جميع من لهم ذمة وعهد ،ف�إن لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ،فال َي ْف ُ�ضل
أَ� َح ٌد �أح ًدا يف اعتبار ال�شرع �إال بالتقوى والعمل ال�صالح ﴿ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ﴾ ]احلجرات ،[13 /فقد جعل اهلل الغني والفقري ،وامل�أمور والأمري،
والعزيز واحلقري� ،سواء يف �أحكامه� ،سواء يف ذلك الأحكام الدنيوية والأخروية،
واعترب ذلك ب�صيغ العموم ،التي تراها يف غري مو�ضع من القر�آن الكرمي نحو قوله
تعـاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ.ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ﴾ ]الزلزلة .[8-7 /ومن الغريب �أن الفقهاء الذين يدعون فهــم
كــالم اهلل ،ويظهرون للعامل ب�سبحهم و�سواد مو�ضع ال�سجود من جباههم ،طاملا
حر�صا منهم على
حابوا امللوك والأمراء وت�أولوا كتاب اهلل مبا يوافق �أغرا�ضهم ً
ا�سرت�ضاء من ال ي�ضرون وال ينفعون را�ضني مبا �سخط اهلل عليهم� ،إذ ف ّرقوا دينهم
وكانوا �شي ًعا ،ف�شحنوا كتبهم مبا ت�ضارب من الأقوال ،وخالفوا �أمر القر�آن كما يف
قوله﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ]�آل عمران/
 ،[105وقال تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ﴾ ]الأنعام ،[159 /وقال تعــــاىل﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ﴾ ]الأنفال ،[46 /و�إذا �أردت �أن ت�أتي على ما ورد عن النبي  يف االتفاق
وعدم الف�شل واالختالف فعليك بكتب ال�سنة ال�صحيحة.
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 – 9الأ�صل التا�سع� :أن ال تزر وازرة وزر �أخرى ،ففي �سورة الطور ﴿ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ﴾ ]  [ 21ويف �سورة املدثر﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ ]  [ 38وقال
تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ ] الأنعام [164 /ويف �سورة النجم ﴿ :ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ.ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ.ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ﴾ ] .[ 41-38
وال يقال �إن من �أحكام ال�شريعة ما ال يقت�صر على اجلاين كما يف دية القتيل
ف�إنها على عائلة القاتل ،وكما ي�ؤخذ من قوله تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ ] الأنفال[25 /؛ لأنا نقول يف �أمر الدية �إمنا �ألزمت بها
العائلة يف ال�شعوب التي لها ع�صبية قائمة ووحدة وعهد بحيث �إنهم يكونون ي ًدا
واحدة على من �سواهم .ف�إذا �أ�صاب �أحدهم �شيء تعاهد الباقي على الأخذ بث�أره
�أو املطالبة بديته ،كما هو ال�ش�أن بني البدو وكثري من العرب حتى الآن؛ ولذلك
ين�صون على �أنه ال عاقلة( )1يف الأمم التي التت�ضامن قبائلها كالفر�س
جند الفقهاء ّ
والفرجنة وامل�صريني وغريهم من الأمم التي ال �أثر فيها لتلك اللحمة( )2التي جتعل
احلي �أو البطن �أو القبيلة ك�أنها رجل واحد ف�أخذهم ال�شرع كما �أخذ لهم وانتقم
منهم كما انتقم لهم ،وهذا من الوجوه التي تبني لك كيف جاء الإ�سالم مطابقًا
للأحوال الب�شرية ،مالئ ًما لها على اختالفها.
( )1العاقلة :الدية.
( )2ال ُّلحمة بال�ضم :القرابة التي ت�صل بني �شيئني.
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 – 10الأ�صل العا�شر� :أن جميع الزواجر تقدر ح�سبما يراه الإمام �أو من
ين�صبه من الق�ضاة للف�صل بني النا�س طبقًا ملا يقت�ضيه العرف العام كما �أن من
�أ�صوله جواز التحكيم.
واعلم �أن ال�شرع ال�شريف قد حدد بع�ض العقوبات كجزاء القتل وال�سرقة
جدا بالن�سبة ملا ترك ال�شارع �أمر حتديده �إىل احلكام ونوابهم،
ونحوهما وهي قليلة ًّ
فقد �أجمع الأئمة على �أن التعزير م�شروع يف كل جناية ال حد فيها وال كفارة،
وج ّوز الإمام مالك للإمام احلاكم �أن يبلغ بالتعزير �أعلى درجات احلدود املقدرة.
�أما التحكيم فقد �أجازه ال�شارع يف الأ�صول املالية ،وذلك �أن يحكم رجالن
بينهما خالف رج ًال من �أهل النظر والر�أي فيما �شجر بينهما ،وقد ذهب بع�ضهم
�إىل اعتبار قول احلكم �أم ًرا مقت�ض ًيا ال يتوقف يف تقريره وثبوته على �أن يقرره قا�ض
�شرعي وال �أمري وال حاكم.
 – 11الأ�صل احلادي ع�شر :تقدير كثري من الأحكام مبا تعورف بني
النا�س .وال يخفى �أن هذا الأ�صل قد َو َّ�س َع دائرة الأحكام ال�شرعية حتى و�سعت
تقري ًبا جميع النوازل على تغاير �أ�شكالها وتباين �أحوال �أربابها ،فمن ذلك �أمر
النفقات الزوجية ف�إنه يراعى يف تقديرها عند احلكم بتقريرها حالة الزوجني ،فرب
نفقة تالئم زوجة على �أنها ال تالئم �أخرى ،وقد كرث التعبري بكلمتي «املعروف»
و«العرف» يف القر�آن العزيز ،وع ّلق عليهما تقرير كثري من الأحكام ،ومن ال َب َد ِهي
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�أنه ال معنى للمعروف والعرف �إال ما كان متعار ًفا م�ألو ًفا غري م�ستنكر ،كما �أن
املنكر هو ما ال يجري به عرف و�ألفة من الآيات املحتوية عليهما قوله تعاىل:
﴿ﭰ ﭱ ﭲ﴾ ]حممد ،[21 /وقوله﴿ :ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ﴾ ]البقرة ،[229 /وقوله ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ ]الن�ساء ،[114 /وقوله﴿ :ﯢ ﯣ﴾ ]الن�ساء،[19 /
وقوله تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ]البقرة ،[231 /وقوله:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ﴾ ]الطالق ،[6/وقوله﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ﴾ ]البقرة ،[233 /وقوله﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ ]لقمان ،[15 /وقوله يف �ش�أن
الأو�صياء﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾ ]الن�ساء ،[6 /فرتى يف هذه الآيات،
ويف كثري غريها� ،أن اهلل تعاىل فو�ض �أمر تقدير كثري من املعامالت� ،إىل ما جرى
به العرف والعادة من غري تقييد ب�أهل مكة �أو �أهل املدينة �أو غريهما ،بل �أطلق
الأمر �إطالقًا ،وال ريب �أن العرف يختلف باختالف �أهله وطبقاتهم وما اعتادوه
بينهم ح�سبما يقت�ضيه الزمان واملكان ،و�إذن كان من الق�صور تعر�ض بع�ض الفقهاء
�إىل حتديد مثل متعة املطلقة �أو نفقة الزوجة ،وتقدير كثري من الأحكام مبا جرى
عليه عرف �أهل املدينة املنورة حمتجني بعلمهم و�أنهم �أعلم النا�س مبا مات عنه
النبي  ،كما �أن من جمود القريحة( )1وق�صور النظر تف�سري هذه الكلمات بغري
( )1القريحة :ملكة الإبداع.
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ما يتبادر منها ،ف�إن هذا تخريج للكتاب العربي املبني على غري ما �أريد منه .ومما
ينا�سب هذا املقام �أن القر�آن قد �أتى ب�ألفاظ �أخرى عامة لتكون �صاحلة للحمل على
ما ينا�سبها من النوازل والأحوال .فمن ذلك كلمات «ال�صاحلني» و «ال�صاحلات»
و«�صا ًحلا» يف كثري من الآيات ،ف�إن املراد من مادة ال�صالح هنا ما لي�س �سي ًئا ،كما
ي�ؤخذ من قوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ ]التوبة ،[102 /ف�إن هذه
الآية ناطقة ب�أن كل عمل �س ِّيئ فهو غري �صالح و�أن كل �س ِّيئ فهو غري �صالح و�أنه
ال �صالح يف �سوء ،فيدخل يف ذلك امللك اجلائر ،واحلاكم الذي �أغفل �أمر دولته
حتى متكن ال�ضعف منها وجرى الف�ساد يف عروقها ومت�شّ ى اخللل يف �أطرافها حتى
نق�صا وال تعظم �إال ف�سا ًدا ،فال جرم �أن مثل هذا احلاكم ال
�أ�صبحت ال تزداد �إال ً
ت�سبيحا وقر�آنًا .ومن هنا ّف�سر �أ�ستاذنا قوله تعاىل:
�شائبة �صالح فيه ،ولو قطع الليل ً
﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ]الأنبياء [105 /ب�أن املراد ال�صاحلون
لعمارتها ب�أن امتثلوا �أمر اهلل ف�أعدوا لأنف�سهم ما ا�ستطاعوا من القوة و�أح�سنوا �إىل
�أنف�سهم فكاتفوا الأمم يف الأخذ بو�سائل القوة واملجد فلم يلتم�سوا امل�سببات �إال
من �أ�سبابها ،ومل ي�أتوا البيوت �إ َّال من �أبوابها.

التوكل غري التقاعـد

ومما ينخرط يف هذا الباب خط�أ كثري من امل�سلمني يف فهم التوكل الذي
ح�ض عليه القر�آن غري مرة� ،إذ قالوا �إنَّ التوكل هو تفوي�ض الأمر �إىل القادر املدبر
ّ
()1
�سبحانه وتعاىل وترك الأ�سباب امل�ألوفة ،ثم �إن منهم من اكتفى بعد ذلك بالبلغة
من العي�ش اخل�شن ومل ي�ستزد حتى مات .ومنهم من اتخذ من �أ�سماء اهلل م�صادر
للرزق فظن �أن من يذكر ا�سم الوهاب كذا مرة وهبه اهلل من املال ما يزيد على
حاجته ،ومن قر�أ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ ] الطالق [3 /كفاه اهلل مئونة
ال�سعي لطلب الرزق من معاهده العاد َّية .ولقد كرث ه�ؤالء يف امل�سلمني فكرثت
بهم املفا�سد وانحطت ب�سببهم الهمم و�أزال اهلل عنهم كث ًريا من النعم و�أن اهلل ال
يظلم النا�س �شي ًئا ولكن النا�س �أنف�سهم يظلمون.
نَ َّددت الأمم الغربية وكثري من ال�شرقيني بالإ�سالم وامل�سلمني ،ملا نزل بهم
من ال�ضعف ،وانحالل العقدة والف�شل ،وزعموا �أن من�ش�أ ذلك هو �أ�صول الدين
الإ�سالمي ،حمتجني ب�أعمال �أولئك الطوائف من امل�سلمني ،ومبا كذبوا على اهلل
( )1ال ُبلغة :ما ُيكتفى به من العي�ش.
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يف ت�أويل �آياته الكرمية نحو﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ ] �إبراهيم،[12 /
ونحو﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ ]هود ، [56 /ونحو ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ﴾ ]الطالق ، [3 /ونحو ما ورد يف ال�صحيح من قوله « :لو توكلتم على

خما�صا( )1وتروح بطانًا(.»)2
اهلل حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطري تغدو ً
�إنني ال ي�سعني هنا �أن �أف ّند جميع ما قيل يف هذا املقام ل�ضيقه ،ولكن
ح�سبي �أن �أنبهك �إىل �أن اال�ستدالل على ف�ساد هذا الدين مبا �أ�صاب �أهله حجة
داح�ضة ،وبرهان واهن ،ف�إن نظرة قليلة فيما م�ضى من تاريخ امل�سلمني يوم كانوا
متوكلني على اهلل تعاىل تلجم ه�ؤالء املتقولني على الإ�سالم وتلزمهم احلجة ب�أن
ما طر�أ على امل�سلمني بعد ،مل ي�صبهم �إال بعد �أن تركوا التوكل على اهلل فلم
يعملوا مبا �أر�شدهم �إليه من وجوب الأخذ بالأ�سباب العادية ،ف�إنه �سبحانه وتعاىل
خلق الأ�سباب وامل�سببات ،وخلق ما بينهما من حلمة ال�سببية .فالتما�س تلك
الأ�سباب ال ينايف التوكل يف �شيء ،بل �إنه نف�س التوكل ،وما تف�سري �أولئك النا�س
للتوكل بالتفوي�ض املطلق ،والتقاعد عن الك�سب والتح�صيل ،مما �أف�ضى بهم �إىل
اال�ضمحالل� ،إمنا من�ش�ؤه اجلهل بلغة القر�آن الكرمي.
ذلك الر�سول وهو �سيد املتوكلني ير�شدنا بقر�آنه ،وبجميع �أعماله �إىل �أن
لكل �شيء �سب ًبا ال ميكن احل�صول عليه �إال باتخاذ ذلك ال�سبب� .أو ما �سمعت
خما�صا :جيا ًعا �ضامري البطن.
(ً )1
( )2بطانًا :ممتلئة البطون.
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قوله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ ]الن�ساء ،[71 /وقوله:

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ﴾ ]الأنفال ،[60/ونحو:
ﰂ ﰃ﴾ ]ال�شورى� [30 /إىل غري ذلك من الآيات.

﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

على �أنك لو ت�أملت قلي ًال يف قوله  :لرزقكم كما يرزق الطري ..احلديث،
وا�ضحا ال لب�س فيه ،ف�إن النبي  مل يقل  -لرزقكم كما يرزق
لتجلى لك الأمر ً
خما�صا وتروح
الطري متكث يف �أوكارها واهلل ير�سل �إليها �أغذيتها  -بل قال :تغدو ً
بطانًا.
جلو�سا مع النبي  ومعه
ويف �صحيح البخاري عن علي  قال :كنا ً
عود ينكت به الأر�ض وقال :ما منكم من �أحد �إال وقد كتب مقعده من النار
�أو من اجلنة .فقال رجل من القوم� :أال نتكل على كتابنا وندع العمل يا ر�سول
اهلل؟ قال :ال ،اعملوا ٌّ
فكل مي�سر ملا خلق له .ثم قر�أ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ.ﮬ
ﮭ  .ﮯ ﮰ﴾ ] الليل. [7 -5 /
على �أن اهلل �سبحانه وتعاىل َبينّ لنا �ضرورة عالقة امل�سببات ب�أ�سبابها �صراحة،
و�أنها من الأمور الفطرية التي فطرت املمكنات عليها ،فقال يف الكتاب العزيز:
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ﴾ ] الرعد. [11 /

116

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

116

ومن ذلك �أي�ضً ا قوله تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ – �أي �أكرثنا-
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ ] الإ�سراء .[16 /فليتق اهلل
امل�سلمون يف دينهم ،وليتباعدوا به عن النقائ�ص التي �شوهوه بها ،وعر�ضوه ب�سببها
�إىل طعن الطاعنني وغلو الآفكني(.)1
واخلال�صة �أن الدين الإ�سالمي ،ملا احتوى عليه من تلك القواعد الكلية
والأ�صول العامة و�أ�شباهها ،جاء �صا ًحلا لأن يبتغي بوا�سطته كل خري يف كل زمان
ومكان .ومن هنا يت�ضح لك جل ًّيا وجه كون الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم خامت
النبيني ،و�أن �شرعه خامت ال�شرائع الإلهية ،كما �أنه مل يخالف يف �شيء من �أ�صوله
وقواعده �سنن اهلل الفطرية التي فطر العامل عليها؛ ولذلك ال حرج علينا يف
ت�سميته «دين الفطرة».

( )1الآفكني :املكذبني واملحدثني بالباطل.

�صفـــات امل�ؤمنـني

وبعد فاعلم �أن هناك بع�ض �أحكام جاء بها ال�شرع فكانت مطعن اجلاهلني
من الأمم ق�صار النظر ،فر�أينا �أن ن�أتي عليها هنا تتمي ًما للغر�ض الذي و�ضعنا له
هذه العجالة� ،إال �أننا نريد قبل ذلك �أن ن�أتيك مبا ورد يف القر�آن الكرمي من �صفات
امل�ؤمنني ،وما يجب �أن يكونوا عليه ،و�أَ ِك ُل �إليك بعد ذلك احلكم يف اعتبار م�ؤمني
هذا الزمان ،واهلل يوفقك �إىل �سبيل الر�شاد:
 – 1قال تعاىل يف �سورة املائدة خطابًا للم�ؤمنني:
﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ﴾ ]املائدة[2 /؛

�أي ال َي ْح ِم َل َّن ُكم بغ�ض قوم �صدوكم عن الدخول يف امل�سجد احلرام ،على �أن
تعتدوا عليهم ،بل يجب عليكم العدل ،كما يجب عليكم �أن تتعاونوا على
الإح�سان واتقاء ما ي�سخط اهلل من خمالفة �أوامره ،ويف معنى ذلك قوله
تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ﴾ ]املائدة ،[8 /ف�إن اهلل ي�أمرنا هنا �أ َّال نطيع ما تك ُّنه �صدورنا من بغ�ض �أحد
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على االعتداء عليه ،بل يجب �أن يوفى كل ذي حق حقه ،و�أن تقدر املعاملة مبعيار
العدل ،ف�إنه �أقرب للتقوى.
 – 2وجاء يف �سورة النور ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ .ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ .ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ .ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ ].[51-47

نزلت هذه الآيات يف قوم ا ّدعوا �أنهم م�ؤمنون مذعنون لق�ضاء اهلل و�أحكامه ،حتى
�إذا ُدعوا �إىل �شريعته لتف�صل بينهم �ألقى ال�شيطان يف �ضمائرهم �أنهم رمبا ُظلموا
ف�أخذتهم العزة بالإثم ،ف�أعر�ضوا عن �أحكام اهلل وهم ظاملون ،ولكن �إذا كان لهم
احلق جاءوا �إىل املحاكم �سرا ًعا مذعنني ،وقد بينّ اهلل تعاىل هنا �أن تلك لي�ست من
�صفات امل�ؤمنني يف �شيء ،وما كان للم�ؤمنني �إال �أن ي�سمعوا ويطيعوا وين�صاعوا �إىل
ق�ضاء اهلل و�أحكامه �سواء �أكانوا ظاملني �أم مظلومني.
 – 3وجاء يف افتتاح �سورة (امل�ؤمنون):

﴿ﭑ ﭒ ﭓ.ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ .ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ.ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ.ﭦ
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ]� ،[5-1إىل �أن قال:
ﮂ.ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ]امل�ؤمنون .[9 - 8 /فليت �شعري كيف
يكون م�ؤمنو هذا الزمان �أن يتبجحوا ب�أنهم يف اعتبار ال�شرع م�ؤمنون ،مع �أن اهلل
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تعاىل مل ي�صف امل�ؤمنني ب�أنهم الذين عن �صالتهم ال ُهون ،والذين هم على اللغو
مقبلون ،والذين هم للزكاة مانعون ،والذين هم ل�شهواتهم مر�ضون ،والذين هم
لأماناتهم وعهدهم خائنون.
–4

وجاء يف �سورة الأنفال﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ً﴾ ]� [2إىل �أن قال:
ﮂ ﮃ﴾ ].[4
 – 5ويف �سورة احلجرات:

﴿ﮀ ﮁ

﴿ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ ]� [14إىل �أن قال ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ﴾ ] .[15فانظر كيف و�صف امل�ؤمنني مبا و�صف ،وانظر
�إىل ا�ستعمال احل�صر هنا يف قوله ﴿ ﮬ﴾ ثم ت�أكيده ذلك بقوله ﴿ﯝ ﯞ
ﯟ﴾.
 – 6وجاء يف �سورة املمتحنة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ﴾ ] ،[12ي�ؤخذ من هذه
الآية الكرمية �أن ليـ�س الإميان جمرد النطق بال�شهادة واملبايعة على �أن حمم ًدا
ر�سول اهلل ،ف�إن هذا ال يكفي ،ولقد بينّ اهلل يف هذه الآية البيعة التي يكون بها

120

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

120

امل�ؤمن م�ؤم ًنا ،فتدبرها حتى تعلم مبلغ �إميان الذين قالوا �آم ّنا ب�أفواههم ومل ت�ؤمن
قلوبهم .فب�أبيك �أيها امل�ؤمن �أجتد فيما و�صف اهلل به امل�ؤمنني :اتخاذ امل�سابح ،و�إطالة
اللحى ،واخت�ضاب ال�شعر ،وحتديب الظهر ،ومالزمة الزوايا؟ �أال �إن الويل كل
الويل ملن ح َّر ُفوا الكلم عن موا�ضعه ون�سوا ًّ
حظا مما ّذكروا به.
اخلال�صة� :إن من �آثار الإميان القلبي ال�صادق �إقامة ما وقع الإميان به،
ومالزمة حدوده ،وخمالفة و�ساو�س ال�صدور ،فمتى ر�أيت من ينقاد �إىل �شيطانه،
ويتكل على غري ربه ويحارب �شريعته ،فاعلم �أنه غري م�ؤمن� .أو ما ر�أيت ما قاله
تعاىل يف قر�آنه الكرمي﴿ :ﮦ � -أي ال�شيطان  -ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ]النحل ،[99 /فكل من وجدت لل�شيطان �سبي ًال عليه
فاعلم �أنه غري م�ؤمن� .أفيح�سب �أولئك ال�ضا ُّلون �أنهم على �شيء .وقد جاء يف
علي من قوله تعاىل:
البخاري عن �سفيان بن ُع َي ْي َنة قال :ما يف القر�آن � ّ
أ�شد ّ
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ﴾ ]املائدة� - [68 /أي القر�آن  -ومعنى �إقامة هذه الكتب امتثال
جميع ما فيها ،والإتيان به على وجهه ،ف�إن جاء العمل دون ذلك ،ف�إنه ال ي�سمى
�إقامة ،ملا حوته تلك الكتب ال�شريفة من الأحكام ،فكيف لأحد بعد ذلك �أن
ّيدعي �أنه على �شيء من الإميان باهلل وكتبه ور�سله حتى ميتثل ما فيها.
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ومن هنا يت�ضح �أن الإميان ال�صادق ي�ستدعي االنقياد والعمل ،وهذا واهلل
�أعلم �سر ما رواه البخاري يف �صحيحه من قوله عليه ال�صالة وال�سالم » :ال يزين
الزاين حني يزين وهو م�ؤمن وال ي�سرق ال�سارق حني ي�سرق وهو م�ؤمن».
قال الق�سطالين :الإميان هو الت�صديق بالقلب ،واالعرتاف بالل�سان
 وتقرره الأعمال ال�صاحلة واجتناب املناهي  -ف�إذا زنى� ،أو �شرب اخلمر� ،أو�سرق ،ذهب نوره وبقي يف الظلمة ف�إن تاب رجع �إليه..اﻫ .ومثال ذلك يف الكتاب
الكرمي وال�سنة كثري ،ولكنها ال تعمى الأب�صار.
هذا وامل�ستقرئ لعبارات القر�آن الكرمي ،ق ّلما يجد فع ًال �أو و�صفًا م�شتقًّا
من الإميان �إال وهو م�شفوع بعمل ال�صاحلات ،فمن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ]العنكبوت ،[9 /وقوله﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ﴾ ]التغابن [9 /وهلم ج َّرا .يريد اهلل بذلك  -وهو �أعلم � -أن يوقظ العقول
�إىل �أن جمرد معنى الإميان يف اللغة� ،أي االعتقاد ،ال يكفي يف �إحلاق �صاحبه بفئة
امل�ؤمنني حتى يقرن اعتقاده ب�صالح الأعمال .وقد �ضمن اهلل تعاىل الأمن والهداية
ملن مل ي�شب �إميانه بظلم وال َج ْور ،فقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ ]الأنعام. [82 /

الرق فـي الإ�سـالم

كانت القوانني يف الأزمان ال�سالفة من الأو�ضاع الب�شرية ،فكان الفرد �أو
راعوا فيها عد ًال وال نَ َ�ص َف ًة
الأفراد ي�س ّنون ما �شاءوا من النوامي�س( )1التي مل ُي ُ
وال م�ساواة بني �أفراد الإن�سان فيما لهم وما عليهم.
كان حم�ض �إرادة القوي و�سلطانه هو القانون وال�سنن التي ي�سار على
مقت�ضاها ،فكان عدم ت�ساوي الأفراد يف القوى اجل�سمية والعقلية ،الذي اقت�ضته
�سنة الكائنات احلية ،هو من�ش�أ ت�سخري القوي لل�ضعيف ،وغلبته عليه ،حتى �أف�ضى
ذلك بعد �إىل وجود نامو�س عادي اقت�ضى �أن يكون ثمة مالك ومملوك ،وقاهر
ومقهور.
�إن ا�ستخدام �شخ�ص لآخر ،وا�ستمتاعه بقواه اجل�سمية بال �أجر ،هو والريب
�أ�سا�س اال�سرتقاق الذي ن�ش�أ مع ن�ش�أة الإن�سان ،ف�إن من ا�ستقر�أ التاريخ وجد �أنه
ال يكاد يخلو ع�صر من الع�صور من وجوده يف �أهلهُ ،وجِ َدت أَ� ْجرامه ،يف كل
( )1النوامي�س :جمع النامو�س وهو القانون �أو ال�شريعة.
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جاهلية ،ثم َت َع َّدتها �إىل ما كان معها من الأمم املتح�ضرة ،وبقيت فيها حتى بعد
انق�ضاء احلاجة �إليه وزوالها �أ�ص ًال ،فلقد عرف اال�سرتقاق عند اليهود واليونان
والرومانيني ،كما عرف بني قدماء الأملان ولقد �أفرط الأخريون يف ا�ستخدام
الرقيق حتى �ضرب بهم املثل يف ذلك.
ولقد وجد عند اليهود منذ ن�ش�أتهم نوعان لال�سرتقاق� :أحدهما ا�سرتقاق
بع�ض �أفراد منهم ل�سبب ارتكابه خطيئة من اخلطايا املحظورة �شر ًعا �أو يف دين
عليه ،وكان لهذا الرقيق �أن يتحرر بعد م�ضي �ست �سنوات عليه يف خدمة من
ف�ضل البقاء رقيقًا .والنوع الآخر :ا�سرتقاق غري اليهود ممن
هو يف ملكه �إال �أنه ّ
ق�ضي عليهم �أن ي�صيبهم �شيء من ع�سف اليهود وحروبهم التي كانوا يقيمونها
بال م�سوغ �سوى ال�شره على ال�سيادة و�إر�ضاء نفو�سهم اخلبيثة مبا �شاءت من الظلم
فكانوا يبيعونهم كما يباع املتاع ،ويعاملونهم �أقبح من معاملة احليوانات العجم،
�سواء يف ذلك العبيد امل�ستخدمة يف املنازل ،وعبيد احلقول واملزارع ،ف�إنهم كانوا
يق�ضون حياتهم مبغ�ضني ،مهانني ،معزولني ،حمقرين ،م�سخرين ثم جاء امل�سيح
عليه ال�سالم ،فلم مينع اال�سرتقاق ،ومل ي�ضع حدو ًدا تراعى وال و�سيلة ت�ؤدي يو ًما
�إىل ن�سخه �أو تقليله ،نعم �إنه جاء ببع�ض كلمات تتعلق بعدم طاعة الرقيق ،وببع�ض
ن�صائح لل�سادة ،ليمكنوا الرقيق من تلقي ما جاء به امل�سيح عليه ال�سالم من قواعد
دينية ،على �أن كث ًريا من الأمم امل�سيحية كانوا �أ�شره النا�س على اتخاذ الرقيق،
و�أق�ساهم يف معاملته.
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وانت�شر اال�سرتقاق بني الرومان ،منذ ن�ش�أتهم الأوىل ،من غري تفريق بني من
كان رومان ًّيا �أو �أجنب ًّيا ،فكانوا ميلكونهم �إما بحرب �أو �شراء �أو اختطاف ،فلقد كانوا
يعتربونهم متا ًعا ،وتغالوا يف ال�سيطرة عليهم ،فكان لل�سيد �أن يت�صرف يف عبده
حتى كان له �أن يقتله ،نعم� ،إنه قد هذب هذا القانون بعد ،حتى خفف يف اجلملة
عن الأرقاء �أعباء ما كانوا يحتملون ،ولكنهم مع ذلك كانوا حتت �سلطة �سادتهم
املطلقة ،وكان لأمراء الرومان و�أ�شرافهم الألوف من الأرقاء ،ي�ستخدمونهم فيما
�شاءوا ،ويوقعون بهم من الآالم ما �شاءوا غري م�سئولني عما فعلوا.
�إن دخول الدين امل�سيحي يف �أوربا مل يقلل من اال�سرتقاق �إال من جهة
واحدة ،ذلك �أن الرقيق كان ي�صري ح ًّرا بالرهبانية ،وانقطاعه �إىل خدمة الدين،
على �شرط �أ َّال يظهر له �سيد ّيدعيه يف خالل ثالث �سنوات� ،أما من اجلهات
الأخرى ف�إن اال�سرتقاق بني م�سيحيي �أوربا مل يكن ب�أخف بط�شً ا وال �أ�سلم عاقبة
مما كان بني الوثنيني واملجو�س ،ولقد جاء يف جملة قوانينهم املدنية �أن اال�سرتقاق
من الأمور الطبيعية ،كما �أنها قدرت �أثمان العبيد ،واعتربت يف تقديرها ما يح�سنه
الرقيق من املهن والأعمال ،ومنها عدم �إباحة التزاوج بني الأرقاء ،وال بينهم
وبني الأحرار ،وقد قدر القانون �أ�شد العقوبات �صرامة فيما �إذا تزوج الرقيق حرة،
فق�ضى على احلرة املتزوجة بالعبد بالقتل ،وق�ضى على الزوج �أن يحرق ح ًّيا .كان
ذلك حال اال�سرتقاق يف �أوربا يف القرن الثالث ع�شر للم�سيح عليه ال�سالم.
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فلما تقو�ضت �أركان اململكة الرومانية ،و�أ�س�ست على �أنقا�ضها اململكتان
ال�شرقية والغربية ،مل يقف �أمر اال�سرتقاق عند احلد الذي كان م�ألو ًفا عند �سلفهم،
بل كان لأ�شراف الأُ َّمتني و�أمرائهما القول الف�صل ،والر�أي الأعلى والكلمة النافذة
يف الفالحني الذين حتت �أيديهم ،فكانوا م ّالكهم وحماتهم و�سادتهم وحكامهم.
فلم يكن يف ذلك الوقت من هو �أرقى منهم حكمة و�أعلى �سلطانًا �سوى نف�س
احلكومة التي قلما و�ضعت بني املالك واململوك �شي ًئا من احلدود.
على �أن الكنائ�س يف �أوربا قد اتخذت الأرقاء ،و�أباحت لغريها اتخاذهم،
كما �أن كث ًريا من النا�س كانوا يذهبون �إىل ا�ستح�سان ذلك ،واعتباره من �أح�سن
الو�سائل ولقطع دابر ال�سارقني قطاع الطرق( .واعلم) �أن �أقبح �أنواع اال�سرتقاق ما
كان يف �أمريكا ال�شمالية ،ومل يزل فا�ش ًيا فيها ،حتى كانت احلروب الدينية ،التي
ت�أججت نارها يف �سنة  1865امليالدية.
نحا كثري من الأمريكيني نحو ما كان عند الأمم ال�سالفة من اليهود والفر�س
والرومان على ما هم عليه من العلم الغزير ،والتح�ضر الذي مل ي�سبقوا �إليه ،فكان
الأمريكي الأبي�ض الن�صراين ميلك الأَ َمة ال�سوداء ،ويولدها البنني على �أنه مع
ذلك ال يعتربها �أم ولده كما فعل الإ�سالم ،بل كان البنه الأبي�ض �أن يبيعها ويبيع
ذريتها الذين هم �إخوته من �صلب �أبيه.
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وباجلملة ميكن احلكم ب�أن الدين الن�صراين مل ي�أت مبا يقطع دابر اال�سرتقاق
�أو ينافيه ،كما �أن الأمم امل�سيحية ،على اختالفها وتباين م�شاربها ،كانت ال تبايل
�أن ت�سرتقّ من �شاءت ،و�أن ت�ستخدم الرقيق كيف �شاءت ،ومل يزالوا كذلك
حتى انت�شر �أمر التعليم فيهمّ ،
فهذب من نفو�سهم و�أ�ضعف من ق�سوتهم فتعاهدوا
وغريهم من الأمم املتح�ضرة على حماية نوع الإن�سان ،واحليلولة بني �أفرادهم �أن
ي�سيطر بع�ضهم على بع�ض �إال بقدر ما تقت�ضيه النوامي�س ال�شرعية.
و�إذ قد فرغنا من بع�ض املقدمات التمهيدية ،فدونك ما فعل الإ�سالم يف
الرقيق واال�سرتقاق:
�س َّوى الإ�سالم بني الأمم من غري اعتبار الختالف �أ�صنافها و�ألوانها ،ف�س َّوى
بني الأبي�ض والأ�سود ،والبدوي واملتح�ضر ،والرعاية واملرعيني ،والرجال والن�ساء،
وامل�سلمني واليهود والن�صارى ،ما داموا يف �سلم.
انظر �إىل امل�سلمني وهم يف امل�سجد ي�ؤدون فري�ضة ال�صالة� ،أو يف مكة وهم
يحجون البيت الكرمي� ،أو يف املحاكم ال�شرعية يف �صدر الإ�سالم� ،أفتجد فيهم من
مقدم �أو م�ؤخر� ،أو من فا�ضل ومف�ضول؟ كيف واهلل تعاىل جعل امل�ؤمنني �إخوة كما
مل يجعل بينهم تفاو ًتا �إال بقدر ما يتفا�ضلون به من احلق ،فلقد قال عليه ال�صالة
وال�سالم يف خطبة الوداع:
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«�أيها النا�س� ،إمنا امل�ؤمنون �إخوة وال يحل المرئ مال �أخيه �إال عن طيب
نف�س ،فال ترجعن بعدي كفا ًرا ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض ،ف�إين قد تركت فيكم
ما لو مت�سكتم به  -كتاب اهلل و�سنتي  -لن ت�ضلوا بعدي� .أيها النا�س �إن ربكم
واحد ،و�إن �أباكم واحد كلكم لآدم و�آدم من تراب� ،إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم،
لي�س لعربي ف�ضل على عجمي �إال بالتقوى».
�أين هذا مما يفعله �أهل �أمريكا ،وهم يف مقدمة الأمم ح�ضارة وعل ًما؟ ازدرى
البي�ض منهم ال�سود وامتهنوهم ل�سواد �ألوانهم ،وجتنبوهم وحرموهم كث ًريا من املزايا
التي ا�ستمتع بها البي�ض ،ولطاملا ن�شرت اجلرائد ما يفعلون بهم من الفتك واملقت
والتجايف عن خمالطتهم ،حتى لقد خ�ص�صوا لهم يف مراكب ال�سكك احلديدية
مقا�صري خا�صة بهم ،ال يجوز لهم �أن يتجاوزوها �إىل غريها.
زعم كثري من النا�س ،وال �سيما من غري امل�سلمني� ،أن الإ�سالم �أباح للنا�س
النخا�سون
اختطاف غريهم من ال�سود �أو البي�ض ،م�ستدلني على ذلك مبا كان يفعله ّ
من �أهل البادية ،و�أهل ال�سودان ،وكثري من الأتراك ،وقد تقدم لنا �أنه ال ينبغي
اال�ستدالل على �صحة الدين �أو ف�ساده ،مبا يفعله �أهله ،ف�إن هذا من العبث الذي
ينبغي �أن ت�صان عقول العقالء عنه.
�إن ال�شرع ال يبيح �أن ُي�سْترَ َ قَّ م�سلم �أ�ص ًال ،ثم �إنه ال يبيح بعد ذلك �إال
ا�سرتقاق �أ�سرى حرب �شرعية ،مل تقم �إال لإعالء كلمة اهلل تعاىل ،مراع فيها �أن
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تكون م�سبوقة باعتداء غري امل�سلمني عليهم .فمن هنا ي�ؤخذ �أن �أ�سرى احلروب،
التي �أقامها كثري من �أمراء امل�سلمني وخلفائهم ،ال لغر�ض �سوى النهب وال�سلب
والبط�ش ،مع العدوان على الغري ،ال يجوز ا�سرتقاقهم بحال� ،سواء �أكانوا م�سلمني
جمو�سا.
�أم غريهم ،كتابيني �أو وثنيني �أو ً
�أما ا�سرتقاق غري املحاربني ،ممن ال كتاب لهم وال �شبهة كتاب ،كعبدة
الأوثان ،فقال مالك وال�شافعي و�أحمد يف �إحدى روايتيه �أن ذلك ال يجوز مطلقًا.
فماذا ترى فيمن يذهبون �إىل ال�صحاري ويختطفون من و�صلت �إليه �أيديهم من
ال�سودان وغريهم ،ثم يجلبونهم ،كما يجلبون املتاع ،فيعر�ضونهم يف الأ�سواق،
عر�ض احليوانات العجم ،وكثري منهم م�سلمون ،وماذا ترى يف كثري من الأمراء
و�شيوخ امل�سلمني ،يجيئون �إليهم وي�سومونهم كما ي�سوم( )1املتاع ،ثم ي�سوقونهم
�إىل بيوتهم �إما للخدمة و�إما لالفرتا�ش؟ وماذا ترى يف الذرية التي ينتجها افرتا�ش
ُب ِن َي على هذا اال�سرتقاق الفا�سد؟ �إن الدين لربيء مما جنى عليه �أولئك الطغاة
اجلهلة ،وطاهر مما �أل�صقوه به من ذلك الدن�س والرج�س ،وقد �س ّولت لهم نفو�سهم
اخلبيثة ما �شاءت �أن ت�س ّول ،فافت�أتوا على اهلل ون�سبوا �إليه ما ن�سبوا ،متق ّولني عليه،
وهذا قر�آنه الكرمي قائم ناطق بتكذيبهم وت�أنيبهم.
(واعلم) �أن هناك نو ًعا من اال�سرتقاق ،ف�شا يف امل�سلمني �أي�ضً ا ،وهو ال يبيحه
ال�شرع �أي�ضً ا ،ذلك �أن بع�ض �أمم �آ�سيا كالقوقاز وغريهم ،قد يحدو بهم الفقر املدقع،
( )1ي�سوم :يعر�ضها للبيع كال�سلع.
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جدا
�إىل جلب بناتهم ب�أيديهم �إىل �أ�سواق بع�ض املدن الإ�سالمية وهن �صغار ًّ
ليبيعوهن �إىل الأمراء واملرثين من الرجال ،ولقد يكون منهن املراهقات والن�ساء،
حتى �إذا �صارت �إحداهن يف ملك �أحد ا�ستباح منها واتخذها فرا�شً ا ،يخادع
اهلل مبا عقده من البيعة الفا�سدة ،وما يخدع �إال نف�سه من حيث ال ي�شعر ،فيظل
م�ستبيحا ما حرمه الإ�سالم ،ويدخل يف دينه ما �أملته عليه و�ساو�س
طول حياته
ً
الأوهام.
وقد كرم الإ�سالم الأ�سرى ف�شرع �أن كل من �أ�سلم من الأ�سرى ع�صم
نف�سه وماله ،و�أن جمرد دخول العدو املحارب دار الإ�سالم �أمان له من ال�سبي
عند مالك وال�شافعي و�أحمد بن حنبل.
و�أن للرقيق يف الإ�سالم �أن يتزوج بنت �سيده ،فيقلب بذلك �سيد البيت.
�أين هذا مما �سبق لنا نقله من قوانني �أوربا يف القرن الثالث ع�شر ،من حترمي
التزاوج بني الأرقاء ،وكذا بينهم وبني الأحرار و�أنه يجب قتل املر�أة التي يتزوجها
عبد ،كما يجب �إحراقه ح ًّيا.
وقد و�ضع الإ�سالم من الأ�صول والنوامي�س ،ما كاد يق�ضي على اال�سرتقاق،
لوال �أن الأمم العربية وغريها كانت �إذ ذاك على ما نعلم يف �أمر اال�سرتقاقِ ،
وبدهي
�أنه ال ميكن �أن يزيل النبي  يف ب�ضع �سنني �أم ًرا �ألفته النفو�س ،وا�ستوىل عليها
ذلك اال�ستيالء .لذلك كان النبي عليه ال�صالة وال�سالم يرغب النا�س يف العتق،
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كما جعل هناك �أحوا ًال يلزم فيها ال�سيد بالإعتاق .فمن ذلك:
�– 1إخبار النبي � أ�صحابه غري مرة ب�أن العتق من �أَ َج ّل العبادة ،و�أقربها
قبو ًال عند اهلل.
� – 2أنه جعل كفارة لبع�ض اخلطايا واحلنث يف بع�ض الأَيمْ َان.
�– 3أن مكاتبة العبد م�ستحبة بالإجماع ،وللإمام �أحمد يف رواية �أنها
واجبة متى دعا العبد �سيده �إليها على قدر قيمته �أو �أكرث ،و�أن للعبد
اال�ستقالل؛ ليح�صل على ما يدفعه ل�سيده نظري الكتابة ،و�أن على
�سيده �أن يرتكه ي�شتغل �أين �شاء وفيما �شاء.
� – 4إذا امتنع املكاتب عن الأداء ومعه ما بقي ،فاحلنفية جتربه على
الأداء .و�إذا مل يكن معه مال ،ولكنه قادر على الك�سب ،فاملالكية
جتربه على الك�سب؛ لأنه لي�س له تعجيز نف�سه عنه ما دام قاد ًرا
عليه.
 – 5يراعى يف عقد الكتابة حالة الرقيق ،ف�أقل وعد من ال�سيد� ،أو �أقل
احتمال للوعد بالتحرير ،يجعل التحرير �ضرور ًّيا.
 – 6اتفق الأئمة على �أنه لو كان يف يد �إن�سان غالم بالغ عاقل وا ّدعى
فكذبه الغالم ،فالقول قول ِّ
عليه �أنه عبده َّ
املكذب مع ميينه �أنه حر.
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املدعي واليمني على
فرتى يف هذه ال�صورة �أن قاعدة «الب ّينة على ّ
من �أنكر» قد خولفت مراعاة حلالة الرقيق ،فلم يطلب ال�شرع من
املدعي البينة �أو ًال بل جعل القول للمنكر بيمينه ،وال يخفى ما
يدل عليه هذا من �شدة حر�ص ال�شارع على حترير الرقاب ،ما وجد
لذلك �سبي ًال.
– 7قد جعل ال�شارع من م�صارف الزكاة عتق الرقاب ب�أن يعطي احلاكم
للرقيق املكاتب ما ي�ستعني به على فك رقبته� ،أو �أن ي�شرتي احلاكم
العبيد اململوكني ويعتقهم.
�– 8إن من افرت�ش أَ� َمة ،و�أتى منها ب�أوالد ،فهي �أم ولده ال يجوز له �أن
يبيعها ،ولكنها ال تتحرر متا ًما �إال بعد موته.
 – 9ا�ستو�صى النبي  بالأ ِرقّاء خ ًريا ،فجعل حقوق العبد على �سيده
كحقوق املرتافقني واملتجاورين وامل�سافرين ،فال يجوز لل�سيد �أن يكلف
رقيقه ما ال يطيق من العمل� ،أو �أن يدعوه ب�ألقاب االزدراء والتحقري،
كما ال يجوز لل�سادة �أن يفرقوا بني �أنف�سهم وبني عبيدهم يف امل�أكل
وامللب�س ونحوهما.

