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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)� واإلكرتونيًّ

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

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

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

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

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

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

الأمم.

إمساعيل سراج الدين

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

عصمت نصار

الأعظم  والهم  الأكرب،  ال�س�غـل  ًف� ك�ن  ونيِّ ع�ًم�  م�ئة وخم�سني  قرابة  منذ 
للن�بهني من اأبن�ء الطبقة الو�سطى يف م�سر وال�س�م، م�سلمني ك�نوا اأو م�سيحيني، 
هو البحث عن الآلي�ت املن��سبة لتجديد الفكر الديني ال�س�ئد، وحتديث املع�رف 
الثق�فة  وال�سي��سية يف  الأحوال الجتم�عية والأخالقية  واإ�سالح  العلم،  يف دور 

العربية الإ�سالمية. وبعث الأمل واإعداد جيل حلمل راية التقدم واملدنية.

 وقد ا�سطلع بهذا العبء بع�ص الأزهريني وخريجي مدار�ص الإر�س�لي�ت 
)ت1250هـ/  العط�ر  ح�سن  ال�سيخ  ويعد  والأمريكية،  والإجنليزية  ُالفرن�سية 
 -  1849 1323هـ/   -  1266( عبده  حممد  والإم�م  وتالميذه،  1834م( 
 -  1845 1327هـ/   - اجل�سر)1261هـ  ح�سني  وال�سيخ  ومدر�سته،  1905م( 
1909م( من رواد املدر�سة الأزهرية، وميثل الجت�ه الوطني اأحمد ف�ر�ص ال�سدي�ق 
)1219 - 1306هـ/ 1804 - 1888م(، وبطر�ص الب�ست�ين )1235 - 1301هـ/ 
1819 - 1883م(، واإبراهيم الي�زجي )1264 - 1324هـ/ 1847 - 1906م(، 
و�سعيد ال�سرتوين )1266 - 1331هـ/ 1849 - 1912م(، وقد اتفقوا جميًع� 



ع�صمت ن�صار
2222

على �سرورة ال�سري نحو الأمل املن�سود األ وهو العمل على تقدم الثق�فة العربية 
العقدية  والثوابت  واملع��سرة،  الأ�س�لة  بني  جتمع  ث�بتة  بخطوات  الإ�سالمية 

واملتغريات احل�س�رية، وم�سلحة الفرد و�س�لح الأمة. 

املعلم  ر�س�لة  ب�أن  اإمي�نهم  مدى  عن  الإ�سالحية  م�سروع�تهم  عربت  وقد 
العقل  وتوعية  الع�م،  الراأي  تربية  بل يف  فح�سب،  املع�رف  تلقني  تنح�سر يف  ل 
تطوير  على  جميًع�  فعكفوا  النه�سة؛  لواء  حلمل  ال�سبيبة  وتثقيف  اجلمعي، 
املدار�ص، وداأبوا على عقد احللق�ت العلمية، وو�سعوا الدرا�س�ت اجل�دة يف �ستى 

الق�س�ي� النه�سوية. 

وبرز من بني املجددين ال�سوام - اأ�سح�ب الجت�ه الوطني التنويري، الذين 
اأ�س�سوا اجلمعي�ت الوطنية التعليمية اخلريية)1( يف طرابل�ص - ال�سيخ ح�سني اجل�سر 

موؤلف كت�ب »الر�س�لة احلميدية« الذي نقدم له هذه الدرا�سة. 

الط�بع  هو:  الإر�س�لية  اجلمعي�ت  عن  مييزه�  م�  وك�ن  ال�س�م،  بالد  الوطنية يف  اجلمعي�ت  من  العديد  ظهرت   )1(
الوطني الذي يجمع كل عن��سر الأمة مبلله� وطوائفه�، ومن اأ�سهر هذه اجلمعي�ت: اجلمعية ال�سورية 1847م، 
ال�س�م:  بالد  يف  الأدبية  اجلمعي�ت  اأ�سهر  ومن  �سم�ص.  وجمعية  الع�م،  نف�ص  يف  ال�سورية  العلمية  واجلمعية 
جمعية الرب1869م، وجمعية زهرة الآداب1873م، واجلمعية العلمية يف املدر�سة الكلية 1880م، وجمعية 
ب�كورة �سوري� الن�س�ئية 1881م. وقد انبثقت عن هذه اجلمعي�ت الوطنية العديد من اجلمعي�ت التعليمية التي 
يرد اإليه� ال�سبق يف اإن�س�ء املدار�ص الوطنية التي جتمع يف براجمه� الدرا�سية بني العلوم اللغوية والأدبية والعلوم 
التطبيقية والعلوم النظرية احلديثة ب�لإ�س�فة لتعليم اللغ�ت الأجنبية. اأم� الدين فك�ن يدّر�ص اأي�ًس� يف �سعب 
وامل�سيحيني  امل�سلمني  من  النبه�ء  التعليمية  ب�لعملية  القي�م  يف  ا�سرتك  وقد  ومللهم،  التالميذ  لطوائف  تبًع� 
مًع�، ب�لإ�س�فة اإىل بع�ص امل�ست�سرقني. انظر: جورجي زيدان، ت�ريخ اآداب اللغة العربية، دار الهالل، الق�هرة، 

1914م، �ص4 - 38. 
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الدعوي  للخط�ب  رائدا   ً مث�ًل بحق  احلميدية«  »الر�س�لة  كت�ب  ويعد 
الإ�سالمي يف الع�سر احلديث؛ ويرجع ذلك لرباعة �سي�غته وب�س�طته�، وعمق 
العر�ص  منهجيته يف  وطرافة  دقة  اإىل  ب�لإ�س�فة  بنيته،  تن�وله� يف  التي  الأفك�ر 
خ�ٍف  فغري  ملثله،  املع��سرة  ثق�فتن�  افتق�ر  عن  يك�سف  الذي  الأمر  واملع�جلة؛ 
على اأحد من �سب�ب مثقفين�، تلك احلرية، وذلك التخبط الذي اأ�س�بهم من 
جراء اخلط�ب�ت الدع�ئية التي يقود اأ�سح�به� التع�سب املذهبي ت�رة، واجلهل 
مبق��سد ال�سريعة ت�رة ث�نية، والأهواء ال�سي��سية ت�رة ث�لثة، والتقليد غري امل�سئول 
تقدمي  على  كله، حر�سن�  لذلك  ت�رة خ�م�سة؛  ال�سهرة  والطمع يف  رابعة،  ت�رة 

هذا الكت�ب.

ظهر  التي  الثق�فية  البنية  الك�سف عن  الت�لية  ال�سطور  نح�ول يف  و�سوف 
م�  اأ�س�لة  لتو�سيح مدى  ك�تبه؛  م�سنف�ت  بني  مك�نته  واإبراز  اخلط�ب،  هذا  فيه� 
ا�ستمل عليه من اأفك�ر، وذلك قبل حتليل بن�ئه وبنيته، وتو�سيح اأثره يف مع��سريه 

والكت�ب�ت الالحقة عليه.

اأوًل: حياته وع�صره

ولد ال�سيخ ح�سني بن حممد بن م�سطفى اجل�سر احلنفي اخللوتي الطرابل�سي 
ع�م )1261هـ/ 1845م( يف بيت م�سلم اأ�س��سه التقوى، واأ�سواره الورع، و�سقفه 
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ف�ت الأبرار من  َ و�سِ احلي�ء امل�ستمد من خ�س�ل امل�سطفى - �سلى اهلل عليه و�سلم،
اأ�سفي�ء العب�د الذين اأحبوا اهلل بقدر زهدهم يف زيف بهرج احلي�ة ومت�عه� ولهوه�، 
 -  1792 1262هـ/   -  1207( الطرابل�سي  اجل�سر  م�سطفى  بن  حممد  ف �أبوه 
اأ�سراف دمي�ط  1845م( املكنى ب�أبي الأحوال، وترد ع�ئلته اإىل بيت امل�ئي من 
يف م�سر املنت�سبني اإىل ال�سيخ اأحمد الرف�عي. وك�ن ال�سيخ حممد من املج�ورين 
الأزهريني، ح�فًظ� للقراآن، وحم�فًظ� على طريقة اأبيه ال�سيخ م�سطفى اخللوتي)1( يف 
الزهد والت�سوف، ول يعرف على وجه الدقة متى نزحت ع�ئلة اجل�سر من دمي�ط 
ال�سرعية  العلوم  يف  الب�ع  بطول  اجل�سر  حممد  ال�سيخ  عرف  وقد   ،ُ طرابل�ص اإىل 
واللغوية، ذلك ف�ساًل عن من�قبه وكرامته يف الت�سوف، وت�س�حمه مع الأغي�ر، وبره 

للمخ�لفني يف اجلن�ص والدين.

اأبوه  م�ت  فقد  والده؛  على  اجل�سر  ح�سني  يتتلمذ  األ  الأقدار  و�س�ءت 
ت�أديبه  ف�أح�سن  اجل�سر،  م�سطفى  ال�سيخ  عمه  فكفله  اأ�سهر،  بت�سعة  ولدته  بعد 
اخللوتية هي اإحدى الطرق ال�سوفية التي ظهرت يف تركي�، وتن�سب اإىل جم�عة من الفقه�ء، منهم: جم�ل الدين   )1( 
اإ�سم�عيل بن عبد اهلل يف تركي� )ت 899هـ/ 1494م(، وكرمي الدين حممد بن اأحمد يف م�سر )ت 986هـ/ 
اأحمد البهوتي يف م�سر )ت  اأحمد يف دم�سق )ت 1071هـ/ 1661م(، وحممد بن  1578م(، واأيوب بن 
اخللوتية  الطريقة  وترد  اجل�سر،  حممد  وال�سيخ  الطرابل�سي  الرافعي  حممود  وال�سيخ  1678م(،  1088هـ/ 
ا�سطالًح� اإىل مق�م اخللوة، حيث يقيم الع�بد منفرًدا للري��سة الروحية والتعبد واملن�ج�ة حتى ت�سفى نف�سه 
اأم�رات الو�سل والأن�ص الإلهي.  اأريحته. واخللوة عند الق�سريي �سفة اأهل ال�سفوة والعزلة وهي من  وتطهر 
ويعرفه� ال�سيخ اأحمد بن حممد ال�س�وي امل�لكي اخللوتي احلفني ب�أنه� طريقة جليلة املقدار ع�لية املن�ر يخت�ص 
به� الأخي�ر ويت�سف به� الأبرار، وهي الأقرب للو�سل اإىل رب الربية؛ لأنه� ا�ستملت على ذكر اهلل وال�سالة 
وال�سالم على ر�سول اهلل. ويرد ال�سيخ ح�سني اجل�سر الطريقة اخللوتية اإىل اجلنيد بن حممد البغدادي واحل�سن 

. الب�سري والإم�م علي بن اأبي ط�لب و�سنة النبي
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به  فدفع  ال�س�بعة،  اأمته جتويًدا يف  الرابعة من عمره حتى  وهو يف  القراآن  وحتفيظه 
النبوغ  �سم�ت  فيه  ومل� وجد  احل�س�ب،  واأ�سول  اللغة  قواعد  ليتعلم  الُكت�ب  اإىل 
راح يعده لاللتح�ق ب�لأزهر، وقد مت له ذلك وهو يف الث�منة ع�سرة من عمره، وقد 
اأنه قد ورث من اأبيه مكتبة زاخرة مبئ�ت امل�سنف�ت  �سرح ال�سيخ ح�سني اجل�سر 
الفقهية واللغوية والأدبية، وذلك ف�ساًل عن الكتب ال�سوفية، الأمر الذي مكنه 

من التفوق على اأقرانه اأثن�ء درا�سته ب�لأزهر)1(.

اأ�سوله� اإىل ع�ئلة  اأغ� رم�س�ن، وترد  اأم� والدته فهي ال�سيدة خديجة علي 
عبد ال�سالم بن ب�سي�ص البريوتي، وقد توفيت قبل اأن يبلغ ح�سني اجل�سر الع��سرة 

من عمره.

دارت  التي  احلرب  اجل�سر  �س�هد ح�سني  )1277هـ/ 1860م(  ع�م  ويف 
بني بع�ص الطوائف)2( الإ�سالمية وامل�سيحية، التي اجت�حت املدن ال�سورية، وقد 

وم�  ببريوت، 1306هـ، �ص28  الأدبية  املطبعة  اجل�سر،  ال�سيخ حممد  من�قب  الفكر يف  نزهة  اجل�سر،  ح�سني   )1(
بعده�، �ص50، 51 وم� بعده�، �ص76، �ص238 - 239.

و�سوري�،  و�سيدا  وطرابل�ص  بريوت  وتتمركز يف  واجلم�عة  ال�سنة  اأهل  هي:  ال�سورية  البالد  يف  الطوائف  اأهم   )2(
وال�سوف،  التيم  وادي  وتتمركز يف  الدروز  وط�ئفة  لبن�ن،  بجنوب  وتتمركز يف جبل ع�مل  الإم�مية  وال�سيعة 
وط�ئفة العلويني وتتمركز يف جبل بعل، وط�ئفة ال�سيعة الإ�سم�عيلية ولي�ص لهم مركز معني، وط�ئفة املوارنة، 
�سوري�  يف  وتتمركز  الك�ثوليك  الروم  وط�ئفة  لبن�ن،  و�سم�ل  بريوت  يف  وتتمركز  الأرثوذك�ص  الروم  وط�ئفة 
يف  تتمركز  الك�ثوليك  والأرمن  اللبن�ين،  وال�س�طئ  زحلة  يف  تتمركز  الأرثوذك�ص  الأرمن  وط�ئفة  وبريوت، 
زحلة وال�س�طئ اللبن�ين، وط�ئفة ال�سري�ن الأرثوذك�ص، وط�ئفة ال�سري�ن الك�ثوليك، وط�ئفة الكلدان تتمركز يف 
بريوت، وط�ئفة الالنني ال�سليبيني، وط�ئفة الإجنيليني وتتمركز يف بريوت، وط�ئفة الأقب�ط الأرثوذك�ص، وط�ئفة 

الأقب�ط الك�ثوليك، وط�ئفة الأ�سوريني....
نقول زي�دة، اأبع�د الت�ريخ اللبن�ين احلديث، املنظمة العربية للرتبية والثق�فة والعلوم، معهد البحوث والدرا�س�ت 

العربية، الق�هرة، 1972م، �ص86 - 108.
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والإجنليز  والرو�ص  الفرن�سيني  امل�ست�سرقني  بع�ص  نريانه�  واأ�سعل  عليه�  �ص  حرَّ
)1255هـ/  ع�م  منذ  ت�سعى  ك�نت  التي  وامل��سونية  ال�سرية  اجلمعي�ت  مب�س�عدة 
1839م( اإىل و�سع قوانني مدنية و�سرائع د�ستورية مل�س�واة الطوائف غري الإ�سالمية 
ب�مل�سلمني يف احلقوق والواجب�ت، وعلى الرغم من ظهور العديد من خط �سريف 
ب�مل�سلمني،  الإ�سالمية  الطوائف غري  مب�س�واة  تق�سي  التي  )الفرم�ن�ت(  هم�يوين 
وتعديل الق�نون التج�ري وق�نون العقوب�ت، بداية من ع�م )1256هـ/ 1840م( 
ُت املدنية مل يعمل به�، الأمر  حتى )1272هـ/ 1856م(؛ ف�إن هذه الإ�سالح�
الذي دفع املوارنة اإىل اإعالن الع�سي�ن والتمرد، ف�أوعز بع�ص الع�سكر العثم�نيني 
اإىل ط�ئفة الدروز ب�لت�سدي لهذا الع�سي�ن، فن�سبت احلرب وو�سل عدد �سح�ي�ه� 
والبيوت  والأديرة  والكن�ئ�ص  امل�س�جد  مئ�ت  َبت  وُخرِّ قتيل،  اآلف  ع�سرة  نحو 
امتدت  ثم  الذهب،  اإجنليزي من  نحو 4 ماليني جنيه  اخل�س�ئر  وبلغت  واملت�جر، 
اخل�س�ئر.  حجم  اأو  القتلى  عدد  الدقة  وجه  على  ُيعرف  ول  �سوري�،  اإىل  احلرب 
واقرتحت الدول الأوربية ت�سكيل قوة لردع الثوار واإيق�ف احلرب، غري اأن فوؤاد 
ب��س� الق�ئد العثم�ين )1230 - 1286هـ/ 1814 - 1869م( ب�در اإىل الأرا�سي 
ال�سورية على راأ�ص جي�ص جرار ف�أخمد احلرب، وقلده الأمري عبد الق�در اجلزائري 
)1223 - 1301هـ/ 1808 - 1883م( و�س�ًم� نظري جهوده يف حم�ية الأقلي�ت 

وتهدئته من غ�سبة الثوار، وعقد حمكمة ع�سكرية ملن ت�سببوا يف هذه احلرب.
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وقد راقب ح�سني اجل�سر كل هذه الأحداث عن كثب، وفطن لألعيب 
قيمة  كذلك  واأدرك  ال�س�م،  بالد  يف  امل�ست�سرقني  ومق��سد  الغربيني،  ال�س��سة 
الت�س�مح امِللِّي، و�سرورة غر�سه يف الراأي الع�م، وذلك قبل املط�لبة بحقوق املواطنة. 
وات�سل اآنذاك ب�ملعلم بطر�ص الب�ست�ين )1234 - 1301هـ/ 1819 - 1883م(، 
يجب  م�  اإىل  طرابل�ص  �سب�ب  من  ورف�قه  لإر�س�ده  اجلزائري  الق�در  عبد  والأمري 
امل�سيحية  ال�سريعتني  اأن  ف�أخرباه  ال�سورية،  والوئ�م لالأرا�سي  ال�سالم  ليعود  فعله 
والإ�سالمية تدعوان اإىل الت�س�مح مع الأغي�ر، واأن كليهم� يحرم العدوان والقت�ل 
التي  هي  الوطن  لهذا  الولء  وعدم  والتع�سب  اجلهل  اأن  غري  الآمنني،  وترويع 
دفعت روؤو�ص الفتنة من املت�جرين ب�لدين اإىل الإيق�ع بني امل�سيحيني وامل�سلمني 
بتخطيط من الغرب�ء الط�معني يف ثروات لبن�ن واأرا�سيه، وعليه ف�ل�سبيل لإ�سالح 
الن�صء  ونفو�ص  قلوب  والت�س�مح يف  احلب  وغر�ص  والتوعية  التعليم  هو  ف�سد  م� 
وال�سيوخ، واإيق�ظ ال�سعور ب�لولء والنتم�ء للوطن، والعمل من اأجل م�سلحته. 
ووجد ح�سني اجل�سر ورف�قه من امل�سلمني وامل�سيحيني يف اجلمعية الوطنية التي 

اأ�س�سه� بطر�ص الب�ست�ين خري معني لإع�دة الوئ�م بني اأبن�ء ال�س�م. 

تقيمه�  ك�نت  التي  املنتدي�ت  ح�سور  على  اجل�سر  ح�سني  حر�ص  وقد 
اجلمعي�ت العلمية والأدبية واحللق�ت البحثية التي ك�ن يعقده� امل�ست�سرقون.

ويف ع�م )1280هـ/ 1863م( نزح اجل�سر اإىل م�سر ليلتحق ب�لأزهر، وتتلمذ 
على يد كب�ر �سيوخه اآنذاك، ومنهم ال�سيخ الأديب ح�سني املر�سفي )ت1307هـ/ 
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1889م(، ف�أخذ عنه �سال�سة الأ�سلوب ووحدة ال�سي�ق وترابط الن�سق يف الكت�بة، 
ذلك ف�ساًل عن احلر�ص على و�سوح الفكرة والبتع�د عن الوح�سي من الألف�ظ، 
والغريب من امل�سطلح�ت، وت�أثر مبنهجه كذلك يف �سي�غة اخلط�ب على املنحى 
الفرن�سي الذي يعول يف التق�سيم املر�سل على الأفك�ر دون العب�رات. واأخذ عن 
 - - 1323هـ/ 1832  احلنفي )1248  الف�روقي  الرافعي  م�سطفى  الق�در  عبد 
على  والتعويل  ال�سرعية  الأحك�م  ا�ستنب�ط  علم  ال�سوام،  رواق  �سيخ  1905م( 

العقل يف فهم مق��سد ال�سريعة.

ن�س�بة  الدائم  عبد  حممد  حممود  ال�سيخ  كتب  على  كذلك  تتلمذ  وقد 
الطرابل�سي ال�س�فعي)1( )1228 - 1308هـ/ 1813 - 1890م( يف علم اأ�سول 

� ووف�ء. احلديث، و�س�حبه بعد عودته اإىل موطنه، وظل من اأكرث مريديه ُحبًّ

وخالل هذه الفرتة تعرف ح�سني اجل�سر على اآراء ال�سيخ ح�سن الطويل 
الدعوة  منه�ج  لتجديد  وم�سروعه  1899م(   -  1834 1317هـ/   -  1250(
األ  عليهم  ينبغي  ال�سريف  الأزهر  من خريجي  املعممني  اأن  ف�أدرك  الإ�سالمية، 
يق�سروا دورهم على حتفيظ القراآن واإدارة الكت�تيب واإق�مة ال�سع�ئر ووعظ الن��ص 
فح�سب، بل يجب عليهم اأي�ًس� ال�سطالع ب�لدف�ع عن الثوابت العقدية والأ�سول 

� رائًدا ودوره يف حركة الإ�سالح  ح�سن �سالمة حممد اجلوهري، ال�سيخ العالمة ح�سني اجل�سر مفكًرا اإ�سالميًّ  )1(
2000م،  ع�م  �سم�ص،  عني  ج�معة  الرتبية  كلية  م�ج�ستري،  ر�س�لة  من�سور،  غري  بحث  الديني،   والتجديد 

�ص38 - 41.
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املب�سرين  من  واملتع�سبني  امل�ست�سرقني  �سد هجم�ت غالة  الإ�سالمية،  ال�سرعية 
من  وال�س�طحني  واجل�نحني  الإحل�دية)1(  امل�دية  الفل�سف�ت  واأ�سح�ب  الن�س�رى 
اأ�سح�ب البدع، واأدرك اأن املن�هج الأزهرية ل تكفي يف ميدان املح�ججة والتن�ظر 
والآي�ت  واجل�حمني،  الك�فرين  بقدح  املفعم  اخلط�ب  اأ�سلوب  واأن  الأغي�ر،  مع 
والأح�ديث التي تثبت بطالن معتقداتهم ل متكن الداعية الإ�سالمي من من�ظرة 
اخل�سوم، وال�ستن�د على م� ل يوؤمن به املع�ند وال�س�ك، وعليه، يجب ت�سلح الداعية 
املُن�ظر،  يثبت خط�أ  الذي  ب�لربه�ن  وي�أتي  ليقيم احلجة  والعلم  والفل�سفة  ب�ملنطق 
الفل�سفة:  على  الداعية  اطالع  �سرورة  عن  الطويل  ح�سن  ال�سيخ  اأقوال  ومن 
»احلكمة �س�لة املوؤمن يلتقطه� حيث يجده�، ول خف�ء اأن العلوم والفنون اإمن� هي 
م�س�ئل واأحك�م ل ينفع جمرد فهمه� والتلفظ به�، واإمن� الن�فع التعلق به�، والتخلق 

لقد ذاعت الفل�سف�ت امل�دية والو�سعية والإحل�دية بني املثقفني يف تركي� وال�س�م وم�سر على يد دوائر ال�ست�سراق،   )1(
وذلك منذ العقد الث�لث من القرن الت��سع ع�سر، واأ�سهر هذه الفل�سف�ت: فل�سفة فيورب�خ )1804 - 1872م(، 
وبخرن )1824 - 1899م(، واأوج�ست كونت )1798 - 1857م(، وجون �ستوارت مل)1806 - 1873م(، 
واآرن�ست ل�ص )1837 - 1885م(، وبودل )1848 - 1914م(، وت�س�رلز داروين )1809 - 1882(، وهرني 
هك�سلي )1825 - 1895م( وهربرت �سبن�سر )1820 - 1903م(، ونيت�سه )1844 - 1900م(. وقد ا�سطلع 
ال�سيخ ح�سني اجل�سر على العديد من املق�لت التي خل�ست مذاهبهم يف ال�سحف الرتكية ويف اجلمعي�ت 
الأدبية التي ك�نت تعقد يف بريوت وطرابل�ص وكذا يف اجل�معة الي��سوعية واجل�معة الأمريكية ببريوت، ب�لإ�س�فة 
اإىل كت�ب�ت رزق اهلل ح�سون احللبي الأرمني )1825 - 1880م( عن اأحوال امل�سلمني وعق�ئدهم، وذلك يف 
يروج  ك�ن  الذي  اللث�م«  »ح�سر  كت�ب  يف  جمعه�  التي  مق�لته  وبع�ص  ب�لنف�ث�ت،  املعنون  الق�س�سي  نظمه 
للنزع�ت الإحل�دية ب�لتن�سيق مع اجلمعي�ت الرو�سية، ويبدو ذلك وا�سًح� يف تعقيب�ت ال�سيخ ح�سني اجل�سر يف 

ردوده على كت�ب�تهم يف »الر�س�لة احلميدية«. 
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ب�أخالقه� والتحقق بحق�ئقه�، واإل فقد ح�دوا عن ال�سواب، ونبذوا الكت�ب وح�ر 
املداوي يف عالج املخ�لف، ژہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓژ ]النور/ 40[)1(«.

ثم ع�د ح�سني اجل�سر اإىل طرابل�ص ع�م )1284هـ/ 1867م(، وك�ن �س�غله 
ال�سحيح،  ال�سلفي  الفكر  عن  تعرب  التي  الإ�سالمية  املدر�سة  ت�أ�سي�ص  هو  الأول 
حيث الو�سطية يف العب�دة والعتق�د، وفهم مق��سد ال�سريعة، والت�س�مح مع الأغي�ر 
اإىل  والدعوة  واملعقول،  واملنقول  والعلم،  الدين  بني  التع�ر�ص  ودرء  واملخ�لفني، 
اجلدل،  يف  التع�سب  عن  والبتع�د  احل�سنة،  واملوعظة  ب�حلكمة  الر�س�د  �سبيل 
والنت�س�ر للحق، والرد ب�حل�سنى على املخ�لفني. وقد �سعى اإىل ذلك مراًرا عن 
طريق درا�سته للكتب الفل�سفية املرتجمة)2( والنظري�ت العلمية احلديثة، وكت�ب�ت 
اأبيه،  عن  ورثه�  التي  الرجبية  للمدر�سة  جتديده  ثم  واملب�سرين،  امل�ست�سرقني)3( 

ج��سي�رويل،  اأفندي  اإ�سكندر  اأفندي ح�سن،  اأحمد  ترجمة  والأدب،  الرتبية  املنتخب يف  القول  بك،  بلتييه   )1(
تق�ريظ، املطبعة الأمريية ببولق، الق�هرة، 1309هـ.

من اأهم الكتب الفل�سفية املرتجمة اإىل العربية وامل�سنفة يف القرن الت��سع ع�سر يف الثق�فة ال�س�مية: الإلي�ذة   )2(
1854م،  و»املراهقة«  1852م،  »الطفولة«  تول�ستوي  وكتب  الب�ست�ين،  �سليم  برتجمته�  وق�م  لهومريو�ص، 
الن�سوء  و»فل�سفة  قبعني،  �سليم  برتجمته�  وق�م  الرو�سية  عن  1889م  كريت�سر«  و»حلن  1856م  و»ال�سب�ب« 
برتجمته  ق�م  الذي  �سقراط«  »حي�ة  وكت�ب  �سميل،  �سبلي  برتجمته  وق�م  الإجنليزية  عن  لبيخرن  والرتق�ء« 
يو�سف قزم� خوري... ذلك ف�ساًل عن ع�سرات املق�لت يف ت�ريخ الفل�سفة التي كتبه� اأديب اإ�سح�ق ويعقوب 

�سروف و�سليم الب�ست�ين وجورجي زيدان يف الفرتة املمتدة من 1886م اإىل 1905م.
اأهم امل�ست�سرقني يف بالد ال�س�م: الفرن�سيون: كو�س�ن دي بر�سف�ل )1795- 1871م(، ولوي�ص اإم�يل �سيديليو   )3(
)1808 - 1875م(، وجول موهل )1800 - 1876م(، وال�سري فران�سوا الفن�ص بلن )1817 - 1878م(، 

وغ�ر�سن دي تل�سي )1794 - 1879م(. 
الأمل�ن: اإيفلد )1803 - 1875م(، وهرم�ن روديفري )ت 1877م(، وفلي�سر )1801- 1888م(، وغو�ست�ف 

فيل )1808 - 1889 م(.=
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اجل�مع  يعقده� يف  التي ك�ن  والدرو�ص  اخللوتية،  زاوية  اأم�م  ببيته  ملحقة  وك�نت 
ًأخريا بت�أ�سي�سه للمدر�سة  املن�سوري الكبري وج�مع �سيف الدين طين�ل بطرابل�ص، وا
الوطنية  املدر�سة  اإغالق  عقب  1880م(  )1297هـ/  ع�م  الإ�سالمية  الوطنية 
اجلمعية  فيه  ت�أ�س�ست  الذي  الع�م  وهو  الب�ست�ين،  بطر�ص  املعلم  اأ�س�سه�   التي 
الوطنية)1( - كم� اأ�سرن� - التي ك�نت مث�ًل للوحدة الوطنية والت�س�مح الديني، غري 
=الرو�ص: دمي�جن، و�سراموا، وبوت�ج�نوف، بردورن )1805 - 1881م(، وكرك��ص )1835 - 1888م(، واإ�سكندر 

ت�سو�سكو)1804 - 1889م(. 
الإجنليز: اإدورد ب�ملر )ت 1883م(، وليم ريت )1830 - 1888م(، وليم ت��سولي�ص )ت 1889م(، وريت�سرد 

بريتون )ت 1890م(. 
الإيط�ليون: مي�س�ل اأم�ري )1806 - 1889م(. 

 لوي�ص �سيخو، ت�ريخ الآداب العربية يف القرن الت��سع ع�سر، من�سورات دار امل�سرق، بريوت 1925م، �ص183 - 
.185

الإجنيلية  الإر�س�لي�ت  مدار�ص  �سوى  تعليمية  مدار�ص  ال�س�م  ببالد  ع�سر  الث�من  القرن  يف  نلمح  نك�د  ل   )1(
والك�ثوليكية ومك�تب املوارنة، اأم� املدار�ص الإ�سالمية الأولية فك�نت اأقرب اإىل الكت�تيب التي ك�نت تعلم 
انت�سرت املدار�ص الأولية الإ�سالمية يف ظل  القراآن، وقد  العربية ومب�دئ الإ�سالم وحتفيظ  اللغة  فيه� قواعد 
حكم اإبراهيم ب��س� بن حممد علي حتى ع�م 1840، اأم� املدار�ص الأهلية فك�نت تلحق ببيوت الأثري�ء، وك�نت 

ق��سرة على تعليم اأبن�ء الأعي�ن، وك�ن املعلمون يدر�سون فيه� العلوم اللغوية وال�سرعية واملنطق والت�سوف.
اأم� املدر�سة الوطنية فتجمع الدرا�س�ت التي تن�ولت ت�ريخ التعليم يف بالد ال�س�م على اأن بطر�ص الب�ست�ين هو 
الذي اأن�س�أه� ملحقة ببيته، وقد ذهب اإىل هذا الراأي جورجي زيدان وف�يز علم الدين القي�ص، اأم� ال�سيخ حممد 
اأنه ك�ن يذكر هذه املدر�سة ب��سم  ت�أ�سي�سه�، واملالحظ  اأن ال�سيخ ح�سني اجل�سر �س�رك يف  ر�سيد ر�س� فيوؤكد 
»املدر�سة الوطنية الإ�سالمية«، ويرد بع�ص الب�حثني ت�أ�سي�سه� اإىل نف�ص الت�ريخ اأي ع�م 1863م، واأغلب الظن 
اأن ال�سيخ ح�سني اجل�سر قد �س�رك يف ت�أ�سي�ص اجلمعية الوطنية وعمل معلًم� يف مدر�سته� بعد عودته من الأزهر، 
� اأقرب م� يكون لنظ�م الكلي�ت اجل�معة الفرن�سية؛ اإذ ك�ن الط�لب له  تلك املدر�سة التي اتبعت نظ�ًم� تعليميًّ
احلرية يف اختي�ر معلمه وانتخ�ب بع�ص املواد الختي�رية ول�سيم� اللغ�ت الأجنبية والعلوم ال�سرعية، فك�نت 
الدينية  العلوم  اأم�  الإجب�رية،  العلوم  من  والرتجمة  واجليولوجي�  واجلغرافي�  والت�ريخ  واحل�س�ب  العربية  اللغة 
التي  العلوم  من  جميعه�  فك�ن  اجلميلة  والفنون  والالتينية  والرتكية  واليون�نية  والفرن�سية  الإجنليزية  واللغة 
امل�سلمني= للطالب  ال�سرعية  العلوم  بتدري�ص  اجل�سر  ال�سيخ ح�سني  ا�سطلع  وقد  الطالب،  لرغب�ت   تخ�سع 
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اأنه� مل تدم �سوى ثالث �سنوات؛ اإذ اأغلقت ع�م )1300هـ/ 1882م( بعد رف�ص 
ب��س�  اأحمد مدحت  ونفي  الع�سكرية  اخلدمة  من  اإعف�ء طالبه�  العثم�ين  الوايل 
)1822 - 1884م/ 1222 - 1302هـ( الذي ك�ن متحم�ًس� لنت�س�ر املدار�ص 

الإ�سالمية احلديثة التي حتمل الط�بع الوطني.

مدار�ص  عن  ومنهجه�  ط�بعه�  يف  الإ�سالمية  الوطنية  املدر�سة  وتختلف 
ي�سَع  فلم  املدر�ستني،  مق��سد  اإىل  يرجع  وذلك  الإ�سالمية)1(  اخلريية  اجلمعية 
الهوية  على  ُظ  احلف� اأجل  من  الوطنية  املدر�سة  لإن�س�ء  اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ 
الإ�سالمية فح�سب، بل تطلع اإىل م� هو اأبعد من ذلك، األ وهو: حتديث املع�رف 
خريجي  من�ظرة  من  الطالب  ن  مُيكِّ الذي  الأمر  الدرا�سية؛  الربامج  يف  العلمية 
مدار�ص الإر�س�لي�ت يف ميدان العلم، واحلف�ظ على ر�س�لة اجلمعية الوطنية، التي 

الطرابل�سي )1853 - 1927م(.  الأزهري  اأحمد عب��ص  ال�سيخ  مع  الطالب  ل�س�ئر  والأدب  اللغة  = وعلوم 
وبعد اإغالق املدر�سة ع�م 1877م اأن�س�أ ال�سيخ ح�سني اجل�سر »املدر�سة الوطنية الإ�سالمية«، وك�ن يدر�ص فيه�: 
العلوم الأدبية، واللغة العربية، والعلوم ال�سرعية مع العلوم الطبيعية، واحل�س�ب، واملنطق، والفل�سفة، والت�سوف، 
واللغتني الرتكية والفرن�سية.)ف�يز علم الدين القي�ص، اأثر املعلم بطر�ص الب�ست�ين يف النه�سة الوطنية يف لبن�ن، 

دار الف�رابي، بريوت، لبن�ن، 2005م، �ص55 - 86(.
اأ�س�ست اجلمعية اخلريية الإ�سالمية ع�م 1878م ببريوت على يد ال�سيخ عبد الق�در القب�ين، واأن�س�أت مدر�ستني:   )1(
اإحداهم� للبنني والأخرى للبن�ت. ومن اأهم اأهداف اجلمعية احلف�ظ على الهوية الإ�سالمية لأطف�ل و�سب�ب 
امل�سلمني وحم�يتهم من حرك�ت التن�سري، وجتديد الثق�فة الدينية، وتطوير من�هج التعليم يف املدار�ص الأولية 
والكت�تيب، وتوعية الفت�ة امل�سلمة وطبعه� ب�لط�بع الإ�سالمي؛ وذلك ليت�سنى له� تن�سئة اأبن�ئه� تن�سئة اإ�سالمية، 
ويبدو ذلك وا�سًح� يف براجمه� الدرا�سية التي ك�نت جتمع بني العلوم الأدبية وال�سرعية واحل�س�ب والهند�سة 
ب�لإ�س�فة اإىل فن التطريز واخلي�طة للفتي�ت. )غ�س�ن الغداق، احلركة التعليمية عند امل�سلمني يف لبن�ن خالل 

القرن الت��سع ع�سر، كلية الآداب اجل�معة الأمريكية، بريوت، لبن�ن، اأيلول/ �سبتمرب، 1996م(. 
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يف  اأبن�ئه�  بني  اجلمع  خالل  من  واملذاهب  الطوائف  بني  الت�أليف  تن�سد  ك�نت 
ميدان البحث والدر�ص، وجم�بهة مدار�ص امل�ست�سرقني، تلك التي ك�نت تهدف 
اإىل طم�ص الهوية القومية، وطبع اأبن�ء ال�سوام ب�لط�بع الغربي يف الع�دات والتق�ليد 
واملعتقدات؛ الأمر الذي يتيح لأ�سح�ب هذه املدار�ص تن�سئة جيل من ال�سب�ب 
املدر�سة  جمعت  كله  لذلك  العلم�نية؛  الغربية  للثق�فة  والنتم�ء  ب�لولء  يدين 
يدر�ص  فك�ن  احلديثة،  الع�سرية  والعلوم  الرتاثية  العلوم  بني  الإ�سالمية  الوطنية 
فيه�: علوم اللغة العربية واآدابه�، واملنطق، وعلم التوحيد، والفل�سفة، والت�سوف، 
والعلوم ال�سرعية، واحل�س�ب، والهند�سة، واجلغرافي�، والعلوم الطبيعية، والت�ريخ، 
والد�ستور العثم�ين، واللغ�ت الرتكية والفرن�سية والف�ر�سية. وقد ا�ستع�نت اإدارة 
يو�سف  مثل:  الأجنبية  اللغ�ت  لتدري�ص  امل�سيحيني  املعلمني  ببع�ص  املدر�سة 
اللغة  بتدري�ص  يقوم  ك�ن  الذي  1917م(  1336هـ/  )ت  الي�سوعي  احلرفو�ص 
الفرن�سية، وك�نت كذلك ل مت�نع من التح�ق اأبن�ء الطوائف املختلفة للتعلم فيه�)1(.

َئ�ص ال�سيخ ح�سني اجل�سر من موا�سلة ر�س�لته الرتبوية والتعليمية؛ اإذ  ومل يينْ
فتح اأبواب بيته لتالميذه، ب�لإ�س�فة اإىل عمله ب�جل�مع املن�سوري الكبري، ثم رئ��سته 

�س�بق،  مرجع  ع�سر،  الت��سع  القرن  خالل  لبن�ن  يف  امل�سلمني  عند  التعليمية  احلركة  الغداق،  غ�س�ن   )1( 
�ص53 - 58.
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للمدر�سة ال�سلط�نية)1( ببريوت التي توىل نظ�رته� ع�م )1302هـ/ 1884م( وعمله 
اأي�ًس� يف املدر�سة الرجبية بطرابل�ص، وظل فيه� حتى ع�م )1315هـ/ 1897م(.

 -  1838( الأفغ�ين  الدين  جم�ل  ال�سيخ  على  تعرف  الآونة  هذه  ويف 
ودرو�سه  الوثقى  العروة  ملجلة  قراءته  خالل  من  1314ه(   -  1254 1897م/ 
�سوب  يقوده  ملن  يكون  م�  اأحوج  الإ�سالمي  الع�مل  اأن  على  ف�أقره  وخ�طراته، 
العلم واملدنية، واأن العلم ل وطن له؛ ومن ثم وجب على امل�سلمني الأخذ بكل 
م� يفيدهم من احل�س�رة الغربية، �سريطة األ يتع�ر�ص ذلك مع الهوية الإ�سالمية 
والثوابت العقدية، غري اأنه رف�ص نهجه الثوري الق�ئم على الكف�ح امل�سلح يف دفع 
الظلم وتقومي املعوج ومن�ه�سة القوى ال�ستعم�رية؛ اإذ ك�ن ال�سيخ ح�سني اجل�سر 
يرى اأن العرب وامل�سلمني اأ�سعف من اأن ي�سلكوا هذا امل�سلك يف تغيري املنكر؛ 
1323ه/   -  1266( عبده  حممد  الإم�م  الأ�ست�ذ  ملنهج  ميله  يربر  الذي  الأمر 
1849 - 1905م( يف الإ�سالح الق�ئم على الرتبية والتعليم، وتوعية الراأي الع�م، 
حث  التي  الديني  الت�س�مح  روح  ون�سر  �سوره،  كل  يف  التع�سب  عن  والبتع�د 

عليه� القراآن الكرمي و�سحيح ال�سنة.

ت�أ�س�ست املدر�سة ال�سلط�نية ع�م 1882م ببريوت وهي اأوىل املدار�ص الع�لية يف �سوري�، وك�نت مدة الدرا�سة   )1(
اأبوابه� جلميع الطوائف واملذاهب اخل��سعة للب�ب الع�يل، وك�نت تدر�ص فيه�  به� �ست �سنوات، وقد فتحت 
اللغة الرتكية، والعربية واآدابه�، واللغة الفرن�سية، والإجنليزية، واحل�س�ب، والهند�سة، واجلغرافي�، والطبيعي�ت، 
واخلط،  والق�نون،  والر�سم،  القت�س�د،  وعلم  واملنطق،  والفل�سفة،  واجليولوجي�،  الب�سري،  والت�ريخ  والكيمي�ء، 
هو  له�  ن�ظر  اأول  وك�ن  امل�سيحية،  الطوائف  امل�سلمني من  لغري  الالهوت  وعلم  للم�سلمني،  ال�سرعية  والعلوم 

م�سطفى خلفي. 
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ويخربن� ال�سيخ حممد ر�سيد ر�س� )1273 - 1354هـ/ 1856 - 1935م( 
اأنه وجد يف بيت ال�سيخ ح�سني اجل�سر جميع اأعداد جملة العروة الوثقى، ومل� �س�أل 
اأ�ست�ذه حممد عبده عن مدى قن�عته مب� تدعو اإليه جمعية العروة الوثقى، اأج�به 
ب�أن غر�ص هذه اجلمعية اإع�دة احلكم الإ�سالمي اإىل �س�بق عهده، حيث العدالة 
اإىل م� ك�ن عليه من الطه�رة والعدل  والإعالء من �س�أن العلم�ء، وهداية الدين 
والظلم  وال�ستبداد  ال�ستعم�ر  ومن�ه�سة  الأول،  الع�سر  يف  ك�ن  كم�  والكم�ل 
الجتم�عي. واأن �سيخه ق�ل له: »م� ك�ن اأحد ي�سك يف اأن جريدة العروة الوثقى 

�ستحدث انقالبً� عظيًم� يف الع�مل الإ�سالمي لو ط�ل عليه� الزم�ن«)1(.

ومي�سي ال�سيخ حممد ر�سيد ر�س� يف حديثه فيخربن� عن مدى الَعالقة التي 
وعلم�ء  عبده خ��سة،  الإم�م حممد  والأ�ست�ذ  اجل�سر  ال�سيخ ح�سني  بني  ربطت 
بريوت ع�مة، فيقول: »قدم ال�سيخ حممد عبده اإىل بريوت، وظهر ف�سله و�سطعت 
�سم�سه؛ ف�ختلط به اأدب�ء امل�سيحيني وروؤ�س�وؤهم، فراأوا منه غري م� عرفوا اإىل ذلك 
العهد، بعد اأن ك�نوا يرون يف الإ�سالم �سيًخ� معمًم� ق�سرًيا اأمد الفكر، اأو ب�لكثري 
نرًيا  فقيًه�  اإم�ًم�  الأ�ست�ذ  متثيل  بح�سب  فيه  يرون  �س�روا  متورًع�،  ج�مًدا  فقيًه� 
� حمنًك�، وهن�ك �س�هدوا الإ�سالم كم� ك�ن عليه مثل  وفيل�سوًف� كبرًيا واجتم�عيًّ
الغزايل وابن ر�سد وكم� ك�نت عليه تلك الطبقة العلي�«)2(، »وك�ن الأ�ست�ذ الإم�م 
مفكًرا  ع�ملً�  لأنه ك�ن  الطرابل�سي؛  اجل�سر  ال�سيخ ح�سني  �سوري�  يجل من علم�ء 
حممد ر�سيد ر�س�، ت�ريخ الأ�ست�ذ الإم�م، ج1 الق�سم الأول، دار الف�سيلة، الق�هرة، 2003م، �ص283 - 304.  )1(

املرجع ال�س�بق، �ص 404.  )2(
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ال�سريعة والأو�س�ع الع�سرية، وط�مل� �سمعت من  � ب�جلمع بني  النظر، مهتمًّ وا�سع 
ا ب�ل�سيخ  فمه الثن�ء على الأ�ست�ذ اجل�سر، كم� اأن الأ�ست�ذ اجل�سر ك�ن معجًب� جدًّ
حممد عبده معرتًف� بعبقريته. وقد ذكر يل ذلك غري مرة، ومل ي�أخذ عليه اإل �سيًئ� 

من حدة املزاج«)1(. 