املر�أة يف نظر الإ�سالم

�شـذرات

قبل التكلم عن املر�أة يف الإِ�سالم ،ن�أتيك ب�شذرات تبني لك �ش�أنها قبل
ظهور ذلك الدين احلنيف يف الأمم املختلفة ،ثم نردف ذلك ببيان ما منح اهلل
املر�أة يف الإِ�سالم ،غري مع ّولني يف جميع ذلك �إال على كتاب اهلل تعاىل وال�سنة
ال�صحيحة.
كلنا يعلم ما كانت عليه �أمة الفر�س من احل�ضارة القدمية ،كما نعلم ما ا�شتهر
به بع�ض ملوك فار�س من العدل والف�ضل ،حتى �ضربت بهم الأمثال� .أف�أد ُّلك
على ما كانت املر�أة تعامل به فيهم؟ كان للرجل �أن يتزوج من الن�ساء من �شاء من
غري وقوف عند حد ،وال تقيد ب�شرط ،وال �س�ؤال عن حق ،ولقد كان له �أي�ضً ا �أن
يتخذ من الأخدان( )1من �شاء.
ف�إذا اعتربنا العرب الذين ظهر فيهم النبي  ،جند حالة املر�أة فيهم �أب�شع
و�أ�شنع ،فلقد كانت املر�أة بني وثنيي العرب معتربة �سلعة حم�ضة ،ف�إذا مات رجلها

( )1الأخدان :الأ�صدقاء.
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ورثت فيما يورث ،حتى كان لالبن الوارث �أن يفرت�ش زوجة �أبيه �أو �أَ َمته ،كما كان
له �أن يهبها ملن �شاء ،و�أن يبيعها ملن �شاء ،هذا عند وثنيي العرب.
ومل تكن منزلة البنت اليهودية عند �أبيها �أرفع �ش�أنًا من ملك اليمني ،فلقد
كان للأب �أن يبيع ابنته قبل بلوغها ،كما كان البنه الذكر �أن يفعل ذلك.
وقد كانت العرب تئد البنات� ،إما من فاقة �أو خ�شية عار ي�أتينه متى كربن،
حتى قال قائلهم «دفن البنات من املكرمات».
هكذا كان �ش�أن املر�أة بني �أكرث قبائل العرب وغريهم ،فلم تكن بني الفر�س
والرومان ال�شرقيني �أهن�أ ب ً
اال وال �أعز �ش�أنًا وال �أكرث حرمة منها بني العرب.
ومن املعلوم �أن �أح�سن القوانني ما ال ي�شتمل على الت�ضييق ،ويالئم فريقًا
دون فريق ،وكذلك جاء القر�آن الكرمي وال�سنة املحمدية بتلك النوامي�س التي
تالئم ،بال ريب� ،أرقى الأمم حت�ض ًرا و�أ�صدقهم فك ًرا ،كما تالئم وتنطبق على الأمم
الذين ال يزالون يف مهد الفطرة الأوىل.

امل�سـاواة

�ساوى الإ�سالم بني الذكران والإناث يف جميع التكاليف ال�شرعية� ،إال
يف �أحوال خا�صة قليلة ،كما �ساوى بني ال�صنفني يف احلقوق املدنية ،وجعل لكل
�أن يتقا�ضى حقه من الآخر ،و�أن يبيع وي�شرتي ويعقد ما �شاء من العقود ،ما دام
عاق ًال ر�شي ًدا.
جاء بذلك الإ�سالم منذ �أربعة ع�شر قرنًا ،فتمتعت الن�ساء مبا ملكت �أميانهم
من �أموال و�أعيان من غري توقف على �إذن زوج �أو تقرير م�سيطر ،مع �أن معظم �أمم
�أوربا مل يطلقوا العنان للمر�أة �أن تت�صرف فيما ملكت يدها ،اللهم �إال ما �أدخلته
احلكومة الإجنليزية ،وقليل غريها من �أهل �أوربا ،منذ خم�سني �سنة ،من القوانني
التي خ ّولت للمر�أة فيها �شي ًئا من ذلك ،ومل يكن هذا معرو ًفا فيهم من قبل.
وقد كانت املر�أة ال تكاد متتاز عن احليوانات العجم ،ال تقر�أ ،وال تفهم ،وال
ت�ستفتى يف �أمر ،وال تق�ضي وال ت�أمر وال تنهى ،فه ّال علمت ما فعل الإ�سالم؟ جاء
النبي فكان يف بيته �أح�سن �أ�سوة للم�سلمني ،وما زال  تن ّزل عليه الآيات يف
�ش�أن الن�ساء حتى �أ�صبحن ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ]البقرة.[228 /
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�أوجب اهلل تعاىل تع ُّلم العلم على كل م�سلم وم�سلمة ،كما �أوجب على
�أمهات امل�ؤمنني �أن يعلمن النا�س ذكورهم و�إناثهم ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ ]الأحزاب[34 /
فكان الرجل  -وكان ما كان يف اجلاهلية  -ي�أتي �إليهن وي�ستفتيهن ويتلقى ما
يلقينه من �أحكام اهلل ومكارم الأخالق ،وبذلك �أخذت عقول الرجال ترجع �إىل
ر�شدها ،وتعلم �أن ال دخل الختالف ال�صنف� ،أو ال�شعوب �أو الأمم ،يف التفا�ضل.
فقد جعل اهلل التفا�ضل بني الكائنات تاب ًعا ملا فيها من الف�ضل واملزايا واخل�صي�صات
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ﴾ ]الن�ساء ،[34 /مل يقل اهلل �إنَّ الرجال قوامون على الن�ساء ،م�سيطرون
عليهن مبقت�ضى الفطرة الب�شرية� ،أو لأن عقولهم تخالف عقولهن ،ولكن اهلل جعل
�إنفاق الرجل على املر�أة من علل الف�ضل ،كما جعل من العلل �أي�ضً ا ما قد مينح
اهلل الق َّوامني على الن�ساء من املزايا ،ولوال ذلك ما كان للرجل قوامة على املر�أة،
ومن ذا الذي ي�ستطيع �أن يعتقد ف�ضل بدوي عقله �أخلى من �أر�ض البادية على
املر�أة التي و�صلت الليايل بالأيام يف طلب العلم ،حتى تثقف عقلها وتهذبت
نف�سها؟ كال �إن اهلل مل يجعل التفا�ضل �إال حيث يكون ما منح من الف�ضل كما
قال﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ ]الزمر [9/وقال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ ]الرعد.[16 /
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�أباح ال�شرع للمر�أة ،ما دامت من �أهل الت�صرف يف مالها� ،أن تتزوج بنف�سها،
و�أن توكل غريها يف زواجها ،وال اعرتا�ض عليها �إال �أن ت�ضع املر�أة نف�سها يف يد غري
كفء ،فهناك يعرت�ض الويل عليها ويطلب �إىل القا�ضي ف�سخ زواجها.
جعل ال�شارع للمر�أة �أن ت�شرتط يف �صلب عقدها �أن يكون �أمرها بيدها
تطلق نف�سها من الرجل متى �شاءت.
ففي الد ّر «�إن تزوجها على �أن �أمرها بيدها �صح» قال ابن عابدين« :هذا
مقيد مبا �إذا ابتد�أت املر�أة فقالت« :زوجتك نف�سي على �أن �أمري بيدي ،فقال
الزوج :قبلت».
ولقد يعرت�ض على ق�سمة املواريث من مل يتدبر� ،إذ ق�ضي للمر�أة �أن يكون
لها ن�صف ن�صيب الرجل فيتوهم �أن يف هذا �إجحا ًفا بحقوقها ،ولكنا عند الت�أمل
جندها قد زاد حظها وجل ن�صيبها ،وذلك �أن املر�أة كما �سي�أتي عالة على الرجل
يف معظم �أدوار حياتها ،فيجب عليه �شر ًعا �أن ينفق عليها ،وي�أتي �إليها مبطالبها ،كما
يقت�ضيه عرف القبيل الذي هما فيه .ف�إذا كلف ال�شرع القوامني عليها من الرجال
�أن يقوموا بجميع حاجاتها باملعروف ،فتقدير ال�شارع لها ًّ
حظا من املواريث غاية يف
الر�أفة بها ،ورعي جانبها ،والعناية ب�ش�أنها.
حجر الإ�سالم على املر�أة؟ و�أين الت�ضييق عليها من هذه امل�ساحمة؟
ف�أين ْ

تعدد الزوجات يف الإ�سالم

تقدم لنا التلميح �إىل ما ح�شا به الأوربيون كتبهم من الطعن يف الإ�سالم،
متم�سكني مبا �أباحته ال�شريعة من �إباحة تزوج �أكرث من واحدة ،ولو كانوا يعرفون
العربية ،ويفقهون كتاب اهلل وقواعده ،ما ا�ستطاعوا �أن يل�صقوا بالإ�سالم ما لي�س
من �شيمه.
�إن النقائ�ص التي مثلت بالإ�سالم يف �أعني غري �أهله� ،إمنا ن�ش�أت من اعتبار
�أعمال اخللف ال�صالح ،ميزانًا لتقدر بها قوانني ال�شرع ونوامي�سه ،فمن قائل ب�سد
باب االجتهاد ،ومن �إمام �أو خليفة ق�ضت عليه �أغرا�ضه البهيمية �أن ينتهك
حرمات اهلل ثم يحارب اهلل فين�سب �إليه ما لي�س من دينه يف �شيء ،ومن عامل
ا�شرتى احلياة الدنيا بالآخرة ،ف�أفتى مبا يطابق �أهواء ملك �أو �أمري تذر ًعا �إىل الزلفى
منه ،ومن �أحمق �أرعن مل ير�ض من الي�سر ما ر�ضي اهلل لعباده َّ
ف�شط بالنا�س
نفو�سهم ،و�أيقنوا بالعجز عن احتمال تكاليف الدين
وا ْع َت َ�س َف بهم ،حتى �ضاقت ُ
فانقطعوا عنه ظانني بالدين الظنون.
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جاء القر�آن ف�أباح �أن يتزوج الإن�سان مثنى وثالث ورباع ،ولكن اهلل تعاىل
يقول ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ ]الن�ساء ،[3 /فرتاه قد �شرط �إباحة تعدد
الزوجات بالعدل ،كما جعل جمرد خوف اجلور والظلم �سب ًبا كاف ًيا يف حترمي التعدد،
ثم نراه قد اعترب الب�شر عاجزين عند العدل بني الن�ساء ولو حر�صوا .فما بالنا مع
جميع ذلك نرى كث ًريا من امل�سلمني يفقهون بع�ض �آيات الكتاب دون بع�ض؟
عج ًبا �أغفل النا�س كث ًريا من القواعد الإ�سالمية التي يجب تقدير الأعمال
بها وزنة الت�صرفات الإن�سانية مبيزانها.
واعلم �أن املعتزلة ،وهم كما تعلم من امل�سلمني ،يقولون بعدم جواز �أن
يتزوج الرجل ثانية ما دامت الأوىل يف ع�صمته ،كما ذكره الأمري علي يف كتابه
«�سر الإ�سالم» وما ذلك �إال لأنهم تتبعوا ما يجلبه ذلك من املفا�سد وامل�ضا ّرة،
وعرفوا �أن من �أ�صول ال�شريعة املحمدية �إِعطاء الو�سائل ما للغايات من الأحكام،
فر�أوا �آثار تعدد الزوجات كثرية �سيئة ال ي�ستح�سنها عقل ،وال ير�ضى بها �شرع
فحكموا بتحرميه.
مل ي�صرح القر�آن بتحرمي تعدد الزوجات بتا ًتا؛ وذلك لأنه �أر�سل ر�سوله
للنا�س كافة ب�ش ًريا ونذي ًرا ،وال ريب �أن ّثمة �أحوا ًال يح�سن �أو يجب فيها تعدد
الزوجات ،وال ميكن لأحد الفرار من االعرتاف بوجود كثري من الأحوال التي
تقت�ضي ذلك .ولأ�ضرب لك مث ًال :رج ًال تزوج امر�أة ف�أ�صابها مر�ض مزمن،
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ورج ًال تزوج امر�أة فكان ي�ستمر معها احلي�ض �إىل خم�سة ع�شر يو ًما ،ورج ًال تكره
امر�أته املبا�شرة يف كثري من �أ�شهر احلمل ،وهلم جرا .ف�أمثال ه�ؤالء الرجال �إما �أن
ي�صربوا مع العنت وال�شقة ،وقليل ال�صابرون ،و�إما �أن ي�أتوا الفاح�شة ،و�أولئك هم
اخلاطئون.
�إنني لأرى  -كما يرى � ّأي عاقل � -أن تعدد الزوجات بالغة مثالبه ما بلغت،
�أ�سلم عاقبة من �إتيان الفاح�شة ،ومن ال�شواهد التي يح�سن ذكرها ما نقله الأمري
علي يف كتابه «�سر الإ�سالم» عن ال�سيدة غوردون الإجنليزية� :أنها ت�أملت يف �أحوال
كثري من البالد الإ�سالمية �أو ال�شرقية �إجم ً
اال ،فر�أت �أن تعدد الزوجات �أكرث ما
يكون يف البقاع التي تكرث فيها الفاقة ،وتقل فيها املرافق ،في�صعب على الن�ساء
االعتماد على �أنف�سهن يف حت�صيل املرافق والأخذ ب�أ�سباب العي�ش ،وقد ر�أت تلك
ال�سيدة �أن هذه �إحدى ال�ضرورات التي يخ ّول معها التعدد.
جمعتني امل�صادفات برجل �إ�سباين قابلته يف لندن ،فمكثنا نتحادث يف
كثري من م�سائل الدين الإ�سالمي ،فمما خ�ضنا فيه �أمر تعدد الزوجات ،فقال� :إنه
يتمنى لو كان م�سل ًما فيتزوج امر�أة غري زوجته .ف�س�ألته يف ذلك فقال� :إن امر�أتي
قد �أ�صيبت بجنون ،وها هي تلك تعالج يف بيمار�ستان «جمريط» ولها على ذلك
�سنون كثرية .ولقد ا�ضطرين الأمر �أن �أتخذ بع�ض الأخدان لعدم ا�ستطاعتي
لدي
مباحا لنا لكان يل عقب �شرعي يرثني فيما َّ
التزوج ب�أخرى ،فلو �أن هذا كان ً
من املال الكثري ،ويكون يل قرة عني وخري رفيق �أطمئن به و�أ�سكن �إليه.
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ثم تقابلت يف �أك�سفورد مع دكتور فا�ضل ،وقد جرت عادة الإجنليز �أنهم
متى ر�أوا غري ًبا �س�ألوه يف جميع ما يلج يف �صدورهم� .س�ألني ذلك الدكتور عن
وجه تعدد الزوجات يف الإ�سالم ،وذكر �أنه ي�ستقبحه ،فما زلت به حتى كاد يذعن
ملا �أبديت له من الأ�سباب ،ثم قال� :إنني �أكاد �أرى وجه ما تقوله ،ولكن يل كلمة
يف نبيكم  ،فقلت :ما هي؟ قال� :إن منزلة النبوة التي ا ّدعاها كان يجب �أن
حتول بينه وبني �إكثاره من تعدد الزوجات .فعند ذلك قلت له� :إنني يا �سيدي
كثري التجارب ،وقد ر�أيت يف الإجنليز ويف امل�صريني والأتراك والفرن�سيني وغريهم
من الأمم من ال يقنع بواحدة وال يعكف على ما �أحل اهلل ما دام ميلك �شي ًئا من
املال ،وهذا �أيها ال�سيد �أحد الأ�سباب يف قلة ذراري الأغنياء واملرثين وكرثة عيال
الفقراء واملعوزين ،ولو ملكت �أيديهم ف�ض ًال عن املال وال�سعة ملا قنعوا مبا �أوتوا.
�أفتنكر بعد ذلك �أن تعدد الزوجات �أدعى للعفة واحل�صانة ،و�أ�ضمن لنمو بني
الإن�سان؟ فما كان من ذلك الفا�ضل �إال �أن قال� :إن معظم ما قلته حق ال مراء
فيه .ثم ذكرت له �أ�سباب �إكثار النبي من الن�ساء مما �سن�أتي عليه بعد ،و�إمنا مل �أبد�أ
بذكر تلك الأ�سباب لأنني ق�صدت �إلزامه من �أول الأمر ب�ضرورة تعدد الزوجات
يف بع�ض الأوقات �أخ ًذا مبا عليه النا�س يف �أحوالهم الدنيوية ،التي ال ي�سعه �إنكار
�شيء منها ،فلما �أ�ضعفت من قوة تع�صبه ،وقللت من حدته� ،أخذت �أ�سرد له
الأ�سباب التي مل يجد لإنكار �شيء منها �سبي ًال.
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واخلال�صة �أن اعتبار كون تعدد الزوجات م�صد ًرا لكثري من املفا�سد� ،إمنا هو
�أمر �إ�ضايف ،وال ميكن اتخاذه حك ًما عا ًّما ،ف�إن ذلك يختلف باختالف الأمم والأزمنة
والأمكنة والأحوال ،انظر �إىل ما كان معرو ًفا يف بدء الن�صرانية من ا�ستقباح الزواج
ر� ًأ�سا وتقبيح املتزوجني وتف�ضيل الرهبانية.
ولقد ق�ضت الرهبانية يف الأع�صر اخلالية �أن يقرب يف الديور كثري من العقول
الذكية ،التي مل يجن منها عامل احلياة الدنيا �أقل فائدة� ،أما من�ش�أ ذلك فقد كان
�إما تقلي ًدا للم�سيح عليه ال�سالم� ،أو لبع�ض �أ�سباب �أخرى كالتفرغ املطلق �إىل
عبادة احلق تعاىل ،وال يزال ق�ساو�سة الكاثوليك يذهبون ذلك املذهب ،ويزدرون
املتزوج ملا دن�س نف�سه مبيله �إىل ال�شهوات احليوانية ،قالوا� :إن امل�سيح عليه ال�سالم
روح اهلل ،فكان �أقدر النا�س على غلبة �شهواته ،قارنوا بينه وبني حممد  القائل:
«ال رهبانية يف الإ�سالم» ،ثم انتهى بهم القيا�س �إىل ِّ
احلط من كرامة الأخري .وقالوا:
�شتان بني من غلب نف�سه ،وبني من ا�سرت�سل مع هواها ف�أر�ضاها ،وال يخفى بطالن
هذه الق�ضية ف�إنه ال تنايف بني ال�صالح والزواج ،على �أن تقليد امل�سيح يف رهبانيته
ال يبلغ غايته �إال بخراب البيوت وتال�شي الأمم وانقرا�ض النوع الإن�ساين ،وال
يخفى �أن هذا ينايف مقت�ضيات العمران ،ومطالب نظام الأكوان.
مل يكن حممد  فيما �أتاه بد ًعا من الر�سل ،ف�إن مو�سى وداود عليهما
ال�سالم تزوجا كث ًريا من الن�ساء ،وهما الر�سوالن اللذان ال ي�سع ن�صران ًّيا وال يهود ًّيا
�إنكار نبوتهما� ،أو احتقار ما �أتيا به من ال�صحف ال�سماوية الأوىل.

زوجات النبي

هذا ونذكر لك يف زوجات امل�صطفى  ما فيه غناء �إن �شاء اهلل تعاىل،
فنقول :اعلم �أن �أكرث امل�سلمني اتفقوا على �أن للنبي  من اخل�صائ�ص ،ما مل
يكن لغريه من �أمته ،وذكروا �أ�شياء منها جتاوزه بالزوجات العدد الذي �أباحه لغريه
ب�شروطه ،وال يخفى �أن مثل هذا ال يكفي لإقناع غري امل�سلمني ،الذين نددوا
بالنبي عليه ال�صالة وال�سالم ،ومل يجدوا يف كتب امل�سلمني ما ينه�ض حجة لهم،
اللهم �إال قلي ًال ممن �أيده اهلل بروح منه ،فرنيد �أن نذكر لك من �أ�سباب ذلك ما فيه
مقنع �إن �شاء اهلل.
فاعلم �أن �أول �أزواج النبي  خديجة تزوجها قبل البعثة وهو ابن خم�س
وع�شرين على �أنها كانت بنت �أربعني �سنة.
ق�ضى النبي � شبيبته ،وطائفة من كهولته ،وال زوج له �إال خديجة،
ماتت ر�ضي اهلل عنها قبل الهجرة بثالث �سنوات ،بعد �أن مكثت مع النبي 
خم�سا وع�شرين �سنة ولدت له فيها جميع �أوالده ،ما عدا �إبراهيم ،فلم يتزوج
ً
النبي قبل بعثته من �شاء ،وهو يف ريعان �شبابه ،وقد كانت العرب ،على ما علمت،
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يكرثون من الزوجات حتى �أن منهم من كان حتته الع�شرون يف وقت واحد ،فلو
كان هناك �سلطان للهوى ،على قلب امل�صطفى  ،التخذ من الزوجات من �شاء،
وهو يف مقتبل �شبابه ،وا�ستكمال قواه الطبيعية ،ال �شرع يحول بينه وبني بغيته،
وال عادة متنعه مراعاتها ،من ق�ضاء م�آربه ،ال �سيما وقد كان مرغوبًا فيه بني النا�س
ملا ا�شتهر به من مكارم �أخالقه ،وجميل خ�صاله.
بعد �أن ماتت خديجة بب�ضعة �أ�شهر ،تزوج النبي � سودة ،وكانت �أ ِّيـ ًما
مات عنها زوجها عقب رجوعه من الهجرة الثانية �إىل احلب�شة ،وكانت قد �أ�سلمت
ر�ضي اهلل عنها وخالفت بني عمها و�أقاربها ،فما �أجمل ما عمله النبي من الرحمة
بها وتعوي�ضها خ ًريا مما فقدت ،فقد مات عنها زوجها وال حامي لها دون �أقاربها
الذين �أ�سلمت رغم �أنوفهم ،فكان تزوجه بها حماية لها �أن ت�صل �إليها يد الأذى،
كما كان ذلك �أكرب �سلوان لها على فقد زوجها.
مات �أبو طالب ل�شهر من موت خديجة ،ففقد النبي مبوته رج ًال كان ينا�ضل
عنه ،ويدفع عنه �أعداءه ما ا�ستطاع ،ف�أخذ الأمر �إذ ذاك ي�شتد على النبي ،
فر�أى �أن يوثِّق الرباط بينه وبني قري�ش ،فعقد على عائ�شة ،وهي �إذ ذاك بنت �سبع،
ف�إن �أباها ال�صديق ر�ضي اهلل عنه كان �صد ًرا وجي ًها يف قري�ش ،وا�سع املال ،عزيز
اجلانب ،يدلك على ذلك م�سارعة النبي  بالعقد عليها ،مع �أنها قا�صر و�أنه مل
ينب بها �إال بعد ذلك بنحو �سنتني ،فلم تكن وقت ذاك مطم ًعا لق�ضاء �شيء من
امل�آرب ال�شهوية ،حتى يطمح �إليها نظر النبي �أو غريه.
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ومن هذا القبيل تزوجه  ب�أم حبيبة بنت �أبي �سفيان ،وكانت ببالد
احلب�شة يف الهجرة الثانية .مات عنها زوجها هناك ،وما هو �إال �أن انق�ضت عدتها
حتى �أبلغها النجا�شي �أنه قد كتب �إليه ر�سول اهلل  ليزوجه �إياها.
كل من ّاطلع على التاريخ يعلم مقدار ما كان بني النبي وبني بني �أمية من
العداء ،كما يعلم �أنه قد كان �أبو �سفيان � ّألد بني �أمية عداوة لر�سول اهلل وامل�سلمني،
ف�إنه مل يدخل يف الإ�سالم �إال بعد �أن نال امل�سلمون ما نالهم من �أذاه ال�شديد،
فتزوج النبي عليه ال�سالم �أم حبيبة ليكون بينه وبني �ألد �أعدائه حلمة ن�سب،
تكون له يف اجلملة و�سيلة �إىل حملهم على تقليل الأذى عنه ،كما �أنه  اختارها
لنف�سه ،لأنها خرجت من ديارها فا ّرة بدينها ،ففي عدم حمايتها ووقايتها  -وقد
مات زوجها  -تعري�ض لها �إىل مقا�ساة امل�صاعب والأهوال ،و�إمنا اختارها النبي
لنف�سه ملكانتها يف قومها ،فلو �أنها زوجت بغري كفء التخذ بنو �أمية ذلك �شبهة
يوغرون بها �صدور بيوتاتهم ،ويحر�شونهم بامل�سلمني على ق ّلتهم و�ضعفهم.
وكانت الأ�سرى من الن�ساء ُي َّتخذن �إماء ال ي�س َّوى بينهن وبني احلرائر يف
�شيء ،كما �أنهن قلما �أعتقن ،ف�أراد النبي �أن يعلم امل�سلمني بالعمل ما ينبغي �أن
ي�صنعوا مبا يف �أيديهم من الأ�سرى من التحرير والكرامة ،و�أن يجعلن �سيدات
البيوت ،فمن ذلك تزوجه بجـويرية .قالت عائ�شــة ر�ضي اهلل عنها� :أ�صاب
ر�سول اهلل � سبي بني امل�صطلق ف�أخرج اخلم�س منه ثم ق�سمه بني النا�س
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ف�أعطى الفار�س �سهمني والراجل �سه ًما ،فوقعت جويرية بنت احلارث بن �أبي
�ضرار يف �سهم ثابت بن قي�س ،فجاءت �إىل الر�سول فقالت :يا ر�سول اهلل �أنا
جويرية بنت احلارث �سيد قومه ،وقد �أ�صابني من الأمر ما قد علمت ،وقد كاتبني
ثابت على ت�سع �أوراق ف�أعني على فكاكي ،فقال� :أوخري من ذلك؟ فقالت :ما
هو؟ فقال� :أ�ؤ ِّدي عنك كتابتك و�أتزوجك ،فقالت :نعم يا ر�سول اهلل ،فقال :قد
فعلت ،وخرج اخلرب �إىل النا�س ،فقالوا� :أ�صهار ر�سول اهلل ُي�سْترَ َ قُّون ،ف�أعتقوا ما كان
يف �أيديهم من �سبي بني امل�صطلق ،فبلغ عتقهم مائة بيت بتزوجه عليه ال�سالم
�إياها .فانظر �إىل ما ق�صد الر�سول عليه ال�سالم من تزوجه بها.
ومن ذلك �أي�ضً ا تزوجه ب�صفية بنت حيي ،وكانت من �أ�شراف بيوت اليهود،
ثم �صارت �سب ًيا بعد وقعة خيرب ،وكانت مما ا�صطفاه  من الغنائم.
وعن �إبراهيم بن جعفر عن �أبيه قال :ملا دخلت �صفية على النبي  قال
لها :مل يزل �أبوك من �أ�شد اليهود يل عداوة حتى قتله اهلل .فقالت يا ر�سول اهلل:
�إن اهلل يقول يف كتابه ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ]فاطر ،[18 /فقال لها ر�سول
اهلل« :اختاري ف�إن اخرتت الإ�سالم �أم�سكتك لنف�سي ،و�إن اخرتت اليهودية
فع�سى �أن �أعتقك فتلحقي بقومك» .فقالت« :يا ر�سول اهلل ،لقد هويت ا ِلإ�سالم،
و�صدقت بك قبل �أن تدعوين؛ حيث �صرت �إىل رحلك وما يل يف اليهودية �أرب،
وما يل فيها ولد وال �أخ ،وخريتني الكفر وا ِلإ�سالم فاهلل ور�سوله �أحب إ� َّيل من
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العتق ،و�أن �أرجع �إىل قومي» .قال ف�أم�سكها ر�سول اهلل لنف�سه ،وقد ر�ضيته بع ًال،
مع �أنه كان لها �أن ترجع �إىل �أهلها بعد العتق.
هذا واعلم �أن �أمر الث�أر يف اجلاهلية معروف ،وقد حاول كثري من الأنبياء
كمو�سى وال�سيد امل�سيح وغريهما حقن الدماء ،ون�سخ تلك العادة القبيحة ،فلم
را�سخا يف نفو�س العرب �أ�شربته قلوبهم فلم ينجح
يفلحوا ،لأن ذلك كان �أم ًرا ً
فيهم دواء ،حتى �أتى النبي فجعل من عقود �أنكحته ما ربط كث ًريا من القبائل
بع�ضها �إىل بع�ض ،فبذا قرب ما بينها ،و�أزال كث ًريا من �أحقادها ،و�أطف�أ ثورة ما يف
�صدورها من الغل وال�ضغائن ،حتى َق َّل ْت يف �أيامه  الغارات ،وكاد يتنا�سى �أمر
الثارات.