وي�سيف ر�سيد ر�س� اأن هن�ك اأموًرا ك�ن له� عظيم الأثر يف ت�آخي ال�سيخني: 

الأ�سول  عن  ال�سبه�ت  ودفع  الر�س�د،  �سبيل  اإىل  الدعوة  يف  منهجهم�  اأولها: 
الإ�سالمية، وتوافق اأ�سلوبهم� يف جم�دلة املرت�بني والط�عنني وامللحدين، و�سعيهم� 
املب�سرين  غالة  افرتاءات  وت�سحيح  وامل�سلمني،  الكت�ب  اأهل  بني  للتقريب 

وامل�ست�سرقني، وتب�سري الأوربيني بحقيقة الر�س�لة املحمدية. 

من  وغريه�  والبه�ئية  والب�بية  امل��سونية  من  النقدي  كليهم�  موقف  وثانيها: 
اجلمعي�ت ال�سرية التي ذاعت يف الثق�فة الإ�سالمية، ول �سيم� يف م�سر وال�س�م يف 
اأخري�ت القرن الت��سع ع�سر، فقد ذهب ال�سيخ�ن ح�سني اجل�سر وحممد عبده اإىل 
اأن �سع�رات العدالة والأخوة وامل�س�واة التي ترفعه� امل��سونية م� هي اإل اإط�ر زائف 

يخفي وراءه الدعوة اإىل دين اإن�س�ين على اأنق��ص الدي�ن�ت ال�سم�وية.

اأم� الب�بية والبه�ئية فيمكن اإدراجهم� �سمن احلرك�ت الب�طنية التي تظهر 
ف�إن  الأدي�ن  لوحدة  والبه�ء  الب�ب  دعوة  من  الرغم  فعلى  ت�سمر)2(،  م�  بخالف 

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 936.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 819، 937.
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ه اأرب�به�، اأم� دعوة  غر�سهم� من ذلك هو ن�سخ الأدي�ن ال�سم�وية بعقيدة ف��سدة ُتوؤَلِّ
التوحيد  اأ�س��سه�  �سرعية  اأ�س�ص  على  مبنية  فهي  الأدي�ن  بني  للتوحيد  الإ�سالم 
واجلدير  و�سيط.  دون  والإ�سالم هلل  املنكر  والنهي عن  ب�ملعروف  والأمر  والتنزيه 
من�سورات  اأكرث  من  ك�ن  البهية)1(  الدرر  كت�ب  اأن  ال�سي�ق  هذا  يف  ب�لإ�س�رة 
الإم�م  اأن  ر�س�  ر�سيد  ويروي  وم�سر،  ال�س�م  يف  انت�س�ًرا  العربية  ب�للغة  البه�ئيني 
حممد عبده حذر من اقتن�ئه، وو�سح خطر م� فيه بعد عودته اإىل م�سر، وبني اأن 
ثن�ءه على دعوة عب��ص اأفندي البه�ئي )1260 - 1340هـ/ 1844 - 1921م( 

اأثن�ء اإق�مته ببريوت ك�ن وليد جهله بحقيقة دعوته. 

وثالثها: اتف�ق الإم�مني على نق�ص الع�دات والتق�ليد املوروثة التي تتع�ر�ص مع 
احلكمة ال�سرعية، وحم�ربتهم� البدع واخلراف�ت ومت�سك العوام بظ�هر الن�سو�ص دون 
مق��سده�، وحملتهم� على تعدد الزوج�ت و�سراء الأعي�ن للجواري واحل�س�ن ب��سم 
َ�ن، وتقليد املثقفني للع�دات الأوربية ول�سيم� طبقة الأعي�ن والب��س�وات  ملكة الأمَينْ

التي ك�نت تعترب حم�ك�ة اخلواج�ت دربً� من دروب الرقي والتمدن.

ورابعها: اتف�ق ال�سيخني على اأن القراآن كت�ب هداية يف املق�م الأول؛ ومن ثم 
اأو تف�سري املع�رف العلمية  اأو نقد  اإليه يف تربير  ينبغي على امل�سلمني األ ي�ستندوا 

الهندية،  الأ�سئلة  البهية يف جواب  الدرر  كت�ب  اأوله�:  ر�س�ئل:  ثالث  على  البهية«:  »الدرر  كت�ب  ي�ستمل   )1(
وث�نيه�: يف تف�سري قوله تع�ىل: ژىب يب  جت حتژ ]القي�مة/ 19[، وث�لثه�: الر�س�لة الإ�سكندرية وحتوي اأدلة 
من التوراة على �سدق العقيدة واآداب املن�ظرة. )اأبو الف�س�ئل الإيراين، كت�ب الدرر البهية يف جواب الأ�سئلة 

الهندية، مطبعة املو�سوع�ت، الق�هرة، 1318هـ/ 1900م(.
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على  الربهنة  يف  الثبوت  الق�طعة  غري  العلمية  ب�لنظري�ت  ال�ستع�نة  اأو  جهة،  من 
�سدق الن�ص القراآين من جهة اأخرى، ويقول فهمي جدع�ن اإن اإحدى املقدم�ت 
التي انطلق منه� خط�ب ال�سيخ ح�سني اجل�سر وحممد عبده ت�ستند اإىل ق�عدة »اأن 
 مب�حث العلوم الكونية لي�ست من مق��سد ال�سريعة الإ�سالمية، واأن م� اأجمل منه� - 
يف الن�ص ال�سرعي - ل يهدف اإل اإىل الدللة على اخل�لق وحكمته«)1(. ولعل هذا 
لع  النهج ك�ن وراء وجود العديد من اأوجه ال�سبه بني »الر�س�لة احلميدية« التي اطَّ
عليه� حممد عبده قبيل عودته اإىل م�سر ف�أثنى عليه�، ور�س�لة التوحيد التي اأهداه� 
عة بهذه الكلم�ت: »هدية ل�س�حب  الأ�ست�ذ الإم�م اإىل �سديقه ح�سني اجل�سر ُمَوقَّ

الف�سيلة ال�سيخ ح�سني اجل�سر من اأ�سدق الن��ص يف حمبته واأعرفهم بقدره«)2(. 

ول ريب يف اأن �سحبة ال�سيخني يف »املدر�سة ال�سلط�نية« ع�م )1301هـ/ 
1884م( ك�ن له� عظيم الأثر يف توحيد جهودهم� يف ميدان الدعوة، والرد على 
املخ�لفني من اجل�نحني، واأ�سح�ب املذاهب ال�س�طحة، وغالة امل�ست�سرقني، ذلك 
ف�ساًل عن اإر�س�ئهم لقواعد العمل يف ميدان التعليم وتربية الراأي الع�م الن�بع من 
ح�سني  ال�سيخ  ل�سديقه  عبده  حممد  الإم�م  اأو�سح  وقد  الو�سطى،  الطبقة  اأبن�ء 
واإجنلرتا،  فرن�س�  يف  الغرب  �س��سة  و�سعه�  التي  ال�ستعم�رية  اخلطة  اأبع�د  اجل�سر 

فهمي جدع�ن، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سالم يف الع�مل العربي احلديث، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت   )1(
والن�سر، بريوت، ط2، 1981م، �ص230. 

اأحمد ال�سرب��سي، ر�سيد ر�س� �س�حب املن�ر ع�سره وحي�ته وم�س�در ثق�فته، املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية،   )2(
الكت�ب 58، الق�هرة، 1970م، �ص238.
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م�سروعه  اأبع�د  له عن  الع�يل، كم� ك�سف  الب�ب  بقوة  ا�سته�نتهم  له مدى  وبني 
املثقفني  �سبيبة  من  �سلطة  اإيج�د  ومف�ده  م�سر،  يف  به  القي�م  املزمع  الإ�سالحي 
حلمل راية الإ�سالح والتقدم، مع احلر�ص على عدم ال�سدام مع ال�سلطة ال�سي��سية 

الق�ئمة، واجل�مدين من رج�ل الدين، وذلك حتى ل ُيواأد امل�سروع وهو جنني.

واأطلع الإم�م �س�حبه على اللوائح التي اأعده� لإ�سالح ح�ل التعليم يف 
الدولة العثم�نية والقطر ال�سوري وم�سر، وا�سرتك� مًع� يف حتديث من�هج الدرا�سة 
يف املدر�سة ال�سلط�نية، ويرجع لالإم�م الف�سل يف اإدراج املنطق والفل�سفة وعلم 
فكالهم�  والث�نية،  الأوىل  الفرقة  مقررات  �سمن  الإ�سالمي  والت�ريخ  الكالم 
الدعوي،  اخلط�ب  لتجديد  الأوىل  اخلطوة  هو  التعليم  اإ�سالح  ب�أن  موؤمًن�  ك�ن 
والعقلية  الدينية  العلوم  اأحكموا  معلمون  املدار�ص  يف  يقوم  اأن  يجب  واأنه 
والطبيعية على حد �سواء، فبهذا ميكن حفظ العق�ئد من الزيغ والف�س�د«. غري 
اأن القوى الرجعية املتمثلة يف املتع�سبني ورج�ل الب�ب الع�يل يف لبن�ن اتهموا 
للجمعية  الت�بعة  املدار�ص  يف  الفل�سفية  للمذاهب  يروج�ن  ب�أنهم�  ال�سيخني 
ال�سرعية، ومن ثم اأق�لوا ال�سيخ ح�سني اجل�سر، وعينوا ن�ظًرا اآخر يدين ب�لولء 
لل�سلطة ال�سي��سية، الأمر الذي دفع ال�سيخ حممد عبده لتقدمي ا�ستق�لته ع�م 

)1305هـ/ 1887م()1(.

عبد املنعم حم�دة، الأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده، مطبعة ال�ستق�مة، الق�هرة، 1931م، �ص 104 - 111.  )1(
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والذي نريد اإثب�ته يف هذا ال�سي�ق هو اأن ال�سيخ ح�سني اجل�سر ك�ن مبث�بة 
امل�ستنري يف م�سر وال�س�م، فقد �س�هم يف  الو�سل بني رواد الجت�ه املح�فظ  همزة 
تدعيم خط�ب بطر�ص الب�ست�ين الذي دع� فيه اإىل ال�سالم الجتم�عي يف بالد 
الثق�فية  ب�لأحوال  والنهو�ص  املت�س�رعة،  وامللل  املذاهب  بني  والت�أليف  ال�س�م، 
وخط�ب  العربية،  الهوية  م�سخ�س�ت  على  احلف�ظ  مع  احلديث  التعليم  ظل  يف 
يهدف  وك�ن  الوثقى)1(  العروة  جمعية  يف  اأعلنه  الذي  الأفغ�ين  جم�ل الدين 
اإىل درا�سة الأ�سب�ب التي ك�نت وراء تخلف بلدان ال�سرق الإ�سالمي، واأقعدت 
�سبيبته� و�سيوخه� عن التقدم وي�أَّ�َستهم من الإ�سالح، وذلك للعمل على اإزالته�، 
بع�مة،  ال�سرقية  العقلية  يف  طعنت  التي  واملزاعم  وال�س�ئع�ت  َبه  ال�سُّ على  والرد 
اإىل  الرامية  الغربية  املخطط�ت  وف�سح  اخل�سو�ص،  وجه  على  الإ�سالمي  والفكر 
ال�سيطرة على الع�مل ال�سرقي والعربي والإ�سالمي ونهب ثرواته)2(. واأخرًيا خط�ب 
العقل  وتوعية  الديني،  الفكر  جتديد  اإىل  ال�س�عي  عبده  حممد  الإم�م  ال�سيخ 
اجلمعي، وتربية الراأي الع�م يف متنف�ص من احلرية والت�س�مح العقدي واملذهبي؛ 
اأن م�سروع النه�سة العربية الإ�سالمية يف الن�سف الث�ين من  الأمر الذي يوؤكد 
القرن الت��سع ع�سر ك�ن امتداًدا مل�سروع ال�سيخ ح�سن العط�ر وتالميذه من جهة، 
ومتوا�ساًل مع من�بر التثقيف والتجديد يف مدر�ستي ال�س�م وم�سر من جهة اأخرى. 

�سدر العدد الأول من جملة العروة الوثقى يف م�ر�ص 1884م، ومل ي�سدر منه� �سوى ثم�نية ع�سر عدًدا ك�ن   )1(
اآخره� يف اأكتوبر من نف�ص الع�م.

جم�ل الدين الأفغ�ين وحممد عبده، العروة الوثقى، دار العرب الق�هرة، ط2، 1958م، �ص 33 - 34.  )2(
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فلم يكن رواد النه�سة يلقون بخط�ب�ت مر�سلة، بل مب�سروع�ت مت�سلة، واأقرب م� 
تكون يف اإ�سالح�ته� من اأر�ص الواقع املعي�ص.

ا�ستئن�ف  اإىل  اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ  ع�د  1887م(  )1305هـ/  ع�م  ويف 
حممد  ال�سيخ  والده  من�قب  كت�بة  من  وانتهى  الرجبية،  مدر�سته  يف  التدري�ص 
اجل�سر، وذلك بعد جمع اأخب�ره من �ستى ربوع لبن�ن و�سوري� والقد�ص واإ�سطنبول 
اأطلع عليه�  التي  »الر�س�لة احلميدية«  انتهى من كت�بة  الت�يل  الع�م  وقرب�ص، ويف 

ال�سيخ حممد عبده قبيل عودته اإىل م�سر.

ويف ع�م )1308هـ/ 1890م( �س�فر ال�سيخ اجل�سر اإىل الآ�ست�نة بدعوة من 
ال�سلط�ن عبد احلميد الث�ين، الذي �سر بكت�ب »الر�س�لة احلميدية« ون�سبته اإليه، 
�، وعر�ص عليه العمل بق�سر »يلدز«  ف�أكرم وف�دته، ومنحه رتبة علمية وراتًب� �سهريًّ
مع علم�ء الدين، غري اأن ال�سيخ مل يطب له العي�ص بجوار ال�سلط�ن، خوًف� على 
ر�س�لته  الع�يل من جهة، وحر�سه على موا�سلة  الب�ب  حي�ته من مك�ئد ح��سية 
ال�سلط�ن  �سي��سة  مع  ال�سدام  وجتنبه  ث�نية،  جهة  من  طرابل�ص  يف  الإ�سالحية 
احلري�ت،  من  والتقييد  وال�ستبداد  للقمع  متيل  ك�نت  التي  الث�ين  عبد احلميد 
والإط�حة ب�خل�سوم من جهة ث�لثة، وعدم قن�عته ب�لآراء امل��سونية التي ك�نت تعمل 
اأجل الإط�حة ب�خلالفة العثم�نية من جهة رابعة؛ ف�سكر ال�سلط�ن  يف اخلف�ء من 
على عطيته، وا�ست�أذنه يف الرجوع اإىل طرابل�ص متعلاًل ب�أن هواء الآ�ست�نة ل يوافق 

�سحته.
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وي�سري تلميذه عبد الق�در املغربي )ت1376هـ/ 1956م( يف كت�به »جم�ل 
اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ  بني  جرى  لق�ء  اإىل  وذكري�ت«  اأح�ديث  الأفغ�ين  الدين 
والأفغ�ين قبل وف�ته، ع�ب فيه الأخري على مق�لت ال�سيخ ح�سني اجل�سر التي 
ك�ن ين�سره� يف جملة »طرابل�ص ال�س�م« تلك التي ك�ن يجمع فيه� بني النزعة العقلية 
يف تن�ول امل�س�ئل ال�سرعية والتملق ال�سي��سي ومداهنة احلك�م، فرد عليه ال�سيخ 
يحر�ص  التي  ال�سرورية  الأمور  من  اأ�سبحت  احلك�م  جم�ملة  اأن  اجل�سر  ح�سني 
والتنوير  التثقيف  من�بر  بذلك  وتفقد  تغلق،  ل  حتى  املجالت  اأ�سح�ب  عليه� 

والدف�ع عن الدين اأحد األ�سنته�، فلم يقنع الأفغ�ين بهذا التربير والعتذار)1(.

»جملة  يف  ال�سحفية  حي�ته  ال�سيخ  بداأ  1893م(  )1311هـ/  ع�م  ويف 
البحريي، وظلت هذه املجلة ل�س�ن ح�ل  اأن�س�أه� حممد ك�مل  التي  طرابل�ص«)2( 

الجت�ه املح�فظ امل�ستنري حتى مطلع القرن الع�سرين.

فهمي جدع�ن، اأ�س�ص التقدم، مرجع �س�بق، �ص215.  )1(
ع�سرات  فيه�  وله  اجل�سر،  ح�سني  ال�سيخ  حتريره�  راأ�ص  اأ�سبوعية،  علمية  اأدبية  �سي��سية  �سحيفة  طرابل�ص:   )2(
التوفري والقت�س�د،  الت�ريخ، واحللم، وفروع  ال�سالة، وال�سفر وفوائده، ومواعظ  الدين  اأهمه�: عم�د  املق�لت 
ف�إن  ال�سي��سية  املع�رك  ميدان  عن  اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ  ابتع�د  من  الرغم  وعلى  ك�مل�ء.  والكالم  وال�سحر، 
ال�سيخ  الع�يل فعطلت عدة مرات، وقد ق�د  الب�ب  اأبو اله�دي ال�سي�دي ك�د للجريدة و�س�حبه� عند  ال�سيخ 
وتلميذه حممد  املن�ر  �سد جملة  الأولي�ء  وكرام�ت  ال�سوفية  الطرق  امل�س�جالت حول  بع�ص  اجل�سر  ح�سني 
ر�سيد ر�س�. وقد �سدر العدد الأول منه� 13 م�ر�ص 1893م، وذكر اأن من اأهم اأغرا�سه� الدعوة اإىل التعليم 
واإحي�ء  الوطني،  ال�سعور  واإمن�ء  والدينية،  العلمية  الثق�فة  ون�سر  واخل��سة،  الع�مة  املكتب�ت  واإن�س�ء  ال�سن�عي، 

القيم الأخالقية، وتوعية الراأي الع�م عن طريق �سح�فة الراأي. 
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ويف ع�م )1322هـ/ 1904م( عزم ال�سيخ على ال�سفر اإىل الأرا�سي احلج�زية 
ا مب�سر، ف��ستقبله تلميذه ر�سيد ر�س� اأح�سن ا�ستقب�ل، واعتذر  لأداة فري�سة احلج م�رًّ
له عم� بدر منه خالل امل�س�جالت التي دارت بني جملة طرابل�ص واملن�ر حول الطرق 
ال�سوفية واأذك�ره�، وت�س�حل� يف معية الأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده، وقّبل ال�سيخ ر�سيد 

ر�س� يد اأ�ست�ذه اإجالًل واحرتاًم� وعرف�نً� بف�سله عليه.

ويف ليلة اجلمعة )12 من رجب 1327هـ/ 29 من يوليو 1909م( انتقل 
ال�سيخ اإىل جوار ربه بعد مر�ص �سديد، وخّلف وراءه حباًل متيًن� خّلد ذكراه يف 
الدني� وح�سره يف معية ال�سديقني والأتقي�ء، ت�سّكلت خيوطه من ولديه ال�س�حلني 
حممد وندمي، وع�سرات من التالميذ الذين انتفعوا بعلمه، و�سدقة ج�رية يف زاوية 

اخللوتية.

وم� برح املعنيون بدرا�سة الفكر العربي الإ�سالمي املع��سر يذكرون ال�سيخ 
ح�سني اجل�سر، ب�عتب�ره راأ�ص املدر�سة ال�سلفية يف بالد ال�س�م التي حملت لواء 
التجديد والإ�سالح، وم� زال ا�سمه يرتدد يف املج�ل�ص العلمية الإ�سالمية مقرونً� 
كل  يف  اإليه  واملرجوع  )طليعتهم(،  اأقرانه  ون�ظورة  زم�نه،  عاّلمة  ال�سف�ت:  بهذه 

وقت واآن، واملر�سد الك�مل واحد الزم�ن وفريد الأوان. 
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البنية  املنهج وعمق  اأ�صالة  اإىل  البناء  ب�صاطة  احلميدية: من  الر�صالة  ثانًيا: 
وامل�صمون

اأ�سلوبه  على  للتعرف  احلميدية«  »الر�س�لة  كت�ب  حتليل  يف  �سرعن�  م�  اإذا 
وبن�ئه ونهج موؤلفه يف عر�ص ق�س�ي�ه ومع�جلته� يف بنيته، ف�أول م� يق�بلن� هو العنوان، 
وامل�سحة  ال�سرعية  الدللة  التي جتمع بني  العريقة  الألف�ظ  »الر�س�لة« من  فكلمة 
الفل�سفية، فقد ظهرت العديد من امل�سنف�ت معنونة بهذه اللفظة، وذلك للتعبري 
عن اأهمية م�سمون اخلط�ب ومق�سد ك�تبه، نذكر منه�: كت�ب »الر�س�لة« لالإم�م 
ال�سف�«  اإخوان  »ر�س�ئل  وكت�ب  للكندي،  فل�سفية«  »ر�س�ئل  وكت�ب  ال�س�فعي، 
لإخوان ال�سف�، وكت�ب »ر�س�لة الطري« لبن �سين�، ور�س�ئل ابن عربي ال�سوفية، 
والر�س�لة الق�سريية، وغريه� من املوؤلف�ت التي ك�نت حتوي روؤى اأ�سح�به�، وتهدف 

اإىل التوا�سل والت�س�ل املب��سر ب�لق�رئ املر�سل اإليه اخلط�ب. 

عن  اأعرب  وقد  البعد،  لهذا  مدرًك�  ك�ن  اجل�سر  ال�سيخ ح�سني  اأن  ويبدو 
هذا  كت�بة  من  الرئي�ص  هدفه  اأن  مو�سًح�  كت�به،  من  الأوىل  ال�سطور  يف  ذلك 
اخلط�ب هو: توجيه ر�س�لة مب��سرة اإىل الأغي�ر يف املق�م الأول لي�سرح لهم حقيقة 
الر�س�لة املحمدية، وم� حوته من �سرائع ون�سك وعب�دات، وذلك على غرار كت�ب�ت 
ال�سم�وية  الدي�ن�ت  بني  املق�ربة  اإىل  ال�س�عني  وامل�ست�سرقني  امل�سيحيني  املب�سرين 

ودفع ال�سبه�ت التي يروج له� املتع�سبون يف الغرب عن الإ�سالم. 
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� يف املق�م الأول،  ويعني ذلك اأن هذا الكت�ب يحمل بني دفتيه خط�بً� دعويًّ
ولي�ص اأدل على ذلك من ت�سريح املوؤلف نف�سه ب�أنه قد �سرع يف كت�بة هذه الر�س�لة 
بعد مط�لعته لبع�ص املق�لت التي كتبه� امل�ست�سرق الإجنليزي اإ�سح�ق تيلور، التي 
ح�ول فيه� التوفيق بني معتقد الإ�سالم ومعتقد امل�سيحيني، واإق�مة الدلئل على 
�؛  ال�سريعتني لي�ص جوهريًّ اأن الختالف بني  تق�ربهم� وت�س�به كتبهم�، وتو�سيح 
�س�عًي� بذلك اإىل نق�ص العديد من الكت�ب�ت التي ه�جمت الإ�سالم وامل�سلمني 
يف الغرب من جهة، وك��سًف� يف الوقت نف�سه عن الأ�سب�ب احلقيقية التي رّغبت 

الكثري من القب�ئل الإفريقية يف الدخول يف الإ�سالم من جهة اأخرى. 

وي�سري ال�سيخ ح�سني اجل�سر كذلك اإىل اأنه قراأ يف اإحدى املق�لت املرتجمة 
اأن امل�سلمني هن�ك يعتزمون بن�ء م�سجد، واإن�س�ء جريدة تعرب عن  عن الإجنليزية 
هويتهم. واأنه قد دفعه ذلك كله اإىل حمل �سن�ن قلمه، وامتط�ء جي�د اللغة والفكر 
واملنطق للم�س�ركة يف اجله�د الأعظم األ وهو: جه�د الدع�ة واملر�سدين، ويقول يف 
ذلك: »قد خطر يل حيث وجدت جم�ًل للكالم و�سميًع� للنداء اأن اأحرر ر�س�لة 
ي�ستب�ن منه� حقيقة الدين الإ�سالمي، وكيفية حتققه ملتبعيه على اأ�سلوب جديد 
�سهل للفهم، ل متله الأنف�ص، ول ت�ستوعره الأفك�ر، يروق للعقول احلرة، ويعجب 

الأذه�ن املطلقة عن قيود التع�سب اإن �س�ء اهلل تع�ىل«)1(.

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، الطبعة احل�لية، �ص 5.  )1(
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اأن هدفه من  للر�س�لة احلميدية  تذييله  ال�سيخ ح�سني اجل�سر يف  وي�سيف 
الإ�سالمية فح�سب، بل هن�ك  ال�سريعة  الدف�ع عن حقيقة  كت�بته� ل يقف عند 
هدف اآخر األ وهو: �سرح اأ�سول الإ�سالم و�سروط الإمي�ن مبنحى عقلي يف ثوب 
لغوي ب�سيط لأوا�سط املثقفني والعوام الذين مل يتفقهوا يف الدين، واكتفوا بوعظ 
ال�سيوخ واملعممني دون متحي�ص، ف�سّل بع�سهم ول �سيم� بعد ذيوع الفل�سف�ت 

امل�دية الإحل�دية يف املجالت وجم�ل�ص امل�ست�سرقني.

فيمكن  الث�ين  احلميد  عبد  ال�سلط�ن  اإىل  احلميدية«  »الر�س�لة  بن�سبة  اأم� 
تف�سريه� على دربني:

اأو  الإهداء،  اأو  املج�ملة،  اأ�سك�ل  من  �سكاًل  الن�سب  هذا  اعتب�ر  اأولهم�: 
التملق لالأعت�ب ال�سلط�نية يف الآ�ست�نة؛ لتب�رك العمل وتر�سى عن �س�حبه، ومل 
يكن هذا ال�سنيع بغريب على مثقفي هذه احلقبة بوجه ع�م، ول �س�حب الكت�ب 

على وجه خ��ص. 

وث�نيهم�: ميكن ا�ستنب�طه من �سيغة الن�سب وال�سف�ت التي اأحلقه� املوؤلف اإىل 
ال�سلط�ن عبد احلميد، فيذكره ب�أنه ميثل الفكر ال�سي��سي الإ�سالمي ب�عتب�ره خليفة 
للم�سلمني، واحل�كم بينهم ب�لعدل وال�سورى وامل�س�واة، واملدافع عن اأ�سول ال�سرع، 
ا�ستنبطن�  التي  كلم�تــه  هي  وه�  العثم�نيني،  اأ�سالفــه  �س�أن  الإ�سالم  دي�ر  وح�مي 
منه� هذا التف�سري: »وحيث اإن احل�مي للدين الإ�سالمي واملوؤيد ل�سع�ئره واملح�فظ 
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حمى  ح�مي  الع�ملني،  رب  وخليفة  املوؤمنني،  اأمري  مولن�  ح�سرة  هو  اأوامره  على 
الإ�سالم، وم�سيد اأرك�ن �سريعة امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم، ال�سلط�ن الأعظم 
ال�سلط�ن  ابن  خ�ن،  احلميد  عبد  الغ�زي  ال�سلط�ن  ابن  ال�سلط�ن  الأفخم،  واخل�ق�ن 
الغ�زي عبد املجيد خ�ن، اأدام اهلل اأي�مه، ون�سر اأعالمه، واأمده ب�لإمدادات الإلهية، 
والتوفيق�ت ال�سمدانية، فك�ن من كم�ل حظ هذه الر�س�لة، وط�لع �سعده� الأكرب، 
اأن تكون ل�سمه الكرمي من�سوبة، ويف �سح�ئف ح�سن�ته مكتوبة؛ اإذ هي ح�سنة من 
ح�سن�ت ع�سره ال�سعيد، وقطرة من بح�ر تقدم رع�ي�ه يف منهج املعرفة والت�سديد«)1(.

�سكل  اإىل  يكون  م�  اأقرب  فهو  للكت�ب  والدليل  الن�سقي  البن�ء  عن  اأم� 
املوؤلف  و�سعه  الذي  ال�سردي  اللغوي  الثوب  يف  ذلك  ويبدو   ،)2(

fable احلك�ية 

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص 6-5.  )1(
ويرجع  للكت�ب،  ال�سردي  البن�ء  يف  اجل�سر  ال�سيخ ح�سني  انتهجه  الذي  الق�س�سي  املنحى  حتديد  ميكنن�  ل   )2(
كت�ب�ت  يف  ع�سر  والت��سع  ع�سر  الث�من  القرنني  ثق�فة  يف  احلك�ية  ق�لب  وذيوع  جهة،  من  ثق�فته  ل�سعة  ذلك 
ُكِتَب على  التي  ال�سردية  واحلك�ية  الق�س�سي  الط�بع  اأراد حم�ك�ة  فلعله  اأخرى،  واملفكرين من جهة  الأدب�ء 
منواله� اإجنيل »َمتَّى« ور�س�ئل بول�ص؛ وذلك لأنه اأ�س�ر يف منت كت�به اإىل اطالعه عليه�، بل ودر�سه�، كم� اأملح 
اإىل اأنه عمد اإىل هذا الأ�سلوب لأن ر�س�لته موجهة يف املق�م الأول اإىل الأغي�ر اأي اإىل الأج�نب يف الغرب؛ 
اأم� عن بن�ء احلك�ية فهو بن�ء نرثي يعتمد  ف�أراد خم�طبتهم بنف�ص املنحى التب�سريي الذي انتح�ه املب�سرون، 
على احلكي يف رواية الأحداث والوق�ئع بغ�ص النظر عن طبيعته� خي�لية ك�نت اأو واقعية، وقد ا�ستخدم هذا 
واليون�نية،  والب�بلية  والف�ر�سية  والهندية  امل�سرية  الكال�سيكي�ت  يف  الأبط�ل  اأخب�ر  رواية  يف  الأدبي  الق�لب 
وقد ا�ستخدمت احلك�ية يف الع�سر الو�سيط للوعظ والإر�س�د والتوجيه الأخالقي، اأم� ُكت�ب الع�سر احلديث 
ال�سيخ ح�سني  ت�أثر  ي�ستبعد  اأو تغيريه، ول  الواقع  اإىل تف�سري  اإ�سالحية ترمي  تثقيفية  فوجهوا احلك�ية وجهة 
اجل�سر ب�لكت�ب�ت الق�س�سية التي ذاعت يف القرن الت��سع ع�سر، وك�نت ترمي اإىل توجيه الراأي الع�م من اأمث�ل 

ق�س�ص فولتري وج�ن ج�ك رو�سو و بلزاك ودو�ستوف�سكي وزول وتول�ستوي.
ا غري مب��سر على حك�ية: »الب�كورة  واأعتقد اأن هذا البن�ء الق�س�سي الذي انتحله ال�سيخ ح�سني اجل�سر ك�ن ردًّ
ال�سهية يف الرواي�ت الدينية« لإثب�ت �سحة العقيدة الن�سرانية، التي و�سعه� اأحد املب�سرين، وقد تخفى وراء= 
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بوحي  ك�فة  للن��ص  امللوك  ملك  من  موجه  اأنه� خط�ب  على  احلميدية،  للر�س�لة 
نّزله على حممد  لتبليغه�، ويبدو ذلك وا�سًح� من العب�رة الأوىل ملنت الكت�ب 
بينهم  ن�س�أته قد عرف  اأول  بلدة، وهو من  »ق�م رجل بني جم�هري  يقول:  حيث 
ب�ل�سدق والأم�نة، ومل يعهد عليه تزوير ول احتي�ل ب�طل، كم� اأنه معروف لهم 
اأولئك اجلم�هري، وق�ل:  ب�أعلى �سوته بني  اأمي ل يقراأ ول يكتب... فن�دى  ب�أنه 
ي� اأيه� الن��ص اإين ر�سول ملككم اإليكم، اأمرين اأن اأبلغكم ر�س�لته، واأ�سرح لكم 
متم��سكة  وحدة  يف  يقع  اأنه  البن�ء  هذا  ومييز  الآن«)1(.  لكم  َه�  �َسنَّ التي  قوانينه 
مت�سلة الأجزاء والأرك�ن، ومت�س�عدة يف الأ�سلوب من ال�سهل الطيع الب�سيط اإىل 
املفعم ب�لدللت ال�سطالحية وال�سي�قية. و�سوف يلحظ الق�رئ ذلك عند تن�ول 
والعلم،  الدين  بني  والعالقة  الإمي�ن،  واأ�سول  ال�سريعة،  مق��سد  ق�س�ي�:  املوؤلف 
واحلكمة وال�سريعة، وتبدو �سم�ت املعلم وا�سحة يف انتق�ل املوؤلف من الإ�سه�ب 

اإىل التلخي�ص، وا�ستنب�ط النت�ئج.

=ا�سم م�ستع�ر يدعى »يوحن� احللبي الغيور«، وظهرت هذه احلك�ية يف دم�سق �سنة 1861م، وهي ت�ستمل على 
ثالثة ع�سر ف�ساًل، �سرد فيه� املوؤلف حك�ية حرب م�سيحي تلقى ر�س�لة تثبت �سحة الكت�ب املقد�ص، وتوؤكد 
اأن العقيدة امل�سيحية وحده� هي اأ�سح الدي�ن�ت، ف�أخذ الر�س�لة واأعط�ه� اإىل ج�ره ال�سيخ عبد اله�دي، فقراأه� 
فعجب مم� فيه�، فعر�سه� على ال�سيخ علي عمر ليف�سل فيم� ج�ء فيه� من اأدلة وبراهني، فق�م ال�سيخ بدوره بعقد 
حلق�ت حوارية بني اأك�بر العلم�ء والأدب�ء امل�سلمني للم�س�ورة للف�سل يف �سحة الر�س�لة، وانتهى معظمهم اإىل 
ت�أكدهم  اإثن�ئهم عن ذلك ترغيب ول ترهيب، وذلك بعد  اعتن�ق امل�سيحية، وجحد الإ�سالم، ومل ينفع يف 

ب�حلجج العقلية والنقلية انت�س�ر الن�سرانية على غريه� من الأدي�ن وامللل والنحل.
 وعليه، ميكنن� الت�سليم ب�أن هذا البن�ء الذي و�سعه ال�سيخ ح�سني اجل�سر ك�ن مق�سوًدا، غري اأنه مل ي�سرح مب� 

اأراد اإخف�ءه حتى ل ت�ستعل الفنت الط�ئفية يف لبن�ن من جديد. 
ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص 7-6.  )1(
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ول يوؤخذ على هذا البن�ء الواقع يف نحو اأربعم�ئة و�سبعني �سفحة - وفق 
بني  للف�سل  التق�سيم  اأ�سك�ل  من  �سكل  اأي  من  خلوه  اإل   - احل�لية  الطبعة 
مو�سوع�ته، فلم يق�ّسمه املوؤلف اإىل اأبواب اأو ف�سول، ومل ي�سع كذلك اأي عن�وين 
الفهر�ص الذي ذّيل به  اأن  املر�سلة، واأغلب الظن  اأي ترقيم للمق�لت  اأو  ج�نبية 

الكت�ب لي�ص من و�سع املوؤلف، بل من و�سع الن��سر)1(.

خ�متة،  اأو  له  مقدمة  حتديد  على  املوؤلف  حر�ص  عدم  اأي�ًس�  عليه  ويوؤخذ 
واكتفى ب�لدللة ال�سردية والِبنية اللغوية، التي عربت عنه بذلك، يف ال�ستهالل، 
والتي ج�ء فيه�: »يقول الفقري اإىل عفو موله«، وذلك عو�ًس� عن لفظة »املقدمة«، 
بن� الكالم«، ثم تبع ذلك  انتهى  اأم� »اخل�متة« فو�سع عو�ًس� عنه� عب�رة: »واإذ قد 
مب�آخذ الدين املحمدي وتنبيه اأورد فيه مق�سده من كت�بة الر�س�لة، مربًرا فيه اأي�ًس� 
له  الأف�سل  من  وك�ن  املع�جلة،  يف  ومنهجه  خط�به،  ووجهة  العر�ص،  يف  اأ�سلوبه 

تن�ول مثل هذه الأمور يف املقدمة.

ويوؤخذ عليه النتق�ل غري املربر من فكرة اإىل فكرة، من امل�س�ئل الفقهية اإىل 
العقدية، ثم العودة ث�نية اإىل العب�دات، ثم امل�س�ئل الفل�سفية والعلمية؛ الأمر الذي 

ي�سكل دربً� من دروب ال�سطراب الن�سقي يف البن�ء. 

لذلك ارت�أت اللجنة العلمية و�سع عن�وين يف منت الكت�ب، م�سرت�سدة ب�ملو�سوع�ت التي ورد ذكره� يف نه�ية   )1(
الكت�ب.
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اإىل ذلك عدم �سريه على درب واحد يف العر�ص، فلم يوازن بني  اأ�سف 
الإيج�ز والإ�سه�ب، والتلخي�ص وال�سرح، مع عدم اإف�س�حه عن م�س�در مع�رفه اإل 
يف موا�سع قليلة؛ الأمر الذي يتع�ر�ص مع قواعد البحث والدر�ص، وا�سرت�س�له يف 

احلديث دون اأدنى مراع�ة لط�بع احلك�ية الذي بداأ به الر�س�لة. 

واجلدير ب�لإ�س�رة اأن املوؤلف مل ي�سر على هذه ال�سنة يف بن�ء كت�به: »احل�سون 
احلميدية«، الذي اأورد فيه مقدمة بعد ال�ستهالل، وذيله بخ�متة، وق�ّسم متنه اإىل 
مب�حث متهيدية، واأبواب مق�سمة اإىل ف�سول. ول يف كت�به »نزهة الفكر يف من�قب 

مولن� ال�سيخ حممد اجل�سر«، الذي ق�ّسمه لف�سول ح�سب امل�س�ئل املطروحة.

اأن ن�سري اإىل النقد الذي وجهه ال�سيخ حممد  وحري بن� يف هذا ال�سي�ق 
اأو  اأود لو جعلتم لكل م�س�ألة  فيه: »وكنت  البن�ء، والذي ج�ء  ر�سيد ر�س� لهذا 
مو�سوع يف الر�س�لة عنوانً�، فهي كمق�لة واحدة، ل اأبواب فيه�، ول ف�سول، ول 
عن�وين ت�سهل املط�لعة واملراجعة، ق�ل - اأي ال�سيخ ح�سني اجل�سر - هذا كم� قيل 
يف الكالم املن�سجم اأنه ك�مل�ء اجل�ري، واأنه اأخذ بع�سه برق�ب بع�ص، قلت: اإذن 
مل�ذا جعل القراآن �سوًرا منف�سلة، ومل يجعله جملة واحدة«)1(. ويف مق�ل لل�سيخ 
اأن  بنّي  كيفية جمراه،  ويكت�سب  اإن�ئه،  بلون  يتلون  ك�مل�ء  الكالم  بعنوان:  اجل�سر 
من�س�بً� ك�مل�ء اجل�ري، يف  ترك كالمه  مق�ًل، وعليه، مل يخطئ، حني  مق�م  لكل 
اإىل ذلك،  نّظم ون�ّسق يف موا�سع من متنه� ك�نت حتت�ج  واأنه  الر�س�لة احلميدية، 

� رائًدا، مرجع �س�بق، �ص 52. ح�سن �سالمة حممد اجلوهري، ال�سيخ العالمة ح�سني اجل�سر مفكًرا اإ�سالميًّ  )1(
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فيقول: »ف�لكالم ك�مل�ء ال�س�يف، ون�سيم ال�سحر امل�س�يف، اأدنى �سيء يوؤثر مبزاجه، 
ويف�جئ ب�عوج�جه، ف�ليقظة اليقظة ي� ذوي الألب�ب والتهذيب والآداب«)1(.

متعمًدا  ك�ن  اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ  اأن  تو�سيح  املق�م  هذا  يف  بن�  وخليق 
ثالثة:  م�ستوي�ت  خط�ب  لكل  ب�أن  منه  اإمي�نً�  البن�ء؛  من  الدرب  هذا  انتح�ل 
»الربه�ن العقلي، واجلدل والنقد، والوعظ والإر�س�د«، ومن ثم �سّيد بن�ء ر�س�لته 
على هذا املنحى، وقد �سّرح بذلك يف نه�ية »الر�س�لة احلميدية« بقوله: »اإين يف 
هذه الر�س�لة قد التزمت يف حتريره� طريقة تن��سب اإفه�م العوام على قدر الإمك�ن، 
اأكرر بع�ص عب�رات، واأ�سع الظ�هر مو�سع امل�سمر... واأ�ستعمل  حتى اإين كنت 
بع�ص األف�ظ ع�مية، اأو غري ذلك مم� تخلو عنه ت�آليف العلم�ء املت�أنقني يف الت�أليف، 
كل ذلك مني لت�سهيل الفهم، وتو�سيح املق�م، لعل اهلل تع�ىل ينفع بهذه الر�س�لة 

بع�ص اإخواين يف الدين واإخواين يف الطني«)2(.

اأم� عن اأ�سلوبه ومنهجه يف عر�ص ومع�جلة هذه الر�س�لة فهو ل يبعد كثرًيا 
عم� هو متبع يف م�سنف�ت اأمث�له من كّت�ب الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر، 
تلك التي جمعت بني الأ�سلوب ال�سردي يف العر�ص، واملنهج املق�رن يف املق�بلة 

واملوازنة، والنزعة النقدية يف من�ق�سة الآراء وحتليل الروؤى وتقومي املعتقدات.

ح�سني اجل�سر، الكالم ك�مل�ء، مق�ل يف ري��ص طرابل�ص، العدد 130، 29 متوز/ يوليو1895م، �ص 93.  )1(
ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص 442.  )2(
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ومق�سده  وجهته  تو�سيح  على  املوؤلف  حر�ص  مالحظة  للق�رئ  وميكن 
لالآراء  من�ق�سته  عند  الر�س�لة، وكذلك  الأوىل ملنت  ال�سطور  وذلك يف  ومعتقده، 
املذهبية والفل�سف�ت املتب�ينة، واأخرًيا يف تذييله للر�س�لة، موؤكًدا انت�س�ره لالأ�سولية 
الإ�سالمية ب�ملعنى ال�سرعي الدقيق، واأنه ي�سري على �سنة ال�سلف يف فهم العقيدة، 
القراآن  دعوة  مع  يتع�ر�ص  ل  والتربير  الت�أويل  يف  العقلي  للمنهج  انته�جه  واأن 
للتب�سر والتدبر، وحث امل�سطفى  على جتديد الدين عن طريق الجته�د، واأن 
التفل�سف لي�ص مق�سده، ومن�ق�سته للنظري�ت العلمية يف �سوء الن�سو�ص القراآنية 
ل يهدف منه� اإىل الت�أويل العلمي للقراآن، ول ربط الث�بت ب�ملتغري، بل لتو�سيح 

اأن الدين لي�ص خ�سًم� للعلم ول للتفكري العقلي.

ال�سلط�ت  مع  ال�سدام  جتنب  على  ال�سيخ  حر�ص  مالحظة  اأي�ًس�  وميكنن� 
املحيطة بخط�به املتمثلة يف: ال�سلط�ن عبد احلميد من جهة، وال�سيوخ اجل�مدين 
اأخرى. الأمر الذي دفعه اإىل �سي�غة بع�ص املوا�سع من  على املوروث من جهة 
النقد  ب�طنه�  واأخرى  املج�راة،  ظ�هره�  دللة  دللتني:  يحمل  ب�أ�سلوب  ر�س�لته 
واملع�ر�سة، ويقول يف ذلك: »ف�إن ت�أليفي م� هو اإل خدمة لدين الإ�سالم، فلينظر 
املنتقد الذي هو من اأهل هذا الدين: م�ذا ُير�سي اهلل ور�سوله وليفعل، ثم اإين 
من  ق�سدي  فلي�ص  الفل�سفية  املوا�سيع  بع�ص  يف  خ�ست  واإن  الر�س�لة  هذه  يف 
ذلك التفل�سف يف الدين، بل ذلك لإقن�ع عقول املتفل�سفني، ولبي�ن اأن الدين 
الإ�سالمي ل يكلف اأتب�عه اإل ب�لعق�ئد احلقة املنطقية على ق�نون العقل ال�سحيح، 
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التي ترجع عليهم ب�خلري ع�جاًل واآجاًل، هوؤلء علم�ء الكالم خ��سوا  ب�لأحك�م 
م� خ��سوا مع الفال�سفة من �سرح املب�حث الفل�سفية لبلوغ تلك الغ�ية، فل�ست 
يف ذلك �س�لًك� طريًق� مل ت�سلكه علم�ء الأمة الإ�سالمية، ومن يعلم �سيوع فنون 
الفل�سفة اجلديدة وكتبه� بني اأهل هذا الع�سر ل �سيم� منهم غري املتمكنني يف معرفة 
حقيقة الدين الإ�سالمي، ي�ستح�سن �سلوك هذا الطريق للمح�فظة على العق�ئد 
الإ�سالمية من �سوائب تلك الفل�سفة اجلديدة التي ا�ستملت على مكت�سف�ت مل 
تكن يف ع�سر املتقدمني من علم�ء الأمة... اإين يف بع�ص املوا�سيع اأرخي العن�ن 
اأقوال علم�ء هذه الأمة غري  له اخلي�ر يف العتم�د على بع�ص  للخ�سم، واأجعل 
يف  الدخول  وتي�سري  عليه  الطريق  لت�سهيل  اإل  مني  ذلك  ك�ن  وم�  جمهورهم، 
الدين؛ لأن دخوله فيه ولو على قول ذلك البع�ص من العلم�ء الإ�سالميني يجعله 
يف عداد اأهل امللة املحمدية، ول يحرمه �سفة الإمي�ن فيكون �سبًب� لنج�ته مم� عليه 

من املخ�لفة املهلكة«)1(. 

اأتن�ول النتق�دات التي وجهت مل�سمون الر�س�لة، وكذا التق�ريظ  و�سوف 
اأهم  التي امتدحته�، بعد وقويف على متنه� ب�سيء من ال�سرح والتحليل؛ لإبراز 

الق�س�ي� التي تعر�ست له�.

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص 439 - 440.  )1(
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وب�جلملة ميكنن� اإيج�ز منهج املوؤلف يف الت�يل: 

• البتع�د عن الت�أويل الرمزي والب�طني واملج�زي لآي�ت القراآن، والنت�س�ر ملنهج 	
ابن حزم )383 - 455ه/ 994 - 1064م( يف التف�سري الذي يعول يف املق�م 
الأول على الدللة ال�سطالحية والدللة ال�سي�قية للن�ص، وقد التزم بذلك 
اأثن�ء من�ق�سته لطبيعة العالقة التي تربط بني الدين والعلم، واحلكمة وال�سريعة؛ 
فلم ي�سَع كم� اأ�سرن� اإىل ا�ستخراج النظري�ت العلمية ول الت�سورات الفل�سفية 
من الن�ص القراآين، بل ك�ن ي�سري اإىل اأن القراآن حّم�ل اأوجه، ومن ثم ميكنن� 
اإدراك اأن م� ُيثبته �سريح املعقول ل يتع�ر�ص مع �سحيح املنقول، واأن امل�سلم�ت 
ا له� يف القراآن ول �سحيح ال�سنة، واأن علم املق��سد ال�سرعية  العلمية ل جند �سدًّ
هو اأف�سل الآلي�ت التي تثبت اأن الن�ص القراآين ق�در على مواكبة كل املتغريات 
احل�س�رية دون اأدنى ت�س�دم معه�، �سريطة اأن تكون هذه املتغريات يف �س�لح 
الإن�س�ن، ول تخ�سع لالأهواء واملن�فع امل�دية اخل��سة بقوم اأو جن�ص اأو ملة. ويحذر 
ال�سيخ ح�سني اجل�سر من املتع�ملني غري املتبحرين يف علوم التف�سري واجل�هلني 
مبق��سد ال�سريعة، مبيًن� اأن مثل هوؤلء اأخطر على الإ�سالم من اأعدائه؛ وذلك 
الث�بت  بني  ويربطون  بفتي�هم،  ال�سرعي  مق�سده  عن  الن�ص  ِرُفون  َي�سنْ لأنهم 
الذين ل يعرفون منه� -  »ال�سعف�ء  بت�أويالتهم، ومن ثم يحذر من:   واملتغري 
اأي ال�سريعة - اإل ر�سوم العب�دات واأحك�م املع�مالت، فتظنوهم من اأف��سل 
العلم�ء، واأ�س�طني احلكم�ء، فهوؤلء رمب� يكونون عقبة يف �سبيل اإمي�ن اأمث�لكم؛ 
جلهلهم بقواعد الدين املحمدي، وعدم معرفتهم يف طرق التوفيق بني ن�سو�سه 
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�سباًل  بغفلتهم  ي�سلكون  فقد  التوفيق،  ذلك  يجب  ومتى  العقلية،  والأدلة 
يق�سدون فيه� املح�م�ة عن الدين الإ�سالمي، فيجلبون التنفري عنه عو�ًس� عن 

الت�أليف اإليه، فهم بذلك اأ�سر على الدين من اأعدائه الألداء«)1(. 

• وؤى العقلية اأو النظري�ت 	 العزوف عن نق�ص احلديث ال�سريف ا�ستن�ًدا اإىل الرُّ
العلمية فقط، وقد ت�أثر ال�سيخ مبنهج ابن خلدون )733 - 809هـ/ 1332 
تلميذه  ذلك  واأو�سح  الت�ريخية،  الرواية  وتعديل  جرح  يف  1406م(   -
نقد  يف  ق�عدتني  على  ي�ستند  ك�ن  اأنه  اإىل  فذهب  املغربي،  عبد الق�در 
احلديث واحلكم عليه، وهم�: »التدقيق يف �سند رواية اخلرب، والتمحي�ص يف 
مدى اإمك�نية حدوثه من عدمه«. ويتفق ال�سيخ ح�سني اجل�سر فيم� ذهب 
اإليه مع احل�فظ ابن حجر يف كت�به »النكت«، وال�سنع�ين يف كت�به »تو�سيح 
وي�سيف  ال�سريف)2(.  احلديث  يف  العلة  عن  حديثهم�  خالل  الأفك�ر« 
الت�أويل يف ن�ص احلديث  اأن ال�سيخ مل يعمل  الق�در املغربي  تلميذه عبد 
اإل بعد الت�أكد من �سحته وخلوه من العلة، وذلك لدرء التع�ر�ص بني متنه 

و�سريح العقل والث�بت من العلم)3(.  

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص 356.  )1(
العلة يف م�سطلح علم احلديث تعني اآلية اختب�ر �سحة احلديث، وله� خم�سة اأق�س�م: 1( نقد ال�سند من غري قدح؛   )2(
2( قدح يف ال�سند دون املنت؛ 3( قدح يف ال�سند واملنت مًع�؛ 4( عدم القدح يف ال�سند واملنت؛ 5( قدح يف املنت 

فقط. اأم� مع�يري النقد فتتمثل يف: تفرد الراوي مع وجود خم�لفني، وانقط�ع ال�سند، اأو خلط اأو ت�سوي�ص يف املنت.
مو�سوعة علم احلديث، وزارة الأوق�ف، املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية، الق�هرة، 2003م، �ص527 - 529.

مطبعة  الع�لية،  العربية  الدرا�س�ت  معهد  املغربي،  الق�در  عبد  ال�سيخ  عن  حم��سرات  اأطل�ص،  اأ�سعد  حممد   )3(
الر�س�لة، الق�هرة، 1958م، �ص 13.
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• الرتاث، 	 نقد  يف  وا�ستخدامه�  احلديثة  املن�هج  اقتب��ص  من  التحرج  عدم 
اأو انتح�ل  اأو ترديد الآراء  والبتع�د يف الوقت نف�سه عن تقليد النظري�ت 
املذاهب، فلط�مل� ن�سح تالميذه ب�سرورة نقد الفكرة قبل قبوله� بغ�ص النظر 
عن م�سدره�، ثم مراع�ة طبيعة املتلقي يف كت�بة اخلط�ب�ت و�سرح امل�س�ئل 

وتو�سيح الت�سورات.

• جتنب الحتج�ج على اخل�سم يف املج�دلة اأو املن�ظرة بن�ص اأو �سند يخ�لف 	
حلقيقة  �سرحه  يف  املنحى  هذا  على  ال�سيخ  حر�ص  وقد  العقل،  �سريح 
الأ�سول ال�سرعية والعب�دات واحلدود وفقه املواريث واملع�مالت وحج�ب 
املراأة... وغري ذلك من الأمور التي ك�نت مث�ر قدح من املب�سرين الن�س�رى 
وامل�ست�سرقني العلم�نيني، فلم ي�ستند يف انتق�داته وردوده على ن�ص قراآين 
ول حديث، بل ك�ن يعرب ب�أ�سلوبه عن امل�سمون حتى يكون ال�سج�ل حول 

الأفك�ر فح�سب)1(.

• الإ�سه�ب يف ال�سرح، ثم الإيج�ز يف التلخي�ص، والإكث�ر من �سرب الأمثلة 	
التفريع�ت،  يف  والإح�لة  امل�س�در،  عن  الإف�س�ح  وعدم  وال�ست�سه�دات، 
اأو  النت�ئج  ا�ستنب�ط  يف  القطع  وعدم  النقد،  يف  والفح�ص  القدح  وجتنب 
املنهج  بهذا  التزامه  وراء  ك�ن  ب�لتعليم  ا�ستغ�له  اأن  ويبدو  لراأي.  النت�س�ر 

اإىل حد م�.

� رائًدا، مرجع �س�بق، �ص54. ح�سن �سالمة حممد اجلوهري، ال�سيخ العالمة ح�سني اجل�سر مفكًرا اإ�سالميًّ  )1(
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الدي�نة  بحقيقة  املوؤلف  حدده�  كم�  فهي  وم�سمونه�  الر�س�لة  بنية  اأم� 
ية ال�سريعة املحمدية، و�سوف نح�ول يف ال�سطور الت�لية الك�سف  الإ�سالمية وحقِّ

عن جوهر هذه البنية.

عب�دات  من  العقدية  الثوابت  وتو�سيح  ب�سط  على  املوؤلف  حر�ص  فقد 
منه  احلوار  منطق  اإىل  اأقرب  عقلي  مبنحى  اإمي�نية،  ومعتقدات  ومع�مالت  و�سع�ئر 

اإىل لغة التلقني.

ذلك  يف  وا�ستند  والقراءة،  ب�لكت�بة  وجهله  النبي  اأمية  ق�سية  تناوله:  ما  فاأول 
اأنه مل يتعلم على يد اأحد من الأحب�ر اأو حفظة  اإىل الأخب�ر املتواترة التي تثبت 
ال�سري والأ�س�طري، موؤكًدا على اأن كل م� ج�ء به النبي قد تنّزل عليه من قبل ذلك 
امللك الذي اأر�سله لهداية الع�ملني، وقد اأراد بذلك الرد على كت�ب�ت امل�ست�سرقني 
الراأي  اأن  اإىل  وانتهى  النبي.  اأمية  يف  ت�سكك  ك�نت  التي  الن�س�رى  واملب�سرين 
مت�ًم� من وجود  التي خلت  الت�ريخية  الوق�ئع  ُي�ستمد من  امل�س�ألة  الف�سل يف هذه 
�سخ�ص زعم اأنه ق�م بتعليم امل�سطفى ، كم� اأن دخول عقالء قومه واأحب�ر اليهود 
والن�س�رى يف الإ�سالم ي�سهد ب�أن م� ج�ء به  مل يقل به اأحد قبله، اأ�سف اإىل 
ذلك �سه�دة بلغ�ء ع�سره ب�لإعج�ز البالغي، واللغوي الذي تفرد به القراآن، ومن ثم 
َتقطع الأدلة العقلية ب�سدق النبي يف قوله ب�أنه ر�سول م�لك امللك اإىل الن��ص ك�فة، 
وبرر جحود قومه له ب�أنه ل يرجع لنق�ص يف �سف�ته ول طعن يف اأخالقه، بل يرد اإىل 
تع�ر�ص امل�س�لح والغرية واحل�سد والعنت واجلهل والتع�سب مل� ك�ن عليه اأ�سالفهم.
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يف  النبي  ه  َتنَّ ا�سنْ الذي  الدعوي  اخلط�ب  تو�سيحه  يف  تتمثل  الق�صايا:  وثاين 
الدين«، وتخيري  اإكراه يف  ق�عدة »ل  الذي حر�ص على  ب�لإ�سالم، ذلك  التب�سري 
الثواب  لأن  ذلك  طواعية؛  الإ�سالم  يف  والدخول  والإمي�ن،  الكفر  بني  الإن�س�ن 
والعق�ب يف ال�سرع ل يقع�ن اإل على الع�قل املخرّي. وقد رّد بذلك على فرية: اأن 
الإ�سالم انت�سر بحد ال�سيف، واأن خلف�ء النبي اأرغموا اليهود والن�س�رى واأ�سح�ب 
امللل الأخرى على الدخول يف الإ�سالم بعد تخريب مدنهم، واأو�سح اأن الذميني 
يف الدولة الإ�سالمية لهم حقوق املواطنة وحرية العب�دة والعتق�د، وعليهم ط�عة 

النظم التي ت�سمن �سالمة البالد واأمن العب�د.

وثالث الق�صايا: هي تربيره ن�سخ ال�سريعة الإ�سالمية لبع�ص الأحك�م يف الدي�نتني 
اليهودية وامل�سيحية، فبنّي اأن الأ�سل واحد، واأن الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر 
هم� الق�عدة الرئي�سة التي انطلقت منه� كل الأوامر والنواهي الإلهية، غري اأن ملك 
امللوك اأعلم بطب�ئع رعّيته، فك�ن يكلفهم من خالل ر�سله مب� يطيقون تبًع� لواقعهم 
الد�ستور  الواقع لقبول  العقل الإن�س�ين كم�له، وتهي�أ  بلغ  وا�ستيع�ب عقولهم، ومل� 
العلم�ء  وا�ستخلف  ال�سرعية،  الآي�ت  مبحكم  النبيني  خ�مت  امللك  اأر�سل  الأبدي، 
لتو�سيح املق��سد، وحث العقالء على الجته�د يف تو�سيح م� التب�ص، وا�ستحداث 

الأحك�م ب�لقي��ص ملواكبة املتغريات احلي�تية.

ورابع الق�صايا: هي دلئل النبوة، مبّيًن� اأن م�لك امللوك قد اأر�سل ر�سوله ب�أم�رات 
وعالم�ت توؤكد �سدقه، ب�لإ�س�فة اإىل خ�متة لإقن�ع املرت�بني واملت�سككني، ويتمثل 
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ذلك يف: املعجزات احل�سية والعقلية »الربانية واجلوانية«. ويبدو اأن ال�سيخ قد اطلع 
ذلك يف  ويت�سح  النبوة،  ق�سية  الإ�سالم حول  وفال�سفة  املتكلمني  مب�حث  على 
الأنبي�ء  معجزات  اأن  على  ليوؤكد  اأورده�؛  التي  احلجج  ومت��سك  الن�سق،  منطقية 
يف  اللغة  لأهل  براين  معجز  وبالغته  القراآن  فنظم  املطروحة،  للثق�فة  تبًع�  ج�ءت 
الكت�ب  اأهل  لإقن�ع  جّواين  معجز  فهو  والت�سريعي  اخلربي  املعجز  اأم�  قري�ص، 
على  القراآين  الن�سق  عر�ص  بعد  لهم  ت�أكد  الذين  والفال�سفة  والعلم�ء  والعقالء 
ث اأو نكو�ص، واأن د�ستوره ج�ء  م�ئدة النقد خلوه من اأي ا�سطراب اأو تن�ق�ص اأو نَكنْ
حمكًم� وطّيًع� ومعقوًل ل ميّجه العوام ول ي�أب�ه اإل املك�بر املع�ند، ويقول يف ذلك: 
م�ستملح، ويف  النفو�ص  م�ستح�سن، ويف  العقول  القراآين - يف  الن�ص  اأي   - »فهو 
َرك  الأذواق م�ستعذب، ويف القلوب حمبوب، ولالأ�سم�ع م�ألوف.. ول ي�سح - َب�سَّ
اهلل تع�ىل يف العقل ال�سليم - اأن جتتمع كل تلك ال�سف�ت فيه اتف�ًق�، ول ي�سدق 
ب�ل�سفة يف ذلك ال�سمري احلر، فق�لوا اإن الذي ظهر لن� وحتققن�ه من اجتم�ع تلك 
ال�سف�ت يف هذا الكالم البديع اأنه كالم تعجز عنه قوى الب�سر، ولو ك�نوا بع�سهم 
لبع�ص ظهرًيا«)1(، وق�ل يف معر�ص رّده على الذين يزعمون ب�أن ال�سريعة املحمدية 
و�سعه� النبي بعقله واأريحيته: »ولو ك�ن حممد من اأعقل اخللق، واأحذق الب�سر، 
واأكرب الفال�سفة، واأعظم ال�سي��سيني الع�ملني بو�سع نظ�م�ت الأمم، مل� �سح يف العقل 
اإمك�ن الت�سديق ب�قتداره على الإح�طة بجميع م� ج�ء به، اإل اأن يكون مر�ساًل من 
ج�نب اهلل تع�ىل، وهو الذي هداه اإىل جميع ذلك، واأطلعه عليه، واأفهمه اأ�سراره، 

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص30-29.  )1(
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واأمره بتبليغه، ف�إن� نرى اأكرب الفال�سفة مهم� بلغوا يف املعرفة والإح�طة ب�لفنون، اإمن� 
ينبغون يف فن اأو فنني... واأم� اأن واحًدا منهم اأح�ط بكل فن اأو مبعرفة كل م� هو 
�س�لح للب�سر فهو �سيء مل يكن األبتة، واأم� حممد عليه ال�سالم ف�سريعته قد اأح�طت 
بجميع م� يتكفل بخري الب�سر... ولو ك�نت - ال�سريعة الإ�سالمية - من و�سع الب�سر 

لختلت وف�سد نظ�مه� كم� تختل نظ�م�ت الب�سر مبقت�سى اختالف الزم�ن«)1(. 

الن�ص  يف  الواردة  العلمية  املع�رف  عن  الك�سف  يف  تتمثل  الق�صايا:  وخام�ض 
لنقد  به�  الحتج�ج  يجب  ثم ل  ومن  الث�بتة،  احلق�ئق  من  اأنه�  مو�سًح�  القراآين، 
بحجة  العلم  العزوف عن طلب  املتغرية من جهة، ول  الإن�س�نية  العلمية  املع�رف 
مع  ليتفق  القراآين  الن�ص  ت�أويل  ول  ث�نية،  جهة  من  العلوم  لكل  ح�ٍو  القراآن  اأن 
النظري�ت التي مل تثبت �سحته� على وجه اليقني من جهة ث�لثة، وقد رد بذلك 
على  وكذا  احلديثة،  العلوم  طلب  عن  عزفوا  الذين  ال�سيوخ  من  اجل�مدين  على 
الذين ح�ولوا الربط بني املع�رف القراآنية والنظري�ت العلمية والفل�سف�ت الو�سعية. 

و�صاد�ض الق�صايا: هي تواتر خرب النبي اخل�مت يف الكت�ب املقد�ص و�سف�ته، وعالم�ت 
ظهوره، وموطنه، ون�سبه، واملعجزات التي �سوف ُيوؤيد به�، وم�سري دعوته. و�س�ق يف 
ذلك م�ئة ا�ست�سه�د، وحدد موا�سعه� يف: »�سفر التكوين، واأ�سعي�، واملزامري، وداني�ل، 

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص 128-126.  )1(
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واإجنيل متى، ويوحن�«، وانتهى اإىل اأن الن�سو�ص التوراتية والإجنيلية)1( التي ت�سري اإىل 
امل�سطفى قد ُحّرف بع�سه� من جراء الرتجم�ت وفعل بع�ص املتع�سبني واملنكرين 
لنور احلق، ورغم ذلك ف�لب�قي من الإ�س�رات ميكن اأن ي�ستدل عليه العقل الب�حث 

عن احلق�ئق والقلب الع�مر بنور الت�س�مح وزاد التقوى وحب اهلل والن��ص.

ثم انتقل اإىل من�ق�سة الدللة ال�سرعية لفري�سة اجله�د واأخالقي�ت احلرب، 
وال�سطو  ال�سليبية  واحلمالت  الط�ئفية  احلروب  عن  مت�ًم�  تختلف  اأنه�  وبنّي 
والحتالل، مو�سًح� اأن اجله�د يف الإ�سالم قد اأمر به ال�س�رع للدف�ع عن الدين 
و�سفوا  الذين  الن�س�رى  املب�سرين  على  بذلك  لريد  الب�غي،  وردع  والوطن، 
الفتوح�ت الإ�سالمية ب�أنه� �سرب من �سروب الإره�ب، ويقول يف ذلك: »اجله�د 
اإعالء كلمة اهلل تع�ىل وهداية املخ�لفني لذلك الدين، حتى اإذا دخلوا فيه، �سواهم 
عربي  ذلك  فيه جميع  مييز  والأحوال، ل  واحلقوق  ال�سئون  امل�سلمون يف جميع 
على عجمي، بل الكل اإخوان متن��سرون، وكل فرد منهم ب�لن�سبة لبقية اإخوانه 

لعل ال�سيخ ح�سني اجل�سر قد اطلع على الكت�ب املقد�ص يف ترجمته العربية املع��سرة له التي ق�م به� اأحمد   )1(
ف�ر�ص ال�سدي�ق ووليم واط�ص يف بريط�ني� ع�م 1857م، اأو ترجمة بطر�ص الب�ست�ين ون�سيف الي�زجي ويو�سف 
ع�م  ظهرت  التي  اإقليمو�ص  يو�سف  ترجمة  اأو  1865م،  ع�م  ظهرت  التي  وف�ندايك  �سميث  وع�يل  الأ�سري 
1875م، اأو ترجمة الآب�ء الي�سوعيني مع اإبراهيم الي�زجي التي �سدرت ع�م 1876م؛ وذلك لأن الرتجم�ت 
العربية ال�س�بقة ك�نت معيبة وم�سو�سة ون�ق�سة وغري مق�سمة لإ�سح�ح�ت على ال�سكل احلديث، نذكر منه� 
ترجمة يوحن� اأ�سقف اإ�سبيلية التي ظهرت يف القرن الث�من امليالدي، وترجمة �سعيد بن يو�سف الفيومي التي 
ظهرت يف القرن الت��سع امليالدي، ويف ع�م 1200م، ق�م هبة اهلل الع�س�ل ب�سبط الرتجم�ت ال�س�بقة، واأطلق 
عليه� )الفوجل�ت� ال�سكندرية(، ويف ع�م 1666م، ق�م �سركي�ص الرزي برتجمة ك�ملة للكت�ب املقد�ص، ولكنه� 

ك�نت ركيكة ومليئة ب�لأخط�ء.
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املحمديني ك�لع�سو الواحد من اجل�سد... ذمتهم واحدة ومق�سدهم واحد، وهو 
توحيد اهلل تع�ىل واإفراده ب�لعب�دة وطلب ر�س�ه، واإذا مل يهتد اأولئك املخ�لفون ل 
رغبة ول رهبة ق�تلهم امل�سلمون حتى ير�سخوا لأحك�مهم، فيحكمون عليهم مب� 
مبعنى  ذمتهم،  يف  ويدخلونهم  امل�سرة،  ودفع  ب�لنفع  الإ�سالمية  الهيئة  على  يعود 
اأنهم يح�فظون على دم�ئهم واأموالهم واأعرا�سهم، لهم م� لهم وعليهم م� عليهم، 
ويرتكونهم وم� يدينون، ويفو�سون ح�س�بهم يف الآخرة اإىل اهلل تع�ىل، فهذا اجله�د 
لو قي�ص ب�جله�د الذي ين�سب لبع�ص ال�سرائع لتبني الف�رق الوا�سح بينه�؛ لأن 
ال�سريعة املحمدية مل ت�أمر ب��ستئ�س�ل جميع الأعداء حتى الأطف�ل ال�سغ�ر كم� 
ك�ن يف تلك ال�سرائع- يق�سد اأ�سف�ر التوراة الواردة يف الكت�ب املقد�ص- ومن يعلم 
اأحك�م ال�سريعتني يف اجله�د يظهر له الفرق، ويحكم ب�أن جه�د ال�سريعة املحمدية 
املقد�ص  الكت�ب  اأن  تقدم،  م�  على  اجل�سر  ال�سيخ  واأ�س�ف  العدل«)1(.  غ�ية  يف 
مليء ب�أخب�ر حروب بني اإ�سرائيل، وكله� تعرب عن الوح�سية جت�ه خم�لفيهم، بداية 
من قتل الأطف�ل وال�سيوخ والن�س�ء، ونه�ية ب�إف�س�د الزرع ونهب الرثوات وتخريب 
وداني�ل،  التثنية،  �سفر  يف  ورد  م�  ح�سب  الرب،  ب��سم  فعلوه  ذلك  كل  الدور، 
والعدد، ويو�سع و�سموئيل، وامللوك. اأم� اجله�د يف الإ�سالم فيعرب اأ�سدق التعبري 
عن احلرب الع�دلة، تلك التي ل تبداأ ب�لعدوان، ول ت�سعى اإىل فر�ص ال�سيطرة 
الإكراه يف  العقيدة، ول  الرثوات، ول فر�ص  اإىل نهب  تعمد  على اجلريان، ومل 

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص112-111.  )1(
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على  يوؤكد  ذلك  ب�ل�سالم؛ كل  املمدودة  اليد  رد  ول  العهد،  نق�ص  ول  الدين، 
كذب ادع�ءات غالة امل�ست�سرقني واملب�سرين الن�س�رى يف حق الر�س�لة املحمدية. 

القيم  يف  الك�منة  العملية  للحكمة  املوؤلف  تو�سيح  يف  تبدو  الق�صايا:  و�صابع 
والأخالق الإ�سالمية والعب�دات وال�سع�ئر من �سالة و�سوم وزك�ة وحج، تلك التي 
تنطلق من ق�عدة الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر التي ف�سل اهلل به� امل�سلمني 
عن �س�ئر عب�ده، وقد اأراد بذلك تبي�ن اأن الف�س�ئل الأخالقية - وعلى راأ�سه� الورع 
والعفة - هي  والكرم والإح�س�ن  والإن�س�ف  والعدل  الب�سر  والت�آخي بني  واحلب 
والو�سطية  عمل،  والإمي�ن  املع�ملة،  ف�لدين  امل�سلم،  اإمي�ن  عليه  يق��ص  الذي  املعي�ر 
وال�سوم  للنعم،  وحمد  ال�سكر،  عن  وتعبري  الط�عة،  على  بره�ن  وال�سالة  �سلوك، 
اأفراد املجتمع، واحلج  تراحم وتع�ون وبر بني  للغرائز وال�سهوات، والزك�ة  جم�هدة 
جتديد لعهد اهلل على الط�عة والتم��سك والحت�د من اأجل ن�سرة دينه يف الأر�ص 

التي ا�ستخلف الإن�س�ن عليه�. 

وثامن الق�صايا: هي املب�دئ الجتم�عية الإ�سالمية بداية من �سروط الزواج واآداب 
اجلم�ع، واأ�سب�ب الطالق، وولية الرجل على املراأة، واحلكمة من تعدد الزوج�ت، 
املع�مالت  وفقه  بعده،  من  زوج�ته  نك�ح  عدم  وعلة  النبي،  زواج  ر  واأمنْ والت�سري، 
احلج�ب  ارتداء  من  واحلكمة  التعليم،  يف  املراأة  وحقوق  واحلدود،  واملواريث 
»ال�سريعة  ال�سيخ:  يقول  التعّلم،  اأو حرم�نه� من  اأو عزلته�  يعني �سجنه�  الذي ل 
املحمدية قد اأج�زت للمراأة اخلروج لبع�ص اأمور �سرورية من زي�رة اأرح�مه�، والتعّلم 
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لأحك�م دينه�، اإذا مل يعلمه� الزوج... احلج�ب للمراأة من اأح�سن الأحك�م واأنفع 
الو�س�ئل ل�س�لح الزوج واملراأة... ل �سرر عليه� من احلج�ب كم� �سيحكم به ذوو 
الألب�ب«)1(. واجلدير ب�لإ�س�رة يف هذا ال�سي�ق اأن ال�سيخ ح�سني اجل�سر قد اأ�سهب 
يف �سرح احلكمة ال�سرعية من تعدد الزوج�ت، وذلك يف ر�س�لة له ج�ءت �سمن 
ا على ر�س�لة كتبه� اأحد املب�سرين الن�س�رى الط�عنني يف ال�سالم،  هذه الطبعة؛ ردًّ
وبنّي فيه� اأن ال�س�رع اأب�ح التعدد على الق�درين �سريطة العدل بني الزوج�ت، وتبًع� 
للم�سلحة الع�مة، اأي وفق ح�جة املجتمع يف زمن م�، ف�سرط الإ�سالم للزواج هو 
الب�ءة، اأي القدرة على متطلب�ته؛ ومن ثم ل يجوز للمعدمني والفقراء اأن يظلموا 
ال�سرورة واحل�جة  التعدد عند  الق�درون فمب�ح لهم  اأم� الأغني�ء  ب�لتعدد،  اأنف�سهم 
�سريطة العدل بني الزوج�ت، ويعني ذلك اأن التعدد لي�ص فر�ًس�، ول �سنة، بل هو 

مب�ح م�سروط .  

وتا�صع الق�صايا: هي حترير العبيد، واأو�سح اأن الإ�سالم اأحر�ص الدي�ن�ت ال�سم�وية 
على اإن�س�ف املقهورين وامل�ست�سعفني، كم� حث على ح�سن مع�ملة العبيد والإم�ء، 
ورّغب يف عتق الرق�ب، وجعله كف�رة للجن�ي�ت ال�سرعية، مثل: القتل اخلط�أ، والإفط�ر 
يف رم�س�ن، واحلنث يف اليمني، والظه�ر. ف�لإ�سالم �سرع للعتق، ومل ي�سرع للرق، واإذا 
م� ق�رن الط�عنون يف الإ�سالم بني اأحوال العبيد يف الكت�ب املقد�ص، وم� ورد ب�س�أنهم 
ن ال�س��سع بني ال�سريعتني، ف�لإ�سالم  يف ال�سريعة الإ�سالمية ف�سوف يدركون ذلك الَبونْ
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مل ي�أمر ب��ستعب�د الأمم املغلوبة كم� هو احل�ل يف �سفر التثنية والعدد و�سموئيل، كم� اأنه 
مل ي�أمر العبيد بط�عة �س�دتهم ط�عة مطلقة، كم� هو احل�ل يف العهد اجلديد، ول �سيم� 
ر�س�ئل بول�ص، التي نظرت لنظ�م العبيد على اأنه قدر اإلهي يجب الن�سي�ع اإليه، فلم 
حت�ول امل�سيحية وفق تلك الأن�جيل تغيري واقع العبيد، كم� اأنه� مل ت�أمر ال�س�دة بعتق 
رق�بهم ول الإح�س�ن اإليهم، بل ن��سدت العبيد الإخال�ص يف خدمتهم. يف حني منع 
الإ�سالم املوؤمنني به، التجرب يف مع�ملة العبيد، واإرغ�مهم على فعل م� يتع�ر�ص مع 

ال�سرع، وتكليفهم مب� ت�أب�ه� النف�ص اأو ل تقوى عليه. 

موج�ت  و�سط  الأر�سد،  والطريق  اليقني،  اإىل  الو�سول  كيفية  الق�صايا:  وعا�صر 
ال�ستغراب، والت�سكيك يف �سالمة العقيدة، وهي م�زالت من الق�س�ي� التي توؤرق 
الأمة ودع�ته�  واملرت�بني هو: مط�لبة علم�ء  املت�سككني  �سبيل  اأن  ف�أو�سح  �سب�بن�؛ 
ب�إزالة م� التب�ص، وتو�سيح م� غم�ص، وتربير م� خفي، مع عدم الإ�سغ�ء للمتع�ملني 
ه  واملتع�سبني وامل�أجورين وال�س�طحني واجل�نحني؛ فال يطلب العلم اإل من اأهله، َفَنبَّ
على  للرد  املقنعة  احلجج  ب��ستخراج  العلم�ء  تكليف  احل�كم  على  يجب  اأنه  على 

ال�سكوك الذائعة، ب�أ�سلوب يفقهه ال�س�ئل ويقنعه.

اعتن�قهم  رغم  وانحط�طهم،  امل�سلمني  تخلف  علة  هي  احلادية ع�صرة:  والق�صية 
عمل  بل  فح�سب،  ب�لل�س�ن  ت�سديًق�  لي�ص  الإ�سالم  اأن  ف�أج�ب  املحمدية،  للملة 
ب�لأرك�ن، وورع يف الفوؤاد، فيقول: »واهلل مل تتكفل هذه ال�سريعة اإل ب�إ�سالح من 
القراآن الكرمي  اآدابه�، كم� �سرح  ب�أخالقه�، وجرى على  ب�أحك�مه�، وتخلق  مت�سك 



ع�صمت ن�صار
6666

بذلك والأح�ديث النبوية، وقد اأخربت تلك ال�سريعة اأن من خ�لفه� يف تلك الأمور 
تتوارد عليه اأنواع ال�سق�ء، واأ�سن�ف البالء«)1(، فهل جنحد الأ�سف�ر لعدم ت�أثريه� يف 
احلم�ر الذي يحمله�؟ اأم نعيب على احلم�ر عدم درايته بقيمة م� يحمل، ومن ثم 
عدم انتف�عه به�؟ وقد حّذر ال�سيخ من اإهم�ل تعّلم اللغة العربية والرتبية الدينية 
يف دور العلم بكل م�ستوي�ته�؛ لأن مثل ذلك �سوف يحول بني اأبن�ء الأمة واأ�سول 

دينهم وم�سخ�س�تهم وهويتهم. 

والق�صية الثانية ع�صرة: هي نق�ص مذهب الن�سوء والرتق�ء والنتخ�ب الطبيعي 
وامل�س�دفة والتولد الذاتي للموجودات، ومنكري عقيدة اخللق من عدم، واملنكرين 
للنبوات والبعث والع�مل الآخر، مو�سًح� اأن مثل هذه النظري�ت تخ�سع يف املق�م 
الأول للروؤى والت�سورات والفرو�ص التي مل يقطع العلم بثبوته� على وجه اليقني؛ 
الكرمي عن  القراآن  اأم� م� ج�ء يف  اآراء احتم�لية،  ب�أنه�  ومن ثم ميكن احلكم عليه� 
على  ويرتتب  الدامغة؛  العلمية  للحق�ئق  خم�لف  ول  ظني  اأنه  يثبت  فلم  اخللق 
ذلك الت�سليم به، والبحث يف الفرو�ص والحتم�لت لبلوغ احلق، فمن الع�سف 
ال�ستن�د اإىل املتغري يف نقد الث�بت، فم� برح العلم�ء يوؤكدون على اأن م� يعرفونه عن 
الكون ل يعدو اأن يكون قطرة يف بحر اأ�سراره، واأن العقل الب�سري م� زال ع�جًزا 
عن تقدمي ف�سل اخلط�ب يف مع�رفه، واأن احلوا�ص ل تدرك اإل بقدر معني، ومع ذلك 
ل ن�ستطيع اإنك�ر م� ل ندركه ب�حلوا�ص من املح�سو�س�ت امل�دية ك�لأثري وامليكروب�ت 
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امل�دة  )اأي  ب�لهيوىل  القول  اأو  امل�دة  بقدم  القول  اأن  كم�  واملغن�طي�سية،  والكهرب�ء 
يقطع  اجليولوجي� ل  فعلم  الن�سبية،  الحتم�لية  املقولت  الفرتا�سية( من  الأوىل 
بزمن الأر�ص اإل على �سبيل الرتجيح، ول بتقدير عمر الك�ئن�ت ب�لقطع، واأن م� 
نفرت�سه اأنه نقطة البداية �سرع�ن م� نكت�سف اأنه ح�دث لقدمي قبله، كم� اأن تنوع�ت 
امل�دة تثبت اأن بع�سه� ح�دث على بع�ص، فمن الذي يقطع بقدم عن�سر منه� على 
وجه احلقيقة، وم� هي القوى التي حددت له الوجود يف هذا الزمن الفرتا�سي، ثم 
تن�ول اآراء الفال�سفة حول عالقة الزم�ن واملك�ن واحلركة ب�مل�دة وت�سكالته�، وال�سلة 
اأ�سك�ل امل�دة و�سوره�، والرابطة التي تربط بني العلل واملعلولت  التي تربط بني 
واملطلق واملحدود، ثم تطرق اإىل اأدلة وجود اهلل التي �س�قه� فال�سفة الإ�سالم؛ ول 
الكندي )260ه/  بر�س�ئل  اإليه  انتهى  فيم�  ت�أثر  وقد  والغ�ئية.  العن�ية  �سّيم� دليل 
873م( والغزايل )450 - 505ه/ 1058 - 1111م( وابن ر�سد)520 - 595ه/ 
اأقرب  وك�ن  وال�سف�ت،  الذات  ق�سية  عن  كذلك  وحتدث  1198م(.   -  1126

للم�تريدية)1( منه اإىل املعتزلة.
امل�تريدية هي اإحدى الفرق الكالمية الإ�سالمية، وتن�سب اإىل الإم�م اأبي من�سور حممد بن حممود امل�تريدي   )1(
)نحو 228 - 333هـ(، وهو اإم�م اأهل ال�سنة يف ع�سره، واملعرّب عن اآراء الأحن�ف يف علم التوحيد، وقد اعتمد 
يف منهجه على ثالثة اأ�سول هي: العي�ن، والأخب�ر، والنظر، اأي العلم الذي ل �سك فيه، واخلرب ال�س�دق اأي 
الن�ص الث�بت يف احلدوث والدللة، واأخرًيا النظر العقلي حيث ال�ستدلل وال�ستنب�ط وال�ستقراء، ويعنى 
واحل�سن  الإمي�نية  واحلق�ئق  ال�سريعة  اأ�سول  على  للوقوف  الأر�سد  ال�سبيل  هم�  مًع�  والعقل  النقل  اأن  ذلك 
والقبيح، وذهب يف ق�سية الذات وال�سف�ت اإىل اأن البحث فيه� يجب اأن يوؤ�س�ص على التنزيه - اأي لي�ص كمثله 
�سيء - ومن ثم فكل م� ورد من اأ�سم�ء و�سف�ت للب�ري تع�ىل يف القراآن يجب الت�سليم به، واعتب�ر اأن ال�سف�ت 
الإلهية لي�ست �س�بقة ول لحقة على ذاته، واأنه� خم�لفة مت�ًم� لنظ�ئره� املح�سو�سة اأي ال�سف�ت الب�سرية. ويتميز 
 الفكر امل�تريدي ب�أنه اأ�س�ف على كت�ب�ت املتكلمني يف هذا ال�سي�ق، �سفة التكوين للب�ري تع�ىل - اأي اخللق =
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والق�صية الثالثة ع�صرة: هي من�ق�سة نظرية التطور التي �س�قه� داروين )1224 - 
1299هـ/ 1809 - 1882م( يف كت�به اأ�سل الأنواع، مبيًن� اأن ت�سل�سل الك�ئن�ت اإذا 
ني بطرائق اخل�لق  � ل يتع�ر�ص مع القول ب�خللق؛ وذلك لأنن� غري ُمِلمِّ م� ثبت علميًّ
يف اإيج�ده للموجودات، بل اإن الق�عدة الرئي�سة التي نوؤمن به� اأن اهلل خلق الكون 
من العدم، ولكن تولد الك�ئن�ت بع�سه� من بع�ص غري م�ستبعد؛ لأن اأ�سله� وجود 
من عدم، وعليه ف�إن القول ب�أن الإن�س�ن اأحد اأطوار �ساللة من القردة ل يتع�ر�ص 
مع الدين، وذلك اإذا م� ثبت ب�ليقني العلمي م� ج�ء به داروين؛ فمن الي�سري ت�أويل 
الآي�ت الكونية التي حتمل دللة ظنية، وهذا داأب املف�سرين واملوؤولني الذين ح�ولوا 
فهم احلق�ئق العلمية الث�بتة يف �سوء م� ورد يف �س�أنه� من الن�سو�ص القراآنية، فمق�سد 
ال�سريعة لي�ص تعليم الب�سر املب�حث العلمية الكونية، وم� يتعلق منه� بكيفية خلق 
الع�مل، ول القوانني التي حتكم دوران الأر�ص و�سري الكواكب، بل هذه املع�رف 
تتو�سل اإليه� الن��ص بعقولهم، وعليه، فهو يحّذر من الت�أويل العلمي لآي�ت القراآن؛ 
وذلك لأن مثل هذا العمل لي�ص من مق��سد ال�سرع، بل ميكن فهم الآي�ت الكونية 
الدللة  الربط بني  �سريطة عدم  م�،  ثبت من حق�ئق علمية يف ع�سر  م�  يف �سوء 
ال�سرعية والدللة ال�سي�قية للمع�رف العلمية، ويكون املق�سد هو: اإثب�ت قدرة اهلل 

= من العدم - وتكوين الأ�سي�ء على نحو يرت�سيه الب�ري يف قوله: ژڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ   ڦژ 
]اآل عمران/ 47[، وهي تتعلق ب�ملمكن�ت ح�ل وجوده� واإخراجه� من العدم اإىل الوجود، وهي التي توؤثر يف 
املمكن لإخراجه من دائرة الإمك�ن اإىل الوجود الفعلي، وقد نهج ال�سيخ ح�سني اجل�سر عني املنهج يف حديثه 

عن ن�س�أة الكون وموجوداته. 
مو�سوعة الفرق واملذاهب يف الع�مل الإ�سالمي، املجل�ص الأعلى لل�سئون الإ�سالمية، الق�هرة، 2007م، �ص 

.634 - 613
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وحكمته وعلمه، فيقول: »ف�لإن�س�ف الإن�س�ف اإنن� ق��سرون يف �سبيل املعرفة اأعظم 
الق�سور، واإن و�س�ئط العلم فين� حلق�ئق الأ�سي�ء التي يت�سوره� العقل غري ك�ملة األبتة، 
فيجوز يف العقل اأن هن�ك حق�ئق كثرية، يف نف�ص الأمر، مل نزل ج�هلني به� وغ�فلني 
عنه�، وو�س�ئطه� اإىل معرفتن� مفقودة«... »واأعيد حتذيركم من الوقوع يف الغلط بظن 
الأدلة الظنية اأنه� يقينية، فحرروا الدليل، وا�ستو�سحوا ال�سبيل«)1(. ثم ن�ق�ص اآراء 
اأ�سح�ب الفل�سف�ت امل�دية املنكرة لوجود املالئكة، واملكذبة خللود الروح. واجلدير 
ب�لإ�س�رة يف هذا ال�سي�ق اأن ال�سيح ح�سني اجل�سر يعد اأول من ن�ق�ص نظرية داروين 
والن�سوء والرتق�ء وامل�س�دفة بهذا املنحى العقلي يف علم الكالم احلديث، الذي 
يعد ال�سيخ من اأبرز اأعالمه يف الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر، وقد انتحل 
منهجه ابنه ال�سيخ ندمي اجل�سر يف كت�بيه »ق�سة الإمي�ن« و»اجلواب الإلهي«، وكذا 
ح�سن ح�سني يف مقدمة ترجمته لكت�ب »ف�سل املق�ل يف فل�سفة الن�سوء والرتق�ء« 
لآرن�ست هيجل، وال�سيخ م�سطفى �سربي )1277 - 1373ه/ 1860 - 1954م( 
والع�مل من  والعلم  العقل  القدر« و»موقف  �سلط�ن  الب�سر حتت  »موقف  يف كت�بيه 
رب الع�ملني وعب�ده املر�سلني«، وحممد فريد وجدي )1292 - 1373ه/ 1875 - 

1954م( يف كت�به »الإ�سالم دين ع�ملي خ�لد«. 