زواج النبي بامر�أة زيد

هذا وتتمي ًما لهذا املو�ضوع نريد �أن نذكر كلمة يف تزوج النبي  بزينب
امر�أة مواله زيد:
قال ال�شيخ حممد عبده �إن زينب كانت بنت عمة النبي  ،ربيت حتت
نظره و�شملها من عنايته ما ي�شمل البنت من والدها لأول الأمر ،حتى �إنه اختارها
وعد هذا ع�صيانًا ،وما زال كذلك حتى نزل يف
ملواله زوجة مع �إبائها و�إباء �أخيهاَّ ،
�ش�أنها �آية ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ ] الأحزاب.[ 36 /
ولو كان للجمال �سلطان على قلبه  لكان �أقوى �سلطان عليه جمال
البكر يف روائه ون�ضرة جدته ،وقد كان يراها ومل يكن بينه وبينها حجاب ،وال
يخفى عليه �شيء من حما�سنها الظاهرة ،فكيف ميتد نظره �إليها وي�صيب قلبه �سهم
حبها بعد �أن �صارت زوجة لعبد من عبيده �أنعم اهلل عليه بالعتق واحلرية؟ مل
يعرف فيما يغلب على م�ألوف الب�شر �أن تعظم �شهوة القريب وولعه بالقريب �إىل
خ�صو�صا �إذا كان ع�شريه منذ �صغره بل امل�ألوف زهادة الأقرباء
�أن تبلغ حد الع�شق
ً
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بع�ضهم يف بع�ض متى تعا�شروا ،فكيف نظن �أو نتوهم �أن النبي الذي يقول اهلل له
﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ ]طه [131 /يخالف
م�ألوف العادة؟ ثم يخالف �أمر اهلل يف ذلك؟ �أم كيف يخطر بالبال �أن من ع�صم
اهلل قلبه عن كل دنيئة يغلب عليه �سلطان �شهوة يف بنت عمته ،بعد �أن زوجها
بنف�سه لعبد من عبيده؟
«�إن النبي مل يبال ب�إباء زينب ورغبتها عن زيد ،وقد كان ال يخفى عليه
�أن نفور قلب املر�أة من زوجها مما ت�سوء معه الع�شرة ،وتف�سد به �شئون املعي�شة ،فما
كان له وهو �سيد امل�صلحني �أن يرغم امر�أة على االقرتان برجل وهي ال تر�ضاه
مع ما يف ذلك من ال�ضرر الظاهر بكل من الزوجني ،لوال �أن النبي يجد من
نف�سه �أن هذا القر�آن مقدمة لتقرير �شرع وتنفيذ حكم �إلهي ،ذلك �أن الت�صاق
الأدعياء بالبيوت ،وات�صالهم ب�أن�سابها كان �أم ًرا تدين به العرب ،فكانوا يعطون
الدعي جميع حقوق االبن ويجرون عليه وله جميع الأحكام ،التي يعتربونها
لالبن حتى من املرياث وحرمة الن�سب ،ف�أراد اهلل حمو ذلك بالإ�سالم ،حتى ال
يعرف من الن�سب �إال ال�صريح ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ ]الأحزاب ،[4 /ثم
قال﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ﴾ ]الأحزاب ،[5 /فبني اهلل �أن لي�س للمتبنى �إال حق املوىل
والأخ يف الدين.
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«وكان من عادة امل�صطفى �أن يبادر يف كثري من �شرائعه �إىل �إقامتها بنف�سه؛
ليكون قدوة ح�سنة ،ومث ًال �صا ًحلا حتاكيه النفو�س ،وحتتذيه الهمم ،وحتى يخف وزر
العادة ،وتخل�ص العقول من ريب ال�شبهة .وعلى هذه ال�سنة جاء تزوجه بزينب� ،إذ
�ألهمه اهلل تعاىل �أن يتوىل الأمر بنف�سه يف �أحد عتقائه ،لت�سقط العادة بالفعل ،كما
�ألغى حكمها بالقول الف�صل .فبعد �أن �صارت زينب �إىل زيد مل يلن �إبا�ؤها الأول،
ومل ي�سل�س قيادها ،بل �شمخت ب�أنفها ،وذهبت ت�ؤذي زوجها ،وتفخر عليه بن�سبها،
وب�أنها �أكرم منه عرقًا ،و�أ�صرح منه حرية؛ لأنه مل يج ِر عليها رِقّ  ،كما جرى عليه.
ف�شكا ذلك �إىل النبي غري مرة وهو  يقول له�« :أم�سك عليك زوجك واتق
اهلل» �إال �أنه مل ي�ستطع ال�صرب على معا�شرتها فطلقها ،ثم تزوجها النبي ليمزق من
حجاب تلك العادة ،كما قال تعاىل ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ ] الأحزاب ،[37 /و�أكد ذلك
بالت�صريح يف نفي ال�شبهة بقوله﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ ] الأحزاب،[40 /
وقد قال العرب �إذ ذاك تزوج حممد حليلة ابنه.
«قال �أبو بكر بن العربي :ف�أما قولهم �إن النبي  ر�آها فوقعت يف قلبه
فباطل ،ف�إنه كان معها يف كل وقت ومو�ضع ،ومل يكن ثمة حجاب ،فكيف تن�ش�أ
معه وين�ش�أ معها ويلحظها يف كل �ساعة وال تقع يف قلبه �إال �إذا كان لها زوج وقد وهبته
نف�سها وكرهت غريه فلم يخطر ذلك بباله ،فكيف يتجدد هوى مل يكن »..ا هـ.
ملخ�صا.
ً
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وهكذا كانت �سنة النبي  يف جميع زيجاته فلم يكن النبي  يف هذه
ال�سنوات التي �أكرث فيها من الزوجات �أخ�ضع ل�شهوته منه وقد كان فت ًّيا مل يكلف
ب�شيء من �أعباء الر�سالة ،ومل ينزل به من �أذى قري�ش وعدائهم ما كان ي�ضعف عن
احتماله ،لوال �أن جعله اهلل من ال�صابرين ،هذا كله على فر�ض �أن �أنكحة النبي
كانت كلها �أو بع�ضها بعد نزول �آية ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ﴾ ]الن�ساء� ،[3 /أما �إذا كانت قبل ذلك كما حققه الأمري علي يف كتابه «�سر
الإ�سالم» فال حاجة �إىل التما�س �شيء من تلك الأ�سباب .قال الأمري علي� :إن
ميمونة بنت احلارث كانت �آخر من تزوج النبي  ،وكان ذلك يف ال�سنة ال�سابعة
للهجرة ومل تكن الآية نزلت بعد ،ثم �إن اهلل تعاىل بعد ذلك مل يبح للنبي �أن
أزواجا �أخريات فقال:
يتزوج على من عنده ،كما فر�ض عليه �أ َّال يتبدل بهن � ً
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ﴾ ]الأحزاب[52 /؛ �أي �إال من �سبق لك التزوج بهن.
وهنا م�س�ألة �أولع ب�إيرادها كثري من �أحداث هذا الزمان ،قالوا :مل جاز تعدد
الزوجات على �شرط دون تعدد الأزواج؟
فاعلم �أن ذلك يف�ضي بداهة �إىل اختالط الأن�ساب ،فيقع اللب�س يف ن�سبة
الن�سل ،وال يخفى �أن ذلك يف�ضي �إىل تعطيل كثري من الأحكام الدنيوية ،كالنفقة
والإرث وغريهما.
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وهنا م�س�ألة �أخرى وهي �أنه مل جاز للم�سلم �أن يتزوج كتابية بخالف
العك�س؟ وجوابها �أن الإ�سالم جعل لكل كتابي �أن يبقى على دينه ،فالكتابية يف
يد امل�سلم �آمنة على دينها بخالف العك�س ،ف�إن امل�سلمة يف يد الكتابي ال ت�ؤمن �أن
تفتنت يف دينها ،ف�إنه ال وازع له من دينه يحول بينه وبني فتنة غريه ،وال�س َّيما من له
عليه �سلطان كزوجته ،والناظر ملا يفعل دعاة الن�صرانية يف الع�صر احلا�ضر يرى جل ًّيا
وجه ما قلناه ،ومن هنا يعلم �أن املر�أة مل تبخ�س �شي ًئا مما منحه الرجل.

الطـــالق

مما عد و�صمة يف الإ�سالم �إباحة الطالق؛ ولذا ينبغي لنا �أن ن�أتي ببيان ما
�سيك�شف لك �إن �شاء اهلل وجه ال�صواب فيه ،فنقول:
اعلم �أن الطالق �أباحه اهلل للم�سلمني؛ لأنه قد تدعو �إليه ال�ضرورة� ،أما
حيث ال �ضرورة ف�سماه النبي � أبغ�ض احلالل �إىل اهلل ،كما �أن امل�سلمني اتفقوا
على النهي عنه عند ا�ستقامة الزوجني ،فمنهم من قال �إنه نهي كراهة ،ومنهم من
قال :نهي حترمي وقد ر�أى احلنفية حترمي الطالق بال �سبب ،وي�ؤيد ذلك �أنه �إ�ضرار،
وقد نهى النبي  عنه يف قوله« :ال �ضرر وال �ضرار» ولقد كره النبي � أن يطلق
زيد زوجته زينب ،مع �أنها كانت تكرث من �إيذائه واال�ستخفاف به ح�سبما تقدم
لنا �آنفًا� ،أما الطالق ب�سبب فلم يرف�ضه �أحد ،ولكن اختلفوا يف بيان الأ�سباب ،قال
ابن عابدين :و�أما الطالق فالأ�صل فيه احلظر �أي احلرمة ،والإباحة للحاجة �إىل
اخلال�ص ،ف�إذا كان بال �سبب �أ�ص ًال ،مل يكن فيه حاجة �إىل اخلال�ص بل يكون
حمقًا و�سفاهة ر�أي وجمرد كفران للنعمة و�إيقاع الإيذاء بها وب�أهلها و�أوالدها؛
ولذا قالوا �إن �سببه احلاجة �إىل اخلال�ص عند تباين الأخالق وعرو�ض البغ�ضاء
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املوجبة عدم �إقامة حدود اهلل تعاىل؛ فحيث جترد عن احلاجة املبيحة له �شر ًعا يبقى
على �أ�صله من احلظــر ،ولذا قــال تعـــاىل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾ ] الن�ساء[34 /؛ �أي ال تطلبوا الفراق  ..اهـ.
�أما غري امل�سلمني ،فمنهم من مل يج ِّوز الطالق �أ�ص ًال �إال للزنا ،كالأمة
الإنكليزية ،ف�أيهما اقرتفه كان للآخر �أن يرفع الأمر �إىل املحكمة ليف�صل القا�ضي
بينهما� .أما �أهل الواليات املتحدة ب�أمريكا فكانوا على هذه ال�سنة ،ثم وجدوا �أن
هناك �أ�سبابًا �أخرى يتحتم معها الطالق ،ولكن ال فرقة عندهم �إال بق�ضاء قا�ض،
والبد جلميعهم �أن يرجعوا �إىل ما قرره الإ�سالم من الأ�سباب.
نعم �إن ال�شريعة الإ�سالمية مل توقف تنفيذ الطالق على حكم احلاكم،
وق�صار النظر من النا�س يرون �أن الأول �أعدل ،لأن فيه حما�سبة الرجل واملر�أة على
ما يعمالن ،فلم يخل ال�سبيل للرجل يفعل ما يريد .ولكن دين الإ�سالم �أقوى
رك ًنا و�أحكم و�ض ًعا و�أبعد مرمى ،فلم يفعل ذلك �إال حلكمة �صاحلة ،ذلك �أن يف
تطبيق الطالق على حكم القا�ضي بثبوت الزنا �أقبح ت�شهري للمقرتف و�أ�شنع �سبة
تنفر عن مرتكبه القلوب ،وت�شوه �سمعته يف العامل ،وال �سيما يف مثل هذا الع�صر
الذي تطوف جرائده يف ال�شوارع والأزقة والدكاكني والبيوت وامل�صانع ،وتنتقل
من �أر�ض �إىل �أخرى ومن يد �إىل غريها ،م�شحونة بتفا�صيل ما يعر�ض يف املحاكم
من هذه الق�ضايا� ،آتية على ما َّقل منها وما َّ
جل ،فمن ذا الذي يقبل على تزوج
رجل �أو امر�أة قطعت �سمعتها ال�شنعاء امل�شارق واملغارب؟ يق�ضي ذلك الرجل
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وتلك املر�أة ما بقي من الع�صر َمرذو َلي( )1مجَْ فُو ْين( )2جمفوين ولو ا�ستقاما بعد
ذلك و�أ�صلحا� ،أما الإ�سالم ف�إنه جعل للقا�ضي ف�سخ الأنكحة يف �أمور ال ب�أ�س يف
�إعالنها ،بل �إن �إعالنها هو امل�صلحة الكربى ،من ذلك :العنة( )3واجلنون والرب�ص
واجلذام والإع�سار بالنفقة والك�سوة وامل�سكن ،مما تراه مب�سو ًطا يف كتب الفقه متى
رجعت �إليها� .أما غري هذه الأ�سباب مما قد يزول �أو ال كبري خطر يف بقائه ،فللرجل
�أن يطلق من غري �أن يكلف بيانًا فيه .فما �أجمل �ستار ال�شرع الذي يخفي كث ًريا
من النقائ�ص ،رجاء �أن تزول من قبل �أن يظهر عليها �أحد ،وما �أر�أفه بالإن�سان
الذي قد يهفو ثم يبدو له فينيب.
هذا ،واعلم �أن الديانة امل�سيحية مل متنع الطالق �أ�ص ًال ،وغاية ما ورد يف
الإجنيل �أن من طلق امر�أته وتزوج �أخرى فهو زان ،وهذا ال تع ّر�ض فيه حلكم
الطالق �أ�ص ًال.
واعلم �أن الطالق يف الإ�سالم ،كما هو معلوم ،حق من حقوق الزوج

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ﴾ ]الن�ساء ،[34 /ولكن الإ�سالم مع ذلك قد جعل للمر�أة ،كما تقدم،
�أن ت�شرتط يف العقد �أن متلك ذلك كما عليه احلنفية ،ف�إذا مل ت�شرتط ذلك �أو
( )1مرذولني :بهما خ�سة ورداءة )2( .جمفوينُ :مبعدين.
( )3العنة :عجز ي�صيب الرجل فيمنعه عن اجلماع.
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وليها فقد �أقرت الرجل على احلق الذي خ ّوله له ال�شرع ،ولكن مع ذلك ال يجوز
له �أن يوقعه �إال حيث يراه ال�شرع ح�س ًنا �صا ًحلا.
هذا ومل يعترب الإ�سالم زنا الرجل من الأ�سباب التي تطلب بها املر�أة ف�سخ
الزواج ،وال العك�س� ،إال ممن قذف امر�أته �أو رماها بالزنا �أو نفى حملها ،وال بينة
له ،ف�إن له �أن يالعن( )1زوجته وتالعنه ،ثم يفرق القا�ضي بينهما ،وال�سبب يف �أن
هذه التفرقة مل تنب على جمرد الزنا من حيث هو زنا بل من حيث ما ي�ستتبعه
من الأحكام الدنيوية املتعلقة مبا ع�سى �أن يكون من الأوالد ،ولذا كان رمي
املر�أة الرجل بالزنا ال ي�صلح علة للفرقة بل �إن لهذا حك ًما �آخر لي�س هذا مو�ضوع
الكالم فيه.
فمما تقدم لنا هنا نرى �أن الإ�سالم مل يجر يف جميع ما �سردناه عليك
هنا �إال على مقت�ضى �أ�صل الفطرة .فرفع �ش�أن الن�ساء حتى �ساوين الرجال فيما
ميكن من املزايا واحلقوق ،ثم مل يبخ�سهن �شي ًئا ،كما �أباح للرجال ما �أباح من
تعدد الزوجات والطالق مقرونًا مبا و�ضعه من ال�شروط  -ولكن لو �أن�صف النا�س
ال�سرتاح القا�ضي  -حارب امل�سلمون دينهم وما �شرط لهم ،فكان �أكرثهم �إباحيني
ال يتناهون عن منكر فعلوه ،لبئ�س ما كانوا يفعلون.
( )1اللعان� :أن يق�سم الرجل �أربع مرات على �صدقه يف قذف زوجته بالزنا ،ويق�سم مرة خام�سة ب�أن لعنة اهلل
عليه �إن كان من الكاذبني.
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كان الطالق قبل الإ�سالم منت�ش ًرا يف جميع �أمم العرب يهوديها وم�سيحيها
ووثنيها ،وكذا بني الرومانيني ،فلقد اعترب قانون «املوائد االثنتي ع�شرة» الطالق
جائ ًزا� .أما ما ت�شدق به بع�ض املت�شيعني لهم من �أنهم مل يعملوا بهذا القانون �إال
بعد خم�سة قرون م�ضت من عهد ت�أ�سي�س مدينتهم «رومة» فلم يكن �سببه ما
ّيدعون من بغ�ضهم للطالق ،ولكن لأن الرجل يف تلك القرون كان له �أن يقتل
امر�أته عقابًا لها على بع�ض اجلرائم كال�سكر ،فكانت عند الرجل كالرقيق ،كما
�أنها �إذا طلبت من زوجها الطالق اعترب ذلك منها قحة ون�شو ًزا يخول له عقوبتها.
نعم �إن الرومانيني يف �أخريات �أمرهم �أ�صلحوا كث ًريا من �ش�أن املر�أة و�أن�صفوها� ،إذ
�ساووا بينها وبني الرجال يف كثري من الأ�شياء.
يقول الأمري علي� :إن املعتزلة ال يج ّوزون وقوع الطالق �إ ّال بحكم القا�ضي
ال�شرعي العادل ،فالبد �أن ميتحن الأ�سباب بال حتيز ،فيوقع الطالق �أو يرف�ضه
ح�سبما يراه �صا ًحلا .ومن هنا يظهر �أن من طوائف الإ�سالم من يعلقون وقوع
الطالق بحكم القا�ضي ،فال ي�صح عندهم وقوع الطالق من الزوج �إال بعد
حما�سبته وامتحان �أ�سباب ما يريده من الفرقة.

تعدد الطــالق

واعلم �أن من �أكرب الدالئل على بغ�ض ال�شرع للطالق �أن جعل للرجل �أن
ي�سرتجع امر�أته يف الطلقة الأوىل والثانية ،لأنه رمبا كان التطليق لثورة غ�ضب ثارت
فلم ميلك نف�سه حتى يرتوى ويتدبر ،فرجا ال�شرع �أن يرجع �إليه ر�شده فيتدارك
ما فرط منه حتى �إذا طلق الثالثة وجبت عقوبته بعدم جواز الرجعة حتى تتزوج
غريه ملا تبني من �أنه �سفيه الر�أي �ضعيف العزم ،وال يخفى ما يف هذا ال�شرط
من ال�سر احلكيم ،و�إذا �أردت بزيادة بيان فتدبر قوله تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ

ﮎ﴾ ]الن�ساء� ،[35 /أيقول اهلل �إن يريدا طالقًا يف ِّرق اهلل بينهما� ،أم �إن يريدا
إ�صالحا يو ِّفق اهلل بينهما؟
� ً
وتفهم قوله تعاىل:

﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ﴾ ]الروم ،[21 /فقال لت�سكنوا �إليها ومل يقل لتطلقوها،
وقال وجعل بينكم مودة ورحمة ،ومل يقل ُبغ�ضً ا وق�سوة ،وقوله تعاىل﴿ :ﭳ
ﭴ ﭵ﴾ ]الأحزاب� ،[37 /أمر النبي عليه ال�سالم زي ًدا ب�أن مي�سك زوجته
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فال يطلقها ،مع �أنها كما تقدم كانت تكرث من م�ضارته و�إ�ساءته ،وقال تعاىل:
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ]الن�ساء[34 /؛ �أي فال تطلقوهن،
ومن هنا ا�ستنتج �أن الأ�صل يف الطالق التحرمي� ،إال ل�سبب كما تقدم لنا.

خاتـمــة

ونريد �أن ن�أتيك هنا مبلخ�ص ما كتبه الأ�ستاذ الإمام ال�شيخ حممد عبده ،مما
ينا�سب هذا املقام ليكون له �أح�سن ختام:
طالب الإ�سالم بالعمل كل قادر عليه ،وقرر �أن لكل نف�س ما ك�سبت،
وعليها ما اكت�سبت﴿ .ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ .ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ ]الزلزلة﴿ ،[8-7 /ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ﴾ ]النجم ،[39 /و�أباح لكل �أحد �أن يتناول من الطيبات ما �شاء �أك ًال
ولبا�سا وزينة ،ومل يحظر عليه �إال ما كان �ضا ًّرا لنف�سه �أو ملن يدخل يف
و�شربًا ً
واليته �أو ما تعدى �ضرره �إىل غريه وحدد له يف ذلك احلدود العامة مبا ينطبق
على م�صالح الب�شر كافة ،فكفل اال�ستقالل لكل �شخ�ص يف عمله وات�سع املجال
لت�سابق الهمم يف ال�سعي حتى مل يعد لها عقبة تتعرث بها ،اللهم �إال حقًّا حمرت ًما
ت�صطدم به� .أنحى الإ�سالم على التقليد وحمل عليه حملة مل يردها عند القدر،
فبدت فيالقه( )1املتغلبة على النفو�س ،واقتلعت �أ�صوله الرا�سخة يف املَ َدارِك،
( )1الفيلق :اجلماعة من اجلي�ش �أو الكتيبة.
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ون�سفت ما كان له من دعائم و�أركان يف عقائد الأمم ،و�صاح بالعقل �صيحة �أزعجته
من �سباته وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها كلما نفذ �إليه �شعاع من نور
احلق خل�صت �إليه هيمنة من �سدنة( )1هياكل الوهم «من ف�إنَّ الليل حالك والطريق
وعرة والغاية بعيدة والراحلة كليلة والأزواد قليلة».
عال �صوت الإ�سالم على و�ساو�س الطغاة ،وجهر ب�أن الإن�سان مل يخلق
ليقاد بالزمام ،ولكنه فطر على �أن يهتدي بالعلم والأعالم� ،أعالم الكون ودالئل
احلوادث ،و�إمنا املعلمون منبهون ومر�شدون و�إىل طرق البحث هادون.
�ص َّرح يف و�صف �أهل احلق ب�أنهم الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه،
فو�صفهم بالتمييز بني ما يقال من غري فرق بني القائلني لي�أخذوا مما علموا �أح�سنه
ويطرحوا ما مل يتبينوا �صحته ونفعه ،ومال على الر�ؤ�ساء ف�أنزلهم من م�ستوى
كانوا فيه ي�أمرون وينهون ،وو�ضعهم حتت �أنظار مرءو�سيهم يخربونهم كما ي�شاءون
وميتحنون مزاعمهم ح�سبما يحكمون ،ويق�ضون فيها مبا يعلمون ويتيقنون ال مبا
يظنون ويتوهمون.
�صرف القلوب عن التعلق مبا كان عليه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء،
و�سجل احلمق وال�سفاهة على الآخذين ب�أقوال ال�سابقني ،ون ّبه على �أن ال�سبق
يف الزمان لي�س �آية من �آيات العرفان وال م�سم ًيا لعقول على عقول وال لأذهان
( )1ال�سدنة :ا َخل َدم.
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على �أذهان ،و�إمنا ال�سابق والالحق يف التمييز والفطرة �سيان ،بل ل ّالحق من
علم الأحوال املا�ضية وا�ستعداده للنظر فيها واالنتفاع مبا و�صل �إليه من �آثارها
يف الكون ما مل يكن ملن تقدمه من �أ�سالفه و�آبائه ،وقد يكون من تلك الآثار
التي ينتفع بها �أهل اجليل احلا�ضر ظهور العواقب ال�سيئة لأعمال من �سبقهم،
وطغيان ال�شر الذي و�صل �إليهم مبا اقرتفه �سلفهم ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ﴾ ]الأنعام ،[11 /و�أن �أبواب ف�ضل اهلل مل تغلق
دون طالب ،ورحمته التي و�سعت كل �شيء لن ت�ضيق عن دائب.
عاب �أرباب الأديان يف اقتفائهم �أثر �آبائهم ووقوفهم عندما ْاخ َت َّط ْت ُه لهم
�سري �أ�سالفهم وقولهم ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ ]لقمان ﴿ ،[21 /ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ ]الزخرف.[22 /

�أثر القر�آن يف حترير الفكر الب�شري
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لعل من امل�ستح�سن  -قبل �أن �أتكلم يف �أثر القر�آن الكرمي يف حركة الفكر
الب�شري وحتريره � -أن �أمل بنبذة تاريخية فيما كانت عليه الأمم الكربى يف طائفة
من القرون التي �سبقت ظهور الإ�سالم من التطورات ،وما تعاقب على العقول
فيها من املد واجلزر ،والتحرير واال�ستعباد ،ف�إن يف ذلك ما يعيننا على �إدراك مدى
ما فعل القر�آن يف �إن�صاف العقل الإن�ساين و�إحالله املقام الذي خوله خالقه منذ
فطره و�أوجده.
كان �أ�سا�س القانون العام ال�سيا�سي يف الإمرباطورية الرومانية �إباحة َع َلن َّية
الأديان وجميع العقائد والأفكار ،وما زال الأمر هنالك كذلك حتى دخلت ب�أوربا
احلجر واحلظر على ما �سي�أتي تف�صيله.
الديانة امل�سيحية التي ابتد�أ بها عهد ْ
لقد كان من �أهم الدعاة �إىل حترير الأفكار من قيود اخلرافات والتقاليد،
والق�ص�ص املزعجة التي كان ي�ستعملها بع�ض �شعراء اليونان ،ورجال الأديان
فيهم« :هرقليتو�س» و «دميقراط» ولقد تناول هذان بالبحث  -بعد املادة الطبيعية -
�أحوال النف�س الب�شرية وال�شئون ال�سيا�سية ،وكان هدفهما ورائدهما يف جهودهما
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العنيفة امتحان كل �شيء بالعقل والفكر .وكذلك ظهر «�أنك�ساجورا�س» فجعل
يعلم النا�س �أن ال�شم�س التي ي�صلون لها �صباح م�ساء �إمنا هي كتلة من النار ملتهبة
ال �إله يعبد.
ومعلوم �أن حركة ه�ؤالء الفال�سفة يف �سبيل حترير العقل مهدت الطريق
لعلماء الرتبية املعروفني بال�صوفية �أو ال�سف�سطائية ،الذين �أخذوا يظهرون يف القرن
اخلام�س للميالد ،والذين و�ضعوا يف الن�صف الثاين من هذا القرن قواعد و�أ�صو ًال
للحياة االجتماعية من ناحيتي «الأخالق وال�سيا�سة» وبحثوا يف اخلط�أ وال�صواب
والعقل وقانون التفكري واخلطابة وهلم جرا ،ولكن جميع ذلك كان ال يتجاوز
الأقلية املطلقة التي هي طبقة املفكرين والعلماء �أما الدهماء والعامة ،فكانوا يف
كل مكان �أ�سارى اخلرافات والعقائد ال�ضالة ،على �أنه ال ينبغي �أن نغفل ما كان
لأثينا يف ذلك الع�صر من التمتع بحرية الفكر واملناق�شة يف ال�شئون ال�سيا�سية
وبخا�صة لعهد زعيم نه�ضتها احلرة «بريكل» الذي كان يحمي �أرباب التفكري
احلر ،حتى لقد كان ح�ص ًنا للفيل�سوف اجلاحد لآلهة �آثينا�« ،أنك�ساجورا�س» من
املحاكمة.
ومن وقائع ذلك الزمن و�أحداثه ما يدلنا على �أن النزوع �إىل اخلروج على
الأديان كان �آونة ال ينجو من العقوبة ،و�إن ما كان ين�شر من الكتب يف ذلك
كان يجمع ويحرق �أو يحرم بيعه عل ًنا ،ولكن اال�ضطهادات والتنكيالت املنظمة
التي كانت تقام يف �أوجه املنطقيني  Rationalistsالالدينيني كادت يف �أواخر
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ذلك القرن تختفي ،وذلك لوفرة عدد ه�ؤالء ّ
واطراد منوهم وتكاثرهم ،ولقد كان
من الق�ضايا امل�س ّلمة لدى الإغريق ،ثم الرومان حتى يف �أرقى ع�صورهم عل ًما
ومدنية وما ّدية �أن الدين نافع و�ضروري لعامة ال�شعوب مطلقًا؛ ولذلك كان يقول
بفائدتها ،كركن لل�سيا�سة العامة ،حتى من ال يدينون بها ،كما �أن فال�سفتهم ما
كانوا يقدمون على ن�شر �أية عقيدة �أو نظرية ،من �ش�أنها �إحداث ا�ضطراب ما يف
احلياة االجتماعية .ومن الأفراد البارزين يف هذا امليدان من الإغريق �سقراط،
الذي يعترب بحق � ّ
أجل �أولئك املربني فكان مما امتاز به وتفرد� ،شديد تعلقه بطريق
املناق�شة والنقد ،واجتذاب كل من يحادثونه ومن ي�ستمعون �إليه� ،إىل طريق
ا�ستعرا�ض العقائد املعروفة امل�ألوفة ،وامتحانها مبحك الفكر ،مع �إف�ساح �صدر
العقل لكل بحث واحتمال دون تقيد ب�شيء من التقاليد ،وال وقوف عند رغبات
اجلماهري ،و�إمنا �سلك �سقراط هذا الطريق يف ن�شره للعلم ،واقتياده �شباب زمانه
�إىل وجوه احلقيقة ،ومناهج التفكري ال�صحيح؛ لأن بالد اليونان منذ حوايل ن�صف
وي ،كانت ميدان حركة فكرية ،ابتدعها �أفراد
العي�س ّ
القرن اخلام�س قبل امليالد َ
من اليونان ،كانوا يف �أول هذه احلركة� ،إما م�سرتزقني �أو طالب �شهرة و�سمعة ،ثم
�أخذوا ي�سرفون يف �أ�ساليبهم اجلدلية وطرائقهم الت�شكيكية ،غري مبالني ما ي�صيب
العقول من الت�ضليل ،وال حا�سبني ح�سابًا لوخيم عواقبها ومنكر نتائجها.
ولقد �أكرث ه�ؤالء من اخللط والتخبط وجتاوز ما بني احلق والباطل وما
بني الف�ضيلة والرذيلة من احلدود ،حتى التب�س الأمر على العقول وخفيت عن