والق�صية الرابعة ع�صرة: هي جتديد الدين و�سم�ت املجتهدين، فبنّي اأن هن�ك فرًق� 
�س��سًع� بني التجديد والتبديد، ف�لأول ل ي�سطلع به اإل الع�مل املدقق املتمكن من 

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص147، 297.  )1(
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فهم مق��سد ال�سرع، اأم� الجته�د فهو من عمل الرا�سخني يف العلم بداية من علوم 
القراآن )اللغة، والدللة، والأحك�م، والأ�سول(، وعلوم احلديث )اجلرح والتعديل، 
ينبغي  ا�ستنب�ط الأحك�م، ول  اأي طرائق  والقي��ص  واملن�سوخ(،  والن��سخ  والعلل، 
التي  الفروع  اجته�ده يف  ين�سب  بل  الأ�سول،  الإجم�ع يف  املجتهد على  خروج 
تعرب عن اإجم�ع املجتهدين يف ع�سر م�، ف�خلروج على التقليد يف الفروع اأمر تقت�سيه 
مب�دئ التجديد التي حث عليه� ال�سرع، والإ�سالم �سد التقليد واجلمود، كم� اأنه 
خ�سم للجنوح واجلموح وال�سطط وال�سطح، وهو فعل الأدعي�ء واملتع�ملني؛ وعلى 
ذلك يرف�ص ال�سيخ ح�سني اجل�سر راأي الذين يرغبون يف �سد ب�ب الجته�د، بحجة 
اأن اأئمة ال�سلف دون غريهم من اخللف هم اأهل لهذا الأمر، ويعرت�ص اأي�ًس� على 
بع�ص الفرق التي ت�ستند اإىل القراآن فقط دون ال�سنة يف اجته�داتهم؛ وذلك لأن 
امل�سلمني م�أمورون ب�تب�ع م� �سح وثبت من �سنة نبيهم. وانتهى اإىل اأن ب�ب الجته�د 
�سوف يظل مفتوًح� اأم�م علم�ء الأمة الق�درين على الت�أويل يف �سوء النقل والعقل، 
والت�أليف بني الدين والعلم والث�بت واملتغري. ويقول: »يجب علين� مع�سر امل�سلمني 
الأخذ بظواهر القراآن واحلديث الث�بت عن الر�سول �سلى اهلل تع�ىل عليه و�سلم، م� 
مل يقم دليل عقلي ق�طع ين�يف ظ�هر �سيء من ذلك، ف�إن ق�م دليل كذلك ين�يف 
ظ�هر اآية اأو حديث، فعلين� اأن نوؤول ذلك الظ�هر، ونرده اإىل معنى حمتمل، واإن ك�ن 
بعيًدا يح�سل به التوفيق بني ذلك الن�ص وبني ذلك الدليل العقلي الق�طع. ومن 
تتبع القراآن وجميع الأح�ديث النبوية الث�بتة عن الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم ل 
يجد �سيًئ� من ذلك يخ�لف ظ�هره الدليل العقلي الق�طع، اإل وميكن ت�أويل ظ�هره 
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ومع�نيه�  الت�أويل  تقبل  التي ل  الن�سو�ص  واأم�  الدليل،  وبني ذلك  بينه  والتوفيق 
متعينة فال �سيء منه� يخ�لف الدليل العقلي الق�طع، ول ميكن اأن يق�م دليل عقلي 

على خم�لفته� األبتة، ومن يزعم خالف هذا فعليه البي�ن«)1(.  

ول غرو يف اأن حتليلن� لبنية الر�س�لة احلميدية قد ك�سف عن عدة اأمور غ�ية 
يف الأهمية، منه�: 

• وعي املوؤلف بر�س�لته الدعوية، ومتكنه من اآلي�ت الت�س�جل، و�سعة ثق�فته، 	
ودرايته ب�لعلوم ال�سرعية واملب�حث الكالمية والفل�سفية؛ ذلك ف�ساًل عن 

اإمل�مه بج�نب كبري من املع�رف العلمية امل�سهورة يف ع�سره.

• ال�سالة 	 اأف�سل  عليه  الر�سول  ل�سخ�ص  وجهت  التي  ب�لطعون  معرفته 
وال�سالم وال�سريعة الإ�سالمية، من قبل املب�سرين الن�س�رى وامل�ست�سرقني 

العلم�نيني وامل�ستغربني. 

• حر�سه على توجيه اخلط�ب الدعوي اإىل التو�سع يف علم مق��سد ال�سريعة 	
والطوائف  الفرق  اآراء  املحمدية، وعدم طعنه يف  الر�س�لة  لتو�سيح حقيقة 
واملذاهب والفل�سف�ت املخ�لفة، م�ستنًدا على املقدم�ت الإمي�نية فقط، بل 
عّول على الدليل العقلي، والربه�ن املنطقي، مع التزامه ب�آداب الت�س�جل 

والتن�ظر، ومراع�ته لطبيعة املتلقي، وثق�فته يف لغة اخلط�ب.

ح�سني اجل�سر، الر�س�لة احلميدية، مرجع �س�بق، �ص436.  )1(
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• للقومية 	 ال�سي��سية، والدعوة  للق�س�ي�  بّين� عدم تعر�سه  يوؤخذ عليه كم�  ل 
اآنذاك،  فيه�  اخلو�ص  املحظور  الأمور  من  ذلك  وغري  العربية،  واخلالفة 
فمق�سد الرجل - كم� بّين� - الدعوة وتو�سيح حقيقة الإ�سالم، وقد جنح 

الك�تب يف ذلك؛ الأمر الذي �سوف نربهن عليه يف ال�سطور الت�لية. 

ثالًثا: اأثر الر�صالة احلميدية يف الثقافة العربية الإ�صالمية بني التقريظ والتقومي

كت�بته  من  اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ  مق�سد  اأن  ال�س�بقة  ال�سفح�ت  يف  بّين� 
مت�أنية  درا�سة  طريق  عن  وذلك  الدعوي،  اخلط�ب  جتديد  هو  احلميدية  للر�س�لة 
العر�ص  يف  منهجه�  من  وال�ستف�دة  الإ�سالمي،  للم�سروع  امل�س�دة  للخط�ب�ت 
واملع�جلة، حتى يت�سنى للدع�ة �سي�غة اأفك�رهم، وبن�ء دفوعهم على منطق واأ�س�ص 
اجل�نب  الر�س�لة  لظهور  امل�س�حبة  الت�ريخية  للوق�ئع  ك�ن  وقد  املخ�لفون،  يقبله� 
الت��سع ع�سر  القرن  الث�ين من  الن�سف  انت�سرت يف  م�آربه�، فقد  بلوغ  الأكرب يف 
املب�سرين  بني  النقدية  املن�ظرات  وذاعت  الأدي�ن،  الط�عنة يف  امل�دية  الفل�سف�ت 
ال�س�م،  بالد  يف  ال�سوفية  والطرق  الدينية،  واملع�هد  املدار�ص  و�سيوخ  الن�س�رى 
بع�ص  وتقدير  مل�سمونه�،  واملجددين  املح�فظني  ال�سيوخ  تقريظ  يربر  الذي  الأمر 

امل�ست�سرقني ملنهجه� يف العر�ص واملع�جلة. 

ال�سرعية،  الق�س�ي�  تن�ول  يف  ال�سيخ  ب�أ�سلوب  الراأي  ق�دة  من  كثري  وت�أثر 
ال�سنة  اأهل  ب�أ�سلوب غري معهود من �سيوخ  اآنذاك  ال�س�ئدة  الطوائف  والرد على 
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يف دف�عهم عن اأ�سول العقيدة؛ الأمر الذي يوؤكد اأن هذه الر�س�لة تعد من اأف�سل 
الكت�ب�ت املبكرة يف علم الكالم احلديث.

الغني  عبد  ال�سيخ  اأمث�ل:  من  ع�سره،  يف  الدين  علم�ء  جمهرة  فذهب 
الرافعي الف�روقي الطرابل�سي مفتي طرابل�ص ال�س�بق، وال�سيخ حممود ن�س�بة �سيخ 
اجل�مع الكبري يف طرابل�ص، وال�سيخ عبد اهلل عبد الروؤوف ال�سفدي الطرابل�سي، 
وحممود ال�سه�ل، وال�سيخ عبد الب��سط علي ف�خوري مفتي بريوت، وحممد �سليم 
العط�ر، وال�سيخ بكر ح�مد العط�ر، اإىل اأن هذه الر�س�لة الأمنوذج الفريد للخط�ب 
الدعوي ال�س�عي اإىل تو�سيح اأ�سول ال�سريعة الإ�سالمية، والذب عن حقيقة امللة 
املحمدية �سد الفل�سف�ت امل�دية وتره�ت امللحدين واأك�ذيب الط�عنني؛ ون��سدوا 
ال�سلط�ن عبد احلميد ب�أن ي�أمر بن�سر هذه الر�س�لة حتت رع�يته وتدري�سه� يف عموم 
املدار�ص؛ لرد م� �س�ع من هذي�ن الطبيعيني، وخراف�ت امل�ديني التي عمدت اإىل 
ت�سليل �سبيبة امل�سلمني. كم� اأ�س�دوا مبنهج املوؤلف يف الت�س�جل، الذي جمع فيه 
على  اعتمد  بل  اآرائهم،  من  الت�سفيه  اأو  اخل�سوم،  قدح  دون  والعقل  النقل  بني 
اإثب�ت ته�فت حملتهم  النقد العلمي والرباهني الفل�سفية واحلق�ئق الت�ريخية يف 
على الإ�سالم ور�سوله، ب�أ�سلوب وا�سح �سهل الفهم رغم بالغة �سي�غته، وغو�ص 
موؤلفه يف بحور العلم والفل�سفة؛ الأمر الذي اأهله لي�سبح يف طليعة الكتب التي 

يجب على الن�صء درا�سته�، وعلى الدع�ة ا�ستيع�به� لل�سري على منه�جه�.
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الر�س�لة احلميدية، م� ج�ء يف نظم حممود  اأف�سل م� قيل يف و�سف  ومن 
اأفندي ال�سه�ل: 

ــت اأتـ ــا  حـقًّ ــذه  هـ ــة  الر�صال  اأن 
ــاد و�صرف دللة  هي حم�ض اإر�ص
ــد اأتـت ــب البالغـة ق ــا اأ�صالي  منه
ــري فوجـدتها ــا ناظ ــت فيـه  اأمعن
ــا �صـم ــن  مـ ــني  ح�ص ــا  من�صئه  هلل 
ــه ــد لفظـ ــزري فـرائ ــق ت  ذو منط
ــل جـهبًذا ــني الأفا�صـ ــه ب ــا مثل م

ــان كالفرقـ ــق  للحــ ــا   بيانهـــ
ــان الإميــــ ــة  حلقيقـــ ــة   وهدايـــ
ــان)1( العقيـ ــد  كقالئ ــة   منظوم
ــان الديـ ــد  الواح ــن  لدي ــا   ركًن
ــوان كــي ــى  عل ــه  همت ــو   يعل
ــان واملرج ــود  املن�ص ــوؤ   باللوؤلــ
ــان بيـ ــن  بح�ص ــه  معاني ــدي  يب

وي�أ�سف ال�سيخ ندمي اجل�سر على عدم عن�ية �سبيبة املثقفني مبط�لعة »الر�س�لة 
احلميدية«، موؤكًدا اأن اأ�سلوبه� ونهجه� يف الت�أليف وجمعه� بني الدين والفل�سفة 
امل�دية  والفل�سف�ت  الإحل�دية  التي�رات  ملج�بهة  والدر�ص؛  ب�لبحث  جدير  والعلم 
واملتع�سبني من اأ�سح�ب امللل الذين م� برحوا ي�سككون ال�سب�ب امل�سلم يف دينه 

ويف �سدق الر�س�لة املحمدية. 

ويربط ال�سيخ ندمي اجل�سر بني كت�ب »ته�فت الفال�سفة« لأبي ح�مد الغزايل 
و»الر�س�لة احلميدية«، وذلك يف اأن كليهم� ك�سف عن الأخط�ء التي ا�ستند اإليه� 
الفال�سفة امل�ديون يف زعمهم قدم الع�مل واإنك�رهم اخللق من عدم، غري اأن »الر�س�لة 

العقي�ن من العقيق وهو من نف�ئ�ص اجلوهر، والكيوان املرتبة الع�لية.( 1)
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احلميدية« مل تنكر ق�نون ال�سببية الذي ينظم الكون، وجعلته اأحد دروب القدرة 
موجودات،  يحويه من  وم�  للع�مل  تنظيمه  الب�ري يف  توؤكد حكمة  التي  الإلهية 

ذلك ف�ساًل عن عن�يته بخلقه، ف�سخر له الأ�سب�ب التي ت�سمن بق�ءه.

وي�سيف ندمي اجل�سر اأن �س�حب »الر�س�لة احلميدية« قد جنح يف الرد على 
كت�بي داروين »اأ�سل الأنواع« الذي ظهر ع�م )1275هـ/ 1859م(، و»ت�سل�سل 
ي�سبقه  فل�سفي مل  مبنهج علمي  الذي ظهر ع�م )1288هـ/ 1871م(  الإن�س�ن« 
احلميدية«  »الر�س�لة  �س�حب  عزوف  يف  ذلك  ويبدو  مع��سريه،  من  اأحد  اإليه 
اأق�م  التي  الفرتا�س�ت  بنق�ص  اكتفى  بل  داروين،  بكالم  املعتقدين  تكفري  عن 
التوفيق  الإ�سالم  املجتهدين من علم�ء  الي�سري على  اأنه من  نظريته، وبني  عليه� 
ثبوته  بعد  وذلك  داروين  به  ج�ء  وم�  الإن�س�ن  خلق  عن  القراآن  يف  ج�ء  م�  بني 
التي حتدثت عن خلق الإن�س�ن لي�ست ق�طعة الدللة، ومن ثم  �، ف�لآي�ت  علميًّ
تقبل الت�أويل، ويرى ال�سيخ ندمي اجل�سر اأن ذلك احلكم املو�سوعي يف نقد نظرية 
داروين مل يت�أتَّ للق�س�و�سة امل�سيحيني الذين اكتفوا يف انتق�داتهم لكت�بي داروين 
ري«  »به  والدكتور  م�ننغ  والك�ردين�ل  اأك�سفورد  اأ�سقف  مثل  موؤلفهم�،  بتكفري 
والدكتور  ب�أمل�ني�،  »ليبزيغ«  يف  الالهوت  اأ�ست�ذ  ولوت�ردت  ملبورن،  اأ�س�قفة  كبري 
ق�سطنطني جم�ص يف كت�به »الداروينية« اأو »الإن�س�ن القرد« الذي ن�سر يف ب�ري�ص 
ع�م )1294هـ/ 1877م(، وامل�ست�سرق الإجنليزي الدكتور »يل« وعلم�ء الالهوت 
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يف اجل�معة الأمريكية ببريوت وغريهم من الذين عجزوا عن من�ق�سة اآراء داروين 
من�ق�سة علمية ه�دئة.

الأ�س�لة  من  يخلو  احلميدية« ل  »الر�س�لة  راأي يف  اإىل  اجل�سر  ندمي  وي�سري 
ۅ  ۋ  ژۋ  تع�ىل  قوله  اجل�سر  ح�سني  ال�سيخ  تف�سري  يف  ويتمثل  والطرافة، 
ۅ ۉ ۉژ ]ف�طر/ 28[ اأن املق�سود ب�لعلم�ء لي�ص رج�ل الدين الذين 
يحفظون كت�به، بل الرا�سخون يف العلم الذين يجمعون بني اإمي�نهم ب�هلل والعلوم 
التي توؤكد �سدق اإمي�نهم ب�أنه اخل�لق املريد والع�مل واحلكيم، ومثل ذلك ل يت�أتى 

لهم اإل بوقوفهم على �ستى املع�رف النظرية والتطبيقية)1(. 

اأم� تلميذه حممد ر�سيد ر�س�، فعلى الرغم من اإعج�به مبنهج ال�سيخ يف رده 
ال�سيخ  اأن  منه�:  امل�آخذ،  بع�ص  عليه  ي�أخذ  ف�إنه  لالإ�سالم،  املوجهة  الطعون  على 
التي  الأر�ص  ُكروية  مثل  الدامغة  العلمية  للحق�ئق  ينت�سر  مل  اجل�سر  ح�سني 
ال�سيخ ح�سني  عليه  رّد  وقد  الدين،  اجل�مدين من رج�ل  بع�ص  كت�ب�ت  اأنكرته� 
اجل�سر اأنه مل يرد فتح جم�ل للتن�ظر واخل�سومة بينه وبني ال�سيوخ املح�فظني اأثن�ء 
بع�ص  التع�سب  ويقود  قواه،  تت�ستت  ل  حتى  الإ�سالم،  يف  الط�عنني  على  رده 
اأولئك اجل�مدين ل�سد الع�مة عن قراءة الر�س�لة، غري اأن ال�سيخ حممد ر�سيد ر�س� 
اأقواله يف ذلك: »لول مب�لغته يف مداراة اجل�مدين  اأ�ست�ذه. ومن  مل يقنع بتربير 
من املعممني وكذا العوام اأي�ًس� لك�ن ث�لث ال�سيد جم�ل الدين الأفغ�ين وال�سيخ 

ندمي اجل�سر، اجلواب الإلهي ، املوؤمتر الإ�سالمي، مطبعة م�سر، الق�هرة، 1376هـ/ 1957م، �ص3 وم� بعده�.  )1(



تقدمي
7777

ر�سيد ر�س� عن  ال�سيخ حممد  اأعرب  وقد  الإ�سالح«)1(،  زع�مة  حممد عبده يف 
ت�أثره ب�أ�ست�ذه يف جمعه بني احلجج العقلية والنقلية، وحملته على التقليد، وحثه 
تعدد  حكمة  عن  وحديثه  املراأة،  لتعليم  ودعوته  الجته�د)2(،  ب�ب  فتح  على 
الزوج�ت يف الإ�سالم. وقد امتد هذا الأثر اإىل كل تالميذه، نذكر منهم: ال�سيخ 
عبد الق�در املغربي ع�سو املجمع العلمي يف دم�سق، وال�سيخ عبد املجيد املغربي 
وال�سيخ  الرافعي،  �س�لح  وال�سيخ  كرامي،  �سعيد  وال�سيخ  طرابل�ص،  اإفت�ء  اأمني 
حممد اإبراهيم احل�سيني، وال�سيخ حممد رحيم، وك�مل امليق�تي)3( وولديه حممد 
1401هـ/   - اجل�سر)1315  وندمي  1934م(،   -  1879 1353هـ/   -  1296(

1897 - 1980م(.

والتحليل، ومن  ب�لنقد  »الر�س�لة احلميدية«  امل�ست�سرقني  تن�ول بع�ص  وقد 
لوؤو�ست )ت1403هـ/ 1983م(  اإميل  الفرن�سي هرني  امل�ست�سرق  هوؤلء  اأبرز 
الذي و�سفه� ب�أنه� اأف�سل م� كتب يف بلدان الدعوة الإ�سالمية يف بالد ال�س�م، واأن 
ح�سني اجل�سر ف�ق طرائق املب�سرين يف �سي�غة خط�به الدعوي الذي جمع فيه بني 
ب�س�طة الأ�سلوب وعمق الفكرة والنربة اله�دئة يف خم�طبة القلوب والعقول مًع�)4(، 
والفرن�سي �سونك هرجرونيه ذهب اإىل اأن »الر�س�لة احلميدية« جنحت يف تغيري نظرة 

حممد ر�سيد ر�س�، ال�سنة وال�سيعة، ج2، مطبعة املن�ر، الق�هرة، 1947م، �ص206.  )1(
عبد اهلل بن �سعد الرو�سيد، ق�دة الفكر الإ�سالمي، رابطة الأدب احلديث، الري��ص، 1394هـ، �ص394.  )2(

موؤ�س�سة البحوث وامل�س�ريع الإ�سالمية: املو�سوعة احلركية، ج1، تراجم اإ�سالمية من القرن الرابع ع�سر الهجري،   )3(
موؤ�س�سة الر�س�لة، بريوت، 1980م، �ص 82.

J.jomier, le commenaire coraniue du manar p.23 Paris 954  )4(
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الغربيني لالإ�سالم، وذلك من خالل من�ق�سة املوؤلف للعديد من الق�س�ي� التي مل 
يفهمه� امل�ست�سرقون على الوجه الذي ف�سره وو�سحه ال�سيخ ح�سني اجل�سر، كم� 
اأن الر�س�لة عربت اأ�سدق التعبري عن املدر�سة الإ�سالحية احلديثة يف بالد ال�س�م، 
َبه عن الإ�سالم مبنهج عقلي ه�دئ)1(، واإىل مثل  ال�سُّ التي ا�سطلعت بدفع  تلك 
ذلك ذهب الدكتور خ�لد زي�دة وال�سيخ املعت�سم ب�هلل البغدادي وذلك يف الندوة 
التي اأق�مته� ج�معة اجلن�ن بطرابل�ص عن اأثر »الر�س�لة احلميدية« ودوره� يف ميدان 

الدعوة وعلم الكالم احلديث.

وجُتِمـع العديد من الدرا�س�ت املع��سرة على اأن اأثر »الر�س�لة احلميدية« مل 
يقف عند كت�ب�ت تالميذه فح�سب، بل امتد اإىل كثري من رواد الفكر الإ�سالمي 
من القرن الع�سرين اأولئك الذين تتلمذوا على منهج ال�سيخ من خالل كت�ب�ته، 
وانتحلوا اأ�سلوب »الر�س�لة احلميدية« يف ميدان الدعوة، والرد على امل�ست�سرقني، 

واجلمع بني الدين والعلم.

ويحدثن� فهمي جدع�ن موؤكًدا على ت�أثر كل من اأبي املع�يل حممود �سكري 
الألو�سي )1273 - 1342هـ/ 1856 - 1923م( وحممد جم�ل الدين الق��سمي 
 -  1287( جوهري  طنط�وي  وال�سيخ  1914م(   -  1866 1333هـ/   -  1283(
التوفيق بني الدين  1359هـ/ 1870 - 1940م( بنزعة ال�سيخ ح�سني اجل�سر يف 

ت�س�رلز اآدم، الإ�سالم والتجديد يف م�سر، ترجمة عب��ص حممود، جلنة ترجمة دائرة املع�رف الإ�سالمية، مطبعة   )1(
العتم�د، الق�هرة، 1935م، �ص169 - 170. 
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والعلم، ودعوته اإىل �سرورة ت�سّلح الدع�ة ب�ملع�رف الفل�سفية والعلمية ملن�ظرة اخل�سوم، 
ت�أ�سي�ص  و�سرورة  الأغي�ر.  يفهمه  مبنهج  الإ�سالمية  ال�سريعة  مق��سد  عن  والدف�ع 
اهلل،  وجود  اإثب�ت  يف  وذلك  العلمية،  واملنجزات  الفل�سفي  العقل  على  العتق�د 
و�سدق نبوة حممد - عليه ال�سالة وال�سالم، وال�ستن�د اإىل الواقع الجتم�عي يف 
املق�بلة بني ال�سنن ال�سرعية والقوانني الو�سعية، وو�سع حدود وقواعد لت�أويل الث�بت 

من املنقول ليتواءم مع الق�طع من احلق�ئق العلمية والبديهي من املعقول)1(. 

ول  احلميدية«،  »الر�س�لة  لكت�ب  ُوجهت  التي  النتق�دات  اأهم  ك�نت  تلك 
يبقى اإل اأن اأدعوك عزيزي الق�رئ اإىل اأن تعيد قراءة هذه الر�س�لة يف �سوء ثق�فة القرن 
احل�دي والع�سرين؛ لتحكم بنف�سك على م� به� من روؤى واأفك�ر، ومدى �سالحيته� 
التي  والق�س�ي�،  والنزع�ت  الجت�ه�ت  بع�سرات  املليء  الإ�سالمي  العربي  ملجتمعن� 

� يف ت�سكيل الراأي الع�م الق�ئد والعقل اجلمعي ال�س�ئد. لعبت دوًرا رئي�سيًّ

ال�سبيبة يف  ونن��سد  ال�سلف؟  مل�ذا جنرت خط�ب�ت  نت�س�ءل:  اأن  بن�  وخليق 
القرن احل�دي والع�سرين القتداء به�؟ هل هو احلنني للم��سي التليد؟ اأم هرب 
من مرارة اأنني احل��سر ال�سريد؟ اأم هو العرتاف ب�لعجز والعمى عن روؤية هالل 
اأم لرغبة واعية يف و�سل اخلط�ب الذي انفرط عقده يف زمن ال�ست�ت؛  العيد؟ 
لبعث اأمل جديد يف بطل وليد يلفظه رحم اأمة اأعي�ه� اجلمود وال�سكوت، يف زمن 

ظ�مل ُحكم عليه� فيه ب�ملوت. 

فهمي جدع�ن، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سالم، مرجع �س�بق، �ص 228 - 239.  )1(
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قائمة ببليوجرافية مبوؤلفات ال�سيخ ح�سني اجل�سر

ويرجع ( 1) ومفقودة،  مطبوعة  ر�س�لة  وهي  اجلم�عة:  �سالة  حكم  يف  الط�عة  اإ�س�رات 
ت�ريخه� اإىل )1304هـ/ 1886م(.

من ( 2) وهي  والأ�سع�ر،  املق�لت  بع�ص  على  ت�ستمل  �سغرية  ر�س�لة  وهي  الأبي�ت: 
الكت�ب�ت املفقودة اأي�ًس�.

الأنوار القد�سية يف �سرف اخلدمة الع�سكرية: وهي جمموعة من ال�سروح والتعقيب�ت ( 3)
على الأح�ديث النبوية ال�سريفة التي حتث على اجله�د وف�س�ئله، وهي الطبعة الث�نية 

لكت�به »ذخرية امليع�د يف ف�س�ئل اجله�د«.
(4 )  التم�م يف مولد �سيد الأن�م: )مطبوع(، وي�ستمل على �سرية امل�سطفى  البدر 

�ُسجلت  وقد  احتف�لتهم،  يف  به�  يتغنون  اخللوتية  الطريقة  اأرب�ب  زال  وم�  �سعًرا، 
ب�سوت ال�سيخ ب�س�م الب�رودي.

بن�ت الأفك�ر يف ك�سف حقيقة الكيمي�ء وم�س�رق الأنوار: وهو عب�رة عن جمموعة ( 5)
مق�لت خمطوطة.

تربية امل�سونة: جمموعة مق�لت مطبوعة يف الأخالق.( 6)
تعدد الزوج�ت: جمموعة مق�لت مطبوعة.( 7)
التوفري والقت�س�د: جمموعة مق�لت مطبوعة.( 8)
احل�سون احلميدية يف العق�ئد الإ�سالمية: تقع يف 211 �سفحة، وطبعت طبعتني: ( 9)

الأوىل طبعت على نفقة �سديقه حممد ك�مل البحريي الطرابل�سي ع�م )1328هـ/ 
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1910م(، اأم� الطبعة الث�نية )1351هـ/ 1932م(، فطبعت مبطبعة املكتبة التج�رية 
والكت�ب يف  ر�سوان.  ر�سوان حممد  الأ�ست�ذ  بت�سحيحه�  وق�م  ب�لق�هرة،  الكربى 
جملته يعد الر�س�لة املكملة ملنهج ال�سيخ ح�سني اجل�سر يف الرد على الط�عنني يف 
فيه،  البحث  ومنهج  واأغرا�سه،  التوحيد  بعلم  التعريف  فيه  تن�ول  وقد  الإ�سالم، 
وقواعد الإمي�ن واأ�سول الإ�سالم، واإثب�ت اأدلة وجود اهلل و�سف�ته، والإمي�ن ب�لر�سل 
والأنبي�ء ومعجزاتهم، وطبيعة الر�س�لة املحمدية، والفرق بني النبي والويل، والإمي�ن 
بوجود املالئكة، والبعث، والق�س�ء والقدر، وق�سية كالم اهلل، وق�سية املع�د، وحجية 
َبه عم� ج�ء يف القراآن يف الآي�ت الكونية،  ال�سنة النبوية، ومق��سد ال�سريعة، ورّد ال�سُّ

وحية. ومن�ق�سة اآراء العلم�ء والفال�سفة، واإثب�ت وجود اجلن، واملخلوق�ت الرُّ
حكمة ال�سعر: جمموعة مق�لت مطبوعة.( 10)
خديجة وبثنية: ق�سة خمطوطة.( 11)
عن ( 12) مق�لت خمت�سرة  على  يحتوي  الإ�سالمية: )خمطوط(  الفل�سفة  الذخ�ئر يف 

اأ�سهر فال�سفة الإ�سالم، وبع�ص اأقوالهم )وهو كت�ب مدر�سي(.
»الأنوار ( 13) ب��سم  اأ�سرن�  كم�  ث�نية  طبعة  طبع  وقد  اجله�د:  ف�س�ئل  يف  امليع�د  ذخرية 

القد�سية يف �سرف اخلدمة الع�سكرية«.
)1306هـ/ ( 14) �سنة  الأوىل،  طبعته�  يف  �سفحة   332 يف  تقع  احلميدية:  الر�س�لة 

1888م( وطبعت على نفقة املريزا حممد ملك الكت�ب ال�سريازي، ثم طبعت طبعة 
ت�ريخ،  بدون  برخ�سة جمل�ص مع�رف ولية بريوت،  القرق  نفقة ح�سن  ث�نية على 
ثم طبعت مرة ث�لثة ب�لق�هرة ع�م )1322هـ / 1904م( على نفقة م�سطفى الب�بي 
احللبي، وتقع يف400 �سفحة ب�ملطبعة احلميدية ب�لأزهر، وُعني بت�سحيحه� اإبراهيم 
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هذه  اإخراج  يف  عليه�  اعتمدن�  التي  الن�سخة  وهي  النبه�ين،  اإ�سم�عيل  م�سطفى 
الطبعة. وقد ذّيلت ب�سميمة، ت�ستمل على تق�ريظ اأك�بر علم�ء طرابل�ص وبريوت، 
ب�لإ�س�فة اإىل ر�س�لة �سغرية يف تعدد الزوج�ت، وحج�ب الن�س�ء، والطالق، وترجم 
»الر�س�لة احلميدية« للرتكية اإ�سم�عيل حفني امل�ن�سرتيل - واعظ ج�مع »اآي� �سوفي�« 
زي�دة  اإىل الرتكية يف جريدة »ترجم�ن احلقيقة«. وي�سري خ�لد  - ون�سرت مرتجمة 
الذي ق�م بتحقيقه� اإىل اأن »الر�س�لة احلميدية« ترجمت موؤخًرا اإىل اللغتني الفرن�سية 

والأمل�نية، ومل يذكر تف��سيل ذلك. 
ر�س�لة يف اآداب البحث واملن�ظرة: )خمطوط(.( 15)
ر�س�لة يف �سدقة الفطر: )خمطوط(.( 16)
ري��ص طرابل�ص ال�س�م اأو حدائق طرابل�ص ال�س�م: وهي جمموعة مق�لت يف اللغة ( 17)

والأدب والأخالق والجتم�ع والفقه والدعوة، جمعت يف اأربعة جملدات �سخمة 
بعد وف�ة ال�سيخ، وحتتوي على مق�لته يف الفرتة املمتدة من )1310هـ - 1313هـ/ 

1893م - 1896م(.
�سرية مهذب الدين: وهي رواية اجتم�عية فيه� نقد الأخالق والع�دات، ون�سرت ( 18)

يف جريدة »طرابل�ص ال�س�م«.
العقيدة الإ�سالمية والعقيدة الن�سرانية: )خمطوط( وهي درا�سة يف مق�رنة الأدي�ن.( 19)
 العلوم احلكمية يف نظر ال�سريعة الإ�سالمية: وهو كت�ب مدر�سي عن ت�ريخ الفل�سفة ( 20)

الإ�سالمية وطبيعة العالقة بني النقل والعقل.
علم تربية الأطف�ل: )خمطوط(.( 21)
القراآن الكرمي وعدم اقتب��سه �سيًئ� من التوراة والإجنيل، ويحتوي على ر�س�لة اأخرى ( 22)
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يف ع�سمة الأنبي�ء: )خمطوط(.
كلم�ت لغوية: )مطبوع(.( 23)
الكواكب الدرية يف الفنون الأدبية: يف الأدب وال�سعر والبي�ن والبديع والإن�س�ء، ( 24)

وقد األفه يف �سب�به )خمطوط(.
جمموعة يف خطب اجلمعة: )خمطوط(.( 25)
جمموعة من ال�سعر: )خمطوط(، وتقع يف 700 �سفحة، ويبلغ عدد اأبي�ته� حوايل ( 26)

ثالثة ع�سر األف بيت.
منظومة هدية الألب�ب يف جواهر الآداب: وهي اأرجوزة يف علم الأخالق من اأجمل ( 27)

م� نظمه ال�سيخ، وتدعو للتحلي ب�لآداب، وطلب العلوم ال�سرعية والعلوم الطبيعية، 
وطبعت ب�ملطبعة امليمنية. وطبعت مرة ث�نية على نفقة ح�كم قطر علي بن عبد اهلل 

الث�ين ع�م)1379هـ/ 1959م(، وتقع يف �ست ع�سرة �سفحة. 
نزهة الفكر يف من�قب مولن� الع�رف ب�هلل ال�سيخ حممد اجل�سر: تقع يف 271 �سفحة ( 28)

على  وت�ستمل  بريوت.  يف  الأدبية  املطبعة  يف  1888م(  )1306هـ/  �سنة  طبعت 
الرواي�ت ال�سفهية التي تن�ولت كرام�ت ال�سيخ حممد اجل�سر، وقد جمعه� ال�سيخ 
ح�سني اجل�سر بنف�سه من رواته� يف طرابل�ص وبريوت والقد�ص وقرب�ص، والكت�ب يف 

جملته يك�سف عن نزعة املوؤلف ال�سوفية ووجهته الأ�سعرية.





�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف





ُطبع لأول مرة عام )1306هـ/1888م(

ح�سني اجل�سر

ت�أليف

ُة  �َسالُة احَلِميِديَّ  الرِّ
 يف 

ِة  يَّ يانِة الإ�سالميِة َوحقِّ َحِقيَقِة الدِّ
ِديَّة ريَعِة املَحمَّ ال�سَّ





حقيقة الديانة املحمدية)1(

�سبب تاأليف الر�سالة

احلمد هلل رب الع�ملني، وال�سالة وال�سالم على �سيدن� حممد ر�سول اهلل، 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأم� بعد،

اإنني  الطرابل�سي:  اجل�سر  بن حممد  مواله ح�سني  عفو  اإىل  الفقري  فيقول 
ال�س�مية بع�ض مق�الت مرتجمة عن  يف هذه االأثن�ء)2( وجدت يف جرائد بالدن� 
جرائد اأورب�وية من�سوبة لبع�ض اأحب�ر االإنكليز املدعو اإ�سح�ق طيلر، قد ح�ول فيه� 

مل ي�سع املوؤلف يف الن�سخة االأ�سلية اأي عن�وين رئي�سية اأو فرعية، واكتفى - هو اأو الن��سر - بذكر املو�سوع�ت التي ( 1)
تن�ولته� »الر�س�لة احلميدية« جممعة يف نه�ية الكت�ب؛ وهو م� جعل ال�سيخ حممد ر�سيد ر�س� يقول يف ر�س�لة وجهه� 
للموؤلف: »وكنت اأود لو جعلتم لكل م�س�ألة اأو مو�سوع يف الر�س�لة عنوانً�، فهي كمق�لة واحدة، ال اأبواب فيه�، 
وال ف�سول، وال عن�وين ت�سهل املط�لعة، واملراجعة«؛ ومن ثم ارت�أت اللجنة العلمية و�سع عن�وين يف منت الكت�ب، 
م�سرت�سدة ب�ملو�سوع�ت التي ورد ذكره� يف نه�ية الكت�ب؛ تي�سرًيا على الق�رئ، ومراع�ة الأعراف الطب�عة احل�لية، مع 
ترك املو�سوع�ت املجمعة يف نه�ية الكت�ب كم� وردت يف الطبعة االأ�سلية. )هذا اله�م�ض ي�سري اإىل اإ�س�فة مراجعي 

مكتبة االإ�سكندرية للن�ض االأ�سلي للكت�ب و�سوف ي�ستعمل الرمز )م( الحًق� لالإ�س�رة اإىل ذلك(.
ورد يف االأ�سل: يف هذا االأثن�ء. )م(.( 2)

$#"!
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تق�ربهم�  على  الدالئل  واإق�مة  امل�سيحيني،  ومعتقد  االإ�سالم  معتقد  بني  التوفيق 
وت�س�به كتبهم�، واأن االختالف بني الط�ئفتني لي�ض اإال يف اأمور غري جوهرية.

االإ�سالم  ملخ�لطة  امل�سرية  البالد  اأتى  اأنه  املق�الت  تلك  اإحدى  يف  وذكر 
بهذا  �سريًح�  ك�ن  واإن  وكالمه  الغ�ية،  هذه  لبلوغ  دينهم  حقيقة  وا�ستك�س�ف 
املق�سد، ولكنه ي�سفُّ عن ا�ستح�س�ن الدين االإ�سالمي، ويرنو اإىل دفع اعرتا�س�ت 
يورده� بع�ض اأحب�ر بالده على امل�سلمني، فيع�ر�سهم بورود اأمث�له� عليهم، ويدعوهم 
َفة)1(، والعتب�ر الدين االإ�سالمي اأول م�س�عد على متدن االأمم املتوح�سة التي  �سَ للنَّ
اأن تلك االأمم  اإفريقي�  عون حر�سهم على متدنه�، م�ستدالًّ ب�أن الذي �سوهد يف  َيدَّ
اأخالقهم  تهذيب  اأفعل يف  وهو  �سواه،  من  االإ�سالمي  للدين  قبواًل  اأ�سرع  هن�ك 
و�سهولة  العقول  ل�سريح  ملط�بقته  اإال  ذاك  وم�  عداه،  م�  كل  من  اأنف�سهم  وتعزز 
فهمه عليه�، وقد انت�سر هن�ك يف هذه ال�سنني انت�س�ًرا غريًب� مع عدم املب�سرين به 

والداعني اإليه.

ومع ذلك كله ف�لن�ظر يف كالم هذا الق�ض ال يقطع بحقيقة مق�سده، واإن 
ك�ن ُيتخيل للفكر اأن بحثه يف هذا ال�س�أن للتو�سل اإىل ك�سف احلقيقة لبني جلدته 
وبّلغه  تع�ىل،  اهلل  ير�سي  الذي  عمله  على  تع�ىل  اهلل  اأع�نه  ب�ل�سواب،  واإقن�عهم 

مق�سده فيه.

�سفة: االإن�س�ف والعدل. )م(.  النَّ  )1(
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وبلغني اأي�ًس� اأن بع�ًس� اآخر من رج�ل االإنكليز املت�سلِّعني يف اللغ�ت والفنون 
قد �سعى هذه االأي�م ببن�ء معبد لالإ�سالم يف البالد االإنكليزية، واأنه يب��سر هن�ك 
بن�سر جريدة عربية؛ ليكون ُجّل مق�سده� البحث عن حقيقة الدين االإ�سالمي، 
واإ�سه�ر ف�س�ئله لدى غري الع�رفني به�، وقد رغب هذا الرجل بوا�سطة اأحد اأذكي�ء 
تقدم  اأن  بلدتن�  ف�سالء  بع�ض  من  لندن  يف  االآن  املوجود  اللبن�نيني  امل�سيحيني 
قه اهلل مل� فيه خري الع�مل  بع�ض مق�الت للجريدة املذكورة يف هذا البحث الرفيع، وفَّ

االإن�س�ين وم� ير�سي موالن� جلَّ وعال.

وقد خطر يل حيث وجدت جم�اًل للكالم و�سميًع� للنداء اأن اأحرر ر�س�لة، 
ِبعيه، على اأ�سلوب جديد  ُي�ستب�ن منه� حقيقة الدين االإ�سالمي وكيفية حتققه ملُتَّ
�سهل الفهم ال مَتَّله االأنف�ض وال ت�ستوعره)1( االأفك�ر، يروق العقول احلرة، ويعجب 

االأذه�ن املطلقة عن قيود التع�سب، اإن �س�ء اهلل تع�ىل.

ت�سميتها باحلميدية

وحيث اإن احل�مي للدين االإ�سالمي واملوؤيد ل�سع�ئره واملح�فظ على اأوامره هو 
ح�سرة موالن� اأمري املوؤمنني، وخليفة رب الع�ملني، ح�مي حمى االإ�سالم، وُم�َسيِّد 
اأرك�ن �سريعة امل�سطفى - عليه ال�سالة وال�سالم - ال�سلط�ن االأعظم واخل�ق�ن)2( 

ت�ستوعره: جتد فيه �سعوبة )ت�ست�سعبه(. )م(.  )1(
اخل�ق�ن: كلمة ترتية معن�ه� امللك. )م(.  )2(
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االأفخم، ال�سلط�ن ابن ال�سلط�ن، ال�سلط�ن »الغ�زي عبد احلميد خ�ن« ابن ال�سلط�ن 
ه ب�الإمدادات االإلهية  الغ�زي عبد املجيد خ�ن، اأدام اهلل اأي�مه، ون�سر اأعالمه، واأمدَّ

والتوفيق�ت ال�سمدانية)1(.

فك�ن من كم�ل حظ هذه الر�س�لة وط�لع �سعده� االأكرب اأن تكون ال�سمه 
الكرمي من�سوبة، ويف �سح�ئف ح�سن�ته مكتوبة؛ اإذ هي ح�سنة من ح�سن�ت ع�سره 
ف�سميته�:  والت�سديد؛  املعرفة  منهج  يف  رع�ي�ه  تقدم  بح�ر  من  وقطرة  ال�سعيد، 
ة ال�سريعة املحمدية«، ف�أ�س�أل  يَّ »الر�س�لة احلميدية يف حقيقة الدي�نة االإ�سالمية وَحقِّ
اهلل تع�ىل التوفيق لطرق ال�سواب، وهداية قلوب ذوي االألب�ب، للنظر يف ع�قبة 

يوم امل�آب، اإنه قريب جميب.

 سرب مثال لدعوى الر�سول�

بني  رجل  ق�م  ف�أقول:  املعبود،  امللك  بعون  ب�ملق�سود  ال�سروع  اأوان  وهذا 
ُيْعَهد  واالأم�نة، ومل  ب�ل�سدق  بينهم  ن�س�أته قد ُعرف  اأول  بلدة، وهو من  جم�هري 
اأمي ال يقراأ وال يكتب،  ب�أنه  اأنه معروف لهم  عليه تزوير وال احتي�ل ب�طل، كم� 
ف�ساًل عن اقتداره على تقليد خط �سواه، ومل ي�سبق له مع�ن�ة بو�سع قوانني امللوك 
ونظ�م�ت االأمم املتكفلة ب�س�لح الرع�ي�، فن�دى ب�أعلى �سوته بني اأولئك اجلم�هري، 

وق�ل:

�ض. )م(. َمد: ال�سيد املط�ع الذي ال ُيق�سى دونه اأمر، وهو من �سف�ته تع�ىل وتقدَّ ال�سمدانية: من ال�سَّ  )1(
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ي� اأيه� الن��ض، اإين ر�سول ملككم اإليكم، اأمرين اأن اأبلغكم ر�س�لته، واأ�سرح 
والعمل  مقت�س�ه�  على  ب�ل�سري  ي�أمركم  وهو  االآن،  لكم  �سّنه�  التي  قوانينه  لكم 
بلغوكم  غريي،  ر�ساًل  اإليكم  اأر�سل  الزم�ن  من  م�سى  فيم�  ك�ن  وقد  بفحواه�، 
من  كثري  برتك  ي�أمركم  ف�الآن  امل��سي،  الزم�ن  لذلك  من��سبة  ك�نت  قوانني  عنه 
تلك القوانني القدمية؛ حيث اإن الزم�ن الذي ك�ن ين��سبه� وتن��سبه قد انق�سى، 
ويوجب عليكم اتب�ع هذه القوانني اجلديدة التي اأر�سلني به�، كم� يوجب عليكم 
اأن تهجروا العوائد التي اأخذمتوه� عن اأ�سالفكم اأو ابتدعتموه� ب�أهوائكم، مل يكن 
ه�)1( الطبع،  اأمركم به� وقًت� من االأوق�ت، واإمن� هي ع�دات قبيحة ي�أب�ه� العقل ومَيُجُّ
رعيته  �سعف�ء  وعلى  كفران،  امللك  لنعم  هو  منه�  وكثري  ب�ل�سرر،  عليكم  وترجع 
امللك وم�  م� ير�سي  اأبني لكم  بت�سديقي و�سلوك طريقي حتى  عدوان، فعليكم 

يغ�سبه.

انق�سامهم ب�ساأن هذا الرجل اإىل طوائف

ف�أج�بوه ب�أجمعهم وق�لوا له: مهاًل اأيه� املدعي مق�ًم� عظيًم� ومن�سًب� ج�سيًم�، 
نفو�سن�،  منه  وتنفر  �سلوكه،  علين�  ي�سعب  �سلوك طريق  بدعواك هذه  كلفتن�  لقد 
وت�سمئز)2( عقولن�، وت�سطرب من ت�سور احتم�له اأفك�رن�، اإال اإذا حتققن� اأن ملكن� 

ه�: ي�أب�ه� ويرف�سه�. )م(. مَيُجُّ  )1(
ت�سمئز: تنفر وتكره. )م(.  )2(
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ف�إنن�  لن�،  به وير�س�ه  ي�أمرن�  ب�لكرم، هو  اأرواحن�)1(  النعم، وامل�ست�أ�سر  املغدق علين� 
حينئذ ال ي�سعن� اإال االنقي�د والت�سليم اإليك، والت�سديق بر�س�لتك واالإقب�ل على 
اإط�عتك؛ مل� مللكن� علين� من االأمر الن�فذ وال�سلط�ن الق�هر، ولعلمن� اأنه ال يخت�ر لن� 
� ومعنى، فهل ل�سحة دعواك من بره�ن؟ وهل معك دليل  اإال م� فيه �سالحن� ح�سًّ

ي�سطرن� اإىل اخل�سوع لك واالإمي�ن؟

الت�سديق  ب�لع�قل  يليق  وهل  االألب�ب،  ذوي  ي�  نعم  الرجل:  ذلك  فق�ل 
بدعوى اإال بدليله� املر�سد اإىل ال�سواب؟ اإن معي كت�بً� من امللك بخطه وختمه 
واإن�س�ئه املعلومة لديكم، يقول فيه: اإن فالنً�، وهو اأن�، ح�مل كت�بي هذا، املتحلي 
ب�لعالم�ت الفالنية الظ�هرة فيه للِعي�ن، هو �س�دق يف كل م� يبلغكم عني، وهو 
عليكم،  ب�لنفع  لتعود  لكم؛  �سننته�  التي  القوانني  لكم  لي�سرح  اإليكم  ر�سويل 

ف�متثلوا اأوامره واجتنبوا نواهيه.

فق�لوا له: اأبرز لن� هذا الكت�ب الذي تّدعيه حتى يتميز ال�سدق من املنَي)2(، 
وتزاح ال�سبهة من البني، فحينئذ اأبرز لهم كت�بً� واألق�ه بني اأيديهم، واجتمع للنظر 
ف�إذا هو طبق  مع�نيه،  وفهموا  وقروؤوه  فيه  ب�أجمعهم  فنظروا  ودانيهم،  ق��سيهم  فيه 
م� الرجل يّدعيه، م�ستمل على خط�ب امللك الأولئك اجلم�هري ب�أن هذا الرجل 
وهو  اإليكم،  ر�سويل  هو  فيه  الظ�هرة  الفالنية  ب�لعالم�ت  املتحلي  كت�بي  احل�مل 

امل�ست�أ�سر اأرواحن�: اأي الذي اأخ�سعه� واأَ�َسَره�. )م(.  )1(
املنَْي: الكذب. )م(.  )2(
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نواهيه،  واجتنبوا  اأوامره  ف�متثلوا  وجليل،  دقيق  من  عني  يبلغكم  فيم�  �س�دق 
وخذوا عنه القوانني التي �سننته� لكم، اإىل اآخر م� ادعى ذلك الرجل من وظ�ئفه 

التي فو�سه� امللك اإليه.

وقد ك�ن اأولئك اجلم�هري يف قوة املدارك ومعرفة طرق اال�ستدالل متف�وتني 
ومفرتقني عدة طوائف؛ اإذ من املعلوم اأن العلم ال يوجد جميعه عند واحد، ولكنه 

يوجد عند اجلميع:

فط�ئفة منهم ك�نوا يعرفون خط امللك حق املعرفة وال ي�ستبهون فيه، ويعلمون 
فهذا كت�به بال  ق�لوا: هذا خط ملكن�،  الكت�ب  نظروا ذلك  فعندم�  ُيقلد،  اأنه ال 

� مل� فيه، و�سدقن� هذا الرجل فيم� يدعيه. ارتي�ب، فنحن قد اأَْذَعنَّ

وط�ئفة منهم ك�نوا يعرفون ختم امللك اأمت املعرفة، ويعلمون اأنه ال ُيقلد اأي�ًس�، 
فحينم� نظروا اإليه ق�لوا: هذا ختم ملكن� الذي ال يقبل التزوير، فنحن اأي�ًس� قد 

�سدقن� هذا الرجل بال نكري.

وط�ئفة منهم ك�نوا يعرفون اإن�س�ء امللك واأ�س�ليبه امللوكية وخط�ب�ته ال�سلط�نية 
التي يق�سر عن بالغته� �سواه، فق�لوا: نعم، اإن اإن�س�ء هذا الكت�ب هو اإن�س�ء ملكن� 
خم�طب�ته  يف  منه  نعهده  الذي  خط�به  اخلط�ب  وهذا  به،  اخت�س��سه  لن�  املعلوم 

رع�ي�ه، فنحن اأي�ًس� قد �سدقن� هذا الرجل فيم� ادع�ه.
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اأن عند  يعرفون  ك�نوا  ولكن  تقدم،  مم�  �سيًئ�  يعرفون  يكونوا  منهم مل  وط�ئفة 
امللك اأنواًع� من التحف والذخ�ئر التي ال توجد عند �سواه من اأكرب االأغني�ء واأعظم 
امللك  لن� من عند  اأن حت�سر  بره�ن �سدقك عندن�  اإن  الرجل:  فق�لوا لذاك  امللوك، 
لهم:  فق�ل  بخزائنه،  املخت�سة  التحف  تلك  من  الفالنية  والتحفة  الفالنية،  التحفة 
اأفعل اإن �س�ء اهلل تع�ىل، وبعد مدة وجيزة اأح�سر لهم م� طلبوه، ونظروا اإليه وحتققوه، 
ن بخزائنه غ�ية  وهم يعلمون اأنه ال ميكن اإح�س�ره اإال ب�إذن امللك واإرادته، اإذ هو حم�سَّ

التح�سني، فعند ذلك �سدقوا ذلك الرجل يف دعواه على اأكمل وجه.

لن�  اأر�سل  قد  الزم�ن  من  م�سى  فيم�  ك�ن  ملكن�  اإن  ق�لوا:  منهم  وط�ئفة 
برهنوا  وقد  احتي�ج�ته،  وتكفي  الوقت  ذلك  تن��سب  بقوانني  واأ�سحبهم  ر�ساًل، 
مزمع  امللك  اإن  لن�:  يقولون  وك�نوا  دعواهم،  اأثبت  مب�  اإي�هم  امللك  اإر�س�ل  على 
على اإر�س�ل ر�سول اإليكم ي�أتي بعد زم�ن من اأي�من� هذه، وي�سحبه بقوانني تتكفل 
ب�إ�سالح �سئونكم، وتن��سب الزم�ن الذي ير�سله فيه، وتقوم ب�حتي�ج�ته، واإن ذلك 
الر�سول توجد فيه عالم�ت هي كذا وكذا، وذكروا لن� عالم�ت كثرية ال ي�سدق 

العقل بوجوده� ب�أجمعه� يف �سخ�سني.

فنحن االآن نت�أمل فيم� ج�ء به هذا الرجل وادعى اأنه من عند امللك، ف�إن 
ك�ن موافًق� مل� ق�له اأولئك الر�سل، وُوجد فيه تلك العالم�ت التي ذكروه� لن�، نعلم 
ارتي�ب،  رف�سن� دعواه بال  االأمر بخالف ذلك  واإن ك�ن  فيم� يدعيه،  اأنه �س�دق 
عي اأنه مر�سل به� وجدوه� طبق م� اأخربتهم به الر�سل  فعندم� ت�أملوا قوانينه التي َيدَّ
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املتقدمون، وبحثوا عن العالم�ت التي ق�لوا اإنه� توجد فيه فوجدوه� موجودة ظ�هرة 
فيه بال متويه، فعند ذلك �سدقوه بدعواه اأي�ًس�، واتبعوه اأكمل االتب�ع.

ى وننظر فيم� ي�أمرن� به ذلك الرجل وم�  وط�ئفة منهم ق�لوا: االأحوط اأن نرتوَّ
ينه�ن� عنه، ويف تلك القوانني التي يدعي اأنه� من عند امللك، ف�إن ك�ن ي�أمرن� مب� 
نعهده مط�بًق� لر�سى ملكن�، وينه�ن� عم� نعهده خالف ر�س�ه، وراأين� القوانني التي 
َلة بخري الوطن، رافعة عن  ج�ء به� هي طبق م� نعهده اأي�ًس� من قوانني امللك، متكفِّ
م� اإذا راأين� ذلك الرجل ال ي�أمر ب�سيء يعود عليه ب�س�لح  الن��ض �سرور املحن، ال �سيَّ
خ��ض به، بل مط�لبه ع�ئدة ب�لنفع الع�م جلميع ال�سعب، نعلم اأنه �س�دق يف دعواه، 
واإن ك�ن االأمر خالف ذلك كله نعلم اأنه ك�ذب مبدع�ه، فعندم� نظروا اإىل اأوامره 
وجدوه� طبق م� يعهدونه مر�سًي� مللكهم، وراأوا قوانينه كذلك متكفلة بخري البالد 
وجن�ح العب�د ورفع الف�س�د، وال �س�لح له خ�سو�سي يف كل م� ي�أمر به وينهى، بل 
هو م�ستمل على م� يجلب اخلري ويدفع ال�سري، حمتٍو على تعليمهم �سكر امللك 
على اإنع�م�ته عليهم، وب�حلقيقة ذلك ال�سكر ع�ئد ب�ملن�فع اإليهم، فعند ذلك جزموا 

ب�سدق ذلك الرجل مب� يدعيه، وخ�سعوا له اأمت اخل�سوع.

وط�ئفة منهم ق�لوا: ال �سك اأن جميع م� يدعيه هذا الرجل بينن�، وم� ين�سره 
من القوانني، وم� هو ع�زم على اإجرائه من الت�سرف ب�أحوال من يتبعونه من رعية 
ملكن�، ال بد اأن يعلم به ملكن�، ومن املح�ل اأن ال يعلمه لظهوره علًن� بني اخل��ض 
والع�م، ومثل ذلك ال يتم كتم�نه ولو عن اأق�سى البالد، ف�إن ك�نت دعواه �سحيحة 
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ه امللك على اأعم�له، ومل ير�سل اإليه من يكذبه ويقب�ض عليه وعلى من يتبعه  اأقرَّ
ويع�قبهم اأ�سد العق�ب، واإن ك�ن ك�ذبً� يف دعواه، مزوًرا على امللك خطه وختمه 
اأ�سرع وقت بعدم� يعلم  اأن امللك يف  ومتالعًب� يف رعيته ح�سب هواه، فال �سك 
النك�ل  بهم  وينزل  اأتب�عه،  وعلى  عليه  ويقب�ض  مبدع�ه،  يكذبه  من  ير�سل  خربه 
ال�سديد؛ الأن هذا االفرتاء ال يكون حقرًيا عند ملكن� احلكيم احل�زم، بل هو اأمر 
من اأعظم االأمور، ي�ستحيل اأن يعفو عنه اأو يت�س�هل فيه، ف�سرب اأولئك القوم مدة 
من الزم�ن ك�فية الأن يعلم امللك خرب ذلك الرجل، وم�ست اللي�يل واالأي�م التي ال 
ي�سدق العقل معه� اأن يخفى على امللك خربه، ومع ذلك مل يرد من ج�نب امللك 
من يكذب ذلك الرجل ويقب�ض عليه وعلى من يتبعه وُينزل بهم النك�ل)1(، ومينع 
الن��ض عن العمل بقوانينه التي ن�سره� بينهم يف جميع ال�سئون واالأحوال، بل مل 
يزل ذلك الرجل يزداد اتب�ًع� يوًم� فيوًم�، ويعلو �س�أنه حيًن� فحيًن�، فعند ذلك جزم 

اأولئك الط�ئفة ب�سدق ذلك الرجل، واتبعوه اأكمل االتب�ع.

وط�ئفة منهم مل ت�سبق اأفك�رهم اإىل تلك االأدلة التي و�سلت اإليه� اأفك�ر 
اأولئك  مت�بعة  ويف  الرجل،  هذا  �س�أن  يف  ت�أملوا  واإمن�  ال�س�بقة،  الطوائف  اأولئك 
اإليه،  والت�سليم  التي حملتهم على ت�سديقه  الوجوه والدالئل  له، ويف  الطوائف 
فق�لوا: اإن هوؤالء االأقوام الذين اتبعوا هذا الرجل ال �سك اأنهم عقالء واأ�سح�ب 
ونراهم  لل�سواب،  والتو�سل  �سديدة، وم�ستعدون لال�ستدالل على احلق�ئق  اآراء 

النك�ل: الن�زلة، والعق�ب. )م(.  )1(
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اآب�ئهم، وهجروا اأكرث قوانني ملكهم  قد تركوا عوائدهم امل�ألوفة لهم واملوروثة عن 
التي ك�ن قد �سّنه� يف الزم�ن امل��سي، كل ذلك ب�سبب ت�سديقهم هذا الرجل، 
ا، واأنهم يعلمون  وال �سك اأن هجر مثل تلك العوائد املذكورة ي�سعب عليهم جدًّ
قطًع� اأن تركهم لكثري من القوانني التي ك�ن �سّنه� لهم امللك اإن مل يكن ب�أمره 
ور�س�ه ي�ستحقون انتق�مه ال�سديد، فت�سديقهم هذا الرجل ال بد اأن يكون ن��سًئ� 
عن حترير اأدلتهم التي اعتمدوه� يف ت�سديقه، ولوال اأنه� اأدلة ق�طعة اأو�سلتهم اإىل 
ال�سواب مل� ك�نوا جروا مبقت�س�ه�، ومل� هجروا م�ألوف�تهم وتعر�سوا النتق�م ملكهم، 
ولك�نت عقولهم ال�سليمة متنعهم اأن ُيقدموا هذا االإقدام ويخ�طروا هذه املخ�طرة 

اعتم�ًدا على دليل �سعيف اأو هوى نف�ض وخيم الع�قبة.

اأنه  �سك  ال  اأدلتهم،  تنوع  مع  الرجل  هذا  ت�سديق  على  ف�تف�قهم جميًع� 
حجة اأخرى م�ستقلة تثبت دعواه، اإذ اإن من املح�ل الذي ال ي�سدقه العقل اأن 
التي و�سحت  القوم العقالء وتوفر تلك االأدلة  اأولئك  يكون ذلك االتف�ق من 
لهم ح��ساًل بوجه ال�سدفة، وال يقول ب�ل�سدفة يف ذلك اإال مك�بر، فنحن اعتم�ًدا 
اجلم�هري  هوؤالء  اتف�ق  وهو  امل�سروح،  الوجه  هذا  لدين� على  تقرر  م�  على جميع 
بهذه الكيفية التي ال تكون بوجه ال�سدفة، وال تن�س�أ اإال عن تثبت وحتقيق ت�م من 
اأولئك العقالء، قد �سدقن� هذا الرجل فيم� يدعيه، وامتثلن� جميع م� ي�أمرن� به، 

ين ب�أنه ر�سول ملكن� بال ا�ستب�ه. ُمِقرِّ
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اأمر مع��سهم وا�ستغراقهم يف لذاتهم، فهم ال  اأغفلهم  وط�ئفة منهم ك�نوا ممن 
يعلمون اأن للن��ض ملًك� متولًي� عليهم، واأن حقيقته اأنه كبري، له ال�سلطة الت�مة على 
اأن  العدل؛ حتى ميكنه  اأحوالهم مبوجب  يت�سرف يف  الن��ض، بحيث  �سئون جميع 
يجمع االأموال الكثرية منهم التي ال يتوفر جمعه� لغريه، واأنه ميكنه اأن يقتني التحف 
واأدبً�،  م�دة  اإليه  الن��ض  ب�نقي�د  النفراده  يقتنيه�؛  اأن  �سواه  على  ميتنع  التي  الف�خرة 

فيمكنه جمع قواهم احل�سية واملعنوية اإىل قوته، فيبلغ بذلك م� ال يبلغه غريه.

اأحوالهم  وجمرى  الن��ض  اأمور  اأن  اأي�ًس�  يظنون  غفلتهم  من  اأي�ًس�  وك�نوا 
ومع�مالتهم مبقت�سى القوانني التي بني اأيديهم، كل ذلك لي�ض بتدبري ملك واختي�ر 
مت�سرف مت�سلط، بل يتوهمون اأن ذلك جميعه ج�ٍر على طريق االعتي�د ومقت�سى 
تقلب�ت الزم�ن وطوارق احَلَدَث�ن)1(، حتى �س�ر ذلك ن�مو�ًس� م�ألوًف� ج�ريً� بال تخلف 
األفته الطب�ع، وخالفه عنده� ال ي�ستط�ع، َفُهْم ب�الأحرى اأن ال يعرفوا ر�ساًل للملك 
تبديله�  له  واأن  ب�ختي�ره  واأنه�  امللك،  ج�نب  من  القوانني  وو�سع  اإر�س�لهم  وكيفية 
بلدتهم على  ادع�ه� يف  التي  الرجل  مل� �سمعوا دعوى ذلك  القوم  فهوؤالء  ب�سواه�، 
روؤو�ض االأ�سه�د، ونظروا اإىل �سئون اأولئك الطوائف معه، واأنهم كذبوه اأواًل وح�وروه، 
ثم انق�دوا اإليه و�سدقوه، تنبهت اأفك�رهم وا�ستيقظت األب�بهم، ومن ي�سمع يخل، فق�ل 
ا، ف�إن ك�ن يوجد للن��ض ملك مت�سلط عليهم  بع�سهم لبع�ض: اإن هذا االأمر مهم جدًّ
غ�ية الت�سلط، و�س�أنه يف تلك ال�سلطة اأن يت�سرف يف اأحوالهم، واأن يجمع اإليه قواهم 

هر. )م(. طوارق احَلَدَث�ن: م�س�ئب الدَّ  )1(
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ويتحلى بغن�هم، وهو االآن مر�سل هذا الرجل وي�أمرن� ب�تب�عه، وبقين� نحن يف غفلتن� 
هذه، ال منتثل له اأمًرا وال نرفع له ذكًرا، فال �سك اأن ع�قبتن� تكون وخيمة علين�، اإذ 
ال بد اأن هذا الرجل يبلغه حقيقة ح�لن� وعدم التف�تن� اإليه، فينتقم من� اأ�سد االنتق�م، 
وال يعذرن� بجهلن� وغفلتن� عن �سلط�نه، ف�ل�سواب لن� اأن نت�أمل يف كالم هذا الرجل 
ودعواه يف �سئون هوؤالء اجلم�هري الذين خ�لفوه ثم اتبعوه، حتى نتو�سل اإىل حقيقة 

احل�ل اأهو �س�دق فنتبعه اأم ك�ذب فب�لتكذيب ن�سدعه)1(؟

ت�أملهم  فبعد  البحث،  واأمت  التحري  ك�مل  مع  ذلك  يف  يت�أملون  ف�أخذوا 
يهم الك�مل وبحثهم الت�م عن حقيقة ال�سواب نتج لهم م� ملخ�سه:  ال�سحيح وحترِّ
اإنن� واإن كن� ال نعرف اأن يف الكون ملًك�، وال نعرف خطه وال ختمه وال اإن�س�ءه، 
اأخب�ر  نعرف  وال  الرجل،  هذا  به  م� ج�ء  به�  نق�بل  قوانينه؛ حتى  من  �سيًئ�  وال 
الر�سل املتقدمني يف �س�أنه، وال العالم�ت التي علموه به�، فال اأقل من اأنن� نعترب 
االأمور جميعه�  تلك  يعرفون  اإنهم  ق�لوا:  الذين  الكثرية  اجلم�هري  هوؤالء  �سه�دة 
ويتحققونه�، وقد اتخذوه� عمدتهم يف ت�سديق هذا الرجل، و�سلوكهم يف �سبيل 
عقالء،  وهم  ذلك  على  ف�تف�قهم  ب�سدقه،  تيقنهم  لوال  �سلوكه  عليهم  ي�سعب 
ك�فية  واأنه�  فيه�،  يرت�بون  وال  االأدلة  تلك  يعرفون  اأنهم  ب�سه�داتهم  وت�سريحهم 
به  اأمرهم  م�  وبع�ض  م�ألوف�تهم  فيه  ف�رقوا  الذي  الطريق  هذا  و�سلوك  للت�سديق 
الكبري الذي دعوه ب��سم امللك هو دليل لن� ك�ٍف على �سدق هذا الرجل فيم� 

ن�سدعه: نن�سرف عنه. )م(.  )1(
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يدعيه؛ ف�إن ذلك كله ال يكون ن��سًئ� بطريق ال�سدفة اأو عن عبث اأو هوى نف�ض 
اأو مداهنة حتمل اأولئك االأقوام على االأمر اخلطري، واإذا اأهملن� هذا اال�ستدالل، 
وقطعن� النظر عن �سه�دة هوؤالء االأقوام يف �س�أن هذا الرجل وعن جميع م� اأجروه 
معه، فال ميكنن� اأن نهمل النظر فيم� اأح�سره من التحف الف�خرة التي طلبت منه، 
و�سهد له طالبه� ب�أنه� من عند امللك وال توجد عند �سواه، وال ميكن اإح�س�ره� اإال 
� اأن يوجد عنده مثل  ب�إذنه، ونحن كذلك نرى اأنه لي�ض من �س�أن هذا الرجل قطعيًّ
توجد  ب�أنه� ال  عقولن�  اأمث�له� جتزم  وقلة  وعزته�  �س�أنه�  مبقت�سى  بل  التحف،  هذه 
اإال عند من له ال�سلطة الت�مة والت�سرف املطلق يف اأموال الن��ض، ق�در على جمع 
قواهم احل�سية واملعنوية اإىل قوته حتى تبلغ درجة ميكنه معه� اأن يقتني مثل هذه 
التحف النفي�سة، ف�إح�س�ر هذا الرجل له� عندم� طلبت منه هو دليل ك�ٍف على 
اأر�سل  الذي  واأنه هو  ال�س�مية ي�سمى ملًك�،  ال�سف�ت  بتلك  وجود كبري مت�سف 
ذلك الرجل اإلين�، و�سدقه يف دعواه بت�سليمه له تلك التحف عندم� طلبت منه، 
ف�عتم�ًدا على ذلك كله قد جزمن� نحن بوجود ملك للن��ض، وب�إر�س�له هذا الرجل 

اإلين�، وخ�سعن� له اأمت اخل�سوع، وانقدن� اإليه ك�مل االنقي�د.

بع�س ممن اأخذتهم عزة النف�س عن الإقرار ب�سدق ذلك الرجل 

الطوائف  من  ط�ئفة  كل  من  البلدة  تلك  اأهل  بني  يوجد  ك�ن  وقد  هذا، 
املتقدمة اأن��ض اأخذتهم عزة النف�ض وُعُتوُّ االأَنََفة)1( والته�لك على م� اعت�دوا عليه 

ُعُتّو االأَنََفة: �سدة الغرية واحلمية. )م(.  )1(
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موروًث� عن اآب�ئهم، فت�سوروا اأن هذا الرجل اإذا �سلمن� له دعواه فال بد اأن ي�سري هو 
االآمر علين� ونحن امل�أمورين له، وكثري منهم قد ك�نوا اأمراء بني اأقوامهم، متميزين 
على اأقرانهم، ف�سعب عليهم ت�سديقه واخل�سوع له ب�سبب تلك الو�س�و�ض، ف�أ�سروا 
الع�جل على  على تكذيبه ظ�هًرا وقلوبهم مملوءة بت�سديقه، ولكنم� غلب هواهم 
عقولهم، وه�ن عليهم انتق�م امللك االآجل مب� �سكنت اإليه نفو�سهم من اختي�ره� 
الب�طل، وهكذا يوجد من احلمق�ء من تراه عند انفع�الته النف�سية من نحو عزة 
النف�ض اأو الغ�سب اأو الغرية اأو التع�سب الب�طل َيْغِم�ض)1( احلق وين�سر الب�طل، 

ويهون عليه اخلطر العظيم، ثم يندم بعد ذلك حني ال ينفعه الندم.

لون كل دليل من االأدلة التي اعتمد عليه�  ثم اأخذ اأولئك املع�ندون يوؤوِّ
الت)2( �س�قطة، وي�سرفون كالًّ  اأولئك اجلم�هري بت�أويالت واهية ومَتَحُّ �سواهم من 
ال�سمري  به�  ي�سهد  وال  العقل،  �سريح  يقبله�  ف��سدة ال  بطرائق  منه� عن داللته 
احلر، وت�رة يغلطون اأولئك االأقوام يف ا�ستدالالتهم بغري �سند ُيعتمد عليه، وغفلوا 
عن اأمر ال َيغفل عنه اإال البليد اجل�هل بطريق اال�ستدالل، وال ينكره اإال متج�هل 
ب�لفر�ض وجم�راة اخل�سم  لهم  �سلم  لو  اأنه  وهو  املح�ل،  وقوع  يدعي جواز  مك�بر 
بطريق  اأنه  احلر  وال�سمري  ال�سليم  العقل  ي�سلم  ال  ِحَدِته،  على  دليل  ت�أويل كل 
اأن ي�سوره�  له  الرجل، وتي�سر  الدالئل لت�سديق ذلك  ال�سدفة قد توفرت تلك 

َيْغِم�ض: يحتقر، يعيب. )م(.  )1(
الت: ادع�ءات ُمَتَكلَّفة. )م(. مَتَحُّ  )2(
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اأقنع  اأولئك اجلم�هري حتى  هه�)1( على  ومُيَوِّ ال�سحيحة،  االأدلة  ب�سور  ف�س�ده�  مع 
تلك  بع�ض  اأن  على  األفوه،  م�  غري  اإىل  األفوه  مم�  واأخرجهم  بت�سديقه،  اأفك�رهم 
الدالئل مل يكن ذلك الرجل مقيًم� له� عليهم، وال �س�عًي� بتدوينه� لديهم، واإمن� 

اأو�سلتهم اإليه� عقولهم بعد الت�أمل واال�ستب�س�ر، وال �سنع له فيه� األبتة.

ووجود العالم�ت التي ق�لت الر�سل قبله اإنه� توجد فيه ال ي�سدق العقل 
لون اأن  اأي�ًس� اأن يكون يف قدرته اإحداثه� يف نف�سه واأحواله، وقد جهل هوؤالء املوؤوِّ
االأ�سي�ء املجتمعة له� حكم غري حكم كل فرد منه� على انفراده، فله� من القوة 
م� لي�ض له، وهذا ُم�َسلَّم يف املح�سو�س�ت واملعقوالت، ف�سه�دة الفرد غري �سه�دة 
االأفراد الكثرية املجتمعة، وهذه تفيد م� ال تفيده االأوىل، وتعطي من القوة م� ال 
تعطيه، وكذلك االأدلة الكثرية املجتمعة على نتيجة واحدة تقنع ال�سمري وتبعده 
عن الركون للت�أويل، م� ال يفعله الدليل الواحد والدليالن، ف�إذا �سلمن� اأن ذلك 
له  تي�سر  مع ذلك  اأنه  العقل  ي�سدق  فكيف  امللك،  تقليد خط  له  ر  َتَي�سَّ الرجل 
تقليد ختمه واإن�س�ئه، وموافقة القوانني التي �سنه� امللك �س�بًق�، واإح�س�ره التحف 
التي ال توجد اإال عند امللك وال ميكن اإح�س�ره� اإال ب�إرادته؟ وكيف اتفق مع ذلك 
اأن توجد فيه العالم�ت التي ك�نت الر�سل املتقدمون ذكروا اأنه� توجد يف الر�سول 
الذي يف عزم امللك اأن ير�سله بعد حني؟ وكيف خفي اأي�ًس� اأمر دعواه على امللك 

هه�: يجعله� ملتب�سة. )م(. مُيَوِّ  )1(
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بعد اإ�س�عته يف البلدة، ومرور مدة ك�فية لبلوغ خربه للملك، ومل ير�سل اإليه من 
يكذبه ويع�قبه؟

بتلك  ال�سدفة  واعتق�د  الت�أويالت  بتلك  القول  على  ي�سر  ال  اإنه  وب�حلق 
كالمه  اإهم�ل  ي�ستحق  االأعمى،  وتع�سبه  هواه  على  ج�مد  مك�بر  اإال  املوافق�ت 

وعدم االلتف�ت اإليه. 

ذكر طائفة يتم�سكون بتكذيب ذلك الرجل مت�سًكا اأعمى

ُيعِملوا فكرهم يف اال�ستدالل  وقد وجد ممن كذب ذلك الرجل فرقة مل 
األفوه من قدمي  اأنهم بقوا متم�سكني مب�  اأو كذبه، فغ�ية م� ك�ن منهم  على �سدقه 
اإىل  نف�رقه  وال  عليه  نحن  م�  نرتك  ال  »اإنن�  وق�لوا:  اأ�سالفهم،  عن  موروًث�  الزم�ن 
�سواه«، مت�سًك� اأعمى وتع�سًب� اأع�سى)1(، وهوؤالء القوم لو قيل لهم: »اإن هذا الرجل 
اإذا ك�ن �س�دًق� يف دعواه يخ�سى عليكم من انتق�م امللك ب�سبب عدم اتب�عه«، مل 
يكن لهم من اجلواب اإال قولهم: »اإنه كذاب، ونحن ال ن�سدقه فيم� يدعيه«، فهذا 
فهوؤالء  اخل�مد،  والفكر  الب�رد  اجلمود  عن  الن��سئ  اجلواب  من  عندهم  م�  غ�ية 
اخل�ملون هل يظلمهم امللك ب�إنزال انتق�مه بهم؟ ال واهلل؛ الأنه لو قيل له عند اإرادته 
عق�ب من كذب ر�سوله: »اإن هوؤالء معذورون يف تكذيبهم اإي�ه لعدم ظهور دليل 
لهم على �سدقه«، ك�ن له اأن يقول: »لو كنت اأراهم عدميي العقول ف�قدي االإدراك 

اأع�سى: �سيِّئ الب�سر ب�لليل من غري عمى. )م(.  )1(
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مع��سهم  اأمور  اأراهم يف  ولكني  عنهم،  وعفوت  لكنت عذرتهم  مع��سهم  اأمر  يف 
و�سواحلهم اخل��سة بهم ذوي عقول وتنبه ت�م وتيقظ ك�مل ك�ٍف لبلوغهم م�آربهم، 
فك�ن عليهم اأن يوجهوا هذه القوى التي ي�ستخدمونه� يف تعي�سهم و�سواحلهم اإىل 
الت�أمل يف دعوى ذلك الرجل، واال�ستدالل بوا�سطته� على �سدقه اأو كذبه، كم� 
ي�ستعملونه� يف ا�ستداللهم على اأخ�س�مهم عند من�زعتهم يف اأغرا�سهم، ف�إذن هم 
عندي غري معذورين، بل ته�ونهم يف االلتف�ت اإىل كالم ر�سويل والت�أمل يف دعواه 
هو الذي اأعمى عني ب�سريتهم واأوقعهم يف خط�أ تكذيبهم اإي�ه، وبذلك ي�ستحقون 
اأنتقم منهم بهذا الوجه الظ�هر اجل�ري على موجب  انتق�مي و�سلب اإنع�مي، ف�أن� 

العدل«. 

الهتمام باإقناع الفرق املكذبني له وهدايتهم اإىل ت�سديقه

ثم اإن ذلك الرجل املدعي اإر�س�ل امللك اإي�ه بعد اتب�ع اأولئك اجلم�هري له 
لة)1( عليه  � ب�إقن�ع الذين مل ي�سدقوه، وهم الفرقة املك�برة الـُمَتَمحِّ مل يزل مهتمًّ
الدالئل، فجعل دائًم�  اإىل  التف�ت  له بدون  الواهية، والفرقة املكذبة  ب�لت�أويالت 
يقدم لهم الن�س�ئح ويو�سح لهم االأدلة ويوقظ اأفك�رهم مل� فيه �سالحهم، وهم مع 
ذلك ال يزدادون اإال نفوًرا ومك�برة وجموًدا، فلم� اأعي�ه اأمرهم وحتقق اأنه ال ينجع)2( 

لة: املحت�لة، ال�س�لكة لطرٍق ملتوية. )م( الـُمَتَمحِّ  )1(
ينجع: يفلح. )م(.  )2(
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اء يرتقبون الفر�ض  فيهم عمل الربه�ن، وراآهم قد انت�سبوا له والأتب�عه اأعداء اأَِلدَّ
لالإ�سرار واالأذى، جرد لهم ال�سيف ون��سبهم احلرب ب�أمر امللك الذي اأر�سله.

ُح َلْ َيُكْن َراأْ�ِسِهاإَِذا املَْرُء َلْ َيْنَجْع ِبِه النُّ�سْ َفْوَق  ا  الَع�سَ اإِلَّ  َراِدًعا  َلُه 

منا�سبته لهم احلرب  لأجل الأمن منهم

ف��ستع�ن مبن اأط�عه على من ع�س�ه، وق�مت بني الفريقني احلرب على قدم 
ة اهلل يف خلقه اإذ  و�س�ق، وح��سل االأمر بعدم� ا�ستمرت احلرب بينهم� �سج�اًل، �ُسنَّ
جعل االأمر دواًل، اأنه انت�سر ذلك الرجل على خم�لفيه، والع�قبة للمتقني، فقتل 
بع�سهم اإذ ال دافع الأذاهم اإال القتل، واإتالف املوؤذي اأمر معقول مقبول، وبقتلهم 

�سالمة املدينة من الدم�ر.

َيُكْن اإِْن  املَِرْي�َس  َو  الُع�سْ الَواِجِبَوَقْطُعَك  َعنْيُ  املَْرِء  َحَياُة  ِبِه 

وجزاء  عليهم،  اال�سرتق�ق  ب�سرب  اأذاهم  ل�سوكة  ك�سًرا  بع�سهم  وا�ست�أ�سر 
ملخ�لفتهم ر�س�ء ملكهم، واأخ�سع بع�سهم المتث�ل بع�ض اأوامره التي تكف ب�أ�سهم 
ب�طًن�  ك�نوا  واإن  بتكذيبه  يج�هروا  اأن ال  و�سرط عليهم  وب�أتب�عه،  به  االإ�سرار  عن 
من  اإليه  يدفعوا  واأن  متبعيه،  اأفك�ر  ان�سداع  من  وحذًرا  الأبهته،  حفًظ�  مكذبني 
مك��سبهم م� يكون عونً� على تدبري �سئون البلدة، واأبقى جم�زاة تكذيبهم له اإىل 

ح�سور امللك، يفعل بهم م� تقت�سيه حكمته.
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والبع�ض منهم خرج من البلدة والتج�أ اإىل املع�قل واجلب�ل، وهوؤالء اأي�ًس� مل 
يهمل حم�ربتهم كلم� اأمكنته الفر�سة؛ اأماًل يف رجوعهم اإىل ت�سديقه، وحذًرا من 
هم عليه وعلى اأتب�عه ب�الأذى عند قدرتهم عليه، وقد اأنذرهم ب�أنه واإن خل�سوا  كرِّ
من انتق�مه بتح�سنهم، فال يخل�سون من انتق�م امللك متى ح�سر وظهر عليهم، ف�إنه 

يفعل بهم حينئذ م� ي�ستحقونه مبقت�سى العدل واحلكمة.

قبوله ت�سديق من �سدقه ظاهًرا 

والبع�ض منهم اأجل�أهم اخلوف اأو الطمع اإىل الت�سديق ظ�هًرا، واأ�سمروا يف 
الأنه  اأ�سي�عه؛  مع�ملة  وع�ملهم  ب�أتب�عه،  الرجل  ف�أحلقهم ذلك  التكذيب،  قلوبهم 
عن  البحث  الأن  يتبعني؛  من  ظ�هر  اأعترب  اأن  امللك  من  م�أمور  اإين  يقول:  ك�ن 
بواطنهم رمب� اأف�سد عليَّ كثرًيا منهم بعد اأن يكون �س�دًق�، ويفتح الأعدائي ب�بً� اأن 
يقولوا عني اإين مرت�ب يف اأتب�عي وغري مطمئن لهم، وهوؤالء القوم املتلب�سون متى 
انك�سف ح�لهم للملك فيم� بعد واطلع على بواطنهم، واأنهم مل يتبعوا ر�سوله اإال 
خوًف� اأو طمًع� وهم يبغ�سونه اأ�سد البغ�ض، ويرتقبون الفر�ض الأذيته واأذية اأتب�عه 
اإذ هم اأعظم  اأ�سد النك�ل ويذيقهم االأهوال،  اأنه ينزل بهم  ال�س�دقني، فال �سك 

�سرًرا من �سواهم، وال ُيوؤَْمن يف جميع االأحوال اأذاهم.

والبع�ض منهم اأجل�أهم اخلوف اأو الطمع مب� يف اأيدي ذلك الر�سول واأيدي 
الت�سديق واخل�سوع  اإىل  التي يجمعه� الإ�سالح �س�أن املدينة  اأتب�عه من االأموال 
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واختربوا  الرجل  ذلك  بعدم� خ�لطوا  ولكنهم  مكذبون،  الب�طن  وهم يف  ظ�هًرا، 
اأحواله وفهموا حقيقة القوانني التي ادعى اأن امللك اأر�سله به�، و�س�هدوا مع�ملته 
مع اأتب�عه بكل ا�ستق�مة، واأنه ال ي�أمر اإال ب�خلري وال ينهى اإال عن ال�سر، ان�سرحت 
اأتب�عه واأكرم  قلوبهم لت�سديقه ظ�هًرا وب�طًن�، ف�سدقوه كذلك، و�س�روا من خي�ر 

اأن�س�ره.

�سرح حاله  حني قام يف دعوى الر�سالة

اإذا اأحطت خرًبا بجميع م� حررن�ه، وفهمت رموزه وخف�ي�ه، وظهر لك يف 
ال�سليم اخل�يل عن الهوى والتع�سب االأعمى،  اأن العقل احلر  �س�أن هذا الرجل 
املطلق من قيود التقليد وخجل اخلروج عن اخلط�أ الذي اعت�د عليه، يحكم ب�سحة 
بوجه  يكون  ال  الدالئل  تلك  اتف�ق  الأن  ا�ستب�ه؛  بال  امللك  ر�سول  واأنه  دعواه، 
ال�سدفة عند كل لبيب ع�قل، ف�علم اأن حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب - عليه 
ال�سالة وال�سالم - قد نقل لن� ب�لتواتر؛ اأي: نقل لن� اجلم�هري الكثرية الذين ال 
تواطوؤ  مثاًل  ك�إح�لته   - الكذب  على  تواطوؤهم  العقل  ويحيل  عددهم،  ُيح�سى 
الن��ض جميًع� على االإخب�ر بوجود مكة وهي غري موجودة، عن اجلم�هري الكثرية 
راأي  الذين �س�هدوه ونظروه  الكثرية، كذلك  ا عن اجلم�هري  كذلك - وهلم جرًّ
العني، واأح�طوا ب�أحواله ومب� جرى له يف مدة حي�ته مع االأمم، حتى مت له ت�سديق 
االألوف من اأتب�عه بكل م� ج�ء به، اأنه بعدم� م�سى له من العمر اأربعون �سنة بني 
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قومه، وقد عرفوه ب�ل�سدق واالأم�نة حتى دعوه »حممد االأمني«، ومل يجر له يف 
اجتم�ًع�  اخلطتني  ه�تني  اأهل  مع  يجتمع  ومل  والكت�بة،  القراءة  تعلم  املدة  تلك 
االأمم  مع�رف  من  جملة  الكت�س�ب  ذلك  ويوؤهله  منهم،  يتعلمهم�  اأن  معه  ميكنه 
و�سرائع االأقدمني وقوانني املم�لك، ومل يعرث عليه يف تلك املدة مبع�ن�ة �سيء من 

ذلك.

�سورة دعواه بني الأمم وبيان ما دعاهم اإليه

اأن�س�ره  ق�م بني جم�هري الع�مل من العرب والعجم مع قلة ذات يده وقلة 
ا�سرتداده�  يريد  اأنه  به  اأجداده قد زالت، فيظن  واأعوانه، وعدم �سبق �سلطنة يف 
ب�لتحيل على الرئ��سة، ف�دعى اأن اهلل  اإله الع�مل اأر�سله اإىل الن��ض ك�فة الأجل 
اأن يبلغهم �سرعه الذي �سرعه لهم؛ ليتكفل بنج�حهم يف الدني� واالآخرة، واأن هذا 
ال�سرع ين��سب زم�نه الذي ُبعث فيه اإىل انق�س�ء هذا الع�مل، واأنه ين�سخ به كثرًيا 
من اأحك�م �سرايع الر�سل الذين بعثهم اهلل تع�ىل قبله فيم� م�سى من الزم�ن الذي 
ك�ن هذا املن�سوخ ين��سبه، واأنه ينه�هم عن عوايد واأخالق قبيحة م�سرة ب�سواحلهم، 
ورثوه� عن اآب�ئهم اأو زينه� لهم ال�سيط�ن، واأقبح �سيء منه� عب�دة االأوث�ن والنريان 
ب�سف�ت  ات�س�فه  واعتق�د  تع�ىل  اهلل  بتوحيد  ي�أمرهم  واأنه  واالأ�سج�ر،  واالأحج�ر 
الكم�ل، وتنزهه عن �سف�ت النق�س�ن، واأنه يعلمهم كيفية �سكرهم خل�لقهم على 
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نعمه التي اأنعمه� عليهم، وب�حلقيقة ذلك ال�سكر ع�ئد ب�ملن�فع اإليهم، اإىل غري ذلك 
من كل م� يجلب لهم اخلري ويدفع عنهم ال�سري مم� حوته �سريعته املر�سل به�. 

امتناع الأمم اأوًل من ت�سديقه

فعندم� �سمع منه اأولئك اجلم�هري ع�ليهم ودانيهم و�سالطينهم وجب�برتهم 
هذه الدعوى العظيمة نفروا من قبول دعواه، وع�دوه اأ�سد املع�داة، وهجره منهم 
االأهل واخلالن، وكذبه ال�سيوخ وال�سب�ن، وحتول له االأَِوّداء)1( اأعداء، واملوافقون 
اأخ�س�ًم� األداء، ثم اأخذوا يف جم�دلته وحم�ولته، وجرهم منهج املج�دلة اإىل طلب 
ل له التعجيز يف  حجته، و�س�ر كل منهم يطلب بره�نً� على �سدق دعواه، ويتمحَّ

كل م� يراه، وهو  ين�سب لهم الدالئل، ويجيب يف املقرتح�ت كل �س�ئل.

ومن اأعظم احلجج التي ا�ستند يف اإثب�ت دعواه اإليه�، وجعل معظم اعتم�ده 
عليه�، م� تاله عليهم من جمموع كالم عربي ي�سميه قراآنً�، ويقول اإنه من عند اهلل 
ب�أنه ر�سول اهلل تع�ىل اإىل الن��ض  اإليهم، وهو م�ستمل على الت�سريح  اأر�سله به  تع�ىل 
ك�فة، واأنه �س�دق يف كل م� يبلغ عنه �سبح�نه، وهو متكفل ببي�ن ال�سريعة التي �سرعه� 
ي�سميه� �سورة، مبعنى  ب�أق�سر جملة منه   يتحداهم  تع�ىل لهم، وقد جعل  اهلل 
العربي منهم وبلغ�ئه  الل�س�ن  اأنه من عند اهلل تع�ىل بعجز ف�سح�ء  ي�ستدل على  اأنه 
ب�أجمعهم عن االإتي�ن مب� ي�س�وي اأق�سر �سورة منه يف ف�س�حته� وبالغته�، واأهل ذلك 

االأَِوّداء: املتح�بون. )م(.  )1(
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الل�س�ن هم اأمراء ه�تني اخلطتني وفط�حل ه�تني ال�سنعتني، وفيهم من بلغ فيهم� اأعلى 
املراتب التي يعجز عن بلوغه� كل من �سواهم من الب�سر، وال توجد فوقه� مرتبة ميكن 

ا�ستيالء القوة الب�سرية عليه�، وو�سول العقل االإن�س�ين اإليه�.