176

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

176

ب�صائرها معامل العلم ال�صحيح وحدوده .ومل يرتكوا �شعبة من �شعب التفكري وال
ميدانًا من ميادين املعرفة حتى �أعملوا يف �أ�سا�سها و�أركانها معاول الت�شكيك ال
لعلم يبلغونه وال ل�صواب ين�شدونه ولكن �ضال ًال وت�ضلي ًال ،وجه ًال وجتهي ًال ،فلما
جاء �سقراط ،مبا �أوتي من العقل الراجح والر�أي ال�سديد والعلم ال�صحيح ،مل
يجد ُب ًّدا �أن يخاطب النا�س على قدر عقولهم ،وي�سلك يف هدايتهم تلك ال�سبل
التي �سلكها �أولئك يف ت�شكيكهم وت�ضليلهم ،ولو �أنه انتهج يف تعليمهم و�إر�شادهم
غري هذه املناهج التي فتنوا و�أغرموا بها ملا ا�ستطاع �أن يجتذبهم �إىل طريقه� ،أو يبلغ
بهم �شي ًئا من مقا�صده ،و�إىل عهد �سقراط مل تكن الرتبية العالية من �أغرا�ض
ال�سيا�سيني واملفكرين من اليونان.
ومع كون �أثينا يف ذلك الع�صر كانت �أ�شهر البالد يف الدميقراطية و�أكرثها
حما وحر َّية ،جند التاريخ ي�سجل لنا ما ال يكاد ي�صدقه الوهم من اال�ضطهادات
ت�سا ً
التي كانت تنال املت�صدين للدعوة �إىل حرية الفكر واالحتكام �إىل العقل.
ا�شتهر �سقراط بطريقته التحاورية ،وباجلدل والت�شكيك ،والنقد وعدم
التقيد مبا عليه النا�س �إذ ذاك من التقاليد والأفكار ،ولكن كان لدى اليونانيني من
الروح املُعادي لتلك احلياة العقلية اجلديدة ما �أف�ضى �إىل حماربة الفال�سفة (ويف
مقدمتهم �سقراط) ب�سائر الو�سائل ،وال �سيما الروايات التي و�ضعوها لل�سخرية
منهم واال�ستهزاء بهم ،وت�صوير مثل �سقراط زنديقًا غري تقي وداع ًيا م�ض ًّرا ،حتى
لقد ثارت عليه الأمة اليونانية �آخر الأمر ،واعتربته ملح ًدا ومف�س ًدا لعقائد ال�شباب
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وقتلوه �سنة  299قبل امليالد ،لهذه الأ�سباب ،كما تدل عليه حماكمته ،وما قدمه
يف الدفاع عن نف�سه ،وقد علمنا من التاريخ �أنه قدم لدرء( )1ما اتهم به من �إف�ساده
لعقائد ال�شباب هذين الدافعني:
 -1يجب على كل فرد مهما تكن النتيجة �أن يقاوم كل ما يرد عليه مما يراه
ظل ًما� ،سواء �صدر عن �شخ�ص �صاحب نفوذ �أم عن حمكمة.
� -2أ َّال ينزل مطلقًا عن القول ب�أن يف املناق�شة احلرة م�صلحة للفائدة العامة،
و�ضمانًا للعلم ال�صحيح.
وبعد ذلك ب�سبعني عا ًما ،ا�ضطر �أر�سطو �أن يفارق �أثينا �أي�ضً ا ،حذر �أن ي�ساق
�إىل ذلك امل�صري العتباره فيها ملح ًدا �أي�ضً ا.
ولقد جاءنا �أفالطون� ،أجنب تالميذ �سقراط ،يف �آخر �أيامه ب�صدمة تراجعت
بها احلركة التقدمية حلرية الفكر واملناق�شة بع�ض ال�شيء ،ف�إنه يرينا يف «املدينة
املثالية» �أنه البد لأهل املدينة من قبول الدين الذي ر�سمه هو و�ص َّوره ،و�أن من
ال ي�ؤمن به يعاقب بالقتل وال�سجن ،و�أن حرية اجلدل واحلوار معاقب عليها على
النحو الذي و�ضعه � ...إلخ .على �أن تعاليم �سقراط يف حمادثاته ظلت ينبو ًعا
غزير املادة ،ترعرعت به عدة مذاهب يف الفل�سفة ،و�صدر عن مرتواه جملة من
( )1لدرء :لدفع.
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الفال�سفة املعدودين ك�أفالطون و�أر�سطو و�إ�ستويق�س و�أمثالهم ممن انبثت مذاهبهم
يف �أطراف بالد الإغريق منذ ابتداء القرن الثالث قبل امليالد ،وفتحوا لهذه البالد
م�صاريع �أبواب احلياة العقلية ،و�أنع�شوا يف �أهليها حركة التفكري والتدبر.
ولقد �سبقت لنا �إملامة مبا ترك �أفالطون و�أر�سطو من الأثر يف حترير عقول
الأثينيني ،ولكن من املفيد �أي�ضً ا �أن نورد هذا �أن �أبيقور  -على رغم جحوده قيام
ال�سلطان الإلهي يف هذا الوجود للتدبري والتعريف و ُنب ِ ّو( )1ب�صره عن كل موجود
�سوى املادة واملاديات  -قد تخطى بالعقول اخلاملة يف �إقدامه املده�ش ال�سريع
عقبات ا�ستع�صى تخطيها على الأجيال والقرون .ولقد وجد �أحد ال�شعراء من
الرومانيني يف فل�سفته وح ًيا و�إلها ًما م�ستطابًا �أودعه ق�صيدته امل�سماة «يف طبيعة
الدنيا».
ومل تكن فل�سفة �إ�ستويق�س يف حترير العقل الإن�ساين ب�أقل ًّ
حظا من
ومف�صلة جلملة من القوانني
املذاهب املذكورة �آنفًا ،بل احلقيقة �أنها جاءت منظمة ّ
االجتماعية التي مل ي�أت �سقراط على بيان �شيء منها �أ ًّيا كان يقرر �أن القوانني
قد تكون غري عدل و�أن النا�س يجرمون .ولقد كان لفل�سفة �إ�ستويق�س �أثرها يف
ال�شرائع الرومانية ف�إن �أ�سا�س القانون املدين يف الإمرباطورية الرومانية ،كان  -كما
قدمنا �سابقًا � -إباحة علنية جميع الأديان واجلهر ب�سائر الأفكار.
(ُ  )1ن ُب ّو :ارتفاع الب�صر يف ال�شيء عن غريه.
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قدمنا �أن حرية الدين ،وحرية اجلهر بالفكر ،الزمتا ال�شرائع الرومانية حتى
احلجر واحلظر ،ملا
دخلت الديانة امل�سيحية يف �أوربا ،ف�ضربت هنالك حولها نطاق ْ
كانت عليه من التقاليد الوثنية.
احلجر لأن الرومانيني كانوا يعتربونها �شعبة من اليهودية التي
ابتد أ� بها ْ
تنافر بطبيعتها التقاليد الوثنية الرومانية ،والتي ما كانت تتمثل لأب�صارهم �سهلة
�سمحة.
ول�شدة نفور الرومانيني منها ،وبغ�ضهم لها ،واعتقادهم ابتعادها عن روح
الت�سامح� ،أ�صدر تراجان قانون حكم القتل على من يدين بالن�صرانية ،وقد �أحاطه
بقيود مل تي�سر ال�سبيل �إىل الإ�سراف يف القتل ،ولكن الإمرباطور بيو كلتيان �أراد
ت�أييد دين احلكومة ،وتثبيت قدم احلرية التي �ألغوها قدميًا ،فكان ما قرره من تنظيم
املذابح يف امل�سيحيني بكل فظاعة وق�سوة .ويف احلق �أن الذي دفع ذلك الإمرباطور
�إىل هذه اجلرائم �أن امل�سيحية كانت ُت َق ِّبح ما اعتيد من عبادة الرومانيني �أباطرتهم،
على حني �أن ملوك الرومان كانوا يرون �ضرورة �أن تخ�صهم ال�شعوب بالعبادة،
خال�صا بعرو�شهم التي متثل الإمرباطورية جميعها .ولكن
توحي ًدا لكلمتهم ،وتعلقًا ً
بدخول ق�سطنطني الكبري يف الن�صرانية دارت الدائرة على العقل ،فكان �أول
عهده باالعتقال واال�سرتقاق .وبعد �أن كان رجال امل�سيحية يف القرنني اللذين
�سبقا ذلك ينادون ب�أن الت�سامح الديني واجب ،و�أن العقائد لي�ست مما يلزم به
الإن�سان ج ًرباُ ،ف ِتنوا بدخول ق�سطنطني يف الن�صرانية ،وانقلب الأمر ر� ًأ�سا على
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عقب ،فكان احلكام وامللوك ،لأ�سباب �سيا�سية غال ًبا ،كما كانت الطوائف املختلفة
ملا بينها من االختالفات املذهبية ،يوقدون نريان الفنت ،ويقيمون املذابح املروعة
هنا وهناك ،حتى �سلب من الدنيا الأمن وال�سالم ،وفقدت الأنف�س الراحة
والطم�أنينة .ولقد كان من تعاليمهم �أن النجاة ال تكون �إال بقبول امل�سيحية ،و�أن
من ال يقبلها ال ينجيه فداء من عذاب الدنيا ،وال عذاب الآخرة ،مهما بلغت من
الف�ضائل ،ومهما يقدم من اخلريات واحل�سنات ،و�أنه �إذا مات الطفل قبل التعميد
ف�إنه يف الآخرة مي�شي على بطنه يف �أر�ض جهنم �أبد الآبدين.
ومن �أقد�س رجالهم (�سانت �أوغ�سطني) الذي مات �سنة  430ميالدية،
ف�إنه و�ضع نظام ا�ضطهاده من ال يقبل الن�صرانية ،وا�ستمر ذلك من بعده متب ًعا �إىل
القرن الثاين ع�شر ،وكلما حدثت بني الن�صارى بدعة �أو عقيدة تقلل من دخل
الكني�سة ،ا�شتد الق�ساو�سة على �أ�صحابها و َغ َل ْوا يف �إيذائهم والتنكيل( )1بهم.
ولقد �أمر البابا �أنو�سنت الثالث «كونت تولوز»� ،أن ي�ست�أ�صل طائفة من
رعاياه ذات بدعة مذهبية ،فلما مل يطع �أمره �أقام عليه حربًا �صليبية كادت تفني
قومه ،وفيها �صودرت �أمالك ذلك الكونت ،وك�سرت �شوكته ،ومل ي�صاحله البابا
�إال على �شرط ا�ستئ�صال �آثار ذلك املذهب من ملكه.

( )1التنكيل :العقاب مبا َي ْر َدع و ُير ِّوع.
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كذلك �أقيم نظام التفتي�ش يف املنازل وغريها للبحث عن امللحدين �سنة
 1233ميالدية ،ومت تنظيمه لعهد �أنو�سنت الرابع �سنة 1252م و�أدخل يف �سائر
املدن واملمالك الن�صرانية ،وعني لذلك املفت�شون من الق�ساو�سة ،ومنحوا من قبل
البابوات ال�سيطرة املطلقة غري م�سئولني عن �شيء يفعلونه ،و�ساعدهم على ذلك
ما و�ضعه الأباطرة لعقاب امللحدين من القوانني القا�سية اجلائرة.
ومع كون فريدريك الثاين الكبري كان ح َّر الفكر� ،أ�صدر �أم ًرا يق�ضي ب�أن
خارجا ،ويحرق منهم من مل يتب،
كل من ينكر �أو يبتدع �شي ًئا يف الن�صرانية يعترب ً
ويحب�س من تاب ،ومن ارتد قتل ،وت�صادر �أمالك اجلميع وتدمر بيوتهم ،وكذلك
�أطفالهم ال ي�ستحقون الرحمة ،ال ُه ْم وال �أن�سالهم� ،إال �إذا �أخربوا عن ملحدين
�أو مبتدعني ولو كانوا �آباءهم .وقد جعل فريدريك (اخلازوق) عقوبة الإحلاد
واالبتداع ،وطبق ذلك الأمر يف �إيطاليا و�أملانيا خالل  15عا ًما (1235 – 1220م)
ثم َع َّم َم نظام التفتي�ش يف غرب �أوربا .ولعهد هرني الرابع واخلام�س عوقب الإحلاد
باخلازوق يف �إجنلرتا بقانون �أ�صدر �سنة 1400م ،ون�سخ �سنة 1533م ،ثم �أعيد لعهد
امللك ماري ،ون�سخ نهائ ًّيا عام 1676م.
وا�ستمر تطبيق هذه القوانني على امل�سلمني واليهود ،ب�أفظع الطرق الوح�شية،
ومل تن�سخ �إال يف القرن التا�سع ع�شر ،وكانت خالل ذلك تطبق بوح�شية على
من حملتهم على الردة من البيوتات الإ�سالمية واليهودية .وباجلملة فقد كانت
القاعدة التي بني عليها نظام التفتي�ش «خري �أن يقتل مائة �أبرياء من �أن يلحد فرد
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واحد» ،وبهذه القاعدة �صاروا يقتلون ويحرقون لأقل �شبهة ،ومل يكن لأحد حق
الدفاع عن نف�سه وال كان ملحكمة �أن تقبل يف حال ما �شاهد نفي.
وكما فعل مبخالفي العقيدة الن�صرانية ،كذلك فعل بطوائف ال�سحرة ،فمن
ذلك �أن البابا (�أنو�سنت الثامن) ن�شر يف �سنة 1884م بال ًغا ي�ؤكد فيه �أن الطاعون
والعوا�صف من عمل ال�سحرة ،فتتبعوهم يف كل مكان فاتكني بهم الفتك الذريع،
وبخا�صة يف �إجنلرتا و�إ�سكوتالنده.
ويف �أواخر القرن الثاين ع�شر جاء للعقول قب�س من دنيا �أخرى ليفك عنها
�أغاللها و�سال�سلها� ،إذ �أخذت فل�سفة �أر�سطو بوا�سطة العرب تب�سط نفوذها يف
غرب �أوربا ،ولقد كان البن ر�شد و�أمثاله حظ كبري يف حترير عقول �أهل �أوربا،
كما نالهم كثري من مناه�ضة البابوات لتعاليمهم ،ف�إننا جند البابا يوحنا احلادي
ع�شرُ ،ي َق ِّبح تعاليم ابن ر�شد ،ويحكم ب�ضرر وجودها ون�شرها ،كما �أن الق�س توما�س
ق�سي�س �أكوينو بجنوب �إيطاليا �سنة 1274م ،قام ف�أ�س�س للكني�سة فل�سفة �إزاء
فل�سفة �أر�سطو والعرب ،وهذه ال تزال تتم�سك بها الكني�سة الرومانية .واحلقيقة
�أن فل�سفته ما كان من �ش�أنها تثبيت العقول الب�شرية على قرار ،بل �إنها يف �أغلب
املواطن كانت ترتكها َكرِي�ش ٍة يف مهب الرياح �ساقطة ال ت�ستقر على حال من
القلق.
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وقد �أجمع امل�ؤرخون على �أن احلركة الفكرية ،والنه�ضة العلمية ،دخلتا �أوربا
فيما حول القرن الثاين ع�شر امليالدي من طريقني� :أحدهما االحتكاك الذي
ظل نحو قرنني م�ستم ًّرا بني �أمم �أوربا وال�شرق الإ�سالمي خالل احلروب ال�صليبية،
والآخر طريق املعاهد العلمية التي �أقامها العرب يف الأندل�س ونابويل وجزيرة
�صقلية .واملحققون من امل�ؤرخني يقررون �أن من ُب ِد َئ بهم تاريخ النه�ضة العلمية
يف �أوربا  -كروجر بيكون و�أمثاله  -كانوا من الواقفني على اللغة العربية وعلى
اللغة الالتينية التي كانت تنقل �إليها علوم العرب ومباحثهم يف كل فن .و�إذا
انتحل ه�ؤالء �أو ُعزي �إليهم بع�ض االبتكارات ،ف�إمنا �سبب ذلك ما تعمدوه غال ًبا
من �إغفال امل�صادر التي �أخذوا عنها ،حتى لقد َّرجح �أئمة التاريخ �أن روجر بيكون
الراهب الإجنليزي الذي يعزو �إليه الفرجنة ابتكار العد�سات والنظارات� ،إمنا �أخذ
هذا عن احل�سن بن الهيثم� ،صاحب املباحث العظيمة يف الطبيعيات ،وال �سيما
ال�ضوء والب�صريات .فمجاورة �أهل �أوربا لأهل القر�آن الذي حرر العقول ،و�أقام
�صروح العلوم ،وزين الدنيا بجميل الفنون ،هي التي فتقت ب�صائرهم ،وك�شفت
عن حديد �أب�صارهم �أغ�شية اجلهالة ،التي حجبتهم عن �أنوار الهداية �أدها ًرا طويلة.
ولو �أن ه�ؤالء الغربيني وقفوا من العقل الإن�ساين موقف �أهل القر�آن من كل
وجه ،ملا ت�أخرت نه�ضتهم الفكرية ال�صادقة عن ذلك الوقت الذي ات�صلوا فيه
باملدنية العربية وحرية الفكر الإ�سالمية ،ولكن كان ل�سلطان رجال الدين يف تلك
الع�صور ،وا�سرتقاقهم لعقل الدنيا امل�سيحية خاللها ،ما قاوم تقدمهما و�أ�ضعف
ت�أثريهما .فلقد وجهوا الفل�سفة الواغلة فيهم �إىل املناحي الدينية ،وق�صروها على
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املباحث الكن�سية  ،وبذلك �صرفوها عن وجوهها الأ�صلية ،وق�صدوا بها �إىل غري
غاياتها الطبيعية.
ومع �أن املر�سوم الذي �أ�صدرته الكني�سة الكاثوليكية �سنة 1529م ،ق�ضى
بوجوب االن�صراف عن جميع املجادالت ،و�أال تف�سر التوراة والأناجيل �إال مبا
تقرره الكني�سة ،قد �أغ�ضب كث ًريا من الأمم الن�صرانية ،وبرغم �أن هذا القرار يف
الواقع كان من �أهم �أ�سباب والدة املذهب الربوت�ستنتي ،ف�إن لوثر �صاحب هذا
املذهب مل يلبث �أن قرر �أن للحكومة حق �إجبار ال�شعب على قبول ما ر�أى �أنه
العقيدة ال�صحيحة ،و�أن لها ا�ستئ�صال امللحدين املنكرين لها.
بذلك الكيد املبيد للعقل الإن�ساين والغدر الأثيم به ،مل تقو احلركة
الفكرية على امل�ضي يف �سبيل حريتها ،والظهور على ما كان ُي َب ِّيت لها رجال
الدين من احلروب ال�شعواء ،حتى كانت �أواخر القرن ال�ساد�س ع�شر ،حينما
ظهر فرن�سيز بيكون الفيل�سوف الإجنليزي بحمالته العنيفة ،على الفل�سفة الدينية،
م�صد ًعا مبعاوله �صروحها ال�شاخمة الرهيبة ،داع ًيا النا�س �إىل حترير العقول ،ومعاجلة
امل�سائل العلمية ب�أ�ساليبه اجلديدة التي و�ضعها ،واقتاد الباحثني �إليها ،فبد�أ بذلك
عهد التجديد العلمي ،والتحرير العقلي ،الذي ال تزال امل�شارق واملغارب حتى
ب�شهِي ثماره الدانية القطوف.
اليوم تنعم ِّ

عهد التحرير العقلي

يبتدئ تاريخ العهد اجلديد ب�أوربا ،كما هو معلوم ،عام 1543م ،ذلك
حينما ن�شر كتاب كوبر نيقو�س الذي يثبت به دورة الأر�ض حول ال�شم�س،
ثم زاد غاليليو بوا�سطة تل�سكوبه �إثبات �أقمار املريخ ،و�إثبات دورة الأر�ض حول
نف�سها ،م�ستد ًّال على ذلك بالبقع املظلمة التي ر�آها يف ج�سم ال�شم�س ،فبماذا
قابلته الكني�سة؟ لقد قرر املجمع املقد�س يف فرباير �سنة 1616م �أن مذهب كوبر
نيقو�س �سخيف ،ومبقارنته مبا جاء يف الو�صية (و�صية امل�سيح) يعد هرطقة( .)1ولقد
ح َّرمت رومة تعليم نظام املجموعة ال�شم�سية �إىل ما بعد منت�صف القرن الثامن
ع�شر .وقد �أربك هذا التحرمي درا�سة العلوم الطبيعية يف �إيطاليا .وكذلك �أقام
البابا �ألك�سندر الرقابة على املطبعة �سنة 1510؛ كيال تن�شر ما ال تر�ضاه البابوية
من الأفكار احلرة ،ولو كانت حقائق علمية ثابتة .ويف فرن�سا كان امللك هرني
الثاين يعاقب بالقتل كل من يطبع �شي ًئا بدون ترخي�ص .واحلقيقة �أن الطبع مل
َي ِ�ص ْر ُح ًّرا يف القرن التا�سع ع�شر ،وهو الع�صر الذي �ضعفت فيه �سيطرة الكني�سة،
( )1الهرطقة :هي البدعة املخالفة للدين.
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وقويت �شوكة امللوك والأمراء املدنية ،و�سادت النظم والقوانني الد�ستورية ،وملا
ت�أ�س�ست اجلمهورية الدميقراطية يف فرن�سا (1792م) �أُ ِع َيد و�أُ ِّي َد القانون القا�ضي
بعدم االعرتاف بال�سلطة البابوية ،ولكن وجدت بجانب ذلك حركة �شديدة �ضد
الكنائ�س� ،إذ �أمرت حكومة باري�س ب�إغالق �سائر املعابد بال تفرقة وال ا�ستثناء،
م�ستعملة يف ذلك القوة القاهرة وال�صرامة املا�ضية ،ولكن حينما جاء روب�سبيري
العلي الكبري (�إبريل �سنة
على ر�أ�س احلكومة قرر �أن يكون دين احلكومة عبادة ّ
1795م) ،وبعد قليل �أحدث دين و�ضعي جديد ،ي�سمى دين الفطر ،وهو دين
فال�سفة ذلك القرن ودين �شعرائه ،مثل فولتري ،وقواعده هي القول باهلل ،وخلود
النف�س ،والأخوة الإن�سانية (الرحمة) ،و�أال تهاجم هذه الديانة غريها من الأديان
واملذاهب ،وي�سمى هذا الدين اجلديد دين حمبة اهلل  .Theophilanthropyوملا كان
عام 1801م جاء نابليون فقلب هذا الدين ر� ًأ�سا على عقب ،و�أظهر البابوية ثانية يف
امليدان ،ومل يكن يق�صد من ذلك �إال االنتفاع بال�سلطة الروحانية واال�ستفادة منها
يف حروبه امل�ستقبلة ،وتو�سيع �إمرباطوريته يف عامل الكثلكة.
ويف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر ،زلزلت عقيدة جماعات من
امل�سيحيني ،ملا كان يذاع �إذ ذاك من �أن يف التوراة والأناجيل من الت�ضارب والتنافر
ما ال تقوى العقول على قبوله .فتف�شى بذلك �إنكار الوحي ،و�سادت املناق�شات
العلمية هنا وهناك .ويف القرن التا�سع ع�شر انتظمت احلمالت على التقاليد
القدمية ،فاجتثت كث ًريا من �أ�صولها ،و�إن يكن علماء تلك الع�صور اختلفوا فيما
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بينهم بع�ض ال�شيء ،فمنهم من �أنكرها بتا ًتا واعتربها غري معقولة و�سخيفة ،ومنهم
من مل ي�صل �إىل هذا احلد الغ�شوم( .)1فب�سكال الفرن�سي من امل�ؤمنني بها ،وبيكون
الإجنليزي كان يعلن الالهوتية( )2و�إن يكن م�ضم ًرا الإحلاد .وهناك ديكارت كان
من ناحية �أخرى يحاول �أن يوفق بني العقل والكني�سة.
ولقد نقتفي يف بع�ض الآونة �أثر تغلب العقل على الكني�سة ،يف معاملة
ال�سحرة ،ف�إننا بعد �أن ر�أينا كيف كان جيم�س الأول ،عم ًال ب�آية الإجنيل «ال تبقوا
على حياة ال�سحرة»  That shalt not suffer them to liveيطارد ه�ؤالء بكل �صرامة
وغلظة ،ن�شهد يف �أواخر �أحداث عام 1712م كيف اعترب املحلفون ال�ساحرة (جان
ونهام) من �أهايل هرتفورد �شري جمرمة ت�ستحق عقوبة القتل ،فرف�ض القا�ضي قولهم
وب ّر�أها غري مت�أثر بتعاليم الكني�سة ،وال متقيد بالتقاليد ال�سائدة �إذ ذاك.
ن�سخا �سنة 1735م ،ولكن يف �سنة 1752م ،حكمت
ولقد ن�سخ هذا القانون ً
حماكم �إ�سكتالندا ب�إحراق امر�أة �ساحرة.
ومن املذاهب اجلديرة بالذكر ،ما �أحدثه يف هولندا فيل�سوف يهودي ا�سمه
(�سبينوزا) و�أعلنه �إىل النا�س عندما حل عقال الفكر ،و�ألقى حبله على غاربه.
وعقيدته �أن هناك �إل ًها لي�س قائ ًما بذاته ،و�أنه لي�س للإن�سان �إرادة حرة ،و�أن القول
( )1الغ�شوم :هو الظلوم الغا�ضب.
( )2الالهوتية :العلم بالعقائد املتعلقة باهلل.
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بالعلة الأوىل �أو علة العلل خرافة ،وبعبارة �أخرى كان يقول كما هو الظاهر بوحدة
املوجود� ،أو وحدة الوجود ،والبد �أن يالحظ �أن هذه الكلمة كانت يف القرنني
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر رم ًزا �إىل �صاحب الفكر احلر ،فكانت عبارة مقت
وتكفري �إال فيما ورد منها يف بع�ض الكتب الدقيقة ،ولكن احلقيقة �أن الذين �سموا
�إذ ذاك بذلك اال�سم مل يكونوا �إ َّال إِ� َلهِ ِّيني ،بيد �أنهم ينكرون الوحي فقط.
ومن معا�صريه (لوك) ،ومغزى كتابه الذي و�ضعه �سنة 1690م �أن العلم
جميعه لي�س �إال نتيجة التجارب ،وقد �أخ�ضع االعتقاد يف جميع �أحواله للحكم
العقلي ،وقرر رف�ض ما يخالف احلكم العقلي من الوحي ،لأن الوحي ال يعطي
عل ًما
�صحيحا كالذي يعطيه النظر العقلي ،وقد و�ضع كتابًا يف موافقة الن�صرانية
ً
للعقل ،ولقد حذا هذا احلذو معا�صره «بايل» الذي و�ضع بعد نفيه من فرن�سا �إىل
هولندا كتابه «القامو�س الفل�سفي  »Phylosophical Dictionaryومن كالمه �أن
ف�ضيلة االعتقاد تنح�صر يف الإميان بقدرة اهلل و�سلطانه وحده ،ويقول �إنه ي�ستحيل
�أن يت�صور ا ِلإ َلهِ ُّيون تطبيق �صفات الأرثوذك�س على الإله الذي ثبت بالعقل
وجوده .وملا قبل فريق من الأرثوذك�س حتكيم العقل �ضلوا ،و�سقط منهم كثري يف
هاوية الإحلاد .وقد تطابق ا ِلإ َلهِ ُّيون و(�سبينوزا) يف القول ب�أن الكتب ال�سماوية
تف�سر كغريها من الكتب.
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ولقد ظ َّلت �أفكار الإِ َلهِ ِّيني َخ ِف َّية مكتومة �إىل �سنة 1685م حني �أبطلت
قوانني املطبوعات ،فابتد�أت �إذ ذاك تظهر بع�ض الظهور ،برغم ما كان �أمامها من
العقبات الإدارية الأخرى ،وهي:
� -1أنه كان لرجال الدين حب�س كل من يطعن يف امل�سيحية� ،أو يظهر �آراء
�سب للم�سيح.
تخالف ما لديهم من تقاليدها� ،أو ي�أتي ب�إحلاد� ،أو ٍّ
 -2ترجمة القانون العام 1676م (ترجمة قا�ضي الق�ضاة هيل يف ق�ضية
رجل يدعى تيلر) القا�ضية ب�أن �أي عمل �أو قول �أو ر�أي يخالف تعاليم
الكني�سة ،يعترب خمالفًا للقانون العام� ،إذ الن�صرانية ركن من �أركان
القانون العام الإجنليزي.
� -3صدر قانون عام 1698م يق�ضي ب�أن كل نابت يف الن�صرانية ال يجوز له
�أن يعلن خمالفته لأ�صول الكني�سة وتعاليمها ،ومن يفعل ذلك يعاقب
لأول مرة باحلرمان من اخلدمة يف الوظائف العمومية ،ويف الثانية يحرم
من احلقوق املدنية العامة وحب�سه ثالث �سنوات.
ولقد توىل فولتري ،ورو�سو ،يف القرن ال�سابع ع�شر قيادة حركة حترير الفكر.
وللأخري ُيعزى كتاب «�أميل» الذي �أُ ْح ِرقَ عل ًنا يف باري�س و�صدر �أمر احلكومة
بالقب�ض على م�ؤلفه فما و�سعه غري �صدر فردريك ملك برو�سيا ،ولكن رجال الدين
هناك مازالوا ي�ضيقون الأر�ض عليه حتى ا�ضطروه �إىل مفارقة برو�سيا .ولقد كان
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لرو�سو �أعظم ت�أثري يف احلياة االجتماعية ،بعد الذي ن�شر من نظرياته اال�شرتاكية يف
كتابه «العقد االجتماعي»  Social Contractالذي �أُ ْح ِرقَ عل ًنا يف جنيف.
ويف �سنة 1770م فوجئ الق ّراء الفرن�سيون بالده�شة يوم ظهر كتاب البارون
دي هولباخ «نظام الطبيعة»  System of natureالذي �أنكر فيه وجود اهلل وخلود
الروح ،وقد انت�شرت يف القرن الثامن ع�شر حركة الإحلاد وحرية الفكر رغم مطاردة
زعماء هذه احلركة وا�ضطهادهم .على �أن ذلك ا�ستمر �إىل ما بعد هذا القرن ،فقد
حوكم كاراليل �سنة 1819م ،و�سجن ثالث �سنوات عندما ن�شر كتابه (ع�صر
العقل  )age of reasonثم قدمت امر�أته وابنته وكثري من بائعي الكتب للمحاكمة
ب�سبب ذلك الكتاب.
ويف �أوا�سط القرن الثامن ع�شر ،ابتد�أت حركة احلرية الفكرية ،بعد �إذ كانت
العقول هنالك مكبلة مغلولة ،وبعد �أن ر�أينا كيف نفى �أبو فردريك ملك برو�سيا
الفيل�سوف وولف ،ملجرد �أنه مدح ديانة كونف�شيو�س ال�صينية ،وما كان لأحد يف
ر�أيه �أن ميدح دي ًنا غري الن�صرانية .وبعد ذلك جاء ابنه على �إثره بالت�سامح الذي
جعل �أر�ضه موئ ًال ومعا ًذا ل�سائر امل�ضطهدين واملطاردين من البالد الأخرى.
ثم جاء �شك�سبري وغوته مبا قدما لعامل الأدب ،فخطوا بالعامل يف حرية الفكر
خطواتهما الوا�سعة .وقد زلزل الثقلني (كانْت الفيل�سوف) �إذ بينّ يف كتابه (نقد
العقل ال�صحيح  )critic of pure reasonبطالن اال�ستدالل على وجود اهلل بهذه
الكائنات ،وبطالن الأدلة التي �أقيمت على خلود الروح ،وادعى �أن ال م�صدر
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للعلم �سوى التجارب ،ولكن يف �آخر الأمر و�ضع كتابًا �آخر روحه �إلهية ،وذلك
حر�صا منه على الأخالق يف ال�شعب التي هي ميزان احلياة االجتماعية ،والتي
ً
ال�سبيل �إىل �إ�صالحها وتقوميها فيما ارت�أى �سوى �أن ت�صبغ ب�صبغة روحانية ،وت�سند
�إىل م�صادر �سماوية.
مما تقدم يفهم �أن العلوم الع�صرية يف البالد الغربية ترجع �إىل القرن ال�ساد�س
ع�شر ،الذي �شهدت ثبوت نظرية كوبرنيقو�س ،و�شهد القوة املركزية اجلاذبة ،ونظام
الدورة الدموية ،والقواعد احلديثة للكيمياء والطبيعة ،كما �شهد معرفة كنه
الكواكب وال�شهب وكيفية تولدها .ولكن هذه املكت�شفات ظلت �إىل القرن التا�سع
ع�شر ال تف�سر امل�سائل الكونية الغام�ضة ،التي وردت يف كتب العهدين �إال بدرجة
حمدودة ،بيد �أنها مع ذلك قادت الأفكار �إىل البحث يف الروايات التاريخية،
التي جاءت بها ،كطوفان نوح و�سفر التكوين .فلقد جاء البال�س يف �أوائله كما
قدمنا ،فقرر �أن �أبحاثه تق�ضي �إىل رف�ض نظرية وجود اخلالق ثم تقدمت مباحث
علم اجليولوجيا ،وجاءت بفرو�ض ناطقة مبا يناق�ض يف اجلملة �سفر التكوين وق�صة
الطوفان.
ويف عام 1863م �أو�ضح الأ�ستاذ لييل الفرن�سي  Lyellيف كتابه « ِق َدم
الإن�سان» �أن الإن�سان �سكن الأر�ض قبل الع�صر الذي عينته التوراة ب�أزمان
مرتامية يف القدم ،ولكنه ر�أى �إمكان اجلمع بينهما باعتبار اليوم الذي جاء يف
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جدا ،ال ك�أيامنا امل�ألوفة ،واعرت�ض عليه ب�أن هذا ال ميكن تطبيقه على
التوراة طوي ًال ًّ
الأيام التي خلق فيها الإن�سان ،ف�إن التوراة تفيد ب�أنها كانت ك�أيامنا.
وقد زعم الفال�سفة املحدثون �أن علم اجليولوجيا زعزع �أركان الأناجيل،
ولكنها تركت بابًا للقول بوجود النوع الب�شري «قبل التاريخ» ،ومازالوا على هذا
املذهب حتى جاء علم احليوان ،مبي ًنا �أ�صل الإن�سان ،فطبقوا على الب�شر قانون
الن�شوء واالرتقاء ،و�سائر النوامي�س الطبيعية ،وكاد يعترب هذا من احلقائق الثابتة
منذ ظهر كتاب دارون �أ�صل الأجنا�س  Origin of Speciesعام 1895م.
وازدادت الثورة الفكرية ،وت�أججت نريان اجلدل عندما ظهر يف عام
1871م كتاب داروِن  The Descent of manبني الدينيني وغري الدينيني ،حتى
لقد ي�ؤثر عن غالد�ستون يف تلك الآونة قوله�« :إذا قلنا بنظرية الن�شوء واالرتقاء
تكون وظيفة الإله باعتباره خالقًا قد انتهت ،ولو �سلم القول بعدم تغيري القوانني
الكونية ،و�أنها قارة خالدة على حالة واحدة لأ�صبحت حكومة الرب يف العامل
مما ال حاجة �إليه» .و�إذا �أردنا �أن نعرف مركز العقل ،ومدى حرية الفكر يف البالد
الغربية ،غري الإ�سالمية ،حتى يف �أوا�سط القرن الأخري ،فح�سبي �أن �أقتب�س كيف
�صور امل�ؤرخون بال ًغا �أذاعه �أحد الكرادلة من الأجنليز �إذ يقولون:
«يف �سنة 1864م �أده�ش الكردينال ماننج الإجنليزي عامل الن�صرانية ببالغ
�صحيحا ،و�إنه لي�س للكني�سة
يقول فيه� :إن لكل �إن�سان �أن يعتقد ما يراه بنظره
ً
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حق الإكراه على العقائد ،و�إن علم ما وراء الطبيعة ميكن بل يجب �أال يتقيد
بالوحي ،وال برغائب الكني�سة ،و�إن للكاثوليكيني حق دعوة من ي�شاءون من
مهاجري امللل الأخرى ،و�إن له�ؤالء �أن يقيموا �صلواتهم جهرة ،و�إنه يجب على
البابا �أن يقيم يف �سالم مع الرقي العلمي واحلرية واملدنية».
فلننظر كيف اعترب امل�ؤرخون ن�شر ذلك البالغ من الأحداث الكربى
التي �أده�شت عامل الن�صرانية ،مع �أنه عند التدبر مل ي�أت ب�أكرث مما عرفه العامل
الإ�سالمي ،و�أَ ِلفَه منذ �أ�شرق نور القر�آن على القلوب ،وجتلت تعاليمه الفطرية على
العامل الإن�ساين ،تفر�ض التفكري ،وتقبح التقليد ،وترفع احلجر على العقول.
مما �أ�سلفنا نعلم ما كان بني الفكر الب�شري ،وبني ملل الغرب ،من اجلدل
العنيف ،وال�صراع الدائم يف الع�صور العديدة ،حتى كاد ينتهي الن�صر يف العاقبة
للعقل ،ويكتب الغلب حلرية الفكر.
و�إمنا قلنا (كاد) لأننا ال نزال نرى يف بع�ض ممالك �أوربا ،ويف �أمريكا اجلديدة،
�أقوا ًما ال ينفكون ين�صرون القدمي ،ويف�ضلون اجلمود على ما كان عليه الأولون،
ن�سي �أحد منا كيف
ولو عار�ض امل�شهودات العينية ،وناق�ض احلجج املنطقية .وهل َ
عاملت يف العام الفارط �إحدى جامعات �أمريكا كب ًريا من �أ�ساتذتها ،لرتويجه
مذهب داروِن ،يوم قامت من حوله �ضجة وعجة( ،)1مل يخفت لها �صوت ،حتى
انتهت بف�صله عن كر�س ّيه يف تلك اجلامعة.
وج َل َبة.
( )1عجة� :صياح َ

احلرية يف ال�شرق الأق�صى

ح�سبنا تلك النبذة املوجزة لت�صوير ما كان عليه العقل الب�شري يف الغرب،
من الأزمات التي احتمل ما ال يو�صف من �آالمها و�شرورها �أدها ًرا طوا ًال يف �سبيل
حريته وا�ستقالله .والآن أ� ّمل �إملامة خفيفة مبا كان عليه العقل يف ال�شرق الأق�صى
يف ذلك الوقت الذي انتع�شت فيه احلركة الفكرية ببالد الإغريق؛ �أي فيما حول
القرن اخلام�س قبل امليالد ف�أقول :بينما قام يف ال�شرق الأدنى �إك�سينوفاني�س
فهاجم �آلهة اليونان ممط ًرا �إياها واب ًال من التهكم وال�سخرية ،داع ًيا النا�س �إىل ترك
عبادتها والزراية ب�سخافاتها ،وبينما كان هريكيلتو�س ودميوقريتو�س يعاجلان العقول
الب�شرية لتحريرها من �أ�سر التقليد اجلاهلي ،واجتذابها �إىل حظرية التفكري يف
ملكوت ال�سماوات والأر�ض ،جند يف الطرف الآخر من ال�شرق مثل تلك احلركة
العقلية والنف�سية ،تنبه الهمم اخلامدة وتقتاد ال�شعوب ال�ضالة اجلاهلة ،يف �سبيل
التفكري والبحث عما فيه �صالح حياتهم االجتماعية :ففي الهند يظهر بوذا
بتعاليمه ،ويف ال�صني يحارب كونف�شيو�س ما كان يف قومه وحكام ع�صره من
التفاوت يف الطبقات ،والنزوع �إىل الفو�ضى ال�سيا�سية واالجتماعية  ،ويهذب ما
كان يرى يف �أمراء زمنه من الق�سوة والغلظة واجلور وا�ستعباد النا�س.
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ومما يالحظ هنا �أن ال�شرقني ،و�إن احتدا �أو تقاربا يف زمن نهو�ضهما ذلك،
فقد ت�شابها يف كنه تلك النه�ضة وطبيعتها� ،إال �أنها كانت يف الهند �أ�شد عناية
بتهذيب النف�س ،وتطهريها من �أدران الأخالق الفا�سدة منها بغريها من ال�شئون
العامة املادية ،كما �أن النه�ضة الكنفو�شيو�سية يف ال�صني كان هدفها و�ضع النظم
وتقرير الد�ساتري ل�ضبط احلياة ال�سيا�سية واحلياة االجتماعية واملظاهر املادية.
كما جاء رجال الدين يف ال�شرق الأدنى والبالد الغربية مبا ب�سطنا �سالفًا
من البدع واملظامل واملغارم والطقو�س العبادية ،والعقائد التي �أرهقت العباد،
و�أزهقت الأرواح وا�ستعادت ا�ستعباد العقول ،وجعلت القرون الو�سطى �شر
القرون و�أ�شقاها ،كذلك فعل زمال�ؤهم يف ال�صني والهند وما حولهما مثل ما
فعلوا ،فكان من حكمة العليم احلكيم ،ورحمة الرفيق الرحيم� ،أن ي�شرق على
عباده وخالئقه احلائرين يف ظلمات ال�ضاللة ،الهائمني يف �أودية اجلهالة ،ليفك
�أغالل عقولهم ،ويرفع منزلة نفو�سهم ،ويكلهم �إىل وحيه املنقذ ال �إىل جتاربهم
العاثرة ،و�أن يقيهم م�صارع املجالدات وامل�صادمات التي فنيت فيها املاليني من
ط ّالب احلرية وامل�ساواة والعدل من �أ�صحاب امللل والنحل الأخرى.

القر�آن واحلرية

�شاء  -ج َّلت حكمته  -ذلك فكتب �أن ير�سل القر�آن بدين الفطرة ،ليحرر
ب�أوامره القد�سية النفو�س املغلولة ،وينجي من معاثر اجلهالة العقول ال�ضالة.
أق�صه كيف �سار القر�آن الكرمي بالعقل الب�شري يف �سبيل
و�سيتبني مما � ُّ
احلرية ،و�أين ّ
حل بالعقل من املنازل العلية .بيد �أنه يجمل �أن ننتهز هذه الفر�صة
لنناق�ش ما قد يجي�ش بخلد البع�ض من �أنه �إذا كان دين القر�آن هو دين الفطرة،
و�إذا كان مقيا�س �صحة الأحكام يف نظر القر�آن هو العقل واملنطق .فماذا ع�سى
�أن تكون فائدة الدين؟ وملاذا ال يرتك العقل الب�شري يجاهد وحده يف �سبيل
احلق واحلقائق ،حتى يبلغهما ،وينقِّب عن اخلري وال�ش ّر والنافع وال�ضا ّر ،حتى يفقه
كنهها ،ويدرك حدودها ،ويعلم ما بينها من الفوارق واملميزات؟
�إىل �أمثال ه�ؤالء نقول �إنه من املمكن �أن ت�صل العقول الب�شرية بالبحث
والتنقيب والتجارب �إىل ما ت�صبو �إليه النف�س الإن�سانية ،من مراتب الكمال يف
الأحكام ،والت�صورات والنظم االجتماعية ،وامل�سائل العلمية والآداب اخللقية،

198

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

198

ولكن يف �سبيل ذلك عقبتني البد من ذكرهما حتى تتحقق مثل تلك الأمنية:
�إحداهما عاد َّية والأخرى طبيع َّية.
ف�أما الأوىل فهي �ضرور َّية ان�سالخ عدة من القرون يف التجارب والبحوث
التي يقت�ضيها الو�صول �إىل ما تن�شده النف�س الب�شرية من وجوه ال�صواب املطابقة
للم�صلحة.
و�أما الثانية فهي نامو�س الن�شوء واالرتقاء� ،أو التطور التدرجي الذي
باالعتماد عليه وحده يف عامل املعقوالت واملعنويات ،ال ميكن �أن ي�صل العقل
الب�شري �إىل مرحلة ،حتى يكون قطع ما قبلها من املراحل.
على �أن ثمة عوامل تكتنف �سري العقل يف �أحكامه و�أبحاثه ،وكث ًريا ما
تقوم منها العواثري التي ق َّلما ينجو معها من ال�سقوط والزلل .و�أهم تلك العوامل
االنفعاالت النف�سية ،واال�ضطرابات الع�صبية ،التي ال يجهل �أحد منا �آثارها يف
�شعب احلياة االجتماعية والعقلية والأدبية .ومن املغالطة �أن ن ِّربئ �أنف�سنا �أو ّندعي
بلوغ الكمال يف �شيء من �أفكارنا و�أحكامنا وعواطفنا ،ما دمنا جنمع بني ُج ُنوبِنا
نفو�سا جاحمة� ،إىل قلوب متقلبة� ،إىل �شهوات مطاعة� ،إىل هوى م ّتبع.
ً
فالدين فيما �أراد منزله ّ
جل �ش�أنه �ضروري لأ�صحاب تلك الأهواء املتقلبة
والنفو�س اجلاحمة.
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لذلك ،ولل�سلوك بالنا�س �أق�صر طريق و�أقومه و�أ�سلمه ،ير�سل اخلالق �صفوة
خلقه بالهدى ودين احلق رحمة بعباده �أن تز َِّل �أقدا ُم ُهمّ ،
وت�ضل �أحالمهم ،وتفتنهم
�أهوا�ؤهم ،وت�ضيع مئات ال�سنني �أو �آالفها يف البحث عما ت�صبو �إليه نفو�سهم من
العلم واحلرية وامل�ساواة والعدل ،و�سائر الف�ضائل والكماالت.
جاء القر�آن بدين الفطرة يف كل �شيء ،فطابقت قواعد �أحكامه و�أ�صول
�آدابه و�شرائعه ،مقت�ضيات الفطرة الب�شرية ،حتى لقد كان من �أمهات �أ�صوله فيما
هو خا�ضع لت�أثري امل�ؤثرات ،وعر�ضة لتعاقب التطورات� ،أن يكون العرف يف كل �أمة
مقيا�س تقديرها ،ومن هنا كان البد �أن تختلف امل�سائل الفرعية باختالف الأزمنة
والأمكنة والعرف اخلا�ص يف ال�شعوب والأقوام املختلفة ،وبذلك طابق القر�آن
مطالب العقل ،غري متنكر ملا فطرت عليه طبيعته ،وال متجاهل مبلغ �سلطانه و�آثاره
يف احلياة االجتماعية بجميع �شعبها.
عرف القر�آن �أن الإن�سان مفطور ،منذ بد�أ �إح�سا�سه و�شعوره ،على البحث
عن علل ما تدركه حوا�سه من الأحداث والكائنات ،فزاد تلك الغريزة تن�شي ًطا
و�إنعا�شً ا ،وما انفك يقرع اجلامدين على املنقوالت ،املح�صورين يف م�ضايق التقليد،
فال يكاد يخلو له مقام من دعوة �إىل تدبر وتفكري ،وال تنفرد له جمادلة عن حجة
يقيمها على اخل�صم� ،أو برهان يحاكمه به �إليه.
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مل يكن من منافرات العقل �أن ي�أتي القر�آن فيدعو النا�س �إىل الإميان بالر�سل
والأنبياء ،والأخذ مبا ُك ِّلفُوا تبليغه من الأحكام وال�شرائع والآداب والف�ضائل،
ف�إن ذلك للمتدبر من مقت�ضيات العقل وطبيعته .فمن ذلك �أن العقل مفطور
على ال�شعور باحلاجة �إىل ما يدفع عادية الأفراد واجلماعات بع�ضـهم على بع�ض
﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ ]البقرة،[251 /
كذلك هو م�سوق بغريزته �إىل �أن ي�ضع �أو يقبل كل ما يرى فيه �ضمانًا لنظام احلياة
االجتماعية يف العامل الإن�ساين ،ومبا �أن عقل الإن�سان معر�ض للإفال�س والزلل يف
معاجلة ال�شعب الت�شريعية والأدبية والعلمية ،على ما ب�سطناه يف حما�ضرة �أخرى،
كان بطبيعة احلال مي ً
اال �إىل الطم�أنينة ،وال�سكون �إىل من يثق به ،و�إىل قبول ما
يكفيه عناء البحث والتنقيب ،ويقيه املغامرات التي ت�ستلزمها الظنون والتجاريب،
�شاخ�صا �إىل وحي ينزله املحيط مبا عليه الب�شر من الفطر والغرائز والطباع ،العليم
ً
مبا فيه �صالح �ش�أنه و�إ�سعاد حياته ،و�أن حر�ص الإن�سان بفطرته على التما�س �أق�صى
الطرق امل�ؤدية �إىل ما ين�شده من الرغائب والكماالت ليدفعه �إىل طلب القدرة
التي ت�سكن �إليها نف�سه ،وتقبل ما ي�صدر عنها من الأقوال احلكيمة ،والن�صائح
القومية ،وهذا هو �سر اندفاع العامة ،و�أكرث اخلا�صة� ،إىل االعتقاد يف �أفراد من
النا�س يرجون �أن يبلغوا بهم منازل الكمال ،ويعي�شوا بهديهم يف �سعادة و�سالم
من الأنبياء والر�سل ،وممن على قدمهم من الدعاة .و�إمنا طبع الإن�سان على ذلك
تدرجا قد ال يدرك يف غ�ضونه
لأنه يكره �أن يتدرج يف تعرف الف�ضائل وطالبها ً
�صواب �أمره �أو ال ي�ضمن �سالمة �سبيله ،فهو حذر الوقوع فيما يخ�شى عواقبه من
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�شتى الأعمال والت�صرفات والأحكام مييل بفطرته �إىل الإ�صاخة( )1واال�ستماع �إىل
املب�شرين واملنذرين من الدعاة ع�سى �أن يجد فيما يدعونه �إليه �ضالته املن�شودة
التي ي�صبو �إليها ،وق َّلما عرف لها �سبي ًال �إذا ترك هو و�ش�أنه.
فالإن�سان بفطرته ال�سليمة وعقله احلر ،مدفوع �إىل الطم�أنينة ،واالعتقاد
فيمن ي�سلك به �سبل ال�سالمة ،من اخلط�أ واخلطل والزلل ،حذر �أن يفوت عليه
جهله و�ضالل فكره ومعوج �سعيه بع�ض ما ت�صبو �إليه نف�سه من طيبات الرغائب
وجميالت املطالب ،ومبقت�ضى هذه الفطرة �أقيمت املدار�س واجلمعيات التهذيبية
ورجال املذاهب ال�صوفية وانكب النا�س عليها من جميع الطبقات ،وخمتلف
الأ�سنان يف �سائر الأزمان.

( )1الإ�صاخة :الإن�صات واال�ستماع.

القر�آن يخاطب العقل

تقدم �أن القر�آن مل يذر و�سيلة مو�صلة �إىل �إنعا�ش العقل وحترير الفكر �إال
تذ ّرع بها ،فهو �إذا حتاكم ف�إىل العقل ،و�إذا حاج فبحكم العقل ،و�إذا �سخط فعلى
ّ
معطلي العقل ،و�إذا ر�ضي فعن �أويل العقل.
جادل القر�آن من جادل من �أرباب امللل والنحل ،واملاديني والدهريني،
فما قارعهم �إال بالربهان ،وال دعاهم �إال �إىل البحث والنظر ...من ذلك �آية ﴿ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ ]الأعراف ،[179 /وكم من �آية قرع فيها �أولئك
ال�ضالني لإلغائهم عقولهم �أو الحتبا�سهم �إياها على ما وجدوا عليه �آباءهم،
ولو جيئوا ب�أهــــدى منه كما يف �آيــــة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ﴾ ]البقرة.[170 /
ومن الآيات التي هزمت �أ�شياع التقليد ،املعطلني لعقولهم يف كل زمان
ومكان �شر هزمية ،قوله تعاىل يف الآيات ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ ]الإ�سراء [ 36 /و ﴿ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ﴾ ]يون�س.[43 /

وال تكاد متر بك �آية يف املجادالت �إال وهي خمتومة مبثل ﴿ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ﴾ ]النحل ﴿ .[75 /ﭭ ﭮ ﭯ﴾ ]الأعراف ﴿ .[3 /ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ ]البقـرة﴿ .[111 /ﯹ ﯺ﴾ ]املنافقون[4 /
﴿ﭞ ﭟ﴾ ]ال�شعراء﴿ .[113 /ﭣ ﭤ﴾ ]الق�ص�ص﴿ .[71 /ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ﴾ ]الرعد [19 /وهلم ج َّرا.

وقف القر�آن الكرمي يف جميع مقاماته ،لدى ما اقت�ضته طبيعة الدين الذي
جاء به ،ف�إذا دعا �إىل عقيدة� ،أو ركن من �أركان الدين ،جتافى عن الإلزامات التي
ال حتيط بها العقول وال تدركها الأفهام .وكلما هم بتلقني �أ�صل من �أ�صوله ،بد�أ
باملقدمات النظرية ،ثم ينتهي بالتحذير من جحودها عنا ًدا وكف ًرا ،وذلك كما يقول
يف �آية ﴿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ]الأنفال[42 /
و�آية ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ]الن�ساء.[165 /
ومل يكن منزل القر�آن ج ّلت حكمته ،وهو خالق الإن�سان ومالك القلوب
والأ�سماع والأب�صار ،مل يكن يف �شيء مما �أوحى من �آياته �إال مثال الكمال
املطلق الالئق ب�أ�سمائه احل�سنى التي منها العدل واحلق واخلبري ،فهو الذي مل
يجعل من ر�سله جبارين م�سيطرين ،ولكن مب�شرين ومنذرين ﴿ﯟ ﯠ ﯡ
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﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﯢ.ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ]الغا�شية.[22-21 /
ﭲ﴾ ]النحل ﴿ .[35 /ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ ]يون�س.[99 /
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ]الكهف﴿ .[56/ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ﴾ ]ق.[45 /

�إن �أول ما بد أ� به القر�آن يف التحاكم �إىل العقل الإميان بوجود اهلل ،ف�إن القر�آن،
ومن ورائه علماء الكالم و�أ�صول الدين ،كلهم جممع على �ضرورة طلب تلك
العقيدة من طريق النظر واال�ستدالل ،حتى �إنَّ منهم من مل يقبل الإميان التقليدي
باهلل و�إن �أفتى الغزايل و�أمثاله بقبول الإميان التقليدي من العامة والدهماء الذين
ال ي�ستطيعون البحث والنظر �إما جلهلهم بو�سائله �أو ل�ضيق مداركهم عن �شرائطه،
فاكتفوا من ه�ؤالء بالإميان الثابت رحمة بهم ،ووقو ًفا معهم عند مدى مو�سوعاتهم،
و�إن كان تقلي ًدا مل يقم على �شيء من دعائم العلم ال�صحيح والبحث النظري.
ف�أما دعوة القر�آن الكرمي النا�س �إىل البحث والنظر والتحاكم معهم �إىل
التفكري والعقل ،ف�إنهما ال تكاد تخلو منهما �سورة من ال�سور ،وا�ستيعاب ذلك
مما ي�ضيق عنه هذا املقام ،فلنجتزِئ هنا باقتبا�س �شيء من هذا فيما يلي من
الآيات:
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﴿ -1ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ.ﮞ

ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ]الرعد.[4 - 3 /
﴿ -2ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ]البقرة.[164 /
﴿ -3ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  .ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  .ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ .ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]الغا�شية.[20-17 /

﴿ -4ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ﴾ ]الذاريات.[21 /
﴿-5ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ ]ف�صلت.[53 /

﴿ -6ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ

ﯡ﴾ ]الأعراف.[185 /
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وال يت�سع هذا املقام ال�ستق�صاء ما جاء من ذلك يف القر�آن الكرمي ،فلنكتف
مبا اقتب�سناه هنا ،منتقلني �إىل البحث يف م�س�ألة تخ ّبط فيها كثري من الباحثني.
يق�صر يف النظر والبحث ،ولكنه مع ذلك مل ي�ستطع
تلك هي :ما م�صري من مل ِّ
الو�صول �إىل العقيدة احلقّة يف الدين؟
للعلماء يف هذا املقام �آراء مب�سوطة يف الكتب املخت�صة بها ،وال يعنيني هنا
�إال �أن �أعتمد على �آيات القر�آن دون ما قالوه ،ف�أ�ستفتيها يف حكم ذلك الفريق من
النا�س� ،إال �أنني قبل ذلك �أ�سرتعي ذهن القارئ �إىل امل�س َّلمات الأولية التالية:
� -1أنه لي�س يف ا�ستطاعة العقل الب�شري� ،إذا قام عنده الدليل ال�صحيح
على حكم� ،أن يرتاب فيه.
� -2أنه لي�س يف مقدور العقل الب�شري �أن يقول بجواز �صحة �أمرين
متناق�ضني م ًعا.
� -3إذا تعار�ض حكمان يعتمد �أحدهما على احلجج القاطعة ،كان من
امل�ستحيل تكليف العقل �أن يغلب على �سواه.
الحظ دين الفطرة جميع هذه الق�ضايا الفطرية ،وجاء كتابه ال�سماوي
م�صدقًا لها ،ثم جاء اخللف من العلماء ي�ؤيدونها ولكنهم �إن اختلفوا بع�ض ال�شيء
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فما َع َّن( )1لهم من الآراء ،جتدهم �أجمعوا على قاعدة �أنه يجب �أن يئول �إىل حكم
العقل من ال�شرعيات ،ما ظاهره يخالف العقل.
وهل هذا �إال وقوف عند حدود امل�سلمات العقلية ،ونزول على حكم الفطرة
الب�شرية ،وهل كان للعقائد �أن تكون باجلرب والإرغام؟ �أم هل كان لدين الفطرة،
دين البحث والنظر� ،أن يكلف بالعقيدة من ق�صرت عقولهم عن �إدراكها� ،أو من
تزاحمت عليهم ال�شكوك وال�شبهات ،حتى عجزوا عن �صدها ومدافعتها؟
وهل يقول بهذا القول ذلك الدين ،الذي ق َّو�ض دعائم الإميان بغري
املعقوالت ،و�أقام على �أنقا�ضها عقيدة الإميان اليقيني املتح�صل من طريق العقل
والنظر؟.
�إن اهلل تعاىل لأحكم و�أعدل �أن يك ّلف النا�س ما لي�س يف طاقتهم� ،أو �أن
يلزمهم الإميان مبا مل يهدهم �إىل حجته وبرهانه ،يفقه ذلك من يتد ّبر قوله
تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ]الن�ساء.[165 /
�إذن فلنعد الآن �إىل �سرد �آي القر�آن الكرمي املنا�سبة لهذا املقام مكتفني منها
مبا يلي:
عن الأمر :ظه َر و َع َر َ�ض.
(َّ )1
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﴿-1ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ ]هود.[28 /
﴿ -2ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ﴾ ]ق.[ 45 /

﴿ -3ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ.ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ ] البقرة.[ 119-118 /

 ﴿ -4ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ ] ال�شورى.[ 48 /
﴿ -5ﰈ ﰉ ﰊ﴾ ] النازعات.[45 /
وخال�صة القول �إنَّ القر�آن الذي هو كتاب دين الفطرة ،ما كان لي�أتي مبا
ينايف الآراء القومية� ،أو تغم حكمته على العقول ال�سليمة ،ومل يكن ليكلف العقل
الإميان مبا ال يعقل� ،أو يحمل اجل�سم ما ال طاقة له به� ،أو �أن يفرت�ض على الإن�سان ما
لي�س من مو�سوعات فطرته� .إذن فوظيفته يف الب�شر ر�سم �أقرب الطرق �إىل الهداية
وحفظ العباد عن مواطن الهلك التي يغ�شاها طالب احلق واحلقيقة ،ال من طريق
الوحي بل من طرائق التجارب ،وم�صارعة �شياطني الإن�س من احلكام اجلائرين،
وع�صابات رجال الدين امل�ض ِّللني .ولنا على ذلك ما ن�شاء من الأدلة وال�شواهد،
لننظر كيف ومتى �صحت عزمية الأمم الغربية �إزاء الطالق وحترمي اخلمر والقمار،
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وكيف ومتى حتررت فيهم العقول الب�شرية� ،أو �أبيحت حرية التفكري والن�شر،
وتقررت بينهم حقوق الإن�سان� ،سائلوا الثورات الدينية وال�سيا�سية تنبئكم مبلغ ما
�أريق فيها من الدماء ،و�أزهق يف �سبيلها من الأرواح� .سلوها ت�صف لكم فواجعها
و�أهوالها ،وما �أ�صاب الأمم من �شرورها ونكباتها.

موقف القر�آن الكرمي �إزاء املعجزات

ل�ست هنا يف مقام املتعر�ض للبحث يف �أمر وجوب املعجزات وخوارق
العادات �إثبا ًتا �أو نف ًيا ،وال �أنا يف مقام املعرف بكنهها( )1املح�صي لأنواعها و�أق�سامها،
ف�إن �شي ًئا من ذلك لي�س مما نق�صد �إليه هنا ،ولكن الغر�ض الذي نرمي �إليه يف بحثنا
احلا�ضر هو موقف القر�آن الكرمي �إزاء املعجزات واخلوارق .ذلك لنعلم هل يرى
أ�س�سا للعقائد الدينية ،و�آيات
فيها القر�آن ما ر�أته الأديان الأخرى من اعتبارها � ً
قاطعة تكفي �أن يعتمد عليها الر�سل والأنبياء يف �إفحام املتحدين لهم من الأمم
التي ير�سلون �إليها؟ �أم هل يرى يف طبيعتها وقوة حجتها –مع دعوته �إىل التعقل
وح�ضه على النظر والتدبر  -ما يخرجها عن دوائر الأدلة العقلية والرباهني البينة
القطعية امللزمة للخ�صوم مبا تق�صد له من النتائج؟
فال يل َتب َِ�س َّن الأمر على ال ُق َّراء وال يغيبنَ َّ عن �أفكارهم هذا املق�صد.
امتاز الإ�سالم من بني الأديان ،كما �أ�سلفنا غري مرة ،ب�أنه دين الفطرة
والعقل ،كما امتاز ر�سوله من بني الر�سل ب�أنه الر�سول الفطري الذي �أُر�سل باحلق
( )1كنهها :قدرها ونهايتها وغايتها.
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والهدى ب�ش ًريا ونذي ًرا .فميزان �صحة هذا ال�شرع احلنيف وق�سطا�سه( )1امل�ستقيم،
هو �أن جميع ما جاء به من الأحكام واملرا�سم ،و�ضروب املواعظ والإر�شاد ،لي�س
منها ما ينافر العقل ال�صحيح ،وال ت�أباه النفو�س ال�سليمة� .إذن فما كان له �أن يت�أيد
مبا لي�س من حدوده ،وال �أن يطابق ما لي�س على �شاكلته.
كذلك جاء القر�آن الكرمي بهذا الدين ،دين العلم واحلكمة ،دين البيان
والربهان ،ولكن الأقوام الذين �أنزل فيهم كانوا �أهل جهالة وعناد ،وعباد �أهواء
و�شهوات جهلوا �سر الإ�سالم وروحه ،فا�ستم�سكوا مبا ا�ستم�سك به �آبا�ؤهم الأولون
من طالب املعجزات واخلوارق .ومل يكن طلب تلك املعجزات من الر�سول ناج ًما
عن َت َر ٍّو و�صدق ر�أي ،ولكنهم كانوا يقرتحونها �إما عبثًا �أو عنا ًدا� ،أو التزا ًما ملا
�أر�ضعتهم اجلاهلية الأوىل من ال�ضالالت والأباطيل ،وفقدان العلم﴿ ،ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ.ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ ]البقرة.[120-118 /
ظل النبي عليه ال�صالة وال�سالم كلما طلبوا منه املعجزات يدعوهم �إىل
العمل مبقت�ضيات الفطرة ،وير�شدهم �إىل كنه وظيفته النبوية ،وما هي �سوى الهداية
( )1ق�سطا�س�:أعدل املوازين و�أقومها.
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�إىل ال�سبيل القومي و�إر�شاد النا�س قاطبة �إىل ما فيه اخلري وال�سالمة يف معا�شهم
ومعادهم ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ﴾ ]الأنعام.[50 /
ر�أى القر�آن �أنه لو كانت املعجزات اخلارقة للعادة كافية مقنعة ملا َّ
كذب بها
الأولون بعد �إذ �أَلحَ ُّ وا يف طلبها ،و�أجيبوا �إليها ،فر�أتها �أب�صارهم ر�أي العني .ولكن
عدم وجود �صلة بني تلك الآيات وبني ما �أريدت له من �إثبات ر�ساالت الر�سل
كان من نتائجه القريبة �أنه ال تكاد تنزل الآيات لط ّالبها حتى ي�سارع �إىل نفو�سهم
ال�شك فيها بعد الإ�صرار على ِطالبها واللجاج يف ا�ستنزافها ،فمنهم من يراها من
�أنواع ال�سحر ،ومنهم من يكذب بها بغ ًيا وعدوانًا ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ .ﯼ ﯽ ﯾ

ﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ .ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ ]الأنعام.[111-109 /
ولو �أن جهل �أولئك الأقوام كان جهل امل�ستفيد املتدبر امل�ستهدي ،ملا �أ�ص ّروا
على طلب ما قد طلبه �أ�سالفهم ملحفني( ،)1ثم تولوا عنه بعد �إذ جاءهم مدبرين
مكذبني .لكن كان ذلك منهم جهل عناد و�إعنات؛ ولهذا مل تفدهم هدايات
( )1الإحلاف :الإحلاح.
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القر�آن الكرمي ،ومل تزدهم ب ّيناته �إال عت ًّوا وا�ستكبا ًرا ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ.ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ.ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ .ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ .ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ ] الإ�سراء،[93-90 /

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ﴾ ] الأنعام.[ 7 /
يق�ص علينا القر�آن يف غري مو�ضع �أنه طاملا ّ
كذب امل�شركون و�أهل الكتاب
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أمعنوا يف �إعناته و�إيذائه ،ولجَ ُّ وا يف زعمهم �أنه
لو جاءتهم �آية لي�ؤمنن بها .كما يق�ص علينا �أنه لو كانت املعجزات اخلارقة من
الرباهني التي ال يف ّر املعاند من اخلنوع له ل ّأمد اهلل بها ر�سوله ،ولأ ّيده مبا ال يحيط
به احل�صر من �ضروبها .ولكن ع ّلمه اهلل �أن هذه الآيات قد نزلت مبن قبلهم فظلموا
بها ،وا�ستنكرتها �أنف�سهم بغ ًيا وعل ًّوا .ولهذايبينِّ لنا يف �صراحة وو�ضوح �أن اهلل
�سبحانه وتعاىل أَ� َبى �أن ي�ؤيد هذا الدين �إال باملعجزة التي ال تنافر فطرته ،وال
يقوى معاند على معار�ضتها .تلك هي القر�آن الكرمي نف�سه ﴿ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ﴾] العنكبوت.[ 51 /
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واملتتبع لآيات الكتاب الكرمي يجد �أن الر�سول ما ُ�س ِئ َل معجزة من
املعجزات �إال تلطف بط ّالبها و�أر�شدهم فيها �إىل الأخذ ب�أ�سباب العلم والهدى
و�سماهم تارة باجلاهلني ،و�أخرى بالذين ال يعلمون .وال ترى يف القر�آن جميعه
َّ
�أن الر�سول  جارى �أولئك احلمقى يف �سبيل مطالبهم ،وجاءهم ب�شيء من
�صريحا يف قوله ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
املعجزات التي �س�ألوها ،وقد جاء هذا ً
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ﴾ ] الإ�سراء ،[ 59 /قال ابن جرير الطربي يف تف�سريه لهذه الآية« :قول
تعاىل ذكره وما منعنا يا حممد �أن نر�سل بالآيات التي �س�ألها قومك �إال �أن من كان
قبلهم من الأمم املكذبة �س�ألوا مثل �س�ؤالهم ،فلما �أتاهم ما �س�ألوا عنه كذبوا ر�سلهم
فلم ي�صدقوا مع جميء الآيات فعوجِ ُلوا فلم نر�سل �إىل قومك بالآيات لأ ّنا لو
�أر�سلنا بها �إليهم فكذبوا بها �سلكنا يف تعجيل العذاب لهم م�سلك الأمم قبلهم».
وما كان مبعث الإ�ضراب عن �إجابة مطالبهم و�إحلافهم يف �سبيل املعجزات
عجز اهلل تعالت قدرته عن تبديل �شيء من ظواهره الكونية العادية ولكن علم اهلل
وجنوحا عن الت�صديق ،وجه ًال
جلاجا يف الطلب
ً
منهم ما علم من �آبائهم الأولني ً
مبكانة دين الفطرة ،و�ض ًّال عن ركنه املتني ،وهو مطابقته التامة ملقت�ضيات العقل
ال�سليم ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ﴾ ]الأنعام ،[37 /وقد �أ�سلفنا �أنه لو كانت داللة املعجزات
اخلارقة للعادة على الر�سالة �أو النبوة قطعية �إقناعية ،ملا �أمعن املعاندون يف ت�أويلها
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تارة و�إنكارها �أخرى ،وما قوله تعاىل ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ ]الأنعام� [7 /إال لبيان هذه احلقيقة .ذلك
�أن اخلوارق للعادة �ضروب �ش َّتى .فمنها ما يظهر على �أيدي امل�صطفني الأخيار من
�أنبياء اهلل ور�سله ،ومنها ما يظهر على �أيدي غريهم من ال�سحرة وامل�شعوذة ومنها ما
يظهر على �أيدي �أرباب الريا�ضات الروحانية ،حتى من املجو�س وامل�شركني.
لهذا كان من املحتمالت القريبة �أن يت�شكك النا�س فيم يقارن دعوى
الر�سالة من املعجزات التي يراد منها �إقناع املدعوين �إىل �صحة الر�سالة ،و�إثبات
�أن الر�سل �صادقون يف دعواهم ال�سفارة بني اهلل وبني خالئقه يف تبليغ �أحكامه
و�آدابه ،وال يكفي يف التفرقة بني املعجزات وغريها من اخلوارق التي تظهر على
�أيدي غري الأنبياء �أنهم مبعوثون من قبل اهلل �إىل خالئقه لتبليغهم �أحكامه وعظاته.
فقد عرفنا من �آيات القر�آن �أن الكافرين كانت ت�أتيهم الآيات بعد �إذ يطلبونها من
�أنبيائهم ور�سلهم ،فتارة يقولون هي �سحر مبني ،و�أخرى ينكرونها معاندين.
فالإ�سالم فيما ي�ص ّوره القر�آن احلكيم قد امتاز عن غريه من الأديان الأخرى
ب�أنه دين اليقني والنظر ،ال دين خوارق العادات ،وما وراء العقل من الآيات.
ذلك قوله تعاىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ.ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ﴾ ]البقرة.[119 -118 /
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ف�آيات القر�آن الكرمي مل تنزل ليقتنع بها من �شغلتهم �أوهامهم وو�ساو�سهم،
ّ
وتعطلت يف حنايا جماجمهم عقولهم ومداركهم ،ف�سبحوا يف جلج من الوهم،
وحجبوا بعنادهم عن النظر والفهم ،ولكنه جاء ملن يعقلون ويفقهون �أن اهلل ال
ير�سل املر�سلني �إال مب�شرين ومنذرين ،و�أن معيار �صحة ر�ساالت الر�سل �صحة
ما ي�أتون به من البالغ ال�سماوي ،و�ضمان ذلك ل�سعادة الإن�سان يف حياتيه الدنيا
والأخرى.
حدا كان يكرب
ولقد بلغ حر�ص الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم على قومه ًّ
عليه فيه �إعرا�ضهم عن دعوته ،و�إ�صرارهم على خمالفته ،والكفر ب�آياته حتى ك�أمنا
هو بال مراء م�سئول عنهم ،وحامل لأوزارهم ،ف�أنزل اهلل يف ت�سليته و�إراحة
نف�سه من عناء احلزن عليهم و�آالم الرحمة بهم قوله﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ﴾ ]البقرة ﴿ .[119 /ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ ]ال�شورى﴿ .[48 /ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ﴾ ]هود.[12 /
�شق على امل�صطفى  ان�صراف قومه عن هدايته ب�سبب تخلف
َو َل َك ْم َّ
املعجزات ،فكانت نف�سه ال�شريفة تطمح �آونة يف �أن ينزل اهلل �شي ًئا من �آياته جماراة
لأولئك ال�ضالني املعاندين ،ولكن اهلل الذي �أ َّدب ر�سوله و�أكمل عقله �أراه يف
�آية ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
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ﰘ﴾ ]الأنعام� .[35 /أراه يف هذه الآية الكرمية �أن من اجلهل جماراة
اجلاهلني ،و�أن لي�س للعاقل �أن يحر�ص على اخلراف ال�ضالة من �أ�شباه الإن�سان.
وهل كان للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،بعد �إذ بلغ ر�ساالت اهلل على
وجهها �أن ي�ضيق �صدره مبا كانوا يعر�ضون ،و�أن يحزنه الذي يقولون� ،أو
م�صريهم الذي يوعدون ،ف�إنهم ما كانوا ِّ
يكذبونه ،ولكن الظاملني ب�آيات اهلل
يجحدون ،فما عليه �إذن من ح�سابهم من �شيء ،بعد �إذ قام مبا حمله من
التبليغ املبني﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ﴾ ]الرعد.[40 /