 ثم بعد االأخذ والرد واالإقب�ل وال�سد، اأخذ اأولئك اجلم�هري ين�سمون اإىل 
اأفواًج�،  دينه  يف  ويدخلون  لديه  ويخ�سعون   - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - حممد 
وميتثلون اأوامره اأفراًدا واأزواًج�، م�سلمني له ب�لر�س�لة من عند اهلل، اإال من مل يرد 
  اهلل تع�ىل اأن يتواله، واإذا اأردن� اأن منثل اأحوال اأولئك االأقوام و�سئونهم معه
ح�سب م� تدل عليه االأخب�ر ال�سحيحة واالآث�ر الث�بتة، وح�سب االإمك�ن�ت العقلية 
التي لو فر�ض وقوعه� تكون نت�يجه� كم� �سنقرره يف هذه الر�س�لة. اأو�سلن� الت�أمل 
�س�أنه على طرائق خمتلفة  ب�أنهم ك�نوا يف    �سئونهم معه  متثيل  اإىل  ال�س�دق 

ومن�هج متنوعة، �سلكوه� ح�سب ا�ستعدادهم و�سمو اأفك�رهم وخموده�.

ال�سروع يف بيان انق�سام الأمم ب�ساأن دعواه اإىل طوائف 

الطائفة الأوىل: اأهل الف�ساحة والبالغة العربيتني

فط�ئفة منهم وهم اأهل الف�س�حة والبالغة العربيتني، الرائج يف ذلك الزم�ن 
بني االأمة العربية �سوقهم�، فك�نت� اأ�سرف علومهم واأكرم مف�خرهم، وهم اأمراوؤهم� 
الع�ملون ب�أ�س�ليبهم�، احل�ملون اأعالمهم� واملحيطون ب�أ�سرارهم�، ومب� هو يف طوق الب�سر 
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من مراتبهم�، ومب� هو لي�ض يف طوقهم، من ذلك اأ�سح�ب اخلطب الطن�نة والق�س�ئد 
الرن�نة، مل� حتداهم  ب�أق�سر �سورة من القراآن الذي ج�ء به، وادعى عجزهم عن 
مع�ر�سته، وو�سفهم ب�ل�سعف والق�سور عن بلوغ تلك املَْنَقَبة)1( ولو ك�ن بع�سهم 
ًه� بذلك يف كل حمفل، م�سهًرا له يف كل َجْحَفل)3(، ومع  لبع�ض ظهرًيا)2(، ُمَنوِّ
ذلك ي�سفه اأحالمهم يف ع�داتهم وعب�داتهم، ويطعن يف معبوداتهم التي عبدوه� 
ْبَي�ن، ويقلبونه  ب�ساللتهم، اأخذوا يت�أملون يف ذلك القراآن، وي�سربونه)4( مب�سب�ر التِّ
ظهًرا لبطن، ويتدبرونه تدبر الن�قد الب�سري، فظهر لهم اأن هذا القراآن بلغ مرتبة يف 
الف�س�حة والبالغة ال تدركه� القوى الب�سرية، ولو اأن بع�سهم ك�بر وع�ر�سه جل�ء 
ب�لغث)5( الب�رد، واأ�سبح �سخرية عند ال�س�در والوارد؛ الأن كل اأمر قوبل مب� يفوقه 
ويف�سله بدرج�ت �س�مية تظهر للعقول دن�ءته، وتت�سح لالأفك�ر خ�س��سته، وتنحط 
�، فتحقق عندهم عجزهم عن مع�ر�سته  يف االأنف�ض منزلته، ولو ك�ن يف نف�سه �سميًّ
ولو ب�أق�سر �سورة منه، ف�أقروا بعجزهم بل بعجز الب�سر، وب�أن ذلك دليل على اأنه من 
عند خ�لق القوى والقدر، ف�سدقوا جميًع� دعوى حممد  ب�لر�س�لة، واتبعوه 

فيم� ج�ء به من عند اهلل على م� يرام.

املَْنَقَبة: الفعلة الكرمية. )م(.  )1(
ظهرًيا: ُمعيًن�. )م(.  )2(

جحفل: جتمع كبري. )م(.  )3(
ي�سربونه: ينظرونه ويختربونه ليعرفوا َقْدره. )م(.  )4(

الغّث: الرديء ال�سخيف. )م(.  )5(
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الطائفة الثانية: ا�ستدلوا مبا ا�ستمل عليه القراآن

وط�ئفة منهم ك�نوا من اأهل اخلربة يف نقد الكالم، ومعرفة ال�سف�ت الف��سلة 
ب�لعجب  ت�أتي  التي  وم�ستمالته  االألب�ب،  ذوي  تروق  التي  اأ�س�ليبه  وتدبر  فيه، 
العج�ب، فظهر لهم بعد الت�أمل ال�س�دق يف ذلك القراآن اأنه وجدت فيه خوا�ض 
وا�سعه  فيه  ت�أنق  مهم�  كالم،  جمموع  يف  اجتم�عه�  العقل  يف  ميكن  ال  ك�ملة، 
وات�سع اطالعه على امل��سي واحل��سر وامل�ستقبل واأحوال االأمم يف �سئونه� اأجمع، 
واالإح�طة يف جميع الفنون واالآداب واحلكم وال�سي��س�ت، وحترى فيه عدم امل�س�ربة 
والتن�ق�ض وح�سن االأ�سلوب، مع االنفراد عن االأ�س�ليب املعهودة عند العرب، اإال 
اأن يكون الق�ئل هو اهلل تع�ىل الق�در على ذلك كله وعلى جمعه يف كالم يريد 
جمعه فيه، وذلك اأنهم وجدوا هذا القراآن يخرب عن غيوب م�ستقبلة ت�أتي طبق 
اإخب�ره؛ كوعده اأتب�ع حممد  بدخول مكة اآمنني، فج�ء االأمر كذلك، ويخرب 
عن ق�س�ض االأولني و�سري املتقدمني كم� هي حك�ية من �س�هده� وح�سره�، ويخرب 
يعلم من  اأو فعل، كم�  بقول  اأ�سح�به�  اأن يظهر ذلك من  ال�سم�ئر من غري  عن 
حوادث حدثت لبع�ض اأتب�ع حممد - عليه وعليهم ال�سالة وال�سالم - ولبع�ض 

اأعدائه )كم� يف التف��سري وكتب احلديث(.

واأمث�ل،  ومواعظ  واأحك�م  اأخب�ر  من  فن  كل  يف  جم�له  ات�س�ع  مع  وهو 
واأخالق واآداب، وترغيب وترهيب، ومدح االأخي�ر وذم الفج�ر، وحتذير من قب�ئح 
االأعداء،  ومدافعة  اء  االأَِودَّ ومراع�ة  ال�سي��س�ت،  وتدبري  الدن�ي�،  ومواقع  ال�سج�ي� 
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غ�م)1(، واإق�مة الدالئل على وجود الب�ري تع�ىل  وجم�دلة االأخ�س�م وتبكيت الطَّ
النعيم  دار  وو�سف  َيب،  الرِّ واإزالة  ْبه  ال�سُّ ودفع  والن�سر،  احل�سر  وعلى  وتوحيده، 
واأحوال �سك�نه� ودار اجلحيم واأهواله�، وو�سف ع�مل ال�سم�وات، وم� يف الع�مل 
وعج�ئب،  ورعود  وبروق  و�سح�ئب  واأمط�ر  كواكب  من  االآي�ت؛  من  الُعلوي 
وو�سف االأر�ض وجب�له� و�سهوله� وبح�ره� وين�بيعه� واأنه�ره�، وم� ا�ستملت عليه 
واأنوار،  وظلم�ت  واأطي�ر  واأ�سج�ر  واأثم�ر  واأزه�ر  ومع�دن  وحيوان�ت  نب�ت�ت  من 
حتى ي�سح اأن يق�ل: اإنه مل ُيبق علًم� من علوم االأوائل واالأواخر اإال �سرح به اأو 
اأ�س�ليب متنوعة وطرائق مبتدعة، مل يقع فيه تن�ق�ض ومل يتخلله  اإليه على  اأ�س�ر 
ت�س�رب، خ�لًي� عن جميع العيوب، خ�رًج� بح�سن نظمه عن م�س�بهة كل اأ�سلوب، 
لي�ض له مث�ل َيحتذي عليه، وال اإم�م يقتدي به، فال هو من نوع الق�س�ئد العربية، 
ة)3(، ومع ذلك فهو يف العقول  يَّ وال من االأراجيز)2( البدوية، وال من اخلطب الَق�سِّ
م�ستح�سن، ويف النفو�ض م�ستملح، ويف االأذواق م�ستعذب، ويف القلوب حمبوب، 

ولالأ�سم�ع م�ألوف، كلم� تكرر حال، ومن اأي االأفواه �سمعته عال وغال.

رك اهلل تع�ىل، يف العقل ال�سليم اأن جتتمع كل تلك ال�سف�ت  وال ي�سح، ب�سّ
فيه اتف�ًق�، وال ي�سدق ب�ل�سدفة يف ذلك ال�سمري احلر، فق�لوا: اإن الذي ظهر لن� 
تعجز عنه  اأنه كالم  البديع  الكالم  ال�سف�ت يف هذا  تلك  وحتققن�ه من اجتم�ع 

غ�م: االأراذل. )م(. الطَّ  )1(
االأراجيز: �سرب من ال�سعر. )م(.  )2(

ة: اخلطب املن�سوبة اإىل ق�ض بن �س�عدة خطيب العرب ال�سهري. )م(. يَّ اخلطب الَق�سِّ  )3(
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قوى الب�سر، ولو ك�ن بع�سهم لبع�ض ظهرًيا، ف�إتي�ن حممد  به وهو اأمي، ومن 
واأكرب  املوؤرخني  واأعظم  الفال�سفة  واأحذق  العلم�ء  اأكرب  به  ي�أتي  اأن  ع�دة  املح�ل 
ليكون  به  اأر�سل حممًدا  تع�ىل،  اهلل  اأنه من عند  وا�سح على  دليل  ال�سي��سيني، 
معجزة له تدل على ت�سديقه اإي�ه، فنحن قد �سدقن� دعوى حممد  ب�لر�س�لة 

من عند اهلل، واآمن� بجميع م� ج�ء به، ف�أ�سبحوا من اأتب�عه واأكرم اأ�سي�عه.

الطائفة الثالثة: ا�ستدلوا باإقرار الف�سحاء البلغاء بالعجز 

وط�ئفة منهم مل يكونوا من اأ�سح�ب الف�س�حة والبالغة، ومل يكن عندهم 
قوة النظر واالإح�طة ب�ل�سف�ت التي ا�ستمل عليه� القراآن الدال اجتم�عه� فيه على 
من  الر�س�لة  ادعى    راأوا حممًدا  ولكنهم  الب�سر،  م�سنوع�ت  من  لي�ض  اأنه 
عند اهلل، وادعى اأن هذا القراآن من عند ربه، واأنه يتحدى اأهل الف�س�حة والبالغة 
َمع،  ب�أق�سر �سورة منه، ويدعي عجزهم عن مع�ر�سته، وي�س�فههم بذلك يف كل جَمْ
ويقرعهم بق�سورهم عنه على مراأى من عموم الن��ض وم�سمع، وراأوا اأن البع�ض من 
ْبق)1( يف مي�دينهم� قد اأقروا ب�لعجز  ب ال�سَّ اأهل الف�س�حة والبالغة احل�ئزين َق�سَ
عن مع�ر�سته، وف�رقوا دين اآب�ئهم وقدمي ع�داتهم، واتبعوا حممًدا   يف دينه، 
و�سلكوا معه �سبياًل ي�سعب عليهم �سلوكه لوال تيقنهم ب�أنه  ر�سول اهلل تع�ىل 
ي�أمرهم ب�سلوك هذا الطريق، وراأوا اأن بع�ًس� اآخر من اأهل االنتق�د والب�سرية ومعرفة 

ب ال�سبق: املتفوقون على غريهم. )م(. احل�ئزون َق�سَ  )1(
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ال�سف�ت الف��سلة للكالم قد �سهدوا له ب�جتم�ع �سف�ت ف��سلة �سريفة يف ذلك 
ف�سدقوا  تع�ىل،  اهلل  عند  من  يكون  اأن  اإال  كالم  اجتم�عه� يف  ميكن  ال  القراآن، 
اآخر  بع�ًس�  وراأوا  �سبيله،  واتبعوا  م� هم عليه،  وف�رقوا  اأي�ًس�،  حممًدا الأجل ذلك 
الفنني من جمهور  ب�ل�سبق يف هذين  لهم  امل�سهود  والبالغة  الف�س�حة  اأهل  من 
ب�أق�سر    لهم  حتديه  مع  القراآن،  لذلك  املع�ر�سة  عن  اأحجموا  قد  اأهلهم� 
�سورة منه، ومن�داته بني املالأ الع�م بعجزهم عن مع�ر�سته، وتقريعهم يف كل ن�د 
بذلك العجز، ومع ذلك مل يظهر منهم اإال االإ�سرار على م� هم عليه، وااللتج�ء 
و�سبي  اأموالهم  ونهب  دم�ئهم  ل�سفك  فتعر�سوا  ب�حلرب،    مك�فحته اإىل 
مع�ر�سة ذلك  قدرتهم  فلو ك�ن يف  اأوط�نهم،  دي�رهم وهجر  وتخريب  ذراريهم)1(، 
القراآن ولو مبقدار اأق�سر �سورة منه كم� حتداهم به مل� ك�نوا اأحجموا عن املع�ر�سة 
وتعر�سوا للبالء العظيم، فك�ن ميكنهم اأن يوؤلفوا مقداًرا من الكالم الف�سيح البليغ 
 : ملحمد  ويقولوا  القراآن،  من  �سورة  الأق�سر  والبالغة  الف�س�حة  يف  م�س�وًي� 
ه� نحن قد ع�ر�سن� قراآنك واأبطلن� بره�نك، ف�سقطت دعواك بعجزن� عن املع�ر�سة، 

وتبني اأن االإتي�ن مبثل هذا القراآن يف ا�ستط�عة االإن�س�ن.

فال واأبيك م� فعلوا ذلك، ولو فعلوه اأو ج�ءوا مب� يق�رب امل�س�وي لنقل اإلين� 
لتوفر دواعيه، كم� نقل اإلين� جميع �سئونهم معه ؛ من َهْجٍو له وقذف، و�سفه 
عليه وعنف، ومع�ر�سة �سعراء اأمته وخطب�ئهم، واإمن� التجوا اإىل ذلك البالء العظيم 

يَّة: اأوالد الرجل. )م(. ذراريهم: مفرده� ُذرِّ  )1(
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واخلطر اجل�سيم، وهم بال �سك اأ�سح�ب عقول متنعهم اأن يرتكوا ال�سبيل ال�سهل 
امل�ستط�ع ويخت�روا اأوعر امل�س�لك واأ�سعب املن�هج، ف�أي ع�قل يفعل ذلك وي�سعى 
يف اإتالف نف�سه وم�له وولده وتخريب دي�ره وهجران اأوط�نه بال �سرورة تلجئه اإىل 

اختي�ر االأ�سق وارتك�ب ال�سعب؟ نعم:

َمْرَكًبا ُة  الأَ�ِسنَّ اإلَّ  َتُكن  َلْ  ُرُكوُبهااإَِذا  اإلَّ  َطرِّ  املُ�سْ ِحْيلُة  َفَما 

حملهم  م�  االأخط�ر؟  م  جت�سُّ على  حملهم  �سيء  ف�أي  ا�سطرار  ال  وحيث 
مل�  القوم  ف�أولئك  اأ�سق�هم،  الذي  االأعمى  والتع�سب  املع�ر�سة  عن  عجزهم  اإال 
ت�أملوا يف اأحوال هوؤالء الفرق الثالث، وتب�سروا فيه� تب�سر الن�قد الب�سري ق�لوا: 
اإن �سئون هوؤالء الفرق من اإقرار الف�سح�ء البلغ�ء منهم ب�لعجز عن املع�ر�سة غري 
متهمني ب�ملداهنة، وانقي�دهم اإىل الت�سديق، واإقرار اأهل املعرفة منهم ببلوغ القراآن 
 ، الدرجة التي ال تن�ل يف ال�سف�ت الكم�لية، واإذع�نهم اأي�ًس� ب�سدق حممد
ب�إحج�مهم عنه�  املع�ر�سة  والبالغة عن  الف�س�حة  اأهل  بع�سهم من  وظهور عجز 
والتج�ئهم اإىل ال�سعب االأ�سق، هو دليل ك�ٍف لن� على �سدق حممد  يف 

دعواه الر�س�لة، فنحن اآمن� به و�سدقن�ه.
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 ذكر كالم للجاحظ بال�ستدلل على �سدقه

 اأقول: ك�ن هوؤالء الط�ئفة قد كو�سفوا ب��ستدالل اجل�حظ - رحمه اهلل تع�ىل - 
يف بع�ض كتبه على �سحة دعوى حممد  الر�س�لة من عند اهلل بعجز العرب 
عن مع�ر�سته يف القراآن الكرمي، ولننقل هن� كالمه يف ذلك، كالًم� ي�أخذ مبج�مع 

القلوب، ويدفع الريب عن كل حمجوب، ق�ل رحمه اهلل تع�ىل:

وخطيًب�،  �س�عًرا  العرب  ك�نت  م�  اأكرث   ، حممًدا  تع�ىل  اهلل  »بعث 
واأحكم م� ك�نت لغة، واأ�سد م� ك�نت عدة، فدع� اأق�س�ه� واأدن�ه� اإىل توحيد اهلل 
و�س�ر  َبه،  ال�سُّ واأزال  العذر  قطع  فلم�  ب�حلجة،  فدع�هم  ر�س�لته،  وت�سديق  تع�ىل 
الذي مينعهم من االإقرار الهوى واحلمية دون اجلهل واحلرية، حملهم على حظهم 
ب�ل�سيف، فن�سب لهم احلرب ون�سبوا له، وقتل من ِعْليتهم واأعالمهم واأعم�مهم 
وبني اأعم�مهم، وهو يف ذلك يحتج عليهم ب�لقراآن، ويدعوهم �سب�ح م�س�ء اإىل اأن 
يع�ر�سوه اإن ك�ن ك�ذبً� ب�سورة واحدة اأو ب�آي�ت ي�سرية، فكلم� اأراد حتدًي� لهم به� 
وتقريًع� لعجزهم عنه� تك�سف حيلة وال حجة ق�لوا له: اأنت تعرف من اأخب�ر االأمم 
م� ال نعرف، فلذلك ميكنك م� ال ميكنن�، ق�ل: فه�توه� مفرتي�ت، فلم يرم ذلك 
ولو  ذلك،  لظهر  تكلفه  ولو  لتكلفه،  فيه  طمع  ولو  �س�عر،  فيه  طمع  وال  خطيب، 
اأنه قد ع�ر�ض وق�بل  ظهر لوجد من ي�ستجيده ويح�مي عليه ويك�بر فيه، ويزعم 
ون�ق�ض، فدل ذلك الع�قل على عجز القوم مع كرثة كالمهم وا�ستفح�ل لغتهم، 
�سعراء  وع�ر�ض  منهم  هج�ه  من  وكرثة  �سعرائهم،  وكرثة  عليهم،  ذلك  و�سهولة 
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اأ�سح�به وخطب�ء اأمته؛ الأن �سورة واحدة واآي�ت ي�سرية ك�نت اأنق�ض لقوله واأف�سد 
الأمره، واأبلغ يف تكذبيه، واأ�سرع يف تفريق اأتب�عه من بذل النفو�ض واخلروج عن 
هو  يخفى على من  الذي ال  التدبري  وهذا من جليل  االأموال،  واإنف�ق  االأوط�ن 
والرجز  العجيب  الق�سيد  ولهم  بطبق�ت،  والعقل  الراأي  والعرب يف  قري�ض  دون 
الف�خر واخلطب الطوال البليغة والق�س�ر املوجزة، ولهم االأ�سج�ع واملزدوج واللفظ 
املنثور، ثم يتحدى به اأق�س�هم بعد اأن اأظهر عجز اأدن�هم، فمح�ل اأكرمك اهلل اأن 
جتتمع هوؤالء كلهم يف االأمر الظ�هر واخلط�ب املك�سوف البني مع التقريع ب�لنق�ض 
�سيد  والكالم  مف�خرة،  واأكرثهم  اأنفة،  اخللق  اأ�سد  وهم  العجز،  على  والتوقيف 
عملهم، وقد احت�جوا اإليه، واحل�جة تبعث على احليلة يف االأمر الغ�م�ض، فكيف 
ب�لظ�هر اجلليل املنفعة؟ وكم� اأنه حم�ل اأن يطيقوه ثالًث� وع�سرين �سنة على الغلط 
يف االأمر اجلليل املنفعة، فكذلك حم�ل اأن يرتكوه وهم يعرفونه ويجدون ال�سبيل 

اإليه وهم يبذلون اأكرث منه« انتهى.

الطائفة الرابعة: طلبوا منه  خرق النواميس الطبيعية

وط�ئفة منهم وهم غ�لًب� الذين ال �سبق لهم يف الف�س�حة والبالغة، ومل َت�ْسُم 
التي ال ميكن جمعه�  الف��سلة  ال�سف�ت  القراآن من  مب� حواه  اإىل االإح�طة  اأفك�رهم 
فيه الأحد من الب�سر، ومل يلتفتوا اإىل عجز من عجز عن مع�ر�سته من اأهل تينك)1( 

َتْيِنِك: ا�سم اإ�س�رة للمثنى املوؤنث. )م(.  )1(
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اخلطتني واإقرارهم بذلك، وال اإىل ح�ل من حملهم العجز على االلتج�ء اإىل املق�رعة، 
ك�نت اأنظ�رهم من�سرفة اإىل ع�مل الطبيعي�ت واإىل النوامي�ض التي جتري على موجبه� 
حوادث الكون، ويعلمون اأنه لي�ض يف قدرة الب�سر تغيري �سيء منه�، ق�لوا: نحن نطلب 
من حممد  االإتي�ن ب�أمور تكون خ�رقة لتلك النوامي�ض، اأي خ�رقة للع�دة املطردة 
يف هذا الكون، ف�إن ج�ء بذلك يكون �س�دًق�؛ الأنه اإذا خرقت الع�دة يف ذلك على 
يديه عند طلبن� ذلك منه يتبني لن� اأن اهلل تع�ىل خرقه� له ت�سديًق� لدعواه الر�س�لة من 
عنده، ويكون اإجراء ذلك مبنزلة قوله تع�ىل: �سدق حممد فيم� يبلغ عني، اأال ترى 
اأنه لو ق�م رجل يف ح�سرة ملك وخ�طب احل��سرين ق�ئاًل: اإن هذا امللك ي�أمركم اأن 
تطيعوين فيم� اآمركم به، فق�لوا: نحن ال ن�سدقك يف هذه الدعوى حتى يقوم هذا 
امللك االآن من مك�نه ويجل�ض يف املك�ن الفالين من هذا املجل�ض، فلم� �سمع امللك 
كالمهم ق�م من مك�نه يف احل�ل وجل�ض يف ذلك املك�ن الذي ذكروه، ثم اإذا طلبوا 
منه حركة اأخرى ت�سدر من امللك تكون ت�سديًق� له؛ كنزع امللك الت�ج عن راأ�سه 
اأخرى كم�سيه �سبع  اآخر ففعله� امللك يف احل�ل، وهكذا حركة  وو�سعه على راأ�ض 
خطوات يف املجل�ض ورجوعه ملك�نه ففعله� اأي�ًس�، فال �سك وال ريب حينئذ اأن تلك 
االأفع�ل التي �سدرت من ذلك امللك على خالف ع�دته مبجرد �سم�ع كالمهم ال 
تكون بوجه ال�سدفة، واإمن� هي مبنزلة قوله: �سدق هذا الرجل فيم� يدعيه لديكم من 
اأين اآمركم ب�إط�عته، ومن يقل خالف ذلك ويدعي ال�سدفة يف وقوع ذلك يعد من 
احلمق�ء، واإن عجز حممد عن االإتي�ن مب� نطلبه منه من خوارق الع�دات ك�ن ذلك 
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دلياًل على كذبه وتكذيب اهلل له، ف�أخذوا يطلبون منه  اإجراء خوارق للع�دات 
اجل�رية يف هذا الع�مل ب�طراد.

ذكر ما ظهر على يديه  من معجزات

فبع�سهم طلب منه ان�سق�ق القمر، ف�أتي به طبق م� طلبوه، وراآه راأي العني 
ح��سرهم وغ�ئبهم ممن ورد من اأمكنة بعيدة متحدة االأفق مع مك�ن احل��سرين، 

ف�أخرب ب�أنه راأى ان�سق�قه مثلم� راأى احل��سرون.

وان�سق�ق القمر لي�ض اإال من قبيل م� يح�سل عند الزالزل من ان�سداع اجلب�ل 
العظيمة وانقالب ع�ليه� �س�فله�، ومن قبيل م� يزعمه بع�ض مت�أخري الطبيعيني من 
اأن االأر�ض وكواكب اأخر منف�سالت عن ال�سم�ض و�سيعدن اإليه� يوًم� م�، وكل ذلك 
من اجل�ئز عقاًل، الداخل حتت ت�سرف االإله الق�در، واإن ك�ن غري معت�د �سواء ُجعل 
له �سبب اأم ال، وطول الزم�ن الذي يلزم اأن يكون عو�ًس� عن زي�دة القوة يف اإحداث 
االأعم�ل اإمن� هو �سرط يف ج�نب القوة الن�ق�سة؛ اأي: قوة املخلوق�ت، ال يف ج�نب قدرة 
االإله الت�مة، واإمن� جعل �سبح�نه تلك االأزمنة واالأ�سب�ب يف اأعم�له ذات االإعج�ب 

ابتالء الأويل االألب�ب، ي�سل بذلك من ي�سل ويهتدي اآخرون اإىل ال�سواب.

وبع�سهم طلب منه اأن ت�سعى اإليه �سجرة وتكلمه وت�سهد له ب�لر�س�لة، فج�ء 
بذلك طبق م� طلب منه.
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بُّ وي�سهد له ب�لر�س�لة اأي�ًس�، ففعل على وفق  وبع�سهم طلب اأن يكلمه ال�سَّ
م� طلب منه )وكالم م� ذكر يكون بخلق اهلل الكالم و�سدوره من ذلك، وهو من 
اجل�ئز عقاًل الداخل حتت ت�سرف القدرة االإلهية، بن�ء على املعتمد اأن نحو احلي�ة 
واالإدراك واآالت النطق لي�ست اإال �سروًط� للنطق ع�دية ميكن ح�سوله بدونه� اأو 
يكون بخلقه�، ثم �سدور النطق عم� ذكر بن�ء على اأنه� �سروط الزمة للنطق على 

م� قيل، وهو اأي�ًس� حتت ت�سرف الق�در �سبح�نه وتع�ىل(.

 بيان تواتر املعجزات التي ظهرت على يديه

قي�،  وبع�سهم �س�هد اأتب�عه  حينم� اأعوزهم امل�ء يف ال�سفر فطلبوا منه ال�سُّ
منه  ي�ستقون  اأ�س�بعه، وهم  ينبع من بني  امل�ء  امل�ء، فجعل  قليل من  فو�سع كفه يف 
حتى اكتفوا، وهم كثريون )وهذا يكون بخلق اهلل تع�ىل مقداًرا من امل�ء ين�سم اإىل 
ذلك القليل منه، ويظهر للرائني اأنه خ�رج من بني اأ�س�بعه حيث يخلق هن�ك، واهلل 
اخل�لق ال خ�لق �سواه، واأي�ًس� اإذا ك�ن انقالب الهواء م�ء هو داخل حتت ت�سرف قدرة 

الكيم�ويني، فم� ب�لك بقدرة خ�لق العن��سر والكيمي� والكيم�ويني؟

طلبت  عندم�    يديه  على  التي جرت  الع�دات  من خوارق  وهكذا 
واإن يكن  العدول)1(،  به�  التي ج�ء  ال�سحيحة  ب�الأخب�ر  لن� ذلك  نقل  وقد  منه، 
بع�ض منه� على انفراده مل يبلغ حد التواتر)2(، فال �سك اأن جمموعه� بلغ ذلك 

العدول: مفرده� العدل: املر�سّي لل�سه�دة. )م(.  )1(
التواتر: رواية جمع عن جمع يوؤمن تواطوؤهم على الكذب. )م(.  )2(
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احلد، ف�إنه بال ارتي�ب �سح متواتًرا اإجم�اًل اأنه  اأتى بخوارق الع�دات عندم� 
طلبت منه، وهذا هو التواتر املعنوي املعترب عند املحققني من العقالء، وال ُينِكر 
تواتر ذلك اإال مك�بر ال يخجل من اإنك�ر ال�سروري�ت، فهوؤالء القوم حني وجدوا 
اأنه  قد ج�ء مب� ُطلب منه من خوارق الع�دات وخالف النوامي�ض الكونية 
التي ال يقدر على خرقه� اإال اهلل تع�ىل، اأيقنوا بت�سديق اهلل له ب�إجرائه� على يديه 

. عند طلبه� منه، ف�آمنوا به و�سدقوه واعتقدوا ر�س�لته

من  عقول  الإقن�ع  اإال  ك�نت  م�  املعجزات  هذه  اأمث�ل  اأن  ولُيعلم  اأقول: 
َرت اأفه�مهم عن اإدراك املعجزات االأدبية، كم� مر يف �س�أن القراآن، و�سي�أتي يف  َق�سُ
�س�أن انتظ�م ال�سريعة املحمدية وا�ستم�له� على م� يدل اأنه� من عند اهلل تع�ىل، ويف 

. انطب�ق العالم�ت املذكورة يف كتب املتقدمني على حممد

ونرجو ممن يدعون اإدراكهم للمعجزات االأدبية اأن ال تكون تلك املعجزات 
يف  در�سوه�  التي  علومهم  تخ�لف  اأنه�  زعًم�  اإمي�نهم،  طريق  يف  عقبة  احل�سية 
واالحرتا�ض يف  واحلزم  �س�أنهم،  ال�سواب يف  بل  عقولهم،  وترف�سه�  مدار�سهم 
اإدراك  اإال الإقن�ع من ق�سر عن  اأن هذه اخلوارق م� ج�ءت  اأن يعلموا  �سعيهم 
تلك االأدبي�ت، واأن عليهم اأن يقتنعوا مب� تقبله عقولهم، ثم م� ال تقبله ويرف�سه 
الربه�ن العقلي الق�طع يرجعون فيه اإىل الت�أويل اجل�مع بني النقل والعقل كم� 
�سي�أتي، اإن ذلك هو الق�عدة يف ال�سريعة املحمدية فيم� ورد نقله وظ�هره خم�لف 
للربه�ن، واإال في�سبحون كمن يرى ال�سم�ض يف كبد ال�سم�ء ويزعم اأن الوقت 
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ليل؛ الأنه تخيل له روؤية جنم ط�لع، فيرتك الدليل الوا�سح على وجود النه�ر، 
ويت�سبث مب� تخيله من ذلك النجم الذي مل يتحقق وجوده كم� حتقق وجود 
ال�سم�ض، ثم لق�سور حتققه رمب� يكون خمطًئ� يف روؤيته واعتق�د وجوده ل�سبب من 
اأ�سب�ب الغلط، فك�ن عليه اأن يوؤول روؤيته لذلك النجم اإن مل يتحقق عدمه، 
وال يهمل الدليل الوا�سح على وجود النه�ر وهو تلك ال�سم�ض امل�سرقة، واهلل 

يهدي من ي�س�ء اإىل �سراط م�ستقيم.

الطائفة اخلام�سة: ا�ستدلوا على �سدقه بانطباق العالمات التي وردت يف 
كتب الر�سل املتقدمني

من  م�سى  فيم�  ر�ساًل  اإلين�  اأر�سل  قد  تع�ىل  اهلل  اإن  ق�لوا:  منهم  وط�ئفة 
الزم�ن  وتن��سب  �سئونن�،  ب�إ�سالح  تتكفل  لن�  �سرعه�  ب�سرائع  م�سحوبني  الزم�ن، 
الذي اأُر�سلوا فيه، وقد ك�ن اأولئك الر�سل يقولون وي�سريون اإىل اأنه �سوف ير�سل 
اهلل اإىل الن��ض ك�فة ر�سواًل بعد حني ب�سريعة تتكفل ب�إ�سالح �سئونهم، وتن��سب 
الزم�ن الذي ُير�سل فيه، ويوجد يف ذلك الر�سول عالم�ت هي كذا وكذا، ومل 
يزل كثري من تلك العالم�ت مذكوًرا يف الكتب التي بني اأيدين� املن�سوبة الأولئك 
الر�سل، فنحن ننظر يف ح�ل حممد ، ف�إن ك�ن م� ج�ء به من ال�سريعة طبق م� 
اأخرب به الر�سل املتقدمون، ووجدن� فيه تلك العالم�ت التي ق�لوا اإنه� تكون فيه، 
نعلم يقيًن� اأنه �س�دق يف دعواه، واإن ك�ن االأمر بخالف ذلك ك�نت دعواه �س�قطة 
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�سريعته  اأن  وجدوا  �سئونه  وجميع    ح�له  يف  ت�أملوا  فلم�  بكالمه،  يعب�أ  وال 
متكفلة ب�إ�سالح �سئون الن��ض على اأكمل م� يرام )كم� �سي�أتي �سرحه يف كالم 
على  الر�سل  ذكره�  التي  العالم�ت  فيه  ووجدوا  الط�ئفة(،  لهذه  الت�لية  الط�ئفة 
اأظهر م� يكون عند من يرفع التع�سب االأعمى والت�أويالت الواهية، ويروم الوقوف 
على احلق واخلال�ض من �سوء الع�قبة والن�سيحة لنف�سه ولو المه قومه وعذله بنوه. 

وتلك العالم�ت مل تزل م�سطرة يف تلك الكتب اإىل االآن.

ذكر العالمات املذكورة يف التوراة والإجنيل وغريهما

وتف�سيل ذلك اأنهم وجدوا اأنه ي�سدق على حممد  كن�ية اأ�سعي� بقوله: 

اإن الرب ا�ستعلن من جب�ل ف�ران ومعه األوف االأطه�ر، ويف عينه �سنة الن�ر، ( 1)
كم� اأن جميء الرب من �سين� يف قول اأ�سعي� كن�ية عن مو�سى، واإ�سراقه يف 
�س�عري كن�ية عن عي�سى - عليهم� ال�سالم - الأن جب�ل ف�ران هي مكة كم� 

ج�ء يف �سفر التكوين عن اإ�سم�عيل  اأنه �سكن ف�ران.
وقوله: »معه األوف االأطه�ر« كن�ية عن اأتب�ع حممد  الط�هرين من كل ( 2)

ال�سوائب كم� هو م�س�هد فيهم 
وقوله: »يف عينه �سنة الن�ر« كن�ية عن م�سروعية اجله�د يف �سريعته، وي�سدق ( 3)

عليه م� يف التثنية)1(.

التثنية: اأحد اأ�سف�ر الكت�ب املقد�ض. )م(.  )1(
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بني ( 4) اإال  اإ�سرائيل  اإخوة  ولي�ض  اإخوتهم،  و�سط  من   � نبيًّ الرب  يقيمه  اأنه 
اإ�سم�عيل. 

واأنه مثل مو�سى يعني يف �سريعته وم�سروعية االأحك�م واجله�د فيه�.( 5)
وجعل كالم الرب يف فمه هو ذلك القراآن الذي اأتى به يف غ�ية الكم�ل، ( 6)

وي�سدق عليه م� يف يوحن�.
من اأنه الف�رقليط واملعزى الذي يعلم كل �سيء يعني من احلق�ئق واملع�رف ( 7)

التي نراه يعلمه� اأتب�عه.
واأنه هو املذكر مب� ق�له عي�سى  يعني من التوحيد واالإمي�ن والتزهيد يف ( 8)

الدني� والرتغيب يف االآخرة.
واأنه الذي ي�سهد الأجل عي�سى - عليهم� ال�سالم - يعني ب�لنبوة والر�س�لة ( 9)

وبراءته مم� قيل فيه.
واأنه مل يجئ حتى يذهب عي�سى ، وك�ن االأمر كذلك.( 10)
واأنه يوبخ الع�مل على اخلطيئة، ف�إن� نراه يوبخ كل ذي مع�سية واإثم.وي�سدق ( 11)

عليه م� يف املزامري وهو:
كونه ح�سًن�، ف�إنه يف اأعلى طبق�ت احل�سن. ( 12)
وكون احلكمة من�سكبة على �سفته، وذلك ظ�هر يف ذلك القراآن الذي يتلوه ( 13)

واحلكم التي يجلوه� واملع�رف التي يربزه�.
وكونه متقلًدا �سيًف� فهو ملتزم حم�ربة اأعداء دينه.( 14)
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� فهو قوي احلجة متني ال�سي��سة قوي اجل�سم، فقد �سرع اأ�سداء ( 15) وكونه قويًّ
العرب.

وكونه ذا حق. ( 16)
وكونه ذا دعة)1(.( 17)
وكونه ذا �سدق، فهذه ال�سف�ت الثالث ظ�هرة فيه.( 18)
اأمر ( 19) الرمي  اأدوات  يف  لالأعداء  واأتب�عه  هو  ف��ستعداده  م�سنونة  نبلة  وكون 

تعلمه  اأن  بعد  منهم  ن�سيه  ومن  بتعلمه،  �سريعته  م�أمورون يف  وهم  معلوم، 
يحكم عليه ب�الإثم.

وكون ال�سعب حتته فهو قد ا�ستوىل على ال�سعب العربي تقريًب�.( 20)
� للرب.( 21) وكونه حمبًّ
وكونه مبغ�ًس� لالإثم، فكال االأمرين حمقق فيه، ي�سهد له بهم� اأعدى اأعدائه.( 22)
وكون بن�ت امللوك تخدمه، فهذه بن�ت اأمراء العرب يجلنب اأ�سريات اإليه، ( 23)

وهذه �سفية بنت اأخطب �س�رت زوجته وهي بنت ملك من ملوك اليهود.
وكون الهداي� ترد اإليه من امللوك، فهذا النج��سي ملك احلب�سة واملقوق�ض ( 24)

ملك م�سر وغريهم� يقدمون له الهداي�.
وكون االأغني�ء تنق�د له، فهوؤالء اأغني�ء اأتب�عه يدفعون زك�ة اأموالهم للفقراء ( 25)

مبقت�سى اأوامره.

دعة: �سكينة. )م(.  )1(
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وي�سدق م� يف اأ�سعي� اأي�ًس�:

الأنه مل ( 26) ت�سبيحة جديدة؛  اأنه�  من  �سريعته  فر�ست يف  التي  على �سالته 
يعهد يف ال�سرائع امل��سية عب�دة ت�س�كله�.

واأنه يعممه� على �سك�ن اأق��سي االأر�ض واأهل اجلزائر والرباري، فهي اأول ( 27)
عب�دة يف دينه بعد االإمي�ن ال ُي�ستثنى منه� مكلف.

واأن الربية ترفع �سوته� بذكره، وهي الدي�ر التي ي�سكنه� قيدار، وهو اأحد ( 28)
اأجداده يف �سل�سلة الن�سب الذي بينه وبني اإ�سم�عيل - عليهم� ال�سالم - 
وهي بالد العرب، وقد طبق ذكره تلك البالد، بل مالأ امل�سكونة من اأغوار 

واأجن�د)1(. 
واأنه به يرتمن �س�لع، وهو �سلع من روؤو�ض اجلب�ل، فهوؤالء اأتب�عه يهتفون بذكره ( 29)

يف روؤو�ض اجلب�ل وقمم االآك�م)2( يف االأذان، وال�سالة عليه والت�سليم يف كل 
اآن. 

واأنه يخرب بحمده وهو االأذان يف خم�سة اأوق�ت يف اليوم والليلة، يذكر فيه ( 30)
ا�سمه وي�سهد له ب�لر�س�لة. 

ك�ن ( 31) ومل�  �سريعته،  يف  امل�سروع  اجله�د  عن  كن�ية  هو  كجب�ر  الرب  وخروج 
االإخال�ض يف اجله�د موؤكًدا عليه غ�ية الت�أكيد حتى اأخذ بتعريفه، فقيل اإن 

اأجن�د: مفرده� جند: م� ارتفع من االأر�ض. )م(.  )1(
االآك�م: هي التالل ال�سغرية. )م(.  )2(
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اجله�د هو مق�تلة العدو الإعالء كلمة اهلل تع�ىل، �سح اأن يكنى عنه بخروج 
الرب تع�ىل كجب�ر. 

اهلل يف ( 32) اأجهل خلق  العرب  وهم  يعرفوه�،  الُعْمي يف طريق مل  ُي�َسريِّ  وهو 
هم يف طريق دينه الذي مل يعرفوه.  االأدي�ن، وقد �سريَّ

اأ�سد خلق اهلل عليهم، وقراآنه مملوء ( 33) وهو ُيخزي عب�د االأوث�ن واملنحوتة فهو 
بت�سفيه اأحالمهم والطعن يف اأ�سن�مهم. 

وهو القتول الذي خلق الإهالك من اأ�سرك ب�هلل تع�ىل. وي�سدق عليه م� يف ( 34)
 . َمتىَّ

من اأنه احلجر الذي رف�سه البن�وؤون، �س�ر راأ�ض الزاوية الأنه من ن�سل ه�جر ( 35)
الذين ك�ن بنو اإ�سرائيل يحتقرونهم، ويقولون عنهم اأبن�ء اجل�رية.

وي�سدق عليه م� يف امل�س�هدات:

من اأنه الذي اأُعطي �سلط�نً� على االأمم، وهو يرع�هم بق�سيب من حديد؛ الأن� ( 36)
نراه قد اأُعطي ذلك ال�سلط�ن كم� هو م�س�هد فيه، فقد خ�سعت له اأعظم 
القب�ئل اأ�سح�ب االأنفة، وق�سيبه احلديد هو �سيفه الذي زجر و�س�ق به من 

ع�س�ه. 
كوكب ( 37) فهو  اخلريات  ملنهج  هدايته  ت�أملن�  اإذا  به  ج�ء  الذي  القراآن  وهذا 

ال�سبح الذي ُيعط�ه.
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وي�سدق عليه م� يف املزامري:

اأن احلب�سة جتثو له، فهذا جن��سيه� قد اآمن به. ( 38)
وهذه ملوك اليمن ت�أتيه ب�لقرابني. ( 39)
وهذه االأمم تخ�سع وتدين له ب�لط�عة. ( 40)
لِّ�ض امل�سطهد الب�ئ�ض ممن هو اأقوى منه؛ الأن� نراه يخرج على ظلم ( 41) وهو خُمَ

م�دة  ظلمه  الظ�مل عن  ويكف  النهي،  اأ�سد  عنه  وينهى  لل�سعف�ء،  االأقوي� 
واأدبً�. 

وهو ينقذ ال�سعيف الذي ال ن��سر له، ف�إن� نرى هذا �س�أنه كم� هو م�س�َهد ( 42)
فيه.

وهو روؤوف ب�ل�سعف�ء وامل�س�كني كم� هو معلوم من ح�له، وال يزال يتودد ( 43)
اإليهم حتى يعد نف�سه منهم، ويدعو ربه بذلك فهو يقول: »اللهم اأحيني 

م�سكيًن�، واأمتني م�سكيًن�، واح�سرين يف زمرة امل�س�كني«. 
وهو ينقذهم من الرب�، فقد �سدد على منع الرب� �سفقة على امل�س�كني الذين ( 44)

ب�الإقرا�ض،  املعروف  عمل  على  لالأغني�ء   � وح�سًّ لال�ستقرا�ض،  يحت�جون 
وقد ق�ل يف بع�ض خطبه: »كلُّ ِربً� حَتَْت َقدِمي«. 

وهو ُيعطى من ذهب �سب�أ، وهي من اإحدى جه�ت اليمن، فهذا خراجه� ( 45)
ُيجبى اإليه.
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يف ( 46) يوم  كل  يف  فهم  اأتب�عه،  عب�دة  هي  كم�  يوم  كل  يف  عليه  ُيب�رك  وهو 
�سلواتهم يقولون م� َيُنوف)1( عن الع�سرين مرة: ال�سالم عليك اأيه� النبي 
ورحمة اهلل وبرك�ته، ويقولون م� ينوف عن ع�سر مرات: وب�رك على حممد 

وعلى اآل حممد. 
ونراه هو واأتب�عه مثل الزرع الكثري على وجه االأر�ض يف االأخذ يف النمو من ( 47)

يوم ق�م بدعواه اإىل االآن.