ال �إكراه فـي الدين

وهنا مبحث يجب �أن نعجل الإملام به لكرثة ما خا�ض فيه اخلائ�ضون ،ذلك
�أن �آيات القر�آن الكرمي جميعها ناطقة �صراحة ب�أنه ال �إكراه يف الدين ،و�أن الر�سول
غري مك َّلف ب�شيء �سوى التبليغ املبني ،والتذكري ب�آيات الذكر احلكيم ﴿ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ .ﯤ ﯥ ﯦ﴾ ]الغا�شية [22-21 /وهل كان للر�سول
عليه ال�صالة وال�سالم �أن يقوم يف قومه مقام اجلبارين ،فيقتلهم �أو يحرقهم ملجرد
�إعرا�ضهم عن دينه بعد �آية﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ﴾ ]ق.[45 /
فالإ�سالم الذي هو دين الفطرة ،وجمموع الكماالت القد�سية ،والآداب
الإلهية ،لي�س بذلك الذي يتذ َّرع �إليه بالق�سوة والغلظة ،ويروج يف العامل بال�سيوف
والنريان.
ومن الأوليات امل�سلمة �أن العقائد ال تتكون يف نفو�س العقالء بالقوة
والقهر ،ولكن لها و�سائل معروفة ال تلتم�س �إال بها ،فمنها الربهان العقلي،
واخلطابة وال�شعر والتقليد ،ولكن من هذه الأنواع ت�أث ًريا يف نفو�س النا�س ،مبقدار ما
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فيهم من العقول ،والتجارب والذكاء والتح�صيل ،و�إمنا اعتربنا التقليد من و�سائل
اليقني ،ملا نعلمه من �أن العامة من ال يكاد ميكن زحزحته عن عقيدته التي ورثها
مبح�ض التقليد واالقتداء ،ولو كانت غري معقولة ،ومنافرة للعقل ال�سليم ،و�أقرب
دليل على ذلك ما عليه الن�صارى من عقيدة التثليث ،وقولهم �إن عي�سى �صلب
ليفتدي �أتباعه بدمه ،وليكفِّر عن العامل جميعه ما ورثوه كر ًها من �سيئات �آدم �أبي
الب�شر ،وهكذا من العقائد غري البينة.
كذلك من عامة امل�سلمني من ال ميكن �أن يتطرق ال َّر ْيب وامل ِْر َية �إىل عقيدته
على جهله ،وعدم حت�صيله وق�صور عقله ،وما هي �سوى قول تلقفه ممن يثق به� ،أو
�أمة وجد عليها �آباءه فاقتفى فيها �آثارهم.
ما كان للعقائد �أن تتكون بالإرغام والقهر ،وال للإ�سالم الذي هو دين
البحث والنظر �أن يقول بقتل من ال يدينون به ممن ق�صرت عقولهم عن �إدراكه� ،أو
�صدها ومدافعتها.
تزاحمت عليهم ال�شكوك وال�شبهات حتى عجزوا عن ِّ
�أما امل�شركون و�أهل الكتاب فقد �أرتنا ال�سنة املطهرة والقر�آن احلكيم �أن
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم قد اكتفى منهم يف حقن دمائهم واحرتام حقوقهم
باجلزية �إذا �أبوا الإ�سالم ،يدفعونها يف �سبيل حماية �أرواحهم و�أموالهم وا�ستمتاعهم
مبا للم�سلمني وعليهم ،فهم �إذا ما دفعوها كان لهم ما للم�سلمني من احلقوق،
وعليهم منها ما عليهم.

الردَّة
�أهل ِّ

�أما �أهل ال ِّر َّدة الذين دانوا هلل ،والتزموا الإ�سالم ،ثم ارتدوا عنه � -إما �إىل
ف�صدتهم عن البقاء على
غريه من الأديان ل�شبهات و�شكوك قامت ب�صدورهم َّ
�شيء من �أ�صوله ،وي�سمي الفقهاء جميع ه�ؤالء باملرتدين ويفتون فيهم بالقتل� ،إ َّما
بعد اال�ستتابة �أو دونها على خالف لهم يف ذلك � -أما ه�ؤالء ف�إن علينا �أن نبني هنا
ر�أينا فيهم طبق ما يدل عليه القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية فنقول :
�آية:

�إن ذكر ال ِّر َّدة جاءنا يف مو�ضعني من القر�آن الكرمي ،ففي �سورة البقرة جاءت

﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ ]البقرة.[217 /
ويف �سورة املائدة جاء قوله تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ ]املائدة.[54 /
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وظاهر �أن هاتني الآيتني ال تدالن على معاملة �أهل ال ِّر َّدة مبا �أفتى الفقهاء
من القتل ملجرد الرجوع عن الدين ،وكل ما دلت عليه �آية البقرة –املذكورة
�آنفًا� -أن املرتدين مطرودون من رحمة اهلل تعاىل ،ومعنى ال ِّر َّدة هنا – على ما يظهر
من �سياق الآية ومن روح الكلمة � -أن معناها االرتداد عن منازلة الأعداء الذين
كانوا ال يفتئون يقاتلون الر�سول و�أتباعه ليفتنوهم عن دينهم ويرجعوهم كفا ًرا بعد
�إذ �آمنوا.
يدلك على هذا الت�أويل ما جاء قبل ذلك من الآيات .قال تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ.ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ ]البقرة.[217-216 /
ي�ستنبط من ظاهر هذه الكلمات الكرمية �أنها نزلت يف قوم من امل�سلمني
بالكف عن القتال ،ويرغبون عن �أن يدافعوا عن دينهم ،و�أن يبذلوا
يهمون ّ
كانوا ّ
ُم َه َج ُه ْم و�أرواحهم يف ن�صرته وت�أييده ،بغ�ضً ا للقتال ،و�ض ًّنا بالأرواح ،وما علموا
�صده �سوى �أن ي�ستذ ّلهم
جلهلهم �أنه لي�س وراء �إخالدهم �إىل العدو و�إعرا�ضهم عن ِّ
ذلك العدو ويتع ّبدهم ،و�أن املوت الذي يفرون منه ال ريب مالقيهم� ،إىل ذلك
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ي�شري قوله تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ﴾ ]البقرة.[216/
ولو �أن �أولئك النفر �أدركوا ب�سهولة ،ما وراء هاتني الكلمتني القد�سيتني
من احلكم البالغة ،واملنافع العظيمة ،ما �س�ألوا بعد ذلك ر�سولهم عن القتال يف
�سبيل اهلل خالل الأ�شهر احلرم ،ولكن وهنت قلوبهمّ ،
ومتكن حب احلياة من
نفو�سهم ،وق�صرت �أب�صارهم عن درك ما وراء ذلك من الذل اخلالد وامل�سكنة
الأبدية ،وا�ستهانوا ب�أمر الفتنة يف الدين ،فجنحوا �إىل الت�سليم ،و�إغماد ال�سيوف،
�سائلني الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم عن القتال خالل ال�شهر احلرام ،ك�أنهم
يريدون بذلك �أن يجد لهم من حترمي هذا ال�شهر معذرة عن القعود عن مقارعة
الأعداء ،وحماية دين اهلل من الأذى واملكر ال�سيئ.
وملا كان ذلك الرهط على ما و�صفنا من ال�ضعف واجلنوح �إىل النزول على
حكم �أعداء دينهم من امل�شركني و�أهل الكتاب ،جاء يف ا�ستنفارهم وحثهم على
منازلة �أعدائهم قوله تعاىل بعد ذلك ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ﴾ ]البقرة.[217 /
ذلك حكم اهلل يف امل�سلمني� ،إذا ما فتنوا عن دينهم ،وقاتلهم عن البقاء
عليه �أعدا�ؤهم ،وما جزاء من يجنب عن لقاء عد ّوه ،ويرغب عن بذل روحه يف
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�سبيل حماية دينه وم ّلته ﴿ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ]البقرة.[ 85 /

فال ِّر َّدة يف هذه الآية الكرمية لي�ست الف�سوق عن العقائد الإ�سالمية ل�شبهة
قامت ب�أنف�س املرتدين ،ولكنها ِر ّدتهم عن ن�صرة الإ�سالم ،وتخ ّلفهم ب�أنف�سهم
عن ت�أييده ،وحماية ذماره( ،)1بينما �أعدا�ؤه ال يفتئون يناوئونه( )2ويكيدون له ،وال
يزالون يحاربون ر�سوله والق َّوامني عليه.
تن�ص على قتل �أولئك املرتدين ،فقد �أرتنا ال�سنة املطهرة
وهذه الآية و�إن مل ّ
كيف قاتلهم الر�سول وخليفتاه �أبو بكر وعمر من بعده ،وكيف َّنكلوا بهم �إذ كفوا
عن الدفاع عنه ،ثم انقلبوا خوارج عليه ،يحاربونه ويقتلون �أهله ت�أيي ًدا للم�شركني
من �أقوامهم وتوهي ًنا لبنيانه ،بعد �إذ ظهروا على عورات امل�سلمني ،ووقفوا على
مواطن ال�ضعف فيهم .ذكر �صاحب الك�شاف �أن �إحدى ع�شرة فرقة من العرب
ارتدت عن الإ�سالم ،ثالث يف زمن الر�سول ،و�سبع يف خالفة �أبي بكر،
ّ
وواحدة يف عهد عمر ،وقد كفى اهلل الإ�سالم ما �أرادوه من تخذيله وتوهينه ونق�ض
�أركانه.
ذلك قولنا يف �آية البقرة� .أما �آية املائدة ف�إن املتدبر للآيات ال�سابقة لها يف
القر�آن الكرمي ،يتبني �أنها ال تكاد تخرج عن املعنى الذي نزلت فيه �آية البقرة،
( )1حماية ذماره :حماية ما ينبغي حياطته والذود عنه كالأهل والعر�ض.
( )2يناوئونه :يعادونه.
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ذلك �أن قو ًما من منافقي امل�سلمني قد وهنت قلوبهم وعزائمهم ،فجعلوا يخ�شون
�أن ت�صيب امل�سلمني دائرة فيظهر عليهم �أعدا�ؤهم من �أهل الكتاب ،هنالك جعلوا
يخالطون اليهود وي�سارعون فيهم يقولون نخ�شى �أن ت�صيبنا دائرة ،يريدون بذلك
�أن يتخذوا لهم ي ًدا عندهم ،حتى �إذا كان ما ح�سبوا وخ�شوا� ،سلموا من بط�شهم
و�أذاهم .ويف ه�ؤالء نزلت الآيات﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ.
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ .ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ﴾ ]املائدة.[53 - 51/
اتخذ ه�ؤالء املنافقون بطانة لهم من غري امل�سلمني ،ليكونوا لهم �شفعاء �إذا
وقع ما خ�شوا وح�سبوا ،و�أ�سرعوا خفية �إىل االندماج يف �سلك �أهل الكتاب لتوقعهم
�سرعة غلبهم وظفرهم بالنبي عليه ال�صالة وال�سالم و�أ�شياعه ،فكفوا بذلك عن
ن�صرته وت�أييده ومظاهرته على �أعداء دينه من اليهود والن�صارى ،ولوال �أن اهلل
تعاىل �أتى للم�سلمني ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ ]املائدة [54 /لأ�صاب امل�سلمني من
ذلك املكر ال�سيئ الذي َب َّي َته �أولئك املنافقون ،ومن تخلفهم وارتدادهم ،وتوليهم
عم ًدا عن ن�صرة دين الإ�سالم ومنا�صرة �أهله ،ما قد كان ميحو �آثار التوحيد ،ويرفع
منار ال�شرك يف الأر�ض.
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فاالرتداد يف �آية املائدة –كما ر�أيت من ال�سياق ومن نظم تلك الآية
نف�سها� -إمنا �أريد به تويل �أولئك املرتدين عن ن�صرة الإ�سالم ،والتخلف عن درء
الأذى عن �إخوانهم امل�سلمني ،تاركيهم لغارات �أعدائهم.
ومن الآيات التي جاءت يف هذا املو�ضوع ،واختلف فيها �أهل الت�أويل قوله
تعاىل:

﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ .ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  .ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ .ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ﴾ ]الن�ساء. [91 - 88 /
�أي ما �ش�أنكم �أيها امل�ؤمنون يف �أهل النفاق فئتني واهلل ر ّدهم �إىل �أحكام �أهل
ال�شرك املحاربني يف �إباحة دمائهم.
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نزلت هذه الآيات على ر�أي فيمن تخلفوا عن احلرب يف وقعة �أحد ،وان�صرفوا
�إىل املدينة قائلني﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ ]�آل عمران ،[167 /وهذا
الت�أويل يلحق ه�ؤالء املتخلفني بالفارين من احلرب الذين تبيح القوانني احلربية
يف كل زمان ومكان ودولة دماءهم .على �أن الآيات ال�سابقة قد جاءتنا بحقن دماء
()1
طائفتني من ه�ؤالء وهما :من ي�صلون �إىل قوم بينهم وبني امل�سلمني موادعة
وميثاق وعهد .ومن جاءوا امل�سلمني وقد ح�صرت �صدورهم �أي �ضاقت عن امليل
�إىل مقاتلة امل�سلمني �أو مقاتلة �أقوامهم ،فلم يجعل اهلل بذلك �سبي ًال للم�ؤمنني على
�أنف�س ه�ؤالء و�أموالهم وذراريهم ون�سائهم.
وقال �آخرون :بل كان اختالف امل�ؤمنني يف قوم من �أهل ال�شرك كانوا
�أظهروا الإ�سالم مبكة وكانوا يعينون امل�شركني على امل�سلمني ،فخرجوا من مكة
يطلبون حاجة لهم ،فقالوا �إن لقينا �أ�صحاب حممد فلي�س علينا منهم ب�أ�س.
ف�أ�صحاب هذا الت�أويل على ما و�صفنا يرون �أن الآيات الكرمية نزلت يف
منافقني غري م�ساملني ولكنهم خونة غدارون.
والقول ال�سديد الذي ارت�ضاه الطربي يف تف�سريه  -وهو الذي �أراه � -إنها
ارتدوا بعد �إ�سالمهم فكانوا حربًا على امل�سلمني
نزلت يف قوم من مكة ال املدينة ّ
مع قومه وي�ؤيده قوله تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ ]الن�ساء،[89 /
( )1املوادعة :امل�صاحلة واملها َدنة.
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ف�إن الهجرة مل تكن فر�ضً ا على �أهل املدينة ومع ذلك فهي مقيدة با�ستثناء
الطائفتني الواردتني يف قوله﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ﴾ ]الن�ساء.[90 /
ومن هنا يتبني �أنه ال عالقة لهذه الآية مب�س�ألة االرتداد عن الإ�سالم ملجرد
�شبهة مل ي�ستطع �صاحبها ر ّدها ،وفكرة عجز عن دفعها.
ذلك ما جاء يف القر�آن الكرمي ،فلننتقل �إىل ما ورد يف ال�سنة يف هذا الباب،
فنقول:
وج ّلها من الآثار املروية عن
�إن الأحاديث التي وردت يف هذا الباب كثريةُ ،
عمر �أمري امل�ؤمنني وعلي بن �أبي طالب ،وابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهم� .أما ما ُعزي
جدا ،ومنه �أن قد �أمر النبي 
و�صح �سنده ،فقليل ًّ
�إىل الر�سول  يف ذلك َّ
املرتدين املحاربني.
بقتل ّ
روى يف ذلك البخاري حديث النفر عن عكل� ،إذ قدموا على الر�سول ،
ف�أ�سلموا فاجتووا( )1املدينة ،ف�أمرهم �أن ي�أتوا �إبل ال�صدقة في�شربوا من �ألبانها ففعلوا،
( )1اجتوى ال�شيء :كرهه ،واملعنى هنا� :ساءت �صحتهم يف املدينة.

�أهل الردة

229

229

ارتدوا وقتلوا رعاتها وا�ستاقوا الإبل ،فبعث يف �آثارهم ،ف�أتى بهم فقطع
ف�صحوا ثم ّ
ّ
�أيديهم و�أرجلهم و�سمل �أعينهم ،ثم مل يح�سمهم( )1حتى ماتوا.
وورد هذا احلديث لغري البخاري مع بع�ض تغيري زهيد.
وال مراء �أن ذلك احلديث �صحيح ال�سند واملنت ،ولكن ذلك النفر من
عكل  -ف�ض ًال عن ِر َّدتهم  -كانوا من �أولئك اخلائنني املحاربني ،الذين ي�سعون
يف الأر�ض ف�سا ًدا ،املنطبق عليهم �آية﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ]املائدة.[33 /
فلم يكن من�ش�أ ما فعل  لهم طروء �شبهة لهم �أوهنت فيه عقيدة الإ�سالم،
�أو حجة �أرتهم �صحة ما كانوا عليه من عبادة الأوثان ،ولكن ملا ر�أينا من ارتدادهم
�إىل حماربة امل�سلمني و�إيذائهم وحماولة اللحاق ب�أقوامهم ملنا�صرتهم وم�ؤازرتهم،
فهم خائنون وحماربون و�ساعون بالف�ساد يف الأر�ض تنطق بذلك كله عبارات
احلديث املروي �آنفًا عن البخاري يف �ش�أنهم.
�أما غري املحاربني من املرتدين ،فللعلماء كالم طويل يف جزائهم ،فاجلمهور
من الفقهاء يقولون بقتل املرتد واملرتدة ،عم ًال بعموم حديث «من بدل دينه
( )1من معاين احل�سم كي اجلرح لوقف النزيف.
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وخ َّ�صه احلنفية بالذكور ومت�سكوا بنهي الر�سول عن قتل الإناث .و�أما
فاقتلوه»َ .
جميع ما ورد من الأحاديث يف قتل الر�سول لبع�ض الن�ساء املرتدات ف�أ�سانيدها
�ضعيفة .بل لقد قال ابن الط ّالع يف الإحكام �إنه مل ينقل عن الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم �أنه قتل مرتدة.
وجمهور الفقهاء ،و�إن قالوا بقتل املرتد ،اختلفوا يف �أمر ا�ستتابته قبل القتل،
فمنهم من �أوجب �أن ي�ستتاب �أو ًال ف�إن مل يتب قتل ،وذهب احل�سن و�أهل الظاهر
وكثري غريهم �إىل القتل يف احلال .قال ال�شوكاين يف نيل الأوطار ،وعليه يدل
ت�صرف البخاري ،ف�إنه ا�ستظهر بالآيات التي ال ذكر فيها لال�ستتابة والتي فيها
�أن التوبة ال تنفع ،وبعموم قوله «من بدل دينه فاقتلوه» .ويرى النخعي �أن املرتد
ي�ستتاب �أب ًدا (�أي فال يقتل).
تلك �أقوالهم يف هذا الباب ،ولهم تف�صيالت كثرية ال حاجة �إىل ا�ستيعابها،
والذي نراه يف ذلك قد يخالف ما قالوه من وجوه ،ولكن ال حرج علينا فيما نرجو
ما دام عمدتنا يف ذلك كتاب اهلل الكرمي و�سرية الر�سول عليه ال�سالم.
ين�ص يف �آية ما على قتل
وخال�صة ر�أينا يف ذلك �أن القر�آن الكرمي مل ّ
املرتدين عن دين الإ�سالم �إىل دين �آخر على النحو الذي �شرحناه يف تف�سري �آيتي
االرتداد ال�سابقتي الذكر .و�أما الأحاديث التي �سردها البخاري وا�ستدل بها على
وجوب قتل املرتد فو ًرا ،فلي�س منها �شيء فيما نرى جاء ًّن�صا يف القول بالقتل،
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وال يف بيان حدود ال ِّر َّدة وكنهها والتعريف بها ،ولقد ن�ستويف الكالم فيها فيما بعد
مبا ال غبار عليه ،بيد �أنه يجعل بالباحث �أن يتدبر املقدمات الآتية قبل ا�ستنباط
حكم قاطع يف هذا الباب.
�أو ًال � -إن القر�آن لي�س فيه ن�ص قاطع على �أن املرتد باملعنى الذي يريده
الفقهاء يقتل.
ثان ًيا � -إن لبدء ظهور الإ�سالم من الأحكام ما لي�س لغريه ،ذلك �أن
املرتدين عن الإ�سالم يوم بد�أ ر�سولنا الأكرم الدعوة �إىل التوحيد كانوا يعودون
�إىل ما كانوا عليه من اليهودية �أو الن�صرانية �أو الوثنية ،وكانوا �إذ ذاك يلحقون
ب�أقوامهم ويحاربون امل�سلمني يف �صفوفهم �أو يظهرونهم على عوراتهم ،فارتداد من
يرتدون �إذ ذاك عن الإ�سالم مل يكن ملجرد اخلروج عن هذا الدين ،ولكن
كانوا ّ
كان دائ ًما م�شفو ًعا مبظاهرة من يلحقون بهم من �أقوامهم.
وامل�ستقرئ لأحاديث الباب ال يكاد يجدها تخرج عما قلنا ،فمعاملة ر�سولنا
الأكرم وخلفائه من بعده للمرتدين ،تلك املعاملة كانت فيما نرى لأنهم ينقلبون
خائنني حماربني هلل ور�سوله وامل�سلمني .و�إننا لرنى اليوم �أن الفا ّر من احلرب �أو
يرتد
امللتحق بجيو�ش العدو املحارب حلكومته يعترب خائ ًنا ويقتل من فوره ،ولو مل ّ
للمرتدين عن الإ�سالم.
عن دينه ،فما بالنا ال ندرك �س ّر قتل الر�سول وخلفائه
ّ
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الذين مل يقتلوا ا�شتدت بهم الفتنة وظاهروا قومهم على امل�سلمني ،وك�شفوا لهم
عن عورات ه�ؤالء ،ود ّلوهم على مواطن الوهم فيهم.
ولقد كان منهم طائفة ي�ؤمنون بالذي �أنزل على الذين �آمنوا وجه النهار
ويكفرون �آخره لع ّلهم يرجعون ،فاملرتدون يف �صدر الإ�سالم كانوا يف الغالب ممن
دخلوا يف الإ�سالم نفاقًا ،وخرجوا منه للفتنة وك�شف الأ�سرار.
ثالثًا � -إن الردة التي جاءت يف �آيات البقرة وغريها كانت ارتدا ًدا عن ن�صرة
امل�سلمني واال�شرتاك معهم يف حماربة �أهل الكتاب ،ملا كانوا يخ�شونه من ظهور
ه�ؤالء على امل�سلمني ،وظفرهم بهم يو ًما ،ف�أرادوا بذلك �أن يتخذوا عندهم من
الأيادي ما يحقنون به دماءهم ويع�صمون �أرواحهم.
راب ًعا – �إن ر�سول اهلل  علمنا كيف نت�ص َّرف يف احلوادث ،ونقف عند
حدود مقت�ضيات الأحوال .ولنا من �سريته ال�سامية و�أعماله احلكيمة �آالف من
الأدلة والآيات ،ولكننا ابتلينا باجلمود ،و�ضعفنا عن �إدراك �أ�سرار �سريته ودينه
الفطري ،ووقفنا عند حدود الألفاظ ،و�أخذنا نتقيد ببع�ض الروايات .ولقد كان لنا
من حكمة ر�سولنا احلكيم وعلمه الإلهي ما ير�شدنا �إىل �أي�سر ال�سبل و�أقومها لو
ك ّنا نعقل .ولن�ضرب لك �أيها املتدبر املفكر يف ذلك بع�ض الآيات وال�شواهد.
بد أ� النبي  يدعو النا�س �إىل الإ�سالم ،وهم على ما نعلم من اجلهالة
وال�ضالل وال�شرك املبني ،فكان عليه ال�صالة وال�سالم يتدرج بالأقوام روي ًدا
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روي ًدا ،كما يلني لهم من جانبه ،ويت�ساهل يف مطالبهم ،ت�أليفًا لقلوبهم وا�ستمالة
لهم �إىل التوحيد .ومن ذلك ما روي عن ن�ضر بن الليث عن رجل منهم� ،أنه �أتى
خم�سا فقبل منه ،رواه الإمام �أحمد.
النبي  ،ف�أ�سلم على �أن ي�صلي �صالتني ال ً
ويف لفظ �آخر له على �أ َّال ي�صلي �صالة فقبل .وعن وهب قال� :س�ألت جاب ًرا عن
�ش�أن ثقيف �إذ بايعت فقال :ا�شرتطت على النبي �أن ال �صدقة عليها وال جهاد،
و�أنه �سمع النبي عليه ال�صالة وال�سالم يقول« :بعد ذلك �سيت�صدقون ويجاهدون»
رواه �أبو داود.
وعن �أن�س �أن ر�سول اهلل  قال لرجل�« :أ�سلم» .قال�« :أجدين كار ًها».
قال�« :أ�سلم و�إن كنت كار ًها» رواه �أحمد .قال ال�شوكاين  -بعد �أن �سرد هذه
الأحاديث :فيها دليل على �أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإ�سالم منه و�إن �شرط
�شر ًطا باط ًال ،و�أنه ي�صح �إ�سالم من كان كاف ًرا.
فعل ذلك الر�سول الكرمي ،ملا يعلمه من �أن من املنفّرات تكليف املدع ّو
جميع �أحكام اهلل يف �آن واحد ،و�أنه ال حرج �أن ي�شرتط املدعو ما �شاء من ال�شرائط،
ولو باطلة ،ف�إن دخوله يف الإ�سالم على �أي وجه جدير �أن يوجد يف نف�سه من امليل
�ضن به ونق�ض ما
للإ�سالم والعطف على �إخوانه امل�سلمني ما يدفعه �إىل بذل ما َّ
قدم يف بيعته من ال�شرائط .ينبئ بذلك قوله  يف حديث جابر املذكور �آنفًا:
«�سيت�صدقون ويجاهدون».
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فانظر كيف فعل ذلك الر�سول احلكيم ،فراعى مقت�ضيات الأحوال ،و�أتى
مبا هو الأ�صلح للإ�سالم وامل�سلمني.
وناهيك مبا فعله يف �صلح احلديبية ،من قبوله �شروط قري�ش الأربعة ،ور�ضاه
�أن ير َّد �إىل امل�شركني من يجيئه منهم م�سل ًما ،على �أال ير ُّدوا هم من ف َّر �إليهم من
امل�سلمني ،فعل ذلك ر�سول اهلل  ملا فيه من الأ�سرار واحلكم البالغة ،مما مل
يفقهه الذين �شهدوا ذلك ال�صلح من ال�صحابة �إال بعد �أمد غري ق�صري.
لقد كان الإ�سالم يوم بد�أ غري ًبا �ضعيفًا ،فكان البد من اتخاذ كل ما ميكن
من �ضروب التحوطات وال�شدة ،حتى ي�شتد ويقوى ،وي�سلم مما كان يراد به من
الفتنة والأذى .ولقد اقت�ضت حكمة احلكيم العليم� ،أن يقيم الر�سول الكرمي عليه
ال�سالم ،يف ذلك من الأحكام ما ي�ضمن �سالمة الإ�سالم ،فلما �أ َّيد اهلل دينه ورفع
منار كلمته ،كان البد �أن تكون هناك �أحكام �أخرى تنا�سب ما �صار �إليه امل�سلمون
من القوة واملنعة ،وما �أ�صبح فيه الإ�سالم من ال�سالمة والأمان ،من ذلك ما رواه
البخاري ب�سنده عن ابن عمر �أن رج ًال جاءه ،فقال :يا �أبا عبد اهلل �أال ت�صنع ما ذكر
اهلل يف كتابه ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ ]احلجرات[9 /
(الآية) فما مينعك �أال تقاتل كما ذكر اهلل يف كتابه؟ فقال :يا بن �أخي� :أُ َعيرَّ ُ
بهذه الآية وال �أقاتل� ،أحب إ� َّ
يل من �أن �أُ َعيرَّ َ ب�آية ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ ]الن�ساء .[93 /قال ف�إن اهلل يقول ﴿ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ ]الأنفال [39 /قال عبد اهلل بن عمر :قد فعلنا على عهد
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ر�سول اهلل � ،إذ كان الإ�سالم �ضعيفًا ،وكان الرجل يفنت يف دينه �إ َّما �أن يقتلوه
و�إما �أن يوثقوه حتى كرث الإ�سالم ،فلم تكن فتنة.
فانظر كيف كان عبد اهلل يف�سر الفتنة ،ويفرق يف الأحكام بني عهد الإ�سالم
بالقلة وال�ضعف ،وما �صار �إليه لعهده من ال ِع َّزة واملنعة ،ولعل ما ذكرناه هنا هو �س ّر
قول الإمام النخعي ب�أن املرتد ي�ستتاب �أب ًدا وال يقتل .ذلك �أن الإ�سالم على
املرتدين ،بعد �إذ �أ�صبح يف م�أمن من �أن ت�ؤذيه مكايد
عهده ما كان لت�ض ّره ِر َّدة ّ
امل�شركني ،ومن يرتدون �إليهم من منافقي امل�سلمني.
ولو كان حديث «من بدل دينه فاقتلوه» ،الذي رواه البخاري وغريه على
ن�صه غري خمت�ص بزمان وال معقود مبقت�ضيات غري مطردة ،ما و�سع النخعي وال
غريه خمالفته.
و�إذ م ّهدنا �أمامك ال�سبيل ،بتلك املقدمات التي �أ�سلفنا ،فاعلم �أن الذي
نراه� ،أن املرتد �إما �أن يرتد عن دينه ،فال ين�ضم �إىل املدافعني عنه من امل�سلمني ،وال
يقف منهم موقف امل�سامل غري اخلائن ،كما كان يفعل �أولئك الذين نزلت فيهم
�آيات البقرة واملائدة ،فهذا ال جرم يقتل .و�أ�صرح ما نزل يف ذلك قوله تعاىل:
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ ]الن�ساء.[ 91 /
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ومثل هذا الق�سم من يرتدون ويحاربون ،كما �سبق يف حديث النفر من
عكل .وال ريب �أن املرتد من �أحد هذين الق�سمني منافق خائن �أو حمارب ،فالبد
�أن يقتل من فوره.
وكذلك تفعل املمالك جميعها يف الوقت احلا�ضر ،مع �أمثال ه�ؤالء من
�أفراد �شعوبهم ورعاياهم.

الزنادقــة

ويلحق بهذا النوع الزنادقة ،الذين كانوا على عهد علي بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنه .فقد روي من طريق عبد اهلل بن �شريك العامري عن �أبيه ،قوله
لعلي� :إن هنا قو ًما على باب امل�سجد ّيدعون �أنك ر ّبهم ،فدعاهم فقال لهم :ويلكم
ما تقولون؟ قالوا� :أنت ر ّبنا وخالقنا ورازقنا! .فقال :ويلكم �إمنا �أنا عبد مثلكم� ،آكل
الطعام كما ت�أكلون و�أ�شرب كما ت�شربون �إن �أطعت اهلل �أثابني �إن �شاء ،و�إن ع�صيته
خ�شيت �أن يعذبني ،فاتقوا اهلل وارجعوا .ف�أبوا ،فلما كان الغد غدوا عليه ،فجاء
قنرب فقال :قد واهلل رجعوا يقولون ذلك الكالم .فقال� :أدخلهم .فقالوا كذلك.
فلما كان الثالث ،قال :ف�إن قلتم ذلك لأقتلنكم ب�أخبث قتلة ،ف�أبوا �إال ذلك فقال:
يا قنرب �أع ّني بفعلة معهمَ .فخ َّد لهم �أخدو ًدا بني باب امل�سجد والقرب ،وقال اخفروا
وابعدوا يف الأر�ض ،وجاء باحلطب فطرحه بالنار يف الأخدود ،وقال� :إين طارحكم
فيها �أو ترجعوا .ف�أبوا �أن يرجعوا ،فقذف بهم فيها.
وكان يقال لهذه الطائفة �سبئية ،ن�سبة �إىل كبريهم عبد اهلل بن �سب�أ الذي
�أظهر الإ�سالم وابتدع هذه املقالة .و�إمنا �أحلقنا ه�ؤالء الزنادقة بالق�سمني قبلهم؛
لأنهم ظهروا والإ�سالم َغ ُّ�ض العهد بالوجود كثري الأعداء واملحاربني.

238

الإ�سالم دين الفطرة واحلرية

238

علي بن �أبي طالب ،ابن عم الر�سول وختنه ،و�أ�صل العرتة( )1النبوية،
فلو �أن َّ
�أبقى عليهم� ،أو خفف العقوبة عنهم ،المنحت �آيات التوحيد من ظهر الأر�ض ،وملا
وجد يف العامل �أحد من امل�سلمني ،ولكان للنا�س من علي بن �أبي طالب ،ما كان
لليهود من عزير.
�أما �أمثال هذه الفرق اليوم ،وقد ا�شتد �ساعد الإ�سالم ،وقويت �شوكته
وتبينت للنا�س حقائقه ،و�أ�صوله ،فال خوف عليه منهم ،ولو كرثت جموعهم وعظم
�سلطانهم ،اللهم �إال �إذا �أخذوا يفتنون امل�سلمني عن دينهم بالقتل �أو ال�سجن �أو
التنكيل ،فهناك يحق على امل�سلمني مناه�ضتهم وتقتيلهم �أينما ثقفوهم.
و�أما الذين مل يرتدوا عن ت�أييد الإ�سالم ،ومل يخرجوا عليه ،ومل ين�ضموا
�إىل �صفوف �أعدائه ،ومل يخونوه يف �شيء ،ولكن �أ�ضلتهم بع�ض ال�شبهات ،التي
مل ي�ستطيعوا لها ر ًّدا ،وال�شكوك التي مل يقووا على مدافعتها باحلجة والربهان،
ف�إن �سبيلهم فيما نرى �أال يعتربوا كاملرتدين ،ما داموا مل يهتدوا �إىل ال�صواب ،ومل
الغي.
يقم من �أهل الذكر والعلم من يبينّ لهم فيها الر�شد من ّ
واهلل �سبحانه وتعاىل �أحكم و�أعدل �أن يك ّلف النا�س ما لي�س يف طاقتهم� ،أو
�أن يلزمهم الإميان مبا مل يهدهم وجه ال�صواب فيه .يدرك ذلك من يفقه �سر قوله
تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ]الن�ساء ،[165 /ف�إن الر�سل
( )1العرتة :ن�سل الرجل وع�شريته.
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قد بعثهم اهلل خلليفته وك ّلفهم البالغ املبني� ،إذن فال تكليف �إال حيث البالغ
املبني .ف�إذا ابتلي العامة ب�أمثال بع�ض علماء هذا الع�صر اجلامدين ،وازدحمت
ال�شكوك وال�شبهات على �صدور النابتني من امل�سلمني ،فكيف ي�ؤاخذون �إذا
�ض َّلت �أحالمهم بعد �إذ فقدوا �أركان الإ�سالم ،و�أ�ساطني( )1علمائه الذين يقتدرون
�أن يدرءوا ال�شبهات ،ويهدوا الهائمني ،يف �أودية ال�ضالالت.

(� )1أ�ساطني العلم :العلماء العظماء.

جمود املت�صدين للفتوى

�أقول ذلك بعد �إذ ر�أيت من ال�شبان امل�سلمني ،من كانوا يطرقون �أبواب
�شيوخ العلماء ،ويغ�شون جمال�س �أئمة الإ�سالم ،ال لغر�ض �سوى ا�ستفتائهم يف
بع�ض �أ�صول الإ�سالم ،والفرار �إىل معاقل علمهم وهدايتهم ،يتقون بها هجمات
جيو�ش ال�شكوك والأوهام ،حتى �إذا ا�ستفتحوا عليهم بكلمة واحدة يف ذلك،
ي�صد �أولئك احلائرين عن
�سمعوا من فح�شهم و�سبهم وتقريعهم ،ما كان ّ
جمال�سهم ،وقد تنازعتهم �ضالالت احلرية ،ودفعتهم معاملة ال�شيوخ �إىل الي�أ�س
من بلوغ غايتهم و�صالح عقيدتهم.
ونحن على ثقة من �أنه لو در�س �شيوخ امل�سلمني العلوم الكونية ،وعرفوا
�أ�سرار �سنة اهلل يف خليقته ،ملا كرثت املالحدة وف�شت املنكرات ،فكيف لنا  -مع
جمود ه�ؤالء املت�صدين للفتيا والإر�شاد � -أن ن�ؤاخذ الن�شء ال�صغار وغريهم ،ممن
مل ي�ستوعبوا �أ�صول الدين ،ومل يهتدوا �إىل �صواب اليقني ،وهم عاجزون عن
مدافعة ما ال ِق َب َل لهم به من غارات ال�شكوك وال�شبهات.
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يق�صر
�إنه قد تعر�ض لنف�س امل�سلم �شبهة ال ي�ستطيع دفعها ،على حني مل ِّ
يف التنقيب عن وجه ال�صواب واحلق فيها ،فهل هناك دين غري الإ�سالم ،يحكم
بنجاة هذه النف�س احلائرة ،ويقول ما قال القر�آن﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ﴾ ]البقرة﴿ . [286 /ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ ]الطالق.[7 /
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ ]البقرة [256 /؟ �أفلم يعترب القر�آن ّ
التفكر يف ملكوت
اهلل من كربيات العبادات ،يزدلف بها �إىل اهلل؟ �أو مل يقل ر�سوله ُّ :
«تفكر
�ساعة خري من قيام ليلة» �إىل نحو ذلك مما علم امل�سلمني� ،إن من �أعظم العبادات
قراءة كل ما يعني الإن�سان على معرفة حكم اهلل يف خالئقه ،و�إدراك البدائع
من �صنعته ،ككتب الطب والت�شريح وعلم احلياة وعلم وظائف الأع�ضاء وعلم
النف�س و�أ�شباهها؟ �ألي�س ذلك يخول امل�سلم ،متى �أح�سن النية� ،أن تكون �أكرث
�أيام حت�صيله للعلم ،و�إعماله للفكر ،عبادة اهلل تعاىل وتعر ًفا �إليه ،مبا يفهم من بدائع
�آثاره وما يدرك من دقائق �صنعته؟ �إذن فالإن�سان يف نظر القر�آن كلما ازداد عل ًما
وبحثًا ،ازداد عند اهلل تعاىل اقرتابًا ًّ
وحظا.

مقام القر�آن احلكيم �إزاء العلوم
واملعارف الكونية
كث ًريا ما ن�سمع من خطبائنا الع�صريني ،ونقر أ� يف �صحفنا وجم ّالتنا احلديثة،
ما ميثل لنا العلم والدين كدولتني يف حرب قائمة دائمة ،ال ي�ستقر لها �صلح ،وال
تتخ ّللها مهادنة.
يلهج بذلك �أ�شباه املح�صلني ،وتالميذ �آثار الغربيني ،ممن يطريون لكل
َه ْي َعة( ،)1ويفتنون بكل بدعة ،ولو كبلت عقولهم ب�أغالل التقليد ،واحتب�ست
�أفهامهم عن التدبر والتفكري.
ليت �شعري� ،أفما كان الأجدر مبن منحوا فطرة الإن�سان ،ورفعوا عن مراتب
العجم من احليوان� ،أن يت�ساموا بعقولهم ويتحاكموا �إىل ب�صائرهم فيما يعر�ض لهم
من النظريات؟ بلى ،ولكنهم �أبوا �إال �أن يجمدوا على الثقة باملباحث والأقوال
الغريبة دون �سرب لأغوارها وال تفكر يف مبلغها من ال�صدق ،وما يتبع �أكرثهم
يف ذلك �إال الظن وما تهوى الأنف�س .وليت ه�ؤالء يكتفون بخزي اجلمود �أمام
احلديث فيقفون �إزاءه �سلبيني �صامتني ال يبدون حرا ًكا وال ينتحلون فه ًما ،بل
( )1الهيعة :ال�صيحة املفزعة من العدو.
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نراهم على �ضاللهم الكثيف وجهلهم الفاح�ش ميلئون الف�ضاء بالدعاوى اجلوفاء،
ويدعون لأنف�سهم علوم الأر�ض وال�سماء ثم ال ينفكون يقذفون مع ذلك برجوم
َّ
ويغ�ضون �أب�صارهم حتى عن �آياتها البينات.
تهكمهم و�سخريتهم قدمي امل�أثورات ُّ
جهل ذلك الرهط من املتفيهقني( )1تاريخ الأمم الغربية وم�صدر تقلباتهم
وتطوراتهم التي تعاقبت فيهم ،جهلوا ما انبعث عنه �أحكامهم و�أقوالهم يف خمتلف
املواقف الدينية وال�سيا�سية واالجتماعية ،جهلوا جميع ذلك ،كما جهلوا ،اللباب
من �أمر دينهم وبي�ض ال�صحائف من تاريخ �أ�سالفهم ،وليتهم مع ذلك اجلهل
امل�ؤكد �أن�صفوا الطائفتني ف�س ّووا بينهما ح ًّبا �أو كر ًها ،وانتظموهما يف �سلك واحد
من املعاملة احلرة الربيئة من �شوائب التحيز ،ولكنا جندهم �إذا عر�ض لهم �شيء
لي�س بغربي ل ّووا رءو�سهم وثنوا �أعطافهم ،وقالوا يف عنجهية �شوهاء ونعرة حمقاء:
«ال حاجة لنا مبا مل ي�صدر عن �أوربا ،وال نويل ثقتنا من مل يرد مناهلها ومل يتخرج
على �أ�ساتذتها».
و�إنه حل�سب �أحدهم �إذا ما �شئت �إقناعه �أن تقول له «بذلك يقول امل�سرت
فالن الإجنليزي� ،أو امل�سيو فالن الفرن�سي� ،أو الهر فالن الأملاين» .فليكفينك هذا
وحده م�شقة التدليل وتوفري الرباهني ،ولي�سل�سن لك ذلك جمر ًدا ما �شئت من
�أع ّنة كل ع�صي �شمو�س(.)2
( )1املتفيهقون :املتكربون املتفا�صحون.
(�)2شَ مو�س� :صعب املرا�س.
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ولو �أن �أ�سارى التقليد ممن ت�صدوا لزعامة احلركة الفكرية والنه�ضة العلمية،
كانوا طلقاء العقول� ،أحرار التفكري ،ملا ابتاعوا من حم�صول العقول الغربية �إال ما
�أمنوا غ�شّ ه ،وا�ستوثقوا من نقاء معدنه ،وكمال �صالحه بعد �إذ عر�ضوه على ّ
حمك
االختيار ،وناق�شوا �أ�صحابه دقيق احل�ساب ،وميزوا ما فيه من النافع وال�ضا ّر ،ذلك
كيال يقبلوا قو ًال وال يرف�ضوا ر�أ ًيا �إال و�أفئدتهم مطمئنة و�أقدامهم ثابتة ،ليهلك
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .ولكنها فيما نرى نوبات ع�صبية،
وغ�ضبات جاهلية ،ملكت �أع ّنة قلوبهم ،ولعبت مبوازين �أفهامهم ،ف�أطلقت �أل�سنتهم
بالأراجيف ،و�س ّولت لهم كل ر�أي �سخيف.
زعموا �أنه ال يجوز للدين �أن يقف يف �سبيل الرقي العلمي ،و�أنه �إذا مل يتنح
عن �سبيله ف�ستكون الهزمية املنكرة م�صريه.
كذلكم يقولون �أي�ضً ا فيما يرجفون �إنه ال بد من ف�صل الدولة عن الدين
و�إنَّ حرية الفكر الإن�ساين ت�ستلزم انقالبه ماد ًّيا طليقًا ال يتقيد ب�شيء من قيود
الأديان.
هذه هي الدعائم التي يقيم عليها �أولئك احلائرون والإباحيون يف هذه
البالد و�أ�شباهها �صروح نه�ضتهم ومعاقل دعوتهم ،ولقد بينا مبلغ �ضالل
�أحالمهم يف تلك املقاالت ،وخيبة ما بيتوا من الكيد ال�س ِّيئ لأهل القر�آن،
كما �أو�ضحنا �أن ه�ؤالء ِ
امل�ستخفِّني والطاعنني ،لو كان لهم علم ب�أ�صول القر�آن
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ووقوف على ما ّ
مكن للعقل والوجدان ،و�أر�سى من قواعد احلرية ال�صادقة يف
�سائر �شعب احلياة ،ملا ز ّلت لهم قدم يف مزالق التقليد ،ولفقهوا جالل ذلك
الكتاب الذي يقول﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ]الإ�سراء [36 /والذي
يقول﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ ]النحل.[43 /
معلوم �أن احلكمة يف ظهور الأنبياء والر�سل �صلوات اهلل و�سالمه عليهم،
�إمنا هي دعوة �أممهم ال�ضالة �إىل �إ�صالح ما ف�سد من �أمرها ،ومعاجلة ما مر�ض من
�أخالقها ،وكبح ما جمح من �أهوائها و�شهواتها.
ولقد جاء �أكرث الأنبياء واملر�سلني بر�ساالت خا�صة ،كما جاء بع�ضهم ملعاجلة
�أمرا�ض معينة يف �أقوامهم ،جلها فيما يحدثنا الق�ص�ص اجتماعي وخلقي ومل يكن
يف مو�سوعات ر�ساالت �أكرثهم البحث يف العلوم الكونية والظواهر الطبيعية ،بل
وال النظم والقوانني املدنية.
و�إذا كانت ر�ساالت �أكرث الأنبياء انقطعت بانقطاعهم ،ودر�ست معاملها
بفنائهم ،حتى مل يبق �سبيل �إىل �ضبط ما جاء منها� ،ضبط �إح�صاء وا�ستيعاب،
ف�إن لنا �أن ن�ست�أن�س بتاريخ ر�سالة �سيدنا عي�سى ابن مرمي عليه ال�سالم ،ف�إنها مر�آة
غريها من �سائر الر�ساالت التي �سبقتها.
ظهر امل�سيح عليه ال�سالم يف جزء من اململكة الرومانية ذات القوانني
املدنية والد�ساتري ال�سيا�سية ،بيد �أنه ظهر يف �أمة اليهود ،بعد �أن ان�صرفوا �إىل
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عبادة �أحبارهمَّ ،
وتف�سخت الأخالق عن النفو�س،
وتقطعت فيه �أوا�صر الأرحامَّ ،
وتف�شت املنكرات ،و�أعوز النا�س الرحمة واحلنان ،حتى مل يكد يبقى لهم يف
احلياة من مطلب �سوى املالذ البهيمية وامل�آرب ال�شهوية.
لقد كانت �أمة امل�سيح من اليهود على تلك احلالة يوم جاءهم بالتنفري من
زخرف الدنيا ،وتزهيدهم يف باطل متاعها ،وعندما �ضرب لهم الأمثال والق�ص�ص؛
ليقيم احلرب على ال�شهوات واملاديات التي كانت مالكة لأع ّنة قلوبهم ،وم�ضللة
لعقولهم ونفو�سهم.
ولقد كان من تعاليم �أولئك الأنبياء واملر�سلني ،ومن حذا حذوهم من
امل�صلحني ما جاء عقوبة لأممهم املتفح�شة زج ًرا لهم عن رج�س ال�شهوات التي
عكفوا على مر�ضاتها ،و�أ�سلموا مقاليدهم لها ،حتى �أن�ستهم �أنف�سهم ،وهبطت بهم
احل�ض
�إىل مراتب �سائر احليوان الأعجم .فللعقوبة والتنكيل كان ما جاءوا به من ّ
على الرهبانية ،والرتغيب يف اخل�صاء ،واحلث على �إفناء القوى العقلية والبدنية
بال�صوم املرهق والتعذيب بالتح ّرج عن �أكرث مطالب احلياة .وما كانت �أمثال هذه
التعاليم يف �سبيل امل�صلحة العامة العمرانية ،وال مق�صودة لغري من نزلت فيهم
من �أ�شرار النا�س وعبدة ال�شهوات ،و�إال فهي منق�صة للن�سل ،مذهبة للعمران،
�سبيل �إىل اخلراب والزوال .ولذلك ميكن القول ب�أن ر�ساالت ال�سيد امل�سيح،
و�أكرث من تقدمه من الأنبياء والر�سل الكرام عليهم ال�صالة ال�سالم ،كانت يف
جوهرها مق�صورة على ق�سم اجلهاد النف�سي ،والرتبية اخللقية ،كما �أنها جاءت
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لطوائف من �أقوامهم بعقوبات وزواجر بلغت يف �شدتها وفداحتها مثل الذي بلغه
ه�ؤالء من الف�ساد والفجور.
ومع ذلك مل يكد امل�سيح وكثري غريه ي�أتون النا�س يف الأخالق بد�ساتري
تبني اخلري من ال�شر ،وتو�ضح للنا�س ما يفعلون وما ال يفعلون ،بل مل يكادوا
ي�أتون ب�شيء كبري يف باب العقائد الإلهية� .أفال نذكر كيف ا�ست�أثر رجال الدين
بعد ال�سيد امل�سيح بالأمر ،وكيف اخت�صوا �أنف�سهم بتقرير العقائد ومو�سوعات
الوجدان الإن�ساين ،وكيف و�ضعوا (طقو�س) العبادات ،وح ّرموا على النا�س حق
تف�سري كتب العهدين ،كما حرموا عليهم معار�ضة ما ت�أمر به الكني�سة ،ولو كان
�ضجت الأمم الن�صرانية من هوله ،وثارت
من غري املعقوالت� ،إىل �أ�شباه ذلك مما ّ
للتخ ُّل�ص منه ثوراتها الدموية التاريخية� ،سيا�سية كانت �أو دينية.
�سجل لنا تاريخ الأديان ال�سماوية ،دي ًنا جتاوز تلك احلدود التي
مل نر فيما ّ
و�صفنا ،فتناول �شي ًئا من ال�شرائع املدنية �أو عل ًما بال�شئون الكونية �سوى دين مو�سى
خروجا عن
وحممد �صلوات اهلل و�سالمه عليهما ،وذلك مل يكن فيما يخيل �إلينا ً
احلدود العادية للر�ساالت ال�سماوية� ،إال �أنه ملن تدبره مل ينزل به الروح الأمني
عبثًا ،ومل ير�سله احلكيم العليم اعتبا ًطا وال ف�ضو ًال ،ولكن كان فيمن بعث �إليهم
القوي
هذان الر�سوالن الكرميان من ال�شئون والأطوار ما اقت�ضى �أن ّميدا من ِق َبل ّ
البد منه يف م�صارعة �أفكارهم ال�ضالة ،وهداية عقولهم الهائمة ،و�إ�صالح
العزيز مبا َّ
�شئونهم التعاملية الفا�سدة.
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كان بنو �إ�سرائيل مب�صر مت�أثرين بالتقاليد والعقائد والعلوم والعبادات
امل�صرية ،فكانوا يعبدون الأوثان وال�ص َور ويعلمون من العلوم الكونية ما كان معرو ًفا
بني النا�س يف هذه الديار ،فلما خرجوا �إىل �سيناء ،ومل يكفهم ت�أدي ًبا وال عقابًا ما
القوه يف التيه( )1من �صنوف العذاب وال�شدة ،جاءهم مو�سى ،بعد مناجاة الطور،
بالألواح يدعوهم فيها �إىل توحيد اهلل ،والنهي عن عبادة غريه ،ويح ِّرم عليهم �أن
البد �أن ي�أتيهم ب�شيء من العلوم الكونية ملا كان لهم
ي�شركوا به �شي ًئا .ولقد كان َّ
من الإملام بها والوقوف على نتف( )2من غثها( )3و�سمينها وفا�سدها و�صحيحها،
ف�إذا جاءهم مو�سى مع هذا ب�شيء من ال�شرائع والأحكام التعاملية؛ ف�إمنا جاءهم
ب�سفر التكوين ف�إمنا ذلك لتبديد ما تزاحم يف �صدورهم من ال�ضالالت واخلرافات
امل�صرية والكريتية التي �أبعدتهم عن العلوم بق ّيوم الأر�ض وال�سماوات ،و�س ّولت
لهم عبادة ال�صور والأوثان ،وما يف الف�ضاء من الثوابت وال�سيارات ،و�إذا جاءهم
مبا كان �ضرور ًّيا لهم يف تدبري و�سيا�سة �أر�ض كنعان ،التي كتب اهلل لهم .ولو �أن
مو�سى عليه ال�سالم عا�ش حتى ظهر قومه على الكنعانيني ،واندمج يف نطاق
ملكهم ما �شمله بعد موته حكم يو�شع وداود و�سليمان ،لكن يف توراته اليوم من
الأحكام التعاملية والتعاليم ال�سيا�سية ال�شيء الكثري.
( )1التيه :ال�صلف والكرب.
( )2نتف :بع�ض منه.
( )3غثها :رديئها وفا�سدها.
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وهل كان يف ا�ستطاعة مو�سى عليه ال�سالم ،لوال ما � ّأمده اهلل به من ذلك
العلم وال�شرع� ،أن يعيد �أقوامه الهائمني يف �أودية اجلهالة �إىل حظرية القد�س
الربانية� ،أو ي�شرق على نفو�سهم ال�ضا ّلة بالأنوار الإلهية؟ كذلكم جاءت ر�سالة
مو�سى عليه ال�سالم للبالد� .أما حممد عبد اهلل ور�سوله �إىل النا�س كافّة ،ف�إن
لر�سالته التي دامت ع�شرين عا ًما ونيفًا ،ولدعوته التي �ستبقى ما بقي الإن�سان
يف الأر�ض ،من ال�شئون واخل�صائ�ص واملقا�صد ما ال ي�شاكلها فيه دين وال ت�شبهها
�شريعة.
و�سيكون بحثنا يف هذا املقام خا�صة مبوقف القر�آن �إزاء امل�سائل الكونية
والعلوم العقلية .وال نعني بهذا �أنه جاءنا يف هذه املقا�صد مبا جتيء به الكتب
الفنية ،تبوي ًبا وتف�صي ًال وتدلي ًال وتعلي ًال ،ف�إن هذا كما هو معلوم ما كان يو ًما ما
من املقا�صد الأوىل للكتب الإلهية ،وال من �أغرا�ض الر�ساالت ال�سماوية ،و�إمنا
يعنينا فيما يلي مدى ما بني القر�آن الكرمي والعلوم الكونية من ال�صالت ،وهل
وقف كتاب الإ�سالم يو ًما ما يف �سبيل رقي العلم وحرية الفكر ،كما يت�شدق
اخل َّرا�صون!(� )1أم �أنه على العك�س من ذلك كان حمرر العقول الأ�سرية ،ومنري
الب�صائر املظلمة ،ومثبت الأفكار القلقة ،ومنع�ش الهمم اخلامدة ،وحمرك الأفهام
اجلامدة؟! .كذلك يعنينا �أن ن�صف مقامه يف هذه الأغرا�ض ،و�أن ن�أتي على بع�ض
�آياته التي مل يف�سرها �إال الزمان ،ومل يك�شف دفائنها �سوى ما �أحدثته احلركة
( )1اخلرا�صون :الكذابون.
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العقلية اجلريئة التي انهزمت �أمامها ظلمات التقليد� ،صحيحة ،ونظريات ثابتة ،وما
كان �أكرثها �سوى ظ ِّن َّيات اخرتعها اخليال والتخمني� ،أو �أ�ساطري خراف ّية توارثها
الأخالف عن �آبائهم الأولني.
جاء القر�آن مبا جاءت به �سائر الر�ساالت ال�سماوية من التعريف باخلالق،
وتقرير العقائد ،و أ� ّمهات ال�شرائع ،و�أ�سا�س الأدب والأخالق ،جاء بجميع ذلك،
ق�ص ًدا �إىل هداية العامل الإن�ساين ،و�إر�شاده �إىل ما ي�ضمن له ال�سعادة والنعيم يف
حياته� .إال �أن القر�آن حينما جاء كان النا�س يف جميع الأر�ض ،كما هو معلوم
للم�ؤرخني ،نه ًبا مق�س ًما بني رجال الدين وبني املتغلبني امل�سيطرين.
كذلك كان �ش�أن النا�س يف تلك القرون الو�سطى يوم هبط وحي اهلل يف
مكة بالقر�آن .ف�إذا جاء القر�آن ملا �سردنا من املقا�صد التي نزلت بها الر�ساالت
ال�سماوية الأخرى ،فلقد جاء كذلكم لتحرير العقول الب�شرية من رقّ التقليد
و�إخراج الوجدان الإن�ساين من نطاق احلجر الذي �ضربه من حوله رجال الدين،
جاء لإنها�ض العقل الآدمي وا�ستحثاثه يف �سبيل التفكري والنظر .جاء يحفّز
النف�س الب�شرية وي�سوقها ،لتقر�أ �صحف الطبيعة وتتدبر �آيات �صنعتها البديعة.
بغَّ�ض القر�آن �إىل الإن�سان ،كما �أ�سلفنا ،رذيلة التقليد ،ونعى عليه اجلمود على
�سمى القر�آن ه�ؤالء
ما ورثه �آبا�ؤه الأولون� ،أو �شاءه الأحبار والربانيون ،حتى لقد َّ
�أربابًا ملقلديهم يف �آية﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ﴾ ]التوبة.[31 /
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ولكم عيرَّ القر�آن الغافلني من معطلي العيون عن الإِب�صار والآذان عن
ح�سن اال�ستماع والأفئدة عن الفهم والتدبر ب�أنهم كالأنعام بل هم � ّ
أ�ضل.

عهد البحث والنظر

ين،
جاء القر�آن والنا�س يف الأر�ض بني �أ ّمي ال يعلم الكتاب �إال ظنونًا و�أما ّ
ومق ِّلد ملكت ف�ؤاده تعاليم الأحبار والرهبانيني و�أ�ساطري الآباء الأولني ،و�إباح ّيون
حيث ال قيود ،ا�سرتقتهم ال�شهوات والأهواء ،فهو عد ّو لكل وازع ،وخ�صم لكل
ودهري يقول� :إن هي �إال �أرحام تدلع( )1و�أر�ض تبلع وما يهلكنا �إال الدهر
م�صلحّ ،
ثم قام بجانب ه�ؤالء �أقوام كانوا يرون اخلطر كل اخلطر يف �أن ت�ستنري الب�صائر،
وتتحرر العقول ،و�أن يعرف النا�س �أن النا�س عباد اهلل كلهم لآدم و�آدم من تراب،
و�أن يعلموا �أنه ال تغني نف�س عن نف�س �شي ًئا و�أن اهلل �أقرب �إىل الإن�سان من حبل
الوريد ،يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما يفعلون.
جاء القر�آن والنا�س يف كل �أر�ض كما و�صفت لكم ،فكان البد له من
احليلولة بني �أغوال امل�سيطرين املفرت�سني من �أ�شباه النا�س ،وبني فرائ�سهم امل�سكينة
ال�صرعى ،تلك التي تزعجهم يقظتها ،ويهولهم انتعا�شها ،ويهدم �صروح مطامعهم
فيها بعثها ون�شورها.
( )1دلع ال�شيء� :أخرجه ،واملق�صود هنا� :أرحام تلد.
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ولقد كان ما �شاء احلكيم الرحيم بعباده امل�ست�ضعفني يف الأر�ض ،ف�إن البعثة
املحمدية مل تختم �إ َّال والنا�س كافة طلقاء عق ًال و�ضم ًريا� ،أحرار قو ًال وفع ًال.
بهذا اجلهاد امل�شكور للقر�آن ور�سول القر�آن ُب ِد َئ عهد البحث والنظر وو َّلت
دولة اجلمود ،فوطئت بذلك الأكناف( )1للفل�سفة الإغريقية وحت�صيل علوم الكون
العقلية بعد �أن ماتت �أو كادت .فهي ب�أهل القر�آن عا�شت ،ويف �أر�ض القر�آن منت،
ويف ظل القر�آن ع ّزت و�سادت.
�سلوا التاريخ هل لقيت من القر�آن و�أهل القر�آن فل�سفة هرقليتو�س ودميقريط
و�أنك�ساجورا�س ما لقيته هي نف�سها يف بالد الإغريق التي هي مهد الفل�سفة
ومنبتها؟ � ..أم هل لقيت منهما فل�سفة �سقراط و�أفالطون و�أر�سطو و�أر�سرتخو�س
وكليانتو�س وبطليمو�س ما لقيته من الكني�سة الرومانية فل�سفة ه�ؤالء الأ�ساطني،
ثم فل�سفة العرب بعدهم من اال�ضطهاد واملطاردة؟ ..وهل ا�ضطهد القر�آن و�أهل
القر�آن �أمثال برونو وغاليليو ،و�أمعنوا فيهم تنكي ًال وحتريقًا لغري ع ّلة �سوى �أنهم
احل�س واملعاينة وت�س ّلحوا بالآالت املكربة واملقربة ،ا�ستنكروا
بعد �إذ اعتمدوا على ّ
عتيق اخلرافات و�أعلنوا الدعوة �إىل امل�شهودات و�آذنوا باحلرب والقطيعة �أ�صحاب
الظن ّيات؟

( )1فوطئت بذلك الأكناف :تهي�أت الأحوال.
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ظهر القر�آن �أول ما ظهر يف أ� ّمة �أ ِّم َّية ،مل ت�ألف املباحث العقلية ،ومل تعرف
علوم الكون وامل�سائل الطبيعية ،فلما جاءهم مبا ذكر لهم من �إ�شاراتها �أو �صريح
عباراتها – ومل تت�سع لها مداركهم بعد – ذهبوا يف �أمرها مذهب التفوي�ض والت�سليم
و�أبوا �أن َي ْْقفُوا ما لي�س لهم به علم ،فتقبلوها م�ؤمنني .وتركوا �أمر ت�أويلها وفهما �إىل
�أهل العلم �آخذين بقوله تعاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ ]يون�س،[36 /
وقوله ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ ]الإ�سراء ، [85 /وقوله﴿ :ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ]يو�سف� [76 /إىل �أ�شباه ذلك من الآيات التي علمهم بها اهلل
�أن العقل لي�س بعربي وال عجمي ،و�أن العلم لي�س ب�شرقي وال غربي.
وقف ال�سلف ال�صالح بتعاليم هذه الآيات القر�آنية عند حدود التفوي�ض
فيما مل يعلموا ،حتى فتحت �أبواب بالد الروم لعقول امل�ؤمنني ،بعد �إذ �أعدها
الإ�سالم الغتنام ثروتها العلمية وذخائرها الفل�سفية ،فتفجرت لأهل القر�آن عيونها
الن�ضاخة وتقدمت لأيديهم قطوفها �شهية دانية ،فكان ما �شاء اهلل �أن يكون لعباده
ّ
امل�ؤمنني� ،سبق يف كل م�ضمار ،ونقابة خال�صة لهم يف �سائر �شعب احلياة ،وقيادة
عامة يف ميادين احل�ضارة وال�سيا�سة وال�صناعة والزراعة والأدب وفنون اجلمال.
�أجل! ولكن بقايا ال�صدر الأول ،امل�سمى بال�سلف ،قلقت نفو�سهم يوم ر�أوا
الفل�سفة الإغريقية جتد �سبيلها بني امل�ؤمنني ،حتى ر�أوا الكثري فيها خط ًرا على دين
الإ�سالم ،وحربًا على تعاليم القر�آن ،كما خفّت �إذ ذاك �أحالم طارت بها الأهواء
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والزعازع( )1الفكرية �إىل م�سالك مت�شعبة من ال�شك واالبتداع والإحلاد ،حتى �إذا
ركدت تلك الأعا�صري ،وثابت العقول �إىل ر�شدها ،وامتحن النا�س موقف القر�آن
�إزاءها� ،سكنت النفو�س القلقة ،واطم�أنت الأفئدة امل�ضطربة� ،إذ وجدوا يف �آياته
املحكمة ما كان ُج َّنة لهذا الدين ،ومنا ًرا للمح�صلني ،وحجة قائمة على اجلامدين،
ورجو ًما ل�شياطني املرجفني( )2من اجلاحدين.
ثم �أخذ �أمراء امل�ؤمنني وخلفا�ؤهم وهم الق ّوامون على دين الإ�سالم احلامون
حلماه يهتمون ب�أمر تلك العلوم ،ويرتجمون �إىل العربية ما كان مو�ضو ًعا منها باللغات
الأخرى ،كما �أخذوا يتدار�سونها ،ويقربون من جمال�سهم �أ�ساتذتها وفطاحلها ،ولو
كانوا من غري امل�ؤمنني .ففي ّ
ظل القر�آن و�صادق دعوته احلارة �إىل الدر�س والبحث
عدة قرون ،مل تتخللها وح�شة ومل
والتفكري العميق ،تعانق العلم ودين الإ�سالم ّ
يعوزها �صفاء وال �سالم .وما زال ذلك الأمر قائ ًما يف البالد الإ�سالمية حتى
ف�سدت امللكة العربية ،وعجز النا�س عن تف ُّهم كتاب اهلل و�إدراك تعاليمه ومقا�صده
مب�ستقبل مداركهم وح ّر عقولهم .هناك حيل بني العقول والعلوم ،وبخا�صة يف
فن�صب طائفة من الفقهاء �أنف�سهم للفتيا والتف�سري ،حاجرين على املدارك
بغدادّ ،
�أن تتحرك يف ميادين املعقوالت ،وعلى الأب�صار �أن تتقلب يف �صحائف الأر�ض
وال�سماوات .ومازال �شيوخ الدين ،با�سم الدين هنالك ي�ست�أثرون بكل �أمر،
( )1الزعازع :ال�شدائد.
(� )2أرجف القوم :خا�ضوا يف الأخبار ال�سيئة وذكر الفنت.
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واخللفاء والأمراء الرتك من ورائهم يجنون ثمار اجلهالة التي تف�شت يف �أممهم،
وي�ستغلون العامة من �شعبهم ،ا�ستغالل ُب ْهم الأنعام ،حتى عاد الإ�سالم غري ًبا
كما بد�أ ،وانقلب النا�س �إىل جاهليتهم الأوىل .ولقد حذا امل�سلمون يف هذه النوبة
حذو امل�سيحيني يف البالد الغربية ،ف�أقاموا يف بغداد ما �أقامه الأوربيون يف ممالكهم
من حماكم التفتي�ش و�أوقدوا نريان العداوة والبغ�ضاء على من خالفوهم يف الر�أي
واالجتهاد ،ولو كان مرجعهم يف ذلك كتاب اهلل و�سنة ر�سوله الكرمي فلقد �أو�صدوا
�أبواب االجتهاد �أمام العقول وقطعوا للنا�س يف العقائد والأحكام ب�أ�شياء و�ضعتها
�أيديهم ،ثم قالوا هذا من عند اهلل لي�شرتوا به ثم ًنا قلي ًال ،فويل لهم مما كتبت
�أيديهم وويل لهم مما يكذبون.
احتكرت هذه الطائفة  -وال�سيما يف بغداد  -علم العقائد وال�شرائع وت�أويل
الكتاب وال�سنة ،كما احتكروا علم ال�سنن الكونية واملباحث الطبيعية ،وتبعوا يف
ا�ستبدادهم بالعامة بل بكثري من اخلا�صة �سنن رجال الكني�سة� ،ش ًربا ب�شرب ،وذرا ًعا
وف�سقُوا وكفَّرواَّ ،
وحذروا النا�س عواقب خمالفتهم فيما
بذراع ،فح ّرموا وح ّللواّ ،
ينهون وي�أمرون ،ف�أقاموا بذلك لأنف�سهم �سلطانًا على النفو�س وال�سرائر والعقول،
واتخذوا من مقاماتهم الدينية للرتك املتغ ِّلبني والأمراء اجلاهلني �آالت يبلغونهم بها
م�آربهم ال�سيا�سية ومطامعهم املادية .فلأغرا�ض �سيا�سية �صبغت ب�ألوان دينية كان
�أكرث ما �شهدته بغداد من امل�صادمات واال�ضطهادات الدموية التي قامت با�سم
الدين ،وما هي من الدين يف �شيء ولكنها �شهوات املتغلبني ومطامع اجلبارين،
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ق�ضت ب�أن ّ
يعطل يف بغداد القر�آن ،ويطف�أ بها نوره ال�ساطع الذي جعلها يف عدة
قرون كعبة املح�صلني ،ومثابة امل�ستنريين ،ومهاد تو�أمي العلم والدين.
وملا جاء املغول بغاراتهم ال�ساحقة املاحقة ،كتب الفوز والغلب للجهل
ومت الن�صر لل�سيف على العقل ،فهام النا�س يف �أودية ال�ضالل ،ورجعت العقول
�إىل جاهليتها الأوىل ،انقطا ًعا عن التح�صيل ،وتق ُّي ًدا بالتقليد ،و�أخ ًذا باخلرافات
والأ�ضاليل.
بهذه النظرة العامة التاريخية ملوقف القر�آن �إزاء العلوم العقلية والكونية،
يتبني �أن حياة تلك العلوم وذيوعها يف �سائر البالد التي �شملها ّ
ظل القر�آن كانا
معقودين مببلغ وقوف النا�س على معاين هذا الكتاب ،ومدى �إدراكهم لأ�سراره
و�أخذهم بتعاليمهَّ .
ولعل القارئ الحظ كيف ابتد�أ تق ّل�ص ظاللها عن الربوع
الإ�سالمية ،ومتى انطم�ست معاملها يف احلوا�ضر التي بها كانت زاهية زاهرة،
ت�ضرب �إليها �آباط الإبل من كل �صوب ،ويق�صدها ط ّالب املدينة والعرفان من
�أطراف الأر�ض.
ولقد يدرك امل�ؤرخ الب�صري �أن �أرواح الأمم وعقلياتها ،يعدي بع�ضها بع�ضً ا،
وال�سيما ما كان منها خبيثًا ،فال�شعوب الإ�سالمية يف ال�شرق ،عندما غ�شت
�أب�صارها ظلمات اجلهالة فعل فيها رجال الدين ما فعل يف الغرب رجال الكني�سة
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بامل�سيحيني ،وكم من مرة احتدت �أو تقاربت فيها الأوقات التي كانت تقام فيها
حماكم التفتي�ش يف �أوا�سط �أوربا ،واال�ضطهادات املذهبية يف بغداد وما حولها.
ومايل ال �أحتدث مبا فعل الكاثوليك ب�أمر �شارل التا�سع ملك فرن�سا عام
1572م بالربوت�ستانت من املذابح التي �أح�صيت �ضحاياها ،فبلغت �سبعني �ألفًا
عدا ،مقارنًا ذلك باجلناية الكربى ،التي جناها ال�سلطان �سليم عام 1513م يف
ًّ
بالد العجم ،يوم �أح�صى ال�شيعة يف تلك البقاع بطريقة ِ�س ِّر َّية مل ي�شعر بها �أحد،
حتى �إذا عرفت م�ساكنهم و�أ�شخا�صهم� ،أمر ال�سلطان َف�أُبِيدوا فج�أة عن �آخرهم،
وكانوا نحو �أربعني �ألفًا ،ومل يكن لذلك �سبب� ،سوى الق�صد �إىل �إثارة نف�س عميد
ال�شيعة ال�شاه �إ�سماعيل ملك العجم ،وا�ستفزازه للمحاربة ،طم ًعا يف ملكه ،وق�ص ًدا
�إىل �إبادة دولته .فال�سبب يف هذا املثل كما ترون �سيا�سي بحت ،ظهر للنا�س يف
�شكل ديني .ولهذا املبحث من الأحداث وال�شواهد ما يخرجنا �سرده عما قطعناه
على �أنف�سنا هنا من الإيجاز واالجتزاء بالعجاالت والأمثال.
كذلك كان �ش�أن القر�آن �إزاء العلوم ،وقد كان من مو�سوعاتها العلوم
العقلية من الريا�ضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة ،فهو الذي قام بالدعوة
�إليها ،والرتغيب يف البحث عن دقائقها و�أ�سرارها ،وهو الذي بربكته وجد بني
امل�ؤمنني �آالف من �أمثال :الكندي ،وحممد بن مو�سى اخلوارزمي ،ويحيى بن
�أبي من�صور ،والعبا�س بن �سعيد اجلوهري ،و�أحمد بن كثري الفرغاين ،وجعفر
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ابن حممد البلخي ،ون�صري الدين الطو�سي ،وثابت بن قرة ،وعمر بن اخليام،
وابن �سينا ،و�أبي ن�صر الفارابي ،وابن ر�شد ،واحل�سن بن الهيثم ،و�أ�شباه ه�ؤالء من
فطاحل العلوم الريا�ضية والطبيعية والأثقال واملو�سيقى وغريها.