وي�سدق عليه م� يف اأ�سعي�. 

د خمت�ر، وهذا ظ�هر فيه من تقدم اأمره يوًم� فيوًم�. ( 48)  اأنه ُمَع�سَّ
وهو ي�سعى يف اإظه�ر الدين الذي ادع�ه دين اهلل من غري مالل وال كالل.( 49)

واأظهر العالم�ت اجل�سدية فيه م� يف اأ�سعي� اأي�ًس�. 

من وجود عالمة �سلط�نه على كتفه بقدر بي�سة احلم�م، وهو ي�سميه خ�مت ( 50)
النبوة. 

واأنه يدعى ا�سمه عجيًب�، ف�إنه ا�سمه حممد، مل ي�سبق الت�سمية به الأحد من ( 51)
اأجداده، وا�سمه اأحمد مل ي�سم به اأحد قبله. 

اأنه ال ينطق عن الهوى اإن هو اإال وحي ( 52) وهو م�س�ور اهلل تع�ىل الأن دعواه 
يوحى. 

م� ينوف: م� يزيد. )م(.   )1(
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واأنه اأبو الع�مل الأن اأتب�عه ك�الأبن�ء له يف الط�عة، وهو لهم ك�الأب يف ال�سفقة ( 53)
والرتبية.

واأنه رئي�ض ال�سالم؛ الأنه منع احلروب اجل�هلية التي ك�نت بني العرب ال ( 54)
ثمرة له� اإال اإتالف النفو�ض، وجه�ده الأعدائه اإمن� ك�ن لتثبيت الدين الذي 
يدعي اأنه دين اهلل تع�ىل، ولتقرير ال�سالم بني الع�مل، فهو من قبيل القتل 

اأنفى للقتل. 
واأن �سلط�نه يكرث يوًم� فيوًم� كم� هو م�س�َهد. ( 55)
واأنه يكرث �سالمه؛ الأنه كلم� ازدادت اأتب�عه راقت االأحوال وزالت الفنت ( 56)

اجل�هلية.
 وهو راكب اجلمل اإذ هو من العرب رك�ب اجلم�ل، كم� اأن راكب احلم�ر ( 57)

 . هو عي�سى
واأنه بعد ظهوره تك�سرت االأ�سن�م واألقيت اإىل االأر�ض كم� فعله  به� ( 58)

عند فتح مكة ودخوله الكعبة، ف�س�ر يلقي االأ�سن�م عنه� فتتك�سر.

وي�سدق عليه م� يف روؤي� يوحن�.

اأنه يدعى اأميًن�، وهذا اال�سم قد ا�ستهر به حتى من قبل اأن يدعي الر�س�لة، ( 59)
فك�ن يق�ل له حممد االأمني.

واأنه يحكم ب�لعدل ويح�رب، وهكذا نرى ح�له حتى اإنه يفر�ض على اأمته ( 60)
احلكم ب�لعدل ولو ك�ن املرء يحكم على نف�سه اأو ولده، وحم�ربته كذلك 
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� وال امراأة وال ع�جًزا عن  ب�لعدل، ال يغدر اإذا ع�هد، وال يقتل يف جه�د �سبيًّ
مب��سرة احلرب وتدبريه�، وال منعزاًل مل� يعتقده من العب�دة. 

اأحب ( 61) نرى  وهكذا   ،� نقيًّ اأبي�ض  ا)1(  َبزًّ يلب�سون  يتبعونه  الذين  واالأجن�د 
املالب�ض اإليه البي��ض، واأمته على اختي�ره، ويجب يف �سريعته لب�ض البي��ض 

يف يوم اجلمعة الذي هو العيد االأ�سبوعي عندهم. 
ومن فمه يخرج �سيف م��ٍض لكي ي�سرب به االأمم، ينطبق هذا على القراآن ( 62)

الذي ج�ء به، ف�إن� نراه قد �سرب به االأمم العربية واأعجزهم عن مع�ر�سته. 
وهذه الطيور ت�أكل حلوم امللوك الذين يح�ربونه ويقتلهم، وهو اأمر م�س�هد، ( 63)

فكم جندل)2( من ملك اأ�سبح طعمة للطري. 
وكف�ن� ( 64) حربً�،  معه  لي�سنعوا  واأجن�دهم  االأر�ض  ملوك  عليه  اجتمعت  وقد 

�س�هًدا لذلك من جتمع عليه من االأحزاب من ملوك خيرب واالأعراب.

وي�سدق على اأتب�عه م� يف املزامري. 

اأن معهم ال�سيوف ذات احلدين، واأنهم املنتقمون من اجلب�برة. ( 65)
فعلوا هذين ( 66) فقد  واالأغالل،  ب�ل�سال�سل  وي�سوقونهم  امللوك  يقودون  واأنهم 

االأمرين بال ارتي�ب. 

: نوٌع من الثي�ب. )م(. الَبزُّ  )1(
َرَع. )م(. َجْنَدَل: �سَ  )2(
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واأنهم يبتهجون على م�س�جعهم، اإذ من �سنتهم اأن يبتهجوا بذكر اهلل تع�ىل ( 67)
عند اإرادة املن�م حتى ين�موا. 

فيه� ( 68) الدخول  لهم  يجوز  ال  �سالتهم  فهذه  وقت،  كل  يف  يكربون  واأنهم 
اإال بتكبري اهلل تع�ىل، مع تكرار التكبري يف انتق�الته�، وتكبريهم يف االأذان 

لل�سلوات ويف عيد االأ�سحى اأمر معلوم.
 وي�سدق عليهم م� يف التثنية. 

اإذ ( 69) ج�هل،  ب�سعب  واأغ�سبهم  اأغ�رهم  اإ�سرائيل،  �سعب  بهم  اأغ�ر  اهلل  اأن 
العرب اأجهل ال�سعوب قبلم� اهتدوا مبحمد ، ال يعرفون من االأدي�ن 

�سوى عب�دة االأوث�ن.
واأنهم هم الذين اأعطوا ومل ي�س�ألوا، اإذ هم مل يطلبوا �سيًئ� من ال�سرائع.( 70)

وي�سدق على بلد حممد وهي مكة م� يف اأ�سعي�:

(71 ). اأنه� الع�قر؛ الأنه مل يظهر منه� نبي بعد اإ�سم�عيل
اأوالد ه�جر التي هي مبنزلة املطلقة، وقد وقع يف ( 72) وبنو الوح�سة هم العرب 

حق اإ�سم�عيل كم� يف �سفر التكوين اأنه �سيكون وح�ًس�، وبنو ذات رجل 
هم اأوالد �س�را، فقد ظهر �سر اخلط�ب ملكة املدعوة ع�قًرا ب�أن ت�سبح وتهلل 
وتن�سي ال�سكر؛ الأن كثرًيا من اأوالد ه�جر الوح�سة التي هي مبنزلة املطلقة 

اأف�سل من اأوالد �س�را التي هي ذات رجل.
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 م� مل يح�سل لغريه� ( 73) بوا�سطة حممد  الو�سعة  وقد ح�سل ملكة من 
من املع�بد.

وح�سل له� التعظيم بتقدمي القرابني يف كل �سنة م� مل يح�سل لغريه� اأي�ًس� ( 74)
من املع�بد اإال ن�دًرا.

انطباق العالمات املذكورة عليه

للر�سل  املن�سوبة  الكتب  يف  ج�ء  م�  بني  املق�بلة  الط�ئفة  لهوؤالء  مت  فلم� 
املتقدمني من العالم�ت التي ذكروا اأنه� تكون يف الر�سول الذي وعد اهلل تع�ىل 
ب�إر�س�له وبني �سئون حممد واأتب�عه، ووجدوا اأنه� ب�أجمعه� منطبقة عليه� مل ي�سذ 
عنه� �سيء، مع بلوغ العالم�ت م� ينوف عن ال�سبعني، وهذا العدد من الكرثة 
مبك�ن، حتى �س�ع ذكره عند اإرادة املب�لغة، ق�ل بع�سهم لبع�ض: اإن اجتم�ع تلك 
العالم�ت ملحمد  مل يكن ح��ساًل ل�سواه من الر�سل الذين ج�وؤوا بعد ورود 
تلك العالم�ت يف تلك الكتب اإىل زمن ظهوره، واإن وجد بع�سه� يف بع�ض الر�سل 
الذين ج�وؤوا قبله، لكن مل يوجد فيه البع�ض االآخر منه�، وال ي�سح اأن يق�ل اإنه 
اأنه يحب  اأن �سف�ته تخ�لف ذلك وتن�فيه، مثاًل من وجد منهم  وجد فيه لظهور 
الرب ويبغ�ض االإثم مل يوجد فيه اأن تخ�سع له امللوك وي�سوق الع�مل بق�سيب من 
   حديد، اأو هو قتول لالأعداء ونحو ذلك، ثم اإن اجتم�ع تلك العالم�ت فيه
ال ي�سح يف العقل اأن يكون بوجه ال�سدفة مع كرثته� وتنوعه�، وال يقول ب�ل�سدفة 
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اأنن� بعد  املع�د  التحرز)1( من �سوء  والعن�د وعدم  العبث  اإال مك�بر متعنت، ومن 
اأن وجدن� انطب�ق هذه العالم�ت الكثرية على �سئون حممد ، وال م�نع مينع 
من كونه هو املعلم به� ال عقاًل وال عرًف� وال ع�دة وال �سرًع�، اأن نقول: لعل املعلم 
بتلك العالم�ت هو غريه، واأن ذلك الغري �سي�أتي بعد زمن اآخر، ونرتك اتب�ع هذا 
اآخر موهوًم� م�سكوًك� يف  ال�سخ�ض الذي حتققت العالم�ت فيه، وننتظر �سخ�ًس� 
بعد  ي�أتيك  رجل  اإىل  ادفعه  له:  وق�ل  كت�بً�،  �سيده  اأعط�ه  خ�دًم�  اأن  فلو  جميئه، 
حني، ويقول لك: اأن� الرجل الذي اأمرك �سيدك بدفع الكت�ب اإليه، وعالمة ذلك 
الرجل هي كذا وكذا، وذكر جملة عالم�ت ي�ستبعد العقل اجتم�عه� يف اثنني، ثم 
مل� ج�ء ذلك الرجل عند اخل�دم، وطلب منه الكت�ب كم� ق�ل �سيده، وراأى اخل�دم 
فيه تلك العالم�ت، امتنع عن دفع الكت�ب اإليه، واحتج على امتن�عه ب�أنه لعل مراد 
اأن ذلك اخل�دم قد خ�لف �سيده وا�ستحق  اأفال يجزم كل ع�قل  �سيدي غريك، 
�سوى  اإىل ذلك  يدعوه  داع  بال  املوهوم  االأمر  وانتظر  املحقق  االأمر  وترك  عق�به، 
الو�سوا�ض اأو �سيء اآخر قريب منه؟ فنحن اإن تركن� اتب�ع حممد  بعد انطب�ق 
ال�سنني  املئ�ت من  اإن مرت  �سيم�  ننتظر غريه )ال  واأقمن�  عليه،  العالم�ت  تلك 
ومل يجئ ذلك الغري( يحكم علين� العقل ال�سليم مب� يحكم على ذلك اخل�دم من 
انحرافه عن منهج ال�سواب بال ارتي�ب، ف�إذا ك�ن حممد �س�دًق� يف دعواه، ووجدن� 
فيه تلك العالم�ت، وبعد ذلك مل ن�سدقه واأقمن� ننتظر غريه، فم�ذا يكون جوابن� 
لربن�؟ اأنكذب ونقول له: مل تنطبق عليه العالم�ت التي علمته به�، وهو �سبح�نه 

ز: التوقِّي. )م(. التَّحرُّ  )1(
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ال يخفى عليه �سيء، اأم نقول له: اإنن� مل ن�سدقه الأنن� انتظرن� �سخ�ًس� غريه يجيء 
فيم� بعد؟ ف�إذا �س�ألن� وق�ل: م� الذي حملكم على ذلك؟ والأي دليل ا�ستندمت يف 
ق  ترك ت�سديقه وانتظ�ر �سواه؟ فم� جوابن� �سوى اأن نقول هكذا فعلن� تركن� املَُحقَّ
وانتظرن� االأمر املوهوم، اأيكون هذا جوابً� منجًي� عند ربن�؟ ال واهلل، ف�ل�سواب يف 
حقن� اأن نتبع حممًدا ون�سدقه بدعواه، واإذا ُفر�ض )وقد ُيفر�ض املح�ل للتو�سل اإىل 
احلق يف اال�ستدالل( اأنه غري املراد هلل ولر�سله بتلك العالم�ت، واأخط�أن� ب�تب�عه 
نقول  اأن  لن�  اإذ  ربن�؛  لن� عذر وحجة عند  فيه، ك�ن  العالم�ت  تلك  اجتم�ع  مع 
حينئذ: ي� ربن� اأنت عليم بكل �سيء، وتعلم الر�سل ال�س�دقني واملدعني الر�س�لة 
ة، فحيث اإنك تعلم اأنه  كذبً�، وال يخفى عليك �سيء من حوادث امل�ستقبل األبتَّ
�سي�أتي رجل ك�ذب يف دعوى الر�س�لة، وتوجد فيه جميع العالم�ت التي ذكرته� 
اأنه� توجد يف الر�سول ال�س�دق الذي تر�سله لن�، اأفال يكون من موجب  ر�سلك 
حكمتك الت�مة وراأفتك ورحمتك علين� اأن تنبهن� على ل�س�ن ر�سلك عن ذلك 
الك�ذب، وحتذرن� منه ولو بعالمة واحدة متيزه عن الر�سول ال�س�دق املراد بتلك 
العالم�ت  بتلك  مت�سف  ك�ذب  ي�أتي  اإنه  الر�سل  تقول  اأن  اأقل  وال  العالم�ت؟ 
ذلك  من  �سيء  لن�  يح�سل  ربن� مل  ي�  فحيث  ف�حذروه،  ال�س�دق  الر�سول  قبل 
اتب�عن� غري مرادك؛ الأن  والعق�ب على  املوؤاخذة  اإعف�ءن� من  تقت�سي  فحكمتك 
عذرن� ظ�هر، ولكن ح��س� ربن� من تلبي�ض االأمر على عب�ده؛ الأن التلبي�ض نق�ض 
يف احلكمة، وكل نق�ض يف احلكمة حم�ل على اهلل تع�ىل، ف�لتلبي�ض على اهلل تع�ىل 
حم�ل، فلو ك�ن املراد بتلك العالم�ت غري حممد حل�سل علين� التلبي�ض منه تع�ىل، 
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لكن التلبي�ض ال يح�سل منه الأنه حم�ل، فال يكون املراد غري حممد ، فهو 
املراد به� من غري �سك وال تردد، فنحن اعتم�ًدا على جميع م� ق�م لدين� من هذه 
قد  واتبعن�ه؛ الأن �سريح عقولن�    قد �سدقن� حممًدا  اطمئن�ن  بكل  االأدلة 

حكم ب�سدقه مبقت�سى هذه الدالئل التي ظهرت لن�.

ذكر عالمات اأخرى 

اأن هوؤالء الط�ئفة ح�سلت م�س�هدتهم لبقية العالم�ت املذكورة  اأقول: لو 
له  يف تلك الكتب، وظهرت يف ملك اأمته بعد زمنه بقليل اأو بكثري اإىل وقتن� 
هذا، لزاد ابته�جهم بتم�م عالم�ته، وتوفرت قوة حجتهم على خم�لفيهم، وبي�ن 

ذلك اأنه �سدق عليه م� يف املزامري:

اأن ال�سعوب �سقطت حتته، فقد اأخ�سعت اأمته ف�ر�ض والروم والرببر و�سواهم، ( 75)
وا�ستولت على مم�لكهم، وال يق�ل اإن ال�سقوط حتت اأمته ال حتته؛ الأن هذا 
التعبري جم�ز معهود ا�ستعم�ل نظريه يف كتب الر�سل، اأال ترى اأن اهلل وعد 
واإمن�  املقد�سة،  االأر�ض  ميلكهم  اأن  م�سر  من  اأخرجهم  حني  اإ�سرائيل  بني 
قد    مو�سى  مع  م�سر  من  الذين خرجوا  نف�ض  الأن  اأبن�ءهم؛  ملكه� 
م�توا يف زمن التيه، كم� هو معلوم من تلك الكتب، ونظ�ئر هذا املج�ز كثري.

(76 )  واأنه ق�مت بنوه عو�ًس� عن اآب�ئهم روؤ�س�ء يف االأر�ض، فكم من ذريته
اأمراء يف اليمن واحلج�ز والغرب وغريه�، يقوم اأبن�وؤهم مق�مهم.
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اأمته يف ( 77) ا�سمه على ممر االأي�م بني  ا�سمه دوًرا فدوًرا، فهو يذكر  واأنه يذكر 
االأذان وال�سلوات وف�حتة كل خطبة وخ�متة كل دع�ء.

اأمته من عرب ( 78) ال�سعوب من  األ�سن  فهذا حمده يف  ال�سعوب  واأن حتمده 
وترك وفر�ض وهنود وداغ�ست�ن واأفغ�ن وقزاق وبربر و�سودان وغري ذلك.

واأنه مل يزل مب�رًك�، وهو كذلك اإىل هذا الدهر كيفم� ف�سرن� املب�ركة ب�أحد ( 79)
مع�نيه�.

ر: و�سدق عليه تف�سري داني�ل لروؤي� ُبْخَتَن�سَّ

من اأنه  اأعطى ال�سلطنة له والأتب�عه، فقد ت�سلطوا يف مدة قليلة �سرًق� ( 80)
وغربً� وعلى بالد ف�ر�ض التي ك�نت هذه الروؤي� يف �س�أنه�. 

واأنه احلجر الذي انقطع من جبل و�سحق اخلزف واحلديد والنح��ض والف�سة ( 81)
والذهب، اأي: دول ف�ر�ض املعلومة من كتب الت�ريخ، ف�إنه� ان�سحقت بزمن 

اأمته، ومل يبق له� ب�قية.
واإن ذلك احلجر �س�ر جباًل ومالأ االأر�ض، وعظيم �سلط�ن اأمته ك�ن كذلك.( 82)

وي�سدق على �سريعته م� يف متَّى من قوله:

فنمت ( 83) حقل،  يف  وزرعه�  اإن�س�ن  اأخذه�  خردل،  بحبة  اهلل  ملكوت  ه  ُي�سبِّ
و�س�رت �سجرة كبرية، فك�ن اأمر �سريعته كذلك؛ الأن ابتداءه� ك�ن يف غ�ية 
ال�سعف؛ الأنه ق�م به� منفرًدا م�س�د القب�ئل وامللوك، فلم ي�أل جهًدا يف رفع 
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ا عظيًم�، ال �سّيم� بعدم�  �س�أنه� حتى ن�سر دينه وانت�سرت �سريعته ومنت منوًّ
�سرحته� علم�ء اأمته وا�ستنبطت اأحك�مه� واأو�سحت حالله� وحرامه�.

واأن امللكوت نزع من غري اأمته واأعطي الأمته الذين يعملون اأثم�ره، فهذه ( 84)
�سريعته ال ت�س�هيه� �سريعة من ال�سرائع اأحك�ًم� وعداًل واآدابً�، وهوؤالء اأتب�عه 

ق�ئمون به� اعتق�ًدا وعماًل.

و�سدق عليه م� يف املزامري:

من اأنه ميلك من البحر اإىل البحر، فقد ملكت اأمته من بحر الهند اإىل اأق�سى ( 85)
بحر طنجة.

واأنه ميلك من النهر اإىل اأق��سي االأر�ض، فقد ملكت اأمته من نهر االأردن ( 86)
اأق�سى بالد العرب جنوبً�،  اإ�سرائيل يف زمن داود اإىل  اأ�سهر نهر عند بني 

وهي اأق�سى االأر�ض اإذ لي�ض بعد ذلك اإال االأوقي�نو�ض)1( اجلنوبي. 

وي�سدق على اأتب�عه م� يف اأ�سعي�:

هم)2( و�سدة حربهم.( 87) من اأنه هرب اأعداوؤهم اأم�م �سيوفهم وِق�ِسيِّ
واأنه َفِنَي جمد قيدار وهو اأبو العرب وقلت عدد ق�سيهم، وذلك بظهور اأمته ( 88)

الذين يعتمدون يف التن��سر على الدين ال على اجلن�سية.
يطلق ا�سم »االأوقي�نو�ض« على جمموعة اجلزر الواقعة يف املحيط اله�دي مب� فيه� اأ�سرتالي�. ويبلغ عدد هذه اجلزر   )1(

نحو 30 األف جزيرة تنت�سر على م�س�حة ه�ئلة من املحيط اله�دي. تعترب اأ�سرتالي� اأكرب هذه اجلزر. )م(..
الِق�ِسّي: جمع قو�ض. )م(.  )2(
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وي�سدق عليه:

اجل�هلية ( 89) االأمم  تلك  هداية  وذلك  �سم،  واآذان  ُعمي  اأعني  به  انفتح  اأنه 
ب�سريعته. 

اأُُجًم�)1( ( 90) ال�سراب  و�س�ر  القفر،  يف  واأنه�ر  مي�ه  الربية  يف  انفجرت  وقد 
من  احلج�زية  الطريق  يف  خلف�وؤه  اأجراه  مب�  وذلك  م�ء،  ين�بيع  واملعط�سة 

امل�س�نع واالأَ�ْسِبلة.
ملته ( 91) اأهل  فيه�  مير  الأنه  املقد�سة؛  له�  يق�ل  وطريق  �سكة  هن�ك  و�س�رت 

املوحدون املقد�سون من ال�سرك.
وال مير فيه� جَنَ�ض الأنه� حمرمة على امل�سركني.( 92)
وال�س�لك فيه� ال ي�سل لكرثة عالئمه� واآث�ر احلج�ج الذين ميرون فيه� كل ( 93)

ع�م األوًف� موؤلفة.
قرب ( 94) وزوار  الكعبة  حج�ج  فهم  الرب،  ومغديو  فيه�  املغديون  وي�سلك 

حممد  كل ع�م.
يف ( 95) ك�نت  التي  القد�سية  البالد  اإحدى  �سهيون  اإىل  وي�أتون  ويرجعون 

مملكة داود ، يعني بهم احلج�ج ال�سوريني الذين يعودون من البالد 
احلج�زية اإىل بالدهم ومنه� �سهيون، واأظهر م� ك�ن عودهم على هذا الوجه 
عندم� ك�ن ق�سم من احلج�ج ينعطفون يف عودتهم من املزيريب اإىل البالد 

اأُُجًم�: جمع اأجمة، وهي ال�سجر الكثيف امللتف. )م(.  )1(
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الربك  من  موجودة  ذلك  اآث�ر  تزل  ومل  الت�ريخ،  من  يعلم  كم�  القد�سية 
الكبرية التي ت�س�هد قرب القد�ض وحربون.

التوفيق الأداء فري�سة ( 96) اأوالهم من  وهم برتمن، وهو ذكرهم موالهم على م� 
. حجهم وزي�رة قرب نبيهم

وكونهم بفرح اأبدي هو معلوم لكل من يخ�لط االأمة االإ�سالمية، ف�إنه ي�س�هد ( 97)
اأفراحهم حتى وال فرح االأعرا�ض  اأي  من احلج�ج فرًح� ال مي�ثله فرح من 
عند اأكرثهم، فرتى ال�سرور مالأ قلوب احلج�ج عند عودتهم وقلوب اأهليهم 
منهم  ال�سدق�ت كل  واأجروا  االأطعمة  واأطعموا  الهداي�  وفرقوا  واأحب�بهم، 
على قدر ح�له، ويدوم ذلك الفرح يف قلب احل�ج اإىل اآخر نف�ض من حي�ته؛ 
�، ومهم� حدث عليه من امل�س�ق يف مدة �سفر احلج فال  ولذلك �سمي اأبديًّ
يزال طول عمره يتلذذ بذكر ذلك ال�سفر املب�رك، ويدعو اهلل اأن مينحه اإي�ه 
ا، واإذا اأراد اأحد اأن يثني عزم  ث�نًي�، ولو بلغه ث�نًي� يدعو بنواله ث�لًث�، وهلم جرًّ
احل�ج عند اإرادته تكرار حجه ويقول له: ي� فالن، يكفيك م� �سبق لك، فقد 
اأديت فر�سك، يج�وبه ب��ستغراب ق�ئاًل له: وهل هذا االأمر تقل فيه رغبة 

االإن�س�ن، ويرتوي من منهله الظم�آن؟

وقرب  املكرمة  الكعبة  بزي�رة  فرحه�  يف  االإ�سالمية  االأمة  ح�ل  واهلل  هذا 
ر�سولهم ، على رغم االأثق�ل التي يتحملونه�، واحلجر ال�سحي الذي يثقل 
عواتقهم وي�س�عف نفق�تهم، وكرثة من ميوت منهم اأو يقتله قط�ع الطريق، َيْن�ِسلون 
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وبلخ�ست�ن  واأفغ�ن�ست�ن  وخوارزم  وبخ�رى  ك�سغر  اأق�سى  من  َحَدب)1(،  كل  من 
والهند واجل�وى وداغ�ست�ن والكرج والقوق�ز وف�ر�ض والروملى واالأن��سول وبالد 
وال�س�م،  وم�سر  اإفريقي�  وداخل  وال�سودان  واليمن  والغرب  والعراق  الرو�ض 
يتكبدون حر الهواجر)2(، ويهجرون املن�م يف الدي�جر)3(، ي�سلكون القف�ر، وميتطون 
جُلج البح�ر، ويف�رقون البنني والعي�ل، ويهون عندهم اقتح�م االأهوال، وقد مير على 
بع�سهم الع�م والع�م�ن حتى يعود الأوط�نه ويحظى بخالنه، وكثري منهم من يحج 
على االأقدام يف تلك البوادي واالآك�م، كل ذلك لر�س�ء الرحمن وطلب الغفران، 

فهم بكل افتخ�ر اأعظم من مت�سك ب�لدين ودفع الوهم ب�ليقني.

والفرح ( 98) االبته�ج  روؤو�سهم  وعلى  �سهيون  اإىل  الع�ئدين  اأولئك  عن  وقوله 
 ، هو ظ�هر يف احلج�ج مب� ين�لونه من زي�رة الكعبة املكرمة وقرب نبيهم

فرتاهم مبتهجني فرحني مب� اآت�هم ربهم.
وقوله: ويزول حزنهم، يعني الذي ك�ن يف قلوبهم قبل نوالهم مرغوبهم يف ( 99)

تلك الزي�رة املب�ركة.
وقوله: ويزول التنهد، يعني الذي ك�ن يعرتيهم اأي�ًس� قبل حجهم؛ لقلة ( 100)

ذات اأيديهم اأو ملوانع اأخرى.

ين�سلون من كل َحَدب: يظهرون من غليظ االأر�ض ومرتفعه�. )م(.  )1(
الهواجر: جمع ه�جرة وهو وقت الظهرية عند ا�ستداد احلر. )م(  )2(

الدي�جر: جمع ديجور وهو �سدة الظلمة يف الليل. )م(  )3(
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فهذه مت�م م�ئة عالمة تنطبق على اأحوال حممد  واأحوال اأمته، وبه� 
قد ظهر ال�سبح لذي عينني، وزال عن القلب الغني)1(.

ثم اأقول: لو بقيت هذه الط�ئفة اإىل هذا الزم�ن اأي�ًس� لك�ن لهم ا�ستدالل 
اأنه  وبي�ن ذلك  يكون،  م�  اأظهر   من  الكتب على �سدق حممد  تلك  من 
ورد فيه� كم� يف الزبور اأن طريق املن�فقني تهلك، واأنه يهلك كل الذين يتكلمون 
ب�لكذب، واأن وجه الرب على الذين يعملون امل�س�وي ليبيد من االأر�ض ذكرهم، 
واأن �سواعد اخلط�أة تك�سر، واأنهم يهلكون، واأن اأعداء الرب اإذ ميجدون ويرتفعون 

يبيدون، وك�لدخ�ن يفنون. انتهى.

ف�أي ذكر ب�د ملحمد  مع مرور ثالثة ع�سر قرنً�، وا�سمه يذكره االألوف 
العب�دات يف  ال�سلوات وكثري من  امل�آذن ويف  املن�بر ويف  اأمته على  واملاليني من 
اآن�ء الليل واأطراف  اأقط�ر االأر�ض من م�س�رق ومغ�رب ومدن وقرى وقف�ر وبح�ر 
اًل،  ًم� ُمَبجَّ النه�ر، وال يذكر ا�سم اهلل تع�ىل يف الغ�لب اإال مقرونً� به ا�سمه  معظَّ
ى ب�الأرواح، حمفوظ  ا له بكل خري، حمموًدا ب�الأل�سنة حمبوبً� يف القلوب مفدَّ مدعوًّ
املق�م مرعّي اجلن�ب، ت�سعى اإىل ح�سرة قربه ال�سريف كل �سنة االألوف املوؤلفة من 
ملوك واأمراء واأعزة وكرباء واأغني�ء وفقراء، ي�سلمون عليه ويطلبون ال�سف�عة لديه، 
وحم�مد  ال�سعراء  مدائح  اإليه  ترفع  ترابه،  بعفري  ويتداوون  اأعت�به  بلثم  ويتربكون 

الف�سح�ء مزينة بذكر حم��سن �سف�ته وب�هر اآي�ته.
الغني: هو لغة يف الغيم. واملق�سود اأن االأمر اأ�سبح وا�سًح�. )م(.  )1(
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من  تقتب�ض  االأن�س�ر،  موفرة  املن�بر  مرفوعة  معززة    �سريعته  تزل  مل 
اأنواره� االأمم، وتهتدي ب�سمو�سه� العرب والعجم، واأتب�عه بف�سل اهلل تع�ىل م�لئون 
االأر�ض، متبعون م� �سرع لهم من �سنة اأو فر�ض، واإن خ�لف بع�سهم بع�ًس� يف فهم 
على  متفقون  فهم  املرام،  تو�سيح  اإرادة  عند    �سريعته  من  االأحك�م  بع�ض 
اأ�سوله� ذات االأحك�م من التوحيد والت�سديق ب�لقراآن، واحل�سر والن�سر ووجود 
دار ال�سالم ودار االنتق�م، متم�لئون على حبه وتعظيمه على ممر اللي�يل واالأي�م، 
م�  غ�ية  فنوا؟  فن�ء ك�لدخ�ن  واأي  لهم ك�سرت،  �سواعد  واأي  ف�أي هالك هلكوا، 
يكون اأن ين�لهم حظهم من االبتالء يف هذا الع�مل املنطبع على البالء، �سنة اهلل يف 

خلقه، ولن جتد ل�سنة اهلل تبدياًل.

و�سورة ا�ستدالل هوؤالء الط�ئفة على �سدق حممد  لو بقوا اإىل هذا 
اخلط�أة  من  املزامري  كالم  يف  ذكر  من  واأتب�عه  حممد  ك�ن  لو  يقولوا:  اأن  الزم�ن 
والك�ذبني واأعداء الرب لفعل بهم جميع ذلك النك�ل من اإب�دة الذكر واالإهالك 
والفن�ء ك�لدخ�ن وك�سر ال�سواعد، واإال لزم تخلف خرب الرب على ل�س�ن داود، 
لكنه مل ُيفعل بهم �سيء من ذلك، فهم لي�سوا مم� ذكر األبتة، واإذا مل يكونوا ممن 
ذكر فيكونون من الط�ئعني وال�س�دقني واأحب�ب الرب، وحينئذ اإذا نحن كذبن�هم 
واأردن� نق�ض م� ج�ء به حممد  نكون حم�ربني هلل تع�ىل، كم� ق�ل عم�الئيل 
راأي  )يعني  ك�ن  واإن  الر�سل،  اأعم�ل  يف  كم�  احلواريني،  حق  يف  اليهود  معلم 
احلواريني وعملهم( من اهلل تع�ىل، فال تقدرون اأن تنق�سوه؛ لئال توجدوا حم�ربني 

هلل تع�ىل. انتهى.
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اأكمل  من  تراهم  كنت  اال�ستدالل،  هذا  الط�ئفة  الأولئك  ينتظم  وعندم� 
ال�سيط�ن  اهلل  قّبح  ق�ئلني:  قلوبهم،  على  ترد  و�سو�سة  كل  دافعني  اإمي�نً�،   الن��ض 
وقّبح اهلل الهوى، م� اأغن�ن� عن التع�سب االأعمى واأ�سر ال�سمري وا�سرتق�ق الفكر، 
اأيليق بن� اخلجل من احلق؟ اأيح�سن بن� ترجيح الع�جل الدين الف�ين على االآجل 
والتقليد  العواقب  يف  النظر  عن  الغفلة  اإىل  الركون  بن�  اأيجمل  الب�قي؟  العظيم 
الف��سد واجلمود الب�رد؟ ال واهلل، ال ير�سى بذلك ع�قل، ف�إن� هلل واإن� اإليه راجعون، 

واهلل اله�دي اإىل �سواء ال�سبيل.

الطائفة ال�ساد�سة: فال�سفة اأخالق

ال�سرائع  ت�مة يف  معرفة  ولهم  واآداب،  اأخالق  فال�سفة  ك�نوا  منهم  وط�ئفة 
التي �سرعه� اهلل تع�ىل لالأمم ال�س�بقة، ودقة نظر يف اأ�سراره� وفوائده�، وفطرة �سليمة 
متيز بني احل�سن والقبيح من ال�سف�ت واالأفع�ل وال�سي��س�ت واالأحوال، فق�لوا: من 
املعلوم اأن لكل ر�سول يبعثه اهلل تع�ىل اآيتني تدالن على �سدقه، اإحداهم� عقلية 
املر�سية  وال�سور  الزكية  االأ�سول  من  له  م�  وهي  واالأفه�م،  الب�س�ئر  اأولو  يعرفه� 
واالأحوال الكم�لية والعلوم الب�هرة والدالئل الق�هرة، وث�نيتهم� هي املعجزة التي 
ن�ق�ض عن  اإم�  رجلني:  اأحد  يطلبه�  وهذه  للع�دة،  تكون خ�رقة  احلوا�ض  تدركه� 
اإدراك م� تقدم ذكره من االأ�سول الزكية وم� عطف عليه�، فيحت�ج اإىل م� يدركه 
ح�سه لق�سوره عن اإدراك ذلك، واإم� ن�ق�ض ومع نق�سه هو مع�ند، فق�سده مب� يطلبه 
االأر�ض  من  تفجر يل  بك حتى  اأومن  ال  اإليه:  املبعوث  للر�سول  فيقول  العن�د، 
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اأو  تفجرًيا،  خالله�  االأنه�ر  وتفجر  وعنب  نخيل  من  جنة  لك  تكون  اأو  ينبوًع�، 
اأو  بيت من زخرف،  اأو يكون لك  وب�ملالئكة،  ب�هلل  ت�أتي  اأو  علّي  ال�سم�ء  ت�سقط 
ترقى يف ال�سم�ء ولن اأومن لرقيك حتى تنزل علّي كت�بً� اأقروؤه، فيقول له الر�سول: 

�سبح�ن ربي، هل كنت اإال ب�سًرا ر�سواًل، يعني اأين ب�سر ع�جز.

�ض اإىل ربي، اإن �س�ء اأيدين به� واإن �س�ء مل  واإيج�د هذه املط�لب واأمث�له� مفوَّ
يفعل، نعم اإن من�سبي الر�س�لة، وقد بلَّغتك م� اأمرين اهلل بتبليغه، ف�خرت لنف�سك 

م� ت�س�ء.

التي  الر�سل  اآي�ت  اإدراك  الق��سرين عن  ل�سن� من  واملنة  ونحن هلل احلمد 
هي من الق�سم االأول، بل نحن من ذوي الب�س�ئر واملعرفة، وقد �س�هدن� يف حممد 
�سف�ت ف��سلة هي من �س�أن الر�سل الذين ير�سلهم اهلل تع�ىل لهداية اخللق، وذلك 
ك�سرف الن�سب وح�سن اخَللق واخُللق وذك�ء وفطنة وقوة حجة وا�ستق�مة حمجة.

فعلين� بعد ذلك اأن نرتوى يف دعواه، وننظر فيم� احتوت عليه �سريعته التي 
ب�عتق�د  االأمر  ف�إن ك�نت حمتوية على  تع�ىل،  اهلل  عند  به� من  مر�سل  اأنه  يدعي 
يكلف  وال  ال�سحيح،  الربه�ن  يعطيه  مل�  موافقة  تكون  التي  ال�سحيحة  العق�ئد 
االإن�س�ن ب�أن يذعن ب�سد يقينه، وعلى االأمر ب�لتحلي ب�الأخالق احل�سنة واالآداب 
امل�ستح�سنة، وال�سف�ت الك�ملة واالأعم�ل الف��سلة، والتدبريات التي حتفظ ح�سن 
نظ�م هيئتن� االجتم�عية، والعب�دات التي حت�سن ت�أدية ال�سكر لنعم خ�لقن� علين�، 
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واإيج�به� يكون حلكم ترجع ب�لنفع اإلين� كم� هو �سر العب�دات التي تكون يف �سرائع 
عن  النهي  على  م�ستملة  وك�نت  �سيء،  كل  عن  غني  تع�ىل  اهلل  الأن  الر�سل؛ 
اعتق�د العق�ئد الب�طلة اخلرافية املكلفة لالإن�س�ن االإذع�ن ب�سد م� تعطيه امل�س�هدة 
االآداب،  حلة  وخلع  الذميمة  ب�الأخالق  االت�س�ف  عن  النهي  وعلى  والربه�ن، 
وتف�سم عقد  هيئتن�  بح�سن  ب�أمور تخل  واالأخذ  وتع�ب،  تذم  ب�سف�ت  والتدن�ض 
نظ�من�، وال تكلفن� ب�أعم�ل تزعمه� عب�دات تكون كفرانً� لنعم ربن� خملة ب�الأدب 
وح�لة  تع�ىل  ر�سله  �س�أن  هذا  الأن  �سك؛  بال  تع�ىل  اهلل  ر�سول  فهو  تع�ىل،  معه 
ب�لنفع  اإذا مل يكن يف �سريعته م� يرجع عليه  ال�سالم، ال �سيم�  �سرائعهم عليهم 
اخل��ض وي�سر ب�ل�س�لح الع�م، فنوؤمن به حينئذ ون�سدقه، واإن ك�ن االأمر بخالف 

ذلك فرنف�ض دعواه، ون�سدد له املع�داة.

واالنتق�د،  البحث  يف  وا�ستق�سوا  عليه،  ا�ستملت  وم�  �سريعته  يف  فت�أملوا 
كل  عن  اخل�لية  احلقة،  ال�سحيحة  ب�العتق�دات  ت�أمر    �سريعته  اأن  فوجدوا 
خرافة وعم� يكون �سد اليقني، وب�لتخلق ب�الأخالق اجلميلة، والت�أدب ب�الآداب 
حتفظ  التي  الف��سلة  ب�لتدابري  واالأخذ  الك�ملة،  ب�الأو�س�ف  واالت�س�ف  النبيلة، 
التي  وب�لعب�دات  امل�س�ر،  عنهم  وتدفع  ب�ملن�فع  عليهم  وتعود  ونظ�مه�،  اأمته  هيئة 
حت�سن ت�أدية �سكر النعم للخ�لق تع�ىل، وهي تنطوي على حكم ترجع عليهم ب�لنفع 
الكثري، وتنهى عن العق�ئد الزائفة اخلرافية املخ�لفة ليقني االإن�س�ن، وعن التخلق 
ب�الأخالق الذميمة وخلع حلة االآداب والتدن�ض ب�ل�سف�ت التي تع�ب، وارتك�ب 



6464
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�سَّ يانِة الإ�سالميِة وحقِّ �َسالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

اأعم�ل �سيئة التدبري تخل بنظ�م االأمة، وعن العب�دات الب�طلة املخلة ب�الأدب مع 
اهلل تع�ىل واملنتجة كفران النعم ال �سكره�.

وتف�سيل ذلك اأنهم وجدوا ال�سريعة املحمدية حمتوية على االأمر بتوحيد 
اهلل تع�ىل ذاًت� و�سف�ت واأفع�اًل، واعتق�د اأنه تع�ىل مت�سف ب�سف�ت الكم�ل ومنزه 
عن �سف�ت النق�س�ن، فتوجب على املكلف اأن يعتقد ب�أنه  موجود حي، عليم 
اأكمل العلم، مريد اأمت االإرادة، ق�در اأعظم القدرة، م�ستغن عن كل م� �سواه، مفتقر 
اإليه كل م� عداه، ال ي�س�به اأحًدا من خلقه وال ي�س�بهه اأحد منهم، قدمي اأزيل دائم 
اأبدي، لي�ض لقدمه بداية وال لدوامه نه�ية، حكيم يفعل االأ�سي�ء طبق احلكمة من 
غري وجوب عليه، ال يكلف العب�د مب� لي�ض يف و�سعهم، ال خ�لق �سواه وال مدبر 
غريه، خلق اخللق من العدم، وقدر اأحوالهم من القدم، منزه عن الظلم وال يت�سور 
احلقيقي  امل�لك  �سبح�نه  وهو  ر�س�ه،  بغري  الغري  مبلك  الت�سرف  الظلم  الأن  منه؛ 
املطلق جلميع الك�ئن�ت، خلق دارين غري هذه الدار، اإحداهم� لنعيم من اأط�عه، 
واالأخرى لعذاب من ع�س�ه، فهو يعيد اخللق بعد الفن�ء كم� خلقهم بعد العدم؛ 
ليثيب املطيع ويع�قب الع��سي اإن �س�ء، واإال مل يكن من احلكمة اأن يت�س�وى بعد 
الب�ئ�ض ال�سعيف  الفقري  بربه مع  الغني املرتفه اجلب�ر الظ�مل لغريه الك�فر  املوت 
املظلوم املوؤمن، واإن له  اأن يت�سرف بخلقه كيف ي�س�ء، لكن ح��س�ه اأن جتري 
فهو  منه  م� ج�ء  بل هي عني احلكمة، وكل  منهج احلكمة،  اأفع�له على خالف 

بح�سب �سدوره عنه ح�سن.
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بع�ض احِلَكم يف اإر�سال الر�سل

حقه  يف  احلقة  ال�صحيحة  العقائد  اإىل  لهدايتهم  الب�صر  اإىل  ر�صاًل  اأر�صل 
بال�صفات  وات�صافه  تعاىل  وجوده  على  تدل  كانت  واإن  عقولهم  لأن  تعاىل؛ 
ميكن  ل  العظيمة  �صفاته  من  كثرًيا  ولكن  الإلوهية،  ت�صتلزمها  التي  الكمالية 
للعقول الب�صرية التو�صل اإىل اعتقادها اإل بتوفيقه تعاىل بوا�صطة اأولئك الر�صل، 
وكذلك يف اإر�صالهم هداية اخللق اإىل ما فيه �صالحهم وا�صتكمال �صوؤونهم؛ لأن 
حكمته اقت�صت اأن يخلقهم مطبوعني على اأخالق ح�صنة ت�صاعدهم على انتظام 
حالهم، وعلى اأخالق تخالفها؛ لأجل اأن يت�صابقوا بها يف عمار هذا الكون الذي 
قدر وجودهم فيه اإىل اأجل معلوم، لكن ملا كان حتديد الرغبة يف ال�صبق توجب 
وقوف كل راغب عند حده، وياأ�صه من جماوزته، وبذلك تتعطل حركة امل�صابقة، 
مل تعدل الأخالق يف اأ�صل الفطرة، ف�صارت تلك الأخالق ال�صيئة يف معر�ض 
الطغيان، والو�صول اإىل حد ي�صبح به �صرها اأكرب من نفعها، فاقت�صى احلال تلطيفها 
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�َصْوَرتها)))  وك�صر  لتلطيفها  الر�صل  فبعث  ال�صار،  غري  النافع  عند حدها  واإيقافها 
حتى تعود لدرجة يظهر فينا نفعها ويزول عنا �صرها، فكاأنها تعود اأخالًقا ح�صنة 
بعد اأن كانت �صيئة، وذلك التلطيف يكون من الر�صل باآلتني موؤثرتني يف النفو�ض، 
ح�صن  على  الدلئل  اإقامة  من  تاأثريهما  يقوي  ما  مع  والرتهيب  الرتغيب  وهما 
احل�صن وقبح القبيح، مثاًل الطمع خلق �صيئ، ولكن لوله ما جت�صم اخللق اأعباء 
املكا�صب والغر�ض والعمارة، واإذا طغى ن�صاأ عنه منازعات اخللق وتولدت ال�صرور 
يكون  اأن  بعد  والتعي�ض  ال�صعي  اإرادة  اإىل  وترده  تلطفه  الر�صول  ف�صريعة  املبيدة، 
اإرادة التكرث وال�صتئثار، وبذلك تتم امل�صابقة يف عمار الكون بال �صرر ول �صرار، 

واإىل هذه الإ�صارة بقوله : »ُبِعْثُت لأَُتَِّم َمَكاِرَم الأَْخاَلِق«.