القر�آن والعلوم احلديثة

مل يبق علينا � -إذن � -إال البحث يف موقف القر�آن الكرمي� ،إزاء ما
ي�سمى الآن بالعلوم ( ،)Sciencesوهل يف طبيعة درا�ستها بالأ�ساليب احلديثة ما
�سدا ال يتعانقان معه ،وقت ً
اال ال يرجوان �سال ًما
يجعل بينها وبني القر�آن وتعاليمه ًّ
البد لنا  -قبل الدخول يف تفا�صيل ذلك البحث  -من
بعده؟ �أجل! بيد �أنه ّ
�أن نع ِّرف لكم معنى كلمة (العلم) امل�ألوف لل�صرف احلا�ضر يف الغرب ُوكثرْ ًا
يف ال�شرق الذي ي�سري على �أثر الغرب يف كل �شيء ،ف�إن لكل زمان ا�صطالحه
نقدم لكم من �أهل �أوربا،
وعرفه ،ولكل عرف حدوده وحكمه .ولنعتمد فيما ّ
ف�إنهم حمدثو هذه الفل�سفة ،ومبتدعو ا�صطالحاتها ،ووا�ضعو تعاريفها ،فنقول :
 -1يقول هك�سلي« :العلم فيما �أعتقد ،لي�س �سوى الذوق الإن�ساين بعد
تربيته وتنظيمه ،ويطلب هذا العلم حقائق الكائنات الطبيعية بوا�سطة
احلوا�س ،مع اال�ستعانة بجميع ما عرف لهذا العهد من �أنواع الآالت
العجيبة املده�شة ،مثل املناظري املكربة ( )Microscopeواملناظري املقربة
( ،)Telescopeوهل �أقيمت اكت�شافات كبلر ونيوتون �إال على تلك
القواعد الثابتة ،قواعد ال�شهود بهذه املناظري؟»
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 -2ويقول الأ�ستاذ بلفور يف خطبة له :
يتوقف «العلم» يف حت�صيله والتثبت منه على املقايي�س فكل ما ال يقبل
خارجا عن حدوده الطبيعية ومعلوم
القيا�س من الأ�شياء ،فهو خارج �أو يكاد يكون ً
�أن احلياة واجلمال وال�سرور لي�ست مما يقا�س ،فهي �إذن ال تكون من مو�ضوعات
«العلم».
 -3ويقول الأ�ستاذ وندل« :العلم � -سواء ا�ستعان بالآالت �أم مل ي�ستعن-
ويح�سه من الكائنات ،وما تهديه �إليه يف
عماده ما يالحظه الإن�سان ّ
املعامل الكيميائية واملعامل الطبيعية التجارب والآالت ،التي ّمتكنه
من انتزاع غوام�ض �أ�سرار الطبيعة من مكامنها العميقة ،مع بلوغها من
الدقة وال�ض�آلة ،ما يكاد يحجبها عن �أب�صار الرائني.
و�إذا �أردنا �أن نبحث يف باطن النظام الآيل للطبيعة �أو يف خارجه� ،أو ق�صدنا
معرفة ما انبعث عنه هذا النظام ،وكيف كان؟ وما م�صريه؟ �أو حاولنا �أن ندرك كنه
هذا الكون ،ومبلغ �شعورنا به ،ومل وجد ومل خلقنا نحن هنا؟ �إذا �أردنا ذلك ،ف�إن
العلم احلديث لي�س لديه جواب عن �شيء منه� ،إذ ال دخل ل�شيء من ذلك يف
احلدود امل�صطلح عليها للعلم ،و�إذا كان ال عالقة للعلم احلديث ب�شيء من تلك
املباحث ،وال جواب لديه من �أمثال ما قدمنا من الأمثلة ،فلي�س بالطبع لأحد ممن
يتكلمون با�سم العلم  -بالطبع � -أن ّيدعي �أن العلم �أقام الربهان على عدم وجود
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اهلل� ،أو �أنه لي�س هناك �أرواح� ،أو �أن هنالك �أو لي�س هنالك بعد هذه احلياة الدنيا
بعث وال ن�شور ،وال جنة وال نار � ...إلخ».
مما اقتب�سناه هنا من �أقوال �أ�ساطني التجديد الغربيني يف تعريف كلمة
«العلم» وحتديد مداها ومو�سوعاتها يتبني �أن من اجلهل الفا�ضح واللغط الطائ�ش
�أن يتعر�ض با�سم هذه الكلمة  -ورقعتها من ال�ضيق على ما ر�أيتم � -إىل املباحث
العقلية البحتة ،وبخا�صة ما وراء الطبيعة منها ،ف�إن «العلم» باملعنى الذي و�صفه
وع َّرفه وا�ضعوه كما �أ�سلفنا ال يعر�ض ل�شيء من هذه املباحث بنفي �أو �إثبات
ال يتناولها بامتحان وال مناق�شة ،وكيف وهو ال ي�صل املح�سو�سات وال يعرف
مو�ضو ًعا غري املاديات ،وال منطقًا �سوى املعامل والآالت.
ولقد وقفت الكني�سة يف بدء بناء «العلم» على تلك القواعد اجلديدة وقفة
املحارب العنيد �أيام حكمت بالكفر �شعبة الإلهيات يف جامعة توبنجن ب�أملانيا
على الفيل�سوف كبلر �سنة 1596م ،و�أ�صدرت حمكمة التفتي�ش قرارها امل�شهور
الذي خال�صته :
� -1إن النظرية القائلة ب�أن ال�شم�س مركز الدنيا و�أنها ال تتحرك من مكانها
هذيان .و�أنها كذلك هرطقة ،لأنها بال ريب مناق�ضة للكتاب املقد�س.
� -2إن النظرية القائلة ب�أن الأر�ض لي�ست مركز الدنيا ،و�أنها غري قا ّرة،
ولكنها متحركة ومتنقلة ،هذه النظرية م�ساوية فل�سف ًّيا ل�سابقتها يف
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هذيانها وخطئها ،ومن الوجهة الدينية تعترب على �أقل فر�ض عقيدة
خاطئة.
ومل تهبط ثورة احلركة العدائية للعلم و�أبحاثه اجلديدة �إال يف نحو الثلث
الأول من القرن ال�سابع ع�شر بعد �إذ �أخذ رجال الدين يتبينون خط�أهم يف فهم
عبارة «العلم» ويفقهون �أن ال عالقة لها بغري املاديات والآليات من الكائنات
�أ�ص ًال ،فهنا نرى ال ِق ِّ�سي�سني الكاثوليكيني :بليالدو وغ�سيندي ،يتوليان عل ًنا يف
الأعوام (1645 – 1639م) الدفاع عن نظرية كوبرنيك ،فال ي�صابان ب�أذى ،وال
يتهمان بهرطقة.
بعد الذي قدمنا يف هذا املقام من البيان ،نو ّد �أن نق ِّرر بكل توكيد �أن موقف
القر�آن الكرمي جتاه «العلم» يف الع�صر احلديث ،هو عني موقفه �إزاء «العلم» يف
القرون الو�سطى �إىل عهد التجديد الغربي ،فهو كما كان قب ًال ال يفت�أ يدعو العقل
�إىل التفكري ،والأب�صار �إىل االعتبار ،والآذان �إىل اال�ستماع ،ثم هو مع ذلك ال
التح�س�س من �أ�سرار الكائنات ،ويحفزهم �إىل الك�شف
ينفك ي�ستدرج النا�س �إىل ُّ
عن غوام�ضها ،والتنقيب عن دقائقها ،فهم بحكم تعاليمه اخلالدة يفقهون �أنهم
مل ي�ؤتوا من العلم �إال قلي ًال ،و�أن اهلل يخلق ما ال يعلمون ،و�أنه لي�س للعلم �صورة
خا�صة وال حدود حا�صرة .كذلكم يجد امل�ؤمنون �أنف�سهم بحكم �آياته احلكيمة
منهيني عن التقليد يف عقائدهم ،وا ّتباع الظن يف �أحكامهم ،وامليل مع الأهواء يف
ت�صرفاتهم.
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على �أنهم مع هذا كله يجدون يف كثري من �آي القر�آن ما ير�شدهم �إىل مواطن
التفكري والبحث ،ويع ّرفهم ما يتطلبون الو�صول �إليه من �أ�سرار العامل ودقائق
حقائقه .و�إذن كان ا�ستق�صاء ما جاء من ناحية النظريات احلديثة يف القر�آن الكرمي،
وبيان القول فيه كما ينبغي مما ال يت�سع له هذا املقام ،ف�إننا نكتفي هنا بالإتيان على
طوائف منها �إجم ً
اال ال تف�صيل له ،و�إيجا ًزا جنتزئ بالإ�شارة فيه .ففي هذه احلدود
التي ر�سمنا لأنف�سنا نقتب�س من الآيات الكرمية ما له عالقة وتنا�سب ب�أمهات
تلك النظريات الفل�سفية .وقبل �إجناز ما وعدناكم هنا نرى �أن جنمل لكم ما �سبق
تف�صيله فنقول :
 -1لي�ست مهمة القر�آن ك�سائر الكتب ال�سماوية البحث يف ال�شئون
الكونية وامل�سائل العلمية والفنية على النحو امل�ألوف يف الكتب
اخلا�صة املو�ضوعة فيها.
 -2ملا جاء القر�آن الكرمي كان يف جزيرة العرب من العقائد الفا�سدة
والعلم اخلاطئ بالكونيات �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما كان منها لدى بني
�إ�سرائيل عندما �أخرجهم مو�سى عليه ال�سالم من م�صر ،فكان من
احلكمة الإلهية �أن يتن ّزل على حممد يف �سبيل ت�صحيح تلك العقائد
واملعلومات �أ�ضعاف ما تن َّزل على مو�سى يف �سفر التكوين .واحلكمة
البالغة يف ذلك �أن الدعوة �إىل توحيد اخلالق ،وتقرير احلق من العقائد،
وقبول ما يلي ذلك من ال�شرائع والأخالق ما كانت لتجد �سبيلها �إىل
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قلوب عرفت للأجرام العلو َّية و�أ�صلها و�ألوهيتها وتزاوجها وما كان من
�أن�سالها يف تكوين هذه الكائنات ونظامها ما قررته العقلية القدمية يف
بالد م�صر والإغريق وما بثته يف جزيرة العرب وما حولها من �أ�ساطري
الآ�شوريني البابليني والكلدانيني� .إذن كان لزا ًما �أن ي�سرتعي القر�آن
النا�س �إىل وجه اخلط�أ يف عقائدهم ،و�أن ي�شككهم يف الباطل الذي
احلجر الذي
اتبعوه ،لأنهم وجدوا عليه �آباءهم ،و�أن يطلقهم بذلك من ْ
�أ�شقاهم و�أحلقهم بالأنعام من احليوان.
 -3كانت �إذن مهمة القر�آن احلكيم ،التي �أرادها لتمهيد ال�سبيل �إىل
التعريف باخلالق ّ
جل �ش�أنه� ،أن يبني للعقول ب�ضرب الأمثال مل تفكر
وفيم تفكر؟ وكيف تفكر؟ فهو يف جهاده هذا كان يخطط �أر�ض العلم
لتقيم العقول الب�شرية عليها �صروحه ال�شاخمة املتينة ،وير�سم اخلطوط
الر�سام مبا يلزم لها من الألوان والظالل
الأ�سا�سية لل�صور كي ميلأها ّ
ومعامل اجلمال.
 -4مل يقف القر�آن الكرمي عند هذا احلد فيما �ضرب لنا من الأمثال يف
بيان بع�ض غوام�ض احلقائق الكونية ،بل جاء يف ذلك بحقائق �أمر
املح�صلني بالت�سليم بها والتفوي�ض فيها ،كما �أمر العقول
الأم ِّيني وغري ِّ
النا�ضجة املقتدرة بطالبها والوقوف على دقائقها والعلم بوجوب
ال�صواب فيها .ثم ن�صح للفريقني �أن يعرتفا بعجز عقولهما ،و�أال يقطعا
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يف �شيء فيما ال تبلغه �أبحاثهم و�سعيهم ،بل يتهمون �أنف�سهم بالعجز
والق�صور ،وي�س�ألون �أهل الذكر فيما ال يعلمون �أو َي ِك ُلون �أمر ما ال
يدركون �إىل من يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري.
� -5إن امل�سيحيني حينما ثاروا يف وجه العلم ونظام احلكم ثورتهم
التجديدية يف �أوربا مل يكونوا لي�شبهوا يف �شيء من مواقفهم تلك �أح ًدا
من ال�شعوب الإ�سالمية ،ف�إمنا كان مبعث حركتهم العنيفة وم�صدر
ثورتهم الدموية� ،أن رجال الكني�سة با�سم الدين حجروا على العقول
والوجدان ،وق َّرروا للكني�سة فل�سفة َح َّرموا على النا�س حتى ا�ستي�ضاح
ما غم�ض عليهم منها .ثم ق َّرروا تكفري من يقول بغريها ،ولو اعتمد يف
ر�أيه على احل�س واملعاينة .حتى لقد كان منهم ميالن�شتون وكريمونيني
اللذان رف�ضا �أن ينظرا �إىل ال�سماء بتل�سكوب (الآلة املقربة).
وقد روي عن غاليليو �أن من تالميذ املذهب الأر�سطي من كانوا ينكرون
وجود �أج�سام علو َّية مرئ َّية بالفعل ،و�أنهم كانوا يعتربون فل�سفة �أر�سطو كتلة واحدة
ال تقبل التفكيك� ،إذا نف�ض منها حجر انهار �سائر بنيانها على �إثره ،فكان ذلك
�سبب مغاالتهم يف التم�سك بها واحلر�ص عليها جمتمعة.
والآن ،وقد فرغنا من هذه املقدمات التمهيدية ،ننجز ما �سبق لنا الوعد به،
فنقول :
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(�أ) تكون جميع �أ�صول الكائنات من زوجني اثنني وبل�سان العلم احلديث
من� :إلكرتون ،وبروتون.
ويف القر�آن﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ ]الذاريات،[49 /

فما من �شيء يف الوجود �إال منه الذكر والأنثى �سواء يف ذلك النبات واحليوان
واجلماد وغريها مما ال نعلم .وجاء يف بيان �إجمال ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ]ي�س،[36 /
ويف عبارة ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ ،من املعاين ما ي�سكن �إليه عقل الإن�سان يف كل
زمان ،وتطابقه كما ر�أينا �أحدث نظرية يف �أ�صول الأكوان.
(ب) تتولد احلياة من املاء.
ويف القر�آن ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ ]الأنبياء ،[30 /فهذه الآية
تطابق العلم احلديث يف هذا املو�ضوع .ولقد وقفت عقول قدماء املف�سرين �إزاء
هذه الآية حائرة قلقة ،فلم تدرك منها ذلك املعنى على ظهوره وو�ضوحه .ولذلك
�صفحا هنا.
وقع لهم يف ت�أويلها خلط كثري ن�ضرب عنه ً
(ج) تعدد الأر�ضني.
مل يذكر القدماء �شي ًئا يف �أمر تعدد الأر�ضني �سوى ما نقله ابن �سينا عن
قدماء حكماء الفر�س من �أن هنالك �أرا�ضي كثرية غري �أر�ضنا ،ومازال الر�أي
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ال�سائد بني �سائر احلكماء والفال�سفة يقول بعدم تعددها ،حتى جاء غاليليو املتوفى
�سنة 1642م مبناظريه املكربة واملقربة ،وكذلك من جاءوا بعده ف�أثبتوا مب�شاهدتهم
العينية ال�صادقة �أن ال�سيارات جميعها �أرا�ض ك�أر�ضنا ،وقد يكون بها ما ب�أر�ضنا
من اجلبال والوهاد واملاء والهواء واخلالئق والعمران .ومل يعتمدوا يف هذا التجويز
�إال على احلد�س والظن ،ف�إن مناظريهم مل تثبت لهم ذلك بعد.
�أما القر�آن فقد �ص َّرح بتعدد الأر�ضني يف �آية ﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ﴾ ]الطالق ،[12 /ففي تف�سري �أبي ال�سعود (من مف�سري القرن
التا�سع للهجرة) �أن اجلمهور على �أنها �سبع �أر�ضني بع�ضها فوق بع�ض .ويف تف�سري
الني�سابوري �أنها �سبع �أر�ضني ما بني كل واحدة منها �إىل الآخرة م�سرية خم�سمائة
عام ويف كل �أر�ض منها خلق � ..إىل �أن قال :وهم ي�شاهدون ال�سماء من جانب
�أر�ضهم وي�شهدون ال�ضياء منها� ،إلخ .ومن �أ�صرح الآيات يف �أن ال�سيارات
�أرا�ض م�أهولة �آية ال�شورى﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ﴾ ]ال�شورى� [29 /إذ املراد بال�سماوات هنا ال�سيارات على ما ي�أتي
لنا من الت�أويل .ومن الآيات الب ّينة يف هذا املو�ضوع قوله تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ﴾ ]امل�ؤمنون.[71 /
ومن ق�صرت عقولهم من القدماء ا�ستبعدوا وجود احليوان يف الأجرام
ال�سماوية ،ولكن نفى الزخم�شري والبي�ضاوي وغريهما ا�ستبعاد �أن يخلق اهلل فيها
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�صنو ًفا من احليوان مي�شون فيها م�شي الإن�سان على الأر�ض ،فاهلل خلق كما قالوا
ما نعلم وما ال نعلم.
(د) ال�سيارات هي التي تدور يف مدارات وهم ّية ،ولي�ست كما يقول قدماء
الفال�سفة ثابتة يف �أفالك دائرة بها ،وهذه الأفالك ال تقبل اخلرق وااللتئام� ،إىل
�آخر ما جاء للقدماء يف و�صفها والتعريف بها� ،أما القر�آن الكرمي فيطابق الفل�سفة
اجلديدة يف �آية ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ ]الأنبياء ،[33 /و�آية ﴿ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ﴾ ]امل�ؤمنون.[17 /
تبث النور والنار من ذاتها وتر�سلهما �إىل
(ﻫ) ال�شم�س ج�سم م�شتعل ُّ
�سياراتها املرتبطة بها و�إن اقت�ضى ذلك �إ�ضاعة �أ�ضعاف �أ�ضعاف ما يحتاج �إليه
كل �س ّيار من �أ�شعتها .والأجرام الكونية جميعها حادثة بالذات والزمان ،وقابلة
للف�ساد والفناء .ومن الثابت باحل�ساب �أن ال�شم�س تفقد من مادتها يف الثانية على
� ّأقل تقدير �أربعة ماليني ِط ّن .وال ينبغي �أن يزعج هذا ع�شاق احلياة الدنيا ،ف�إن
ال�شم�س على هذا احل�ساب حتتاج يف فقدها جز ًءا من مائة جزء من حجمها �إىل
مائة مليون �سنة وخم�سني �ألف �سنة .على �أنها بعد �أن ت�صل �إىل هذه احلالة جندها
ال تزال تر�سل من نورها وحرارتها ما يجعل احلياة يف �أكرث �أجزاء هذه الأر�ض
�صاحلة طيبة.
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ويف القر�آن ما معناه يف ذلك﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ﴾ ] نوح،[16 /
﴿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ ]النب�أ ،[13 /قال مقاتل يف تف�سري الوهج :جممع النور
واحلر ،ويف القامو�س :وهجت النار اتقدت.
ومن الآيات ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ ]التكوير� ،[1 /أي ذهب ح ّرها ونورها ،و�آية
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ .ﭕ ﭖ ﭗ﴾ ]االنفطار ﴿ ،[2 - 1 /ﮨ ﮩ ﮪ.
ﮬ ﮭ ﮮ  .ﮰ ﮱ ﯓ﴾ ]املر�سالت� [ 10 - 8 /إىل �أمثال هذه من �آيات
القر�آن الكرمي .وهنا يجمل �أن �أذكر باخلري �أحد جمتهدي ال�شيعة هبة اهلل امل�شهور
بال�شهر�ستاين ،وهو من علماء ع�صرنا فقد و�ضع كتابًا فيما بني الهيئة احلديثة
والإ�سالم من االت�صال ،ف�أتى على بع�ض مباحث ق ِّي َمة مفيدة يح�سن �أن اقتب�س
منها ما جاء له يف بيان معنى ال�سماء يف القر�آن �إذ يقول:
� -1إذا وردت ال�سماء والأر�ض م ًعا ومفردتني يف �آية ،كان الظاهر من
الأر�ض �أر�ضنا ومن ال�سماوات الكرات والأجرام مطلقًا.
 -2و�إذا ورد لفظ الأر�ض مفر ًدا ومعه ال�سماء جمموعة ،كان الظاهر من
�أر�ضنا ومن ال�سماوات الكرات والأجرام مطلقًا.
 -3و�إذا ورد لفظ الأر�ضني مع ال�سماوات جمموعتني ،كان الظاهر من
الأرا�ضي ال�سماوات والكرات البخارية املحيطة بها.
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هذا وتطلق اللغة كلمة ال�سماء على كل ما يعلو الأر�ض .قال القزويني :كل
ما فوق الأر�ض فهو �سماء ،وقال الطرب�سي يف جممع البيان ،كل ما عالك و�أظ ّلك
فهو �سماء وجملة القول فيما ق�صده القر�آن من كلمة ال�سماء �أن ال�سماء:
 -1نف�س اجلو ك�آية
ﮠ ﮡ﴾ ]الفرقان.[61 /

﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

 -2الأجرام ال�سماوية وال�سيارات كما يف حديث «�إن يف ال�سماء �آدم
ونوحا كنوحكم» ،وكما يف �آية ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ك�آدمكم ً
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ ]ال�شورى.[29 /
 -3ج�سم عظيم مك َّور حميط بالأر�ض ،ولكن اختلف النا�س يف فهم كنهه
واملفهوم من بع�ض الأحاديث �أنها كرة بخارية غازية ،وهذه مع كرة
الهواء التي يف جوفها تتحركان م�صاحبتني للأر�ض بجميع حركاتها،
وفيها يقول الأ�ستاذ فاندايك (جزء ثالث – النق�ش يف احلجر):
«�إنا عائ�شون يف قعر �أقيانو�س(� )1س َّيال معدل عمقه على الأقل مائة مثل
لعمق �أوقيانو�س املاء الغامر للكرة الأر�ضية» ،ويف هذا املعنى جاءت �آية ﴿ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾ ]ف�صلت،[11 /
( )1الأقيانو�س :هو البحر املحيط ،وهي كلمة يونانية.
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ففي مروج الذهب وابن ميثم يف �شرحه على نهج البالغة �أن املف�سرين اتفقوا على
�أن الدخان الذي تكونت منه ال�سماء كان عن تنف�س املاء وتبخره ،ويف ُك ِّل َّيات �أبي
البقاء :كل دخان ي�سطع من ماء حا ّر فهو بخار وكذلك الندى .وبهذا املعنى
�أتت الآيات الكرمية﴿ )1( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ]القمر،[11 /
(﴿ )2ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ]الفرقان ،[25 /و(﴿ )3ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾ ]امل�ؤمنون﴿ )4( ،[18 /ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ ]الأنبياء( ،[30 /وذلك يف ر�أي بع�ض
املف�سرين) وكذلك جاء قول ال�شاعر:
�إذا نزل ال�سماء ب�أر�ض قوم

رعيناه و�إن كانوا غ�ضابا

ولقد ُروِيت بهذا املعنى �أحاديث كثرية تختلف درجات �صحتها ،وفيها
ت�سمى تلك الطبقة البخارية بالبحر املكفوف� ،أي الذي ال يهبط وال ي�سقط لأنه
يف حالة بخارية.
فائدة اجلبال يف الأر�ض وحكمتها �أنها مقام الإن�سان وغريه من الكائنات
احلية �أو �شرط بقائها وحياتها� ،إذ هي اجلزء اجلامد املرتفع الر�أ�سي الثابت املتما�سك
الأجزاء والعنا�صر ال�صلبة .ولوال هذه اخل�صائ�ص وال�صفات ملادت( )1الأر�ض
( )1مادت :دارت وا�ضطربت.
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ببحارها وال�ضطربت ب�أمواجها كما ي�شاهد يف الق�سم املائي منها وهنالك ال يكون
للإن�سان بها م�ستق ّر وال للعمران فيها �سبب وال مكان.
ومن الآيات الواردة يف ذلك املعنى﴿ )1( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ﴾ ]الأنبياء ،[31 /و( ﴿ )2ﭩ ﭪ﴾ ]النب�أ ،[7 /و( ﴿ )3ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ ]النحل. [15 /

وذلك �أن اجلبال ل�صالبتها ومتا�سك عنا�صرها وارتفاعها عن �سطح البحار
تكون للإن�سان مقا ًما ح�صي ًنا ال يهدده طغيان البحار وال يجرتفه م�ضطرب الأمواج.
ثم �أنها ل�شهوقها وخمتلف درجات ارتفاعها لها من الفوائد العظمى وال�شرائط
اجلوهرية ال�ضرورية للحياة والعمران واحل�ضارة ماال يخفى على امل�صلحني .ومن
الدواب
اخلط�أ �أن تتخيل اجلبال كالأوتاد تغرز يف الأر�ض �أو احلائط لرتبط بها
ّ
خ�شية فرارها �أو اخليمة لبنائها و�إقامتها على �أعوادها ،ف�إن هذا املعنى لي�س مما
يخطر للعقل ال�سليم .ومالنا ن�أخذ بهذا الت�أويل ال�سقيم ،ولنا يف معاين الوتد لغ ًة
ما ال يلجئنا �إليه؟
لقد �سمى العرب الهن ّية النا�شزة( )1يف مقدم الأذن وت ًدا ،فيقال «ما �أملح
وتدي �أذنه» كما ا�ستعملوا �أوتاد البالد لر�ؤ�سائها الظاهرين فيها و�أوتاد الفم لأ�سنانه
نحمل كتاب اهلل
املثبتة يف فكيه� .إذن ملاذا يقذف بنا ال�شطط يف الت�أويل حتى ِّ
( )1الهنية النا�شزة :حلمة مرتفعة يف مقدمة الأذن.
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العربي من املعاين ما هو بعيد عن نظمه البديع ومراميه الطبيعية؟ �أفال يعلم
�أولئك �أن اجلبال هي املثبتة يف الأر�ض كما يثبت وتد الدابة �أو اخليمة يف الأر�ض
واحلائط ،و�أن الأمر بهذا ينعك�س عليهم �إذ تكون الأر�ض هي الوتد الذي تثبت
به اجلبال ال العك�س.
ثم ما ع�سى �أن يكون مبلغ ت�أثري اجلبال يف الأر�ض من ناحية حفظ توازنها
ووقايتها ما يحل بها من امليدان واال�ضطراب كما يقول �أولئك الواهمون� .إننا نعلم
�أن اهلل �سبحانه وتعاىل رفع ال�سماوات والأر�ض مبا ّقدر لها من القوانني الكونية وما
�أقام بينها من التجاذب ،فهو الرافع لها ،كما يف القر�آن ،بغري عمد مرئية للأب�صار،
ولكن جعلها �سابحة يف الف�ضاء حمفوظة من ال�سقوط واال�ضطراب وامليدان ،فهي
�سبحا ال يعرتيه ن�شوز وال ُنكوب ما دامت تلك النوامي�س
ت�سبح بقدر يف مدارها ً
قائمة معقودة مب�شيئة مبدع الكائنات وفاطر الأر�ض وال�سماوات ﴿ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ﴾]فاطر.[ 41 /
على �أن نظرة واحدة �إىل ن�سبة ارتفاع �أعظم اجلبال �إىل قطر الأر�ض تدلك
على �أن اجلبال يف الأر�ض ما هي �إال كالهانات النا�شزة يف �سطح ج�سم الإن�سان
ال تقيم ب�ض�آلتها وزنًا العتداله وال توازنه ،ف�إن رفعة تلك اجلبال ال�شاهقة يف كرة
الأر�ض على قلة عددها ترتاوح بني خم�سة �آالف من الأمتار وت�سعة �آالف مرت
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تقري ًبا ،وبعبارة �أخرى ترتاوح بني جزء واحد وبني جزء ون�صف جزء من ثالثة
يق�سم �إليها قطر الأر�ض تقري ًبا.
�آالف جزء مت�ساوية ّ
ومن هنا يتجلى مبلغ �ض�آلة تلك اجلبال يف الأر�ض� .أما احلكمة يف وجودها
فقد �سبق الكالم فيها ،و�إجماله �أن الغر�ض هو �إعدادها لعامل احلياة والعمران يف
كرة الأر�ض وا�ستخدامها لتخفيف البالء واجلهد عن �سكانها من الأحياء و�إقامة
معامل الزينة واجلمال يف �أقطارها وربوعها.
ي�شري �إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ ]ق.[ 7 /
وبعـــد ...

فقد �آن لنا �أن نكتفي مبا قدمنا لكم من العجاالت والأمثال ف�إن يف ا�ستق�صاء
هذه املباحث ما يحتاج �إىل �ضخام املطوالت .فح�سبنا هنا ما تي�سر لنا منها واهلل
امل�سئول �أن يوفقنا �إىل �إكمال هذه املو�ضوعات و�إيفائها حقّها من ال�شرح والبيان
خدمة للدين وهداية للم�ستهدين من امل�ؤمنني.
(مت الكتاب بعونه تعاىل)
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هذا الكتاب
يقدم عبد العزيز جاويش فيه تجديدً ا وتصوي ًبا لفهم الدين وتأويل مصادره ،ومراجعة لألفهام
ال من ذلك مدخ ً
السقيمة والتأويالت الباطلة التي علقت به طوال مسيرته ،جاع ً
ال للنهضة؛ حيث إن
إعادة ذلك الفهم وتلك التأويالت إلى حقيقتها ـ التي تقدِّ م اإلسالم بحسبانه دينًا للفطرة والحرية،
ِ
صالحا لإلنسـانية في كل زمان ومكان،
صـاد ًرا للحريـة ـ يجعل منه دينًا
مناقضـا للفطـرة ُم
ال دينًـا
ً
ً
والكتاب على قسـمين؛ يتناول األول منهما بعض السـمات المهمة في اإلسـالم التي تجعل منه
دينًا يتوافق مع الفطرة ،أما القسم الثاني فيتناول أثر القرآن في تحرير الفكر البشري.
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