ذكر ما تاأمر به ال�سريعة من الأخالق احل�سنة وما تنهى عنه

والأمانة،  ال�صدق  من  الكاملة  ال�صفات  على  اهلل  طبعهم  الر�صل  هوؤلء  ثم 
والقيام باحلق يف جميع اأحوالهم، مع الرب والإح�صان والن�صيحة لكل اإن�صان، ونزههم 
عما ل يليق مبن�صب ر�صالتهم من الوقوع يف املعا�صي، والت�صاف ِب�َصَفا�ِصف))) الأمور، 
ووجود كل منفر للخلق عن الإقبال اإليهم، وما وقع منهم من �صور املع�صية و�صماها 
اهلل مع�صية فهي اأمور طفيفة ل تنق�ض مراتبهم ول حتط ب�صوؤونهم، وت�صميتها مع�صية 
ومعاتبتهم عليها من جانب اهلل تعاىل لي�ض اإل بالن�صبة لعلو مراتبهم و�صمو مقاماتهم 

ْوَرة: احلّدة. )م). ال�صَّ  (((
�َصَفا�ِصف الأمور: الأمور التافهة. )م).  (((
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عليهم ال�صالم، وحكمة وقوعها منهم الإ�صارة اإىل انفراد اهلل تعاىل وتوحده بالكمال 
املطلق، فهم مربوؤون من كل ما ل يليق وقوعه من اأحد اأتقياء الب�صر ف�صاًل عن وقوعه 
منهم، وهم كمل اخللق و�صفوة النا�ض، وذلك كالزنا ل �صيما يف حمارمهم، والت�صلط 
على اأعرا�ض اأتباعهم ومدان�صة املوم�صات، والكذب واخليانة والكفر وعبادة الأوثان، 
حا�صاهم من جميع ذلك، وال�صريعة املحمدية تاأمر بالثناء عليهم وذكرهم بالتعظيم 
كانت  اأحكام  من  كان  ما  اإل  به  جاوؤوا  مبا  والعمل  معهم،  الأدب  ولزوم  والتوقري، 
تنا�صب اأزمنتهم فاأبدلت يف ال�صريعة املحمدية مبا ينا�صب زمنه  باأمر اهلل تعاىل 
اأي�ًصا هذه ال�صريعة  الذي قدر من الأزل لكل زمن ما ينا�صبه من الأحكام، وتاأمر 
املحمدية بتعلم القدر الالزم لالإن�صان من العلم النافع يف ت�صحيح العتقاد والعبادات 
والأخالق والآداب، وبعد اأمرها الأمر الأويل املوؤكد بالإميان، وهو الت�صديق اجلازم 
ا، وبالإ�صالم وهو اخل�صوع والنقياد جلميع ما جاء  بجميع ما جاء به حممد  قطعيًّ
به ، كذلك تاأمر بالتقوى وهي اتقاء كل م�صر لالإن�صان يف دينه، وبالإخال�ض 
يراه،  املرء يعبد ربه كاأنه  اأن  العمل، وهو  العمل هلل تعاىل، وبالرب والإح�صان يف  يف 
مبا  وبالر�صى  والأهوال،  الآلم  مقاومة  وهو  وبال�صرب  تعاىل،  اهلل  خللق  وبالن�صيحة 
ير�صي اهلل تعاىل، وباحلياء وهو انح�صار النف�ض خوف ارتكاب القبايح، وباحللم وهو 
عليها  القدرة  مع  للمذنب  املجازاة  ترك  وهو  وبالعفو  الغ�صب،  �َصْوَرة  الطماأنينة عند 
ا من حدود اهلل تعاىل، وبالغبطة يف عمل اخلري، وبال�صخاء والكرم،  ما مل تكن حدًّ
التهمة، وبالنجدة وهي  احُلَرم والدين من  وبال�صجاعة وباحلمية وهي املحافظة على 
عدم اجلزع عند املخاوف، وبالإيثار وباملروة وهي الرغبة ال�صادقة يف الإفادة بقدر ما 
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ميكن، وبالدعة وهي ال�صكون عند هيجان ال�صهوة، وبالقناعة وبالوقار وهو التاأين يف 
التوجه نحو املطالب، وبال�صكون وهو التاأين يف اخل�صومات واحلروب، وبالرفق وهو 
ح�صن النقياد ملا يوؤدي اإىل اجلميل، وبح�صن ال�صمت وهو حمبة ما يكمل النف�ض، 
وباحلكمة وبال�صكر وباخلوف من اهلل تعاىل وبالرجاء منه، وبالتفوي�ض اإليه والت�صليم، 
الأرحام  وب�صلة  وبالوفاء  املعا�ض،  تدبري  املعاونة على  الآراء يف  اتفاق  وبالألفة وهي 
وبال�صفقة على خلق اهلل تعاىل، وبالإ�صالح بني عباده، وبالأمانة وباإجناز الوعد وبالوفاء 
بالعهد، وباحلب يف اهلل وبالبغ�ض يف اهلل، وبح�صن الظن وبالر�صد وبال�صعي وبالأناة، 
وباملبادرة يف عمل اخلري، وبال�صالبة يف اأمر الدين، وبالأن�ض باهلل وبال�صوق اإليه ومبحبته 
وهي  وبال�صهامة  وبال�صتقامة  اجلميلة،  الأعمال  وهو مالزمة  وبالورع  وبالعفة  تعاىل، 
الغري  اأذى يلحق  التاأذي من  احلر�ض على ما يوجب الذكر اجلميل، وبالرقة وهي 
امل�صارف  واإنفاقه يف  ظلم،  ول  مهانة  املال من غري  اكت�صاب  وهي  وبالنزاهة  مطلًقا، 
النف�ض من  وباحلرية وهي حترير  وبالعبودية هلل،  وباخل�صوع  الغيظ،  وبكظم  احلميدة، 
ِرْبقة))) ال�صهوات، ومبحا�صبة النف�ض ومبعاتبتها وهكذا من كل خ�صلة حميدة وخطة 
اإبالغها درجة  اأن يعالج نف�صه للتخلق بهذه ال�صجايا، ويجّد يف  مفيدة، »فعلى املرء 

الكمال«. 

وتنهى ال�صريعة املحمدية عن الكفر واتخاذ ال�صريك هلل تعاىل يف العبادة، 
وعن الف�صق والع�صيان هلل تعاىل يف اأوامره ونواهيه، وعن اتباع الهوى، وعن الرياء 

ِرْبقة: َقْيد. )م).  (((
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وهو العمل لأجل روؤية النا�ض، وعن الكرب وعن احلقد، وعن الُعجب وهو اأن يرى 
الإن�صان نف�صه بعمله بل عليه اأن يرى الف�صل هلل تعاىل الذي وفقه للعمل، وعن 
احل�صد وهو تني زوال النعمة عن الغري، وعن ال�صماتة مب�صائب اخللق، وعن العداوة 
لغري اهلل، وعن التهور وهو اأن يهجم املرء على ما ل يكون ُكُفوؤًا له، وعن �صوء الظن 
البخل  ال�صرع، وعن  له من  م�صتَند  الذي ل  والت�صاوؤم  الطرية  تعاىل، وعن  باهلل 
وعن ال�صح وعن التقتري، وعن الإ�صراف والتبذير، وعن حب املال احلرام، وعن 
الك�صل وعن البطالة، وعن العجلة يف الأمر، وعن الفظاظة وعن غلظة القلب، وعن 
الوقاحة وعن قلة احلياء، وعن اجلزع وعن كفران النعم وجحودها، وعن ال�صخط 
وعن الغ�صب، وعن بغ�ض العلماء، وعن اجلراءة على اهلل تعاىل، وعن الأمن من 
عذابه و�صخطه، وعن التاأ�صف على ما فات من اأمر الدنيا، وعن ال�صعف يف اأمر 
الدين، وعن الطي�ض واخلفة، وعن العناد وعن مكابرة احلق واإنكاره بعد العلم به، 
الطمع وعن اخلمود، وعن الإ�صرار على  ره وعن  ال�صَّ التمرد والإباء، وعن  وعن 
املعا�صي، وعن الغ�صب بالباطل، وعن احلمية لغري دين اهلل تعاىل، وعن القنوط 
ال�صاحلني، وعن  ة، وعن بغ�ض  والَف�َصقَّ َلَمة  الظَّ تعاىل، وعن حمبة  من رحمة اهلل 
لل�صان  كثرية  اآفات  وعن  امل�صطر،  اإغاثة  عن  �صاحبها  تنع  بحيث  القلب  ق�صوة 
فمنها: النميمة وهي ك�صف ما يكره ك�صفه، واإف�صاء ال�صر، وال�صخرية وال�صتهزاء 
وال�صت�صغار وال�صتخفاف بالنا�ض، واللعن وال�صب وال�صتم، والتعبري عن الأمور 
امل�صتقبحة بالعبارة ال�صريحة، والطعن بالأن�صاب، واملراء وهو الطعن يف كالم الغري 
ل لإظهار احلق، واخل�صومة عناًدا، واخلو�ض يف الباطل، وال�صحاذة لغري م�صطر، 
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والأمر  ال�صيئة،  وال�صفاعة  املتعادين،  الل�صانني بني  بالل�صان، وكالم ذي  واملنافقة 
باملنكر والنهي عن املعروف، وغلظة الكالم والعنف فيه، وال�صوؤال والبحث عن 
عيوب النا�ض، والدعاء للظامل بالبقاء، والكالم الدنيوي يف امل�صاجد، واملنابذة))) 
بالألقاب، واليمني بغري اهلل، وكرثة احللف ولو على ال�صدق لأجل تعظيم ا�صم 
لغري  الغري  كالم  وقطع  براأيه،  القراآن  وتف�صري  قبوله،  وعدم  اأخيه  عذر  ورّد  اهلل، 
م�صلحة �صرعية، ورد التابع كالم املتبوع وخمالفته وعدم قبوله ما دام كالم املتبوع 
الأجنبية،  ال�صابة  مع  والتكلم  ثالث،  عند  اثنني  بني  والتناجي  ال�صرع،  مينعه  ل 
اإىل  ويو�صل  ال�صرع  مينعه  الذي  واملزاح  طريقها،  على  املع�صية  يريد  من  ودللة 
ال�صر، والكالم فيما ل يعني، واإف�صاد العبد عن �صيده، واإف�صاد املراأة عن زوجها، 
وكتمان ال�صهادة، و�صهادة الزور، وقذف املح�صنات الغافالت، و�صب الأموات، 
و�صب ال�صالطني وترك الدعاء ب�صالحهم، وكتم العلم، وتعمد الكذب على اهلل 
تعاىل وعلى ر�صوله، والكلمة التي تعظم مف�صدتها وين�صر �صررها، ومالزمة الفح�ض 
ه، والإحلاح بال�صوؤال املوؤذي للم�صئول اإيذاء �صديًدا،  حتى يخاف النا�ض من �صرِّ
واملن بال�صدقة، وكفران نعمة اخللق امل�صتلزم لكفران نعمة اخلالق، وترك املري�ض 
اإقراره مبا عليه من الدين، والإقرار بن�صبٍ كاذبًا اأو جحوده كذلك، وال�صتطالة يف 
الأعرا�ض، وانت�صاب املرء اإىل غري اأبيه، وترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
اآفات  اأكرث  فيما يخ�صه، وهي  اأو  نف�صه  يكره يف  مبا  اأخاك  تذكر  اأن  والغيبة وهي 

الل�صان وقوًعا ومن اأعظمها �صرًرا.
املنابذة بالألقاب: التداعي بالألقاب امل�صتكرهة. )م).  (((
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اأي�ًصا منها: نق�ض العهد وخلف الوعد،  اأفعال واأعمال قبيحة كثرية  وعن 
والختالل،  با�صطراب،  النا�ض  اإيقاع  وهي  والفتنة  واخلديعة،  واملكر  واخليانة 
والختالف بال فائدة دينية، وقتل النف�ض، وقتل الإن�صان نف�صه، والزنا واللواطة 
الن�صل،  تقليل  الثالثة  الأمور  هذه  يف  لأن  الدبر؛  يف  امراأته  ولو  اأحد  واإتيان 
وخمالفة احلكمة الإلهية، ويف الزنا �صياع الأن�صاب املوؤدي لرتك التنا�صر، وغ�ض 
الغري يف الن�صب، وتليك الأموال لغري م�صتحقها، و�صياع الولد لعدم من يربيه 
حق الرتبية، اإىل غري ذلك من املفا�صد التي يطول �صرحها، وم�ض املراأة الأجنبية 
واخللوة بها؛ لأن ذلك داعية الزنا، وفعل مثل ذلك يف الولد الأمرد)))، ووطء))) 
احلائ�ض ملا فيه من الأذى، و�صفر املراأة يف طريق تخاف فيه على ب�صعها، وت�صبه 
الرجال بالن�صاء والن�صاء بالرجال، واإظهار اجلماع، والتبتل اأي ترك الزواج للقادر 
الن�صل،  تكثري  يف  الإلهية  احلكمة  تعطيل  فيه  لأن  تركه؛  يف  له  عذر  ول  عليه 
وع�صل))) الويل موليته عن النكاح، واإف�صاء الرجل �صر زوجته وعك�صه، وخروج 
املراأة مزينة، والدياثة))) والقيادة بني الرجال والن�صاء، و�صرب امل�صكرات؛ لأن فيه 
ذهاب العقل الذي هو اأف�صل نعمة على الإن�صان، وال�صكران م�صتعد للوقوع يف 
كل مع�صية وارتكاب كل �صنيعة، والنفع املزعوم به ل يوازي اأ�صراره، واملقامرة 
التي تعر�ض املال للمخاطرة، واإنفاق ال�صلعة باحللف الكاذب، وبخ�ض الكيل اأو 

الأمرد: ال�صاب طلع �صاربه ومل تنبت حليته. )م).  (((
وطء: جماع. )م).  (((

ع�صل: حب�ض. )م).  (((
الدياثة: َفْقد الرجل الغرية واخلجل على الأهل. )م).  (((
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الوزن اأو الزرع، ومطل الغني بالدين بعد مطالبته، واإنفاق املال يف املحرمات، واإيذاء 
ا، وال�صرقة والغ�صب، والربا الذي يفقد معه عمل املعروف من الدائن  اجلار ولو ذميًّ
بالإقرا�ض و�صد حاجة املحتاج بال�صتقرا�ض، وتلقي اجللب، وال�صوم على ال�صوم، 
يَّة))) يف غري ما اأذن به �صاحبها،  وخيانة اأحد ال�صريكني ل�صريكه، وا�صتعمال العارِّ
املباحة  النا�ض من الأ�صياء  اأو منعه منها بعد فراغه، ومنع  اأجرة الأجري  وتاأخريه 
لهم عموًما اأو خ�صو�ًصا، والت�صرف يف الطريق اخلا�ض بغري اإذن اأ�صحابه اأو العام 
مبا يوؤذي، واخليانة يف الأمانات، والت�صوير وو�صع ال�صور احليوانية يف املكان تباعًدا 
عن الت�صبه بعباد احليوانات و�صورها، والإكثار من الطعام بحيث ي�صر، وترجيح 
اأيام  اإحدى الزوجات على الأخرى ظلًما وعدوانًا، وتهاجر امل�صلمني فوق ثالثة 
والتدابر والت�صاحن، واإ�صاعة املرء اأولده وعياله، وال�صرب لأحد بغري م�صوغ))) 
�صرعي، وترويع اأحد ب�صالح من غري م�صوغ �صرعي اأي�ًصا، وال�صحر وتعلمه وتعليمه 
امل�صلمني  اإمام  واخلروج على  اأ�صحابها،  واإتيان  والتنجيم  والكهانة  وطلب عمله، 
بال تاأويل اأو بتاأويل يقطع ببطالنه، ونكث بيعة الإمام لفوت غر�ض دنيوي، وقبول 
الإمارة مع علم املتويل بخيانة نف�صه، وتولية جائر اأو فا�صق اأمًرا من اأمور امل�صلمني، 
وعزل ال�صالح وتولية من دونه، وجور ولة الأمور واحتجاب ويل الأمر عن ق�صاء 
حوائج رعيته امل�صطرين اإليها بنف�صه اأو نائبه، وظلم الأمراء والق�صاة مل�صلم اأو ذمي 
بنحو �صرب اأو �صتم، وقبول القا�صي هدية من اأحد مل يكن له عادة باإهدائها له 

يَّة: ما ُيعطي ب�صرط اأن ُيعاد. )م). العارِّ  (((
ز، ُمِبيح. )م). وِّ غ: جُمَ ُم�َصوِّ  (((
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اأو مبطل،  الر�صوة من حمق  ال�صيافة اخلا�صة، واأخذ  الق�صاء، وقبوله  توليته  قبل 
ودفع الر�صوة من مبطل ل من حمق ا�صطر اإىل دفعها، والتو�صط بالر�صوة املحرمة، 
وخذلن املظلوم مع القدرة على ن�صرته، وهتك م�صلم وتتبع عوراته حتى ينف�صح، 
واطالع املرء على دار غريه بغري اإذنه ولو من ثقب، والت�صمع حلديث قوم يكرهون 
الطالع عليهم، وترك اجلهاد عند تعينه، وترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وقتل اأو ظلم اأو غدر من له اأمان اأو عهد اأو ذمة، وترك الرمي بعد تعلمه، وتوليته 
الق�صاء من يعلم ق�صوره عنه باجلور اأو اجلهل، واخل�صومة بباطل اأو بحق مع اإظهار 
اللدد والكذب لإيذاء اخل�صم والت�صلط عليه، واخل�صومة ملح�ض العناد بق�صد قهر 
اخل�صم وك�صره، وجور القا�صم بق�صمه، وجور املقوم بتقوميه، واجللو�ض مع الف�صاق، 
والتغوط حتت �صجرة مثمرة اأو على �صفة نهر، وترك التوبة عن املعا�صي، وهكذا 
من كل ما ي�صر بالهيئة الجتماعية اأو النف�ض اأو املال اأو العقل اأو ال�صرف، مما لو 
  اأردنا الإحاطة به مع ذكر اأدلته من القراآن والأحاديث املنقولة عن حممد

ل�صاق لذلك املجلدات الكبرية.

العبادات التي يف ال�سريعة املحمدية

ال�صريعة املحمدية على  اأوجبتها  بالعبادات التي  تاأملوا  اإن هوؤلء الطائفة  ثم 
�صكره  بع�ض  واأداء  �صبحانه،  اخلالق  تعظيم  على  منطوية  اأعماًل  فوجودها  اأتباعها، 
على نعمه التي ل حُت�صى مع ما ا�صتملت عليه من الأ�صرار واحلكم والفوائد التي 
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يفوز بها املتعبد، وينال اأعلى منازل ال�صعادة، وذلك من تهذيب نف�صه، وتخليتها عن 
الأخالق الذميمة، وحتليتها بال�صجايا احلميدة، وتذكاره بخالقه لياأمن من الغفلة عنه 
�صبحانه مبا ي�صتويل على قلبه من �صواغل الدنيا، فيحجم عن الع�صيان، ويهجر اأماين 
ال�صيطان، وتالزمه املراقبة باأن عليه رقيًبا مهيمًنا قريًبا، ومن الجتماع مع اإخوانه يف 
اأوقات العبادات الداعي ذلك اإىل الألفة معهم، والطالع على �صوؤونهم املحتاجة 
ذلك  ليق�صي  املحزنة  حالهم  وت�صور  احلاجات  ذوي  اإغاثة  ومن  والتوازر،  للتعاون 
بال�صفقة عليهم والإح�صان اإليهم، وتذكر �صوؤون الر�صل املتقدمني واآلهم الذين اأدوا 
عبادة ربهم وامتثلوا اأوامره واجتنبوا نواهيه؛ ليكون ذلك داعًيا لالقتداء باأعمالهم، 
والن�صج على منوالهم، وجتديد الثناء عليهم وعلى متبعيهم، ومن ال�صعي يف تكثري 
�صواد امل�صلمني وهداية املخالفني واإعالء كلمة اهلل تعاىل، اإىل غري ذلك من الثمار 
اإل  يعقلها  ول  العبادات،  تلك  املنبثة يف  اجلامعة  والتدابري  النافعة  والفوائد  اليانعة 
العاملون، ومن نظر اإىل ظواهر تلك العبادات وغفل عن حكمها واأ�صرارها وفوائدها 
حجر،  قطعة  فيح�صبها  النفي�صة  بالدرر  مملوءة  �صدفة  اإىل  نظر  كمن  وكان  واأثمارها، 
فيفّوت ذلك اجلاهل  يروق منظرها يف عينه ح�صًنا وجماًل،  باًل ول  لها  يلقي  فال 
اأنف�ض نفي�ض ينفق يف حت�صيله الذهب الإبريز، ويفادي به كل عزيز، ورمبا بع�ض اجلهلة 
املطمو�ض على ب�صريته ي�صتقبح تلك العبادات، فهو كاملري�ض الذي ينكر طعم املاء 
اإذا ا�صت�صعبتها نف�صه ال�صاقطة الهمة يعتقد بها اعتقاد  ويحكم مبرورة احللواء، فليته 
املري�ض بالدواء املر، يحكم بنفعه ويتكلف جترعه، فقاتل اهلل اجلهل، وقبح حمياه من 
�صاحب �صوء �صوؤوم الطالع على اأهله، يوقعهم باخل�صران ويلعب بهم ككرة ال�صبيان.
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ِحَكم ال�سالة وما يتبعها 

ال�صريعة  يف  العبادات  اأ�صرار  من  الطائفة  لهذه  ظهر  ما  بع�ض  وتف�صيل 
باأداء  اأتباعها  اأمرت كل مكلف من  قد  ال�صريعة  تلك  اأن  اأنهم وجدوا  املحمدية 
تعاىل  اهلل  بتكبري  مبتداأة  واأفعال،  اأقوال  عن  عبارة  وهي  ال�صالة،  ت�صمى  عبادة 
خمتتمة بالت�صليم، ياأتي بها املكلَّف كاملتمثل بني يدي اهلل تعاىل، وقد �صرعت اأن 
يدعو املنادي املكلفني اإليها عند ح�صور اأوقاتها باأف�صح األفاظ م�صتملة على اأ�صرف 
معان، فيبداأ بتكبري اهلل تعاىل اأربع مرات، كاأنه يقول: اأيها النا�ض، كل ما اأنتم فيه 
من رغائبكم الدنيوية والأخروية احل�صية واملعنوية فاهلل تعاىل اأكرب واأحق برغبتكم 
يف جنابه من كل مرغوب فيه، ثم ي�صهد له �صبحانه بانفراده بالألوهية مرتني، كاأنه 
اإل الإله احلقيقي الذي  يقول: ل يق�صي حوائجكم الدنيوية والأخروية حقيقة 
من اأخ�ض اأو�صافه التي ينفرد بها ا�صتغناوؤه عن كل ما �صواه، وافتقار كل ما عداه 
اإليه، واهلل تعاىل قد انفرد مبقام الإلوهية احلقة، فعليكم اأن تق�صدوا جنابه يف طلب 
  ملحمد  ي�صهد  ثم  ح�صرته،  اإىل  وتلتجوؤوا  والأخروية،  الدنيوية  حوايجكم 
بالر�صالة مرتني، كاأنه يقول: اإن هذا الر�صول الذي هو الوا�صطة بينكم وبني ذلك 
بامل�صاهدة  وقد علمتم  والأخروية،  الدنيوية  العظيم يف هدايتكم مل�صاحلكم  الإله 
اإىل �صبيل اخلري،  الن�صيحة لكم والهداية  الر�صول من  بالدليل ما عليه ذلك  اأو 
فعليكم اإذن اأن ت�صعوا لأداء ما �صرعه لكم وهداكم اإليه من هذه العبادة اجلليلة 
املتكفلة لكم باخلريات احل�صان، ثم يطلب منهم الإقبال على تلك ال�صالة مرتني، 



7676
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�سَّ يانِة الإ�سالميِة وحقِّ �َسالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

وهو كالت�صريح مبا اأ�صار اإليه اأوًل بالتكبري والت�صهد من لزوم اللتجاء اإىل ح�صرة 
ذلك الإله العظيم، اأو هو كالنتيجة ملا تقدم، كاأنه يقول: اإذا كان ذلك الإله اأكرب 
النا�صح  الر�صول  وذلك  اخللق،  حوايج  وق�صاء  بالألوهية  ومنفرًدا  كبري  كل  من 
تقبلوا  اأن  بها، فعليكم  اأمانيكم  ببلوغ  الإله ووعدكم  اإىل عبادة ذلك  قد هداكم 
عليها وتدخلوا ح�صرة ذلك الإله اجلليل وتتو�صلوا اإليه وتطلبوا ق�صاء حوايجكم 
الكلية واجلزئية منه عند اأداء تلك ال�صالة، ثم ي�صري اإىل ثمراتها وما احتوت عليه 
على وجه الإجمال فيقول: حي على الفالح مرتني، كاأنه يقول: اإن فالح املرء 
تفيده  ملا  العبادة  بهذه  منوط  والأخروي  الدنيوي  الفالح  واإن  رغائبه،  اأعظم  هو 
من تهذيب الأخالق وا�صتح�صار عظمة اخلالق ونوال الثواب يوم املاآب، فاأقبلوا 
عليها واغتنموا فالحها، ثم بعد ذلك كله ي�صتدرك ذلك املنادي، ويريد �صرف 
همم املكلفني لأكمل الرغائب باأنهم اإذا اأقبلوا على هذه العبادة فال يجعلوا مطمح 
اإىل ح�صرته، فليكن هو املق�صد الأعلى  اإل جناب احلق تعاىل والقرب  اأنظارهم 
واملرام الأ�صنى يف هذه الدار ويف دار القرار، ولذلك يعيد التكبري مرتني واإفراده 

تعاىل بالإلوهية فيقول: اهلل اأكرب اهلل اأكرب ل اإله اإل اهلل.

ثم اإن ال�صامعني لذلك املنادي يقولون مثل قوله كاأنهم ي�صرحون مبوافقته 
على ما ي�صمعون منه، ويقولون: �صدقت فيما تقول، لكن عند طلبه منهم الإقبال 
على ال�صالة والإقبال على الفالح ل يقولون مثل قوله؛ لأن تلفظ املاأمور بلفظ 
اأمره به يعد كال�صخرية، بل يقولون: ل حول ول قوة اإل باهلل العلي  اآمره الذي 
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العظيم، كاأنهم يقولون: اإن حت�صيل هذا اخلري العظيم من الدخول يف تلك العبادة 
ونوال فالحها ل طمع لنا فيه اإل بحول اهلل تعاىل وقوته، فنحن ن�صتعني به تعاىل، 
ي�صت�صكله بع�ض اجلهلة،  اإليه كما  ملا دعوا  التكره  ولي�ض قولهم ذلك عن ق�صد 
عليهم  يعيد  العبادة  تلك  لأداء  يخ�ص�ض  الذي  املكان  يف  اجتماعهم  عند  ثم 
ذلك املنادي تلك الألفاظ املتقدمة التي دعاهم بها اأوًل لتاأكيد تلك املعاين يف 
اأوًل بل ح�صر ب�صبب غري �صماعه النداء،  نفو�صهم، ولي�صمع من مل يكن �صمع 
وليكونوا على اأمت ال�صتح�صار لدخول تلك احل�صرة اجلليلة حيث قد قرب وقت 
دخولها، ولهذا يزيد على تلك الألفاظ قوله: قد قامت ال�صالة مرتني، اأي: قرب 

وقت قيامها.

حكمة ا�سرتاط الطهارة لل�سالة

اآدابًا،  لها  و�صنت  �صروًطا،  العبادة  لهذه  �صرطت  ال�صريعة  هذه  اإن  ثم 
ف�صرطت لها طهارة بدن امل�صلي وثوبه ومكانه من اأعيان م�صتقذرة ترد من خارج 
البدن اأو من داخله، وطهارة بدنه من اأحوال اعتبارية ت�صمى اأحداًثا، يعترب قيامها 
اأمور خم�صو�صة، وكاأن يف ذلك الإ�صارة والتنبيه للم�صلي  يف بدنه عند حدوث 
على اأنه عند دخوله يف ال�صالة التي هي مبنزلة ح�صوره بني يدي موله ودخوله 
يف ح�صرته لأداء �صكره وطلب بره يلزمه اأن يكون نظيف اجلوارح من الأعمال 
الذميمة التي يكون من�صوؤها من ميله و�صهوته، اأو من و�صاو�ض ترد عليه من غريه، 
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واأن يكون طاهر القلب من الأخالق ال�صيئة، غا�صاًل جميع تلك الأدران))) مباء 
التوبة والندم، كما اأن من يدخل ح�صرة ملك من ملوك الدنيا يجتهد اأن ل يقع 
نظر امللك على �صيء منه ت�صمئز منه نف�صه، ثم يف غ�صل اجل�صد باملاء تن�صيط ي�صل 
اأثره للُروح، اإذ العالقة بينه وبينها ل تنكر، فكل تاأثري باأحدهما يظهر يف الآخر، 
فرتى الُروح عند تلك الطهارة قد ان�صرحت وزال ك�صلها، كاأنها ن�صطت من عقال، 

ل �صيما عقب مبا�صرة الن�صاء، وفيها من الفوائد الطبية ما ل يخفى.

ال�صريعة ق�صمت طهارة بدن املكلَّف من الأحوال العتبارية التي  اإن  ثم 
غ�صل  وهي  كربى؛  طهارة  ق�صمني:  اإىل  اأحداًثا  وت�صميها  بدنه  يف  قيامها  تعترب 
جميع اجل�صد، وطهارة �صغرى؛ وهي غ�صل اأع�صاء منه خم�صو�صة وم�صح اأخرى، 
فاأوجبت غ�صل جميع اجل�صد عند خروج مني ولو حكًما، كما يف حالة اجلماع بال 
اإح�صا�ض باإنزال، اأو عند خروج دم الرحم باحلي�ض اأو النفا�ض؛ لأن هذه الأعيان 
اعتبارية  حالة  اأن  بخروجها  ال�صريعة  فتعترب  البدن،  جميع  من  واردة  امل�صتقذَرة 
ت�صمى حدًثا اأكرب قد حلت يف جميع البدن، فكاأنها ت�صري بغ�صله وتطهريه اإىل التوبة 
والطهارة من الذنوب التي تن�صب اإىل البدن جميعه ل اإىل ع�صو خم�صو�ض، ل 
�صيما الأخالق ال�صيئة، واأي�ًصا اإن هذه الأعيان هي مادة تكوين الولد، فاملنّي مادة 
تلقيحه وت�صوره ودم الرحم مادة غذائه ومنوه، والولد الذي يحدث ب�صببها يحتمل 
الأول يكون  النظر لالحتمال  فباعتبار  ا،  �صقيًّ اأن يكون  ا، ويحتمل  تقيًّ اأن يكون 

الأدران: الأو�صاخ. )م).  (((
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بالثواب  عليها  املوعود  �صرًعا،  املمدوحة  الأعمال  من  الولد  تكون  يف  الت�صبب 
اجلزيل للزوجني املتبا�صرين، ل �صيما اإن كانت مبا�صرتهما على نية �صاحلة يق�صد 
بها تكثري ن�صل املوحدين املطيعني هلل تعاىل، وباعتبار النظر لالحتمال الثاين تظهر 
الإ�صارة اإىل املكلف عند خروج هذه الأعيان منه اأن هذه الأ�صياء املنف�صلة منك 
امل�صرتك فيها جميع ج�صدك هي مادة لتكوين ولد يحتمل اأن يع�صي اهلل تعاىل 
ويكفر به، فتنبه بغ�صل ج�صدك اإىل التوبة من تاأهلك لهذا الذنب الذي اأنت يف 
معر�ض الوقوع فيه، فكاأن املكلف يقول بل�صان حاله: يا ربي، اإين مب�صاهدة هذه 
الأعيان التي خرجت مني، وا�صرتك فيها جميع ج�صدي، تثل وت�صخ�ض عندي 
واأجعله  ج�صدي  اأغ�صل  فاأنا  عا�صًيا،  لك  يكون  ولد  بربوز  للت�صبب  متاأهل  اأين 
عنوان توبتي اإليك من هذا التاأهل الذي اأنا مت�صف به، وهذا من باب التباعد عن 

الوقوع يف املع�صية، واملبالغة والت�صدد يف التوبة منها ولو كانت بالقوة ل بالفعل.

ي�صرتك  مل  التي  البدن  من  امل�صتقذرة  الأعيان  بقية  خروج  عند  واأما   
فيها جميع اجل�صد حقيقة؛ كخروج دم من غري الرحم، وخروج �صيء من اأحد 
غري  من  الفرجني  تا�ض  عند  كما  حكًما  اأو  املذكور،  والدم  املني  غري  ال�صبيلني 
اإدخال، فاعتربت ال�صريعة اأن حالة اعتبارية ت�صمى حدًثا اأ�صغر حلت يف اأع�صاء 
وهي  و�صوًءا  امل�صماة  ال�صغرى  بالطهارة  ت�صري  وكاأنها  اجل�صد،  من  خم�صو�صة 
غ�صل بع�صها وم�صح الآخر اإىل التوبة من ذنوب تلك الأع�صاء املخ�صو�صة، ويف 
تخ�صي�صها وترتيب تطهريها �صر عجيب يروق ذوي الألباب، وبيان ذلك اأنه لي�ض 



8080
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�سَّ يانِة الإ�سالميِة وحقِّ �َسالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

اأ�صرع من هذه الأع�صاء، فكان يف غ�صلها التنبيه  يف البدن ما يتحرك للمخالفة 
للمتعبد على العتناء بطهارتها الباطنة، وهي التوبة من ذنوبها الكثرية الوقوع.

كان  فما  املخالفة،  احلركة يف  �صرعة  ترتيب  فعلى  التطهري  ترتيبها يف  واأما 
بعده،  ما  قبل  بغ�صله  املكلف  اأمر  غريه  من  املع�صية  يف  التحرك  يف  اأ�صرع  منها 
اأوًل لأن  اأوًل، وفيه الفم والأنف والعينان، فيبداأ بغ�صل فمه  فاأمر بغ�صل الوجه 
الل�صان اأكرث الأع�صاء واأ�صدها حركة يف املخالفة؛ لأن به التلفظ بالكفر والغيبة 
اأن طهارة  الل�صان، فبغ�صل الفم يتذكر  اآفات  والنميمة والفح�ض وغري ذلك من 
الظاهر اإمنا هي اإ�صارة اإىل التطهري الباطن، فيتوب اإىل اهلل تعاىل، ويقلع عما تكلم 
به ل�صانه، ثم بال�صتن�صاق يتذكر كذلك ويتوب مما �صم باأنفه، وكذلك يتوب مما 
الل�صان  تكلم  اإذا  اليدين؛ لأنه  بغ�صل  يوؤمر  ثم  نظره،  مما حرم عليه  نظرت عيناه 
ونظرت العينان بط�صت اليدان اأو مل�صتا، فاإذا جاء اإىل طهارتهما ابتداأ بطهارتهما 
يوؤمر  اأمر مب�صحه ومل  اإمنا  راأ�صه، وكاأنه  يوؤمر مب�صح  باطًنا، فيتوب مما حتركتا فيه، ثم 
اأنه مل يقع من نف�ض الراأ�ض خمالفة، واإمنا هو جماور ملا وقعت منه  بغ�صله لأجل 
وهو الل�صان والعينان، فاأعطي حكًما بني حكمني، واأمر مب�صحه ومل يوؤمر بغ�صله، 
وكاأنه ملا كان ال�صمع قد يطراأ على الإن�صان يف غالب احلال وهو ل يتعمده خفف 
امل�صحني يتذكر فيتوب،  بغ�صلهما، وبهذين  يوؤمر  فاأمر مب�صحهما ومل  اأمر الأذنني 
ويطهر الباطن مما �صمعت الأذنان ومما وقع من الراأ�ض من جماورة تلك الأع�صاء 
يوؤمر بعد ذلك بغ�صل الرجلني؛  الرقبة، ثم  املخطئة، ومثل ذلك يقال يف م�صح 
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لأن العينني اإذا نظرتا وتكلم الل�صان وحتركت اليد و�صمعت الأذن حينئذ ت�صعى 
الغ�صل،  يف  اجلميع  اآخر  فجعلتا  املخالفة،  يف  اجلميع  اآخر  ْجالن  فالرِّ ْجالن،  الرِّ
ثم  املخالفة،  فيه من  �صعتا  مما  فيتوب  الباطنية  يتذكر ويقدم طهارتهما  وبغ�صلهما 
ا  كاأن لتثليث الغ�صل لالأع�صاء املغ�صولة املبا�صرة للمخالفة عمدا يف الغالب �صرًّ
دقيًقا وحكمة فائقة، وهي املقابلة لأركان التوبة الثالثة: وهي الندم على ما وقع 
تنبيه  اإليه، فكاأن كل غ�صلة  العود  الذنب، والإقالع عنه، والعزم على عدم  من 
على ركن من هذه الأركان، ثم بعد فراغ املتو�صي من الو�صوء وحت�صيل ما اأمر به 
من تطهري الباطن بالتوبة �صرع له اأن يقول: اللهم اجعلني من التوابني واجعلني 
من املتطهرين، فكاأن فيه اإ�صارة له اأن ي�صاأل اهلل تعاىل قبول ما قد اأتى به من التوبة 
عو�صته  فقد  ال�صالة  مريد  على  املاء  تع�صر  اإذا  ثم  عليه،  به  والتف�صل  والتطهري، 
ال�صريعة بالتيمم؛ وهو م�صح الوجه واليدين بطاهر من جن�ض الأر�ض، وهذه هي 
ففي  غريها،  عن  زيادة  غالبا  ذلك  مالم�صة  عن  الإن�صان  ينزهها  التي  الأع�صاء 
ذلك امل�صح بع�ض الذلة والنك�صار للنف�ض، فكاأن الإ�صارة فيه اإىل العبد اأنه اإذا 
تع�صرت عليه اأركان التوبة ومل يوفق لها فال اأقل من التجائه اإىل الذلة والنك�صار 
من روؤية معا�صيه، فقد يكون ذلك �صبًبا لعفو موله تعاىل، كما قيل: ُربَّ مع�صية 
ا وا�صتكباًرا، على اأن ذلك امل�صح  اأورثت ذلًّ وانك�صاًرا خري من طاعة اأورثت عزًّ
مبالحظة الإ�صارة املذكورة حقيق باإغراء العبد بتح�صيل تلك الأركان، ثم ملا كانت 
الرجالن يف اأع�صاء الو�صوء هما حمل الإ�صراف باملاء ومظنة امل�صقة، خفف الأمر 
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مب�صحهما  تفوت  ول  خم�صو�صة،  ب�صروط  باملاء  امللبو�صني  خفيهما  م�صح  باإباحة 
اإ�صارة التذكار للتوبة من معا�صيهما.

حكمة �سرت العورة يف ال�سالة 

ثم �صرطت هذه ال�صريعة لهذه ال�صالة �صرت العورة، وفيه من الأدب الظاهر 
وتثله يف ح�صرة  ال�صالة  العبد عند دخوله يف  اأن  اإىل  اإ�صارة  وفيه  ما ل يخفى، 
موله، اإذا مل يتي�صر له الطهارة من املخالفة باملعا�صي والأخالق ال�صيئة بالتوبة 
التامة، فال اأقل من اأن يعالج اأ�صعاف تلك املخالفات واإخماد �َصْوَرتها حتى تبقى 
اأي�ًصا منع دواعي  كامل�صتورة، واإن كان ل يخفى على علم اهلل �صيء، ويف ال�صرت 

ال�صهوة للجماع بحجب النظر عن اأع�صائه وما يقرب منها.

�صرت  لها  �صرط  ال�صهوة،  لتلك  داعًيا  املراأة  بدن  اإىل جميع  النظر  كان  وملا 
جميع ج�صدها، اإل ما اأحوجت ال�صرورة اإىل ك�صفه من الوجه واليدين والقدمني 
اإذا كانت حرة، واإل فهذه الأع�صاء واأع�صاء اأخرى تقت�صي اخلدمة ك�صفها غالًبا، 

ويف التزام �صرتها نوع من احلرج اإذا كانت رقيقة.

حكمة ا�ستقبال القبلة يف ال�سالة

اأي�ًصا ا�صتقبال امل�صلي جهة الكعبة؛ لأن العبد قد خلق ذا  و�صرطت لها 
جهات األوًفا لها عند اأداء اأعماله، وهي الأمام واخللف واليمني وال�صمال والفوق 
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هذه  اأداء  عند  اأراد  جهة  اأي  يف  وُخريِّ  ال�صتقبال  اأمر  اإليه  فو�ض  فلو  والتحت، 
ال�صالة التي يطلب فيها ح�صور القلب مع اهلل تعاىل وجمع ال�صمري يف خدمته 
اأقرب  هي  اجلهات  اأي  يدري  فال  واحلرية،  ال�صطراب  نف�صه  على  لغلب  تعاىل 
العبد  لعقل  وتنزًل  تعاىل  اهلل  فلطًفا من  دعاه،  واإجابة  عليه  موله  لإقبال  واأوفق 
بقعة  هي  التي  املكرمة  الكعبة  جهة  توجهه  يف  له  عني  عليها  فطر  التي  وفطرته 
من الأر�ض �صرفها احلق وكرمها، وله اأن يف�صل ما ي�صاء من ملكه، اإذ هو الفاعل 
املختار واملالك املطلق، و�صماها بيته وهو �صبحانه غني عن املكان ومنزه عنه، وبهذا 
اأف�صل  ا�صتقبل  باأنه  نف�صه  وتطمئن  ربه،  مناجاة  العبد عند  قلب  التعيني يجتمع 
اجلهات واأقربها واأوفقها لإقبال ربه عليه وحظوته باإجابة دعاه، فقد تبني اأن ال�صالة 
وما حتتوي عليه من نحو ركوع و�صجود يق�صد بها جناب احلق تعاىل عند ا�صتقبال 
الكعبة، ولي�ض املق�صود بها الكعبة، فاإن ال�صريعة حتكم على من يق�صد ب�صجوده 
غري اهلل تعاىل بالكفر والعياذ باهلل تعاىل، فتوهم ق�صد الكعبة بتلك العبادة يعد من 

اأقبح اجلهل الفاح�ض.

حكمة التكبري يف اأول ال�سالة، ورفع اليدين

ثم اإن تلك ال�صالة مفتَتحة بالتكبري كما تقدم، وهو قول العبد: اهلل اأكرب، 
ويرفع عنده يديه ِحَذاء اأذنيه واملراأة ِقبال كتفيها، ويف ذلك مع تعظيم اهلل تعاىل 
بالدخول  امللك وال�صتئذان  وال�صالم على ح�صرة  التحية  مبنزلة  مبا هو  والإتيان 
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يديه  التمثل بني  الذي هو عازم على  اأّن موله  ي�صتح�صر  اأن  للعبد  اإ�صارة  عليه 
اأكرب من كل �صيء، ول يدانيه �صيء يف العظمة والكربياء، فعلى العبد اأن يطهر 
قلبه من كل ما �صوى موله من عالئق الدنيا ورغائب الآخرة، واأكد هذا املعنى 
باإ�صارة رفع اليدين، كالذي يكف يديه عن تناول ما هو حا�صر اأمامه، كاأنه يتخيل 
ب عينيه، ويكف يديه عنه قائاًل: اهلل اأكرب من  اأن كل ما �صوى موله حا�صر ُن�صْ
كل �صيء، فال اأختار عليه �صواه، وها اأنا فارقت رغائبي وعزمت على الدخول يف 
ح�صرته، ويف بلوغ الرجل يف رفع يديه حذاء اأذنيه واملراأة قبال منكبيها اإ�صارة اإىل 
انحطاط رتبتها عنه يف القتدار على كف النف�ض عن رغائبها، فكاأن كالًّ منهما 
يرتجم وي�صري اإىل منزلته يف ذلك القتدار، على اأن اكتفاء املراأة بحذاء املنكبني 

اأقرب ل�صرتها الالئق ب�صاأنها.

حكمة ال�ستفتاح

ثم بعد ذلك التكبري يتمثل العبد قائًما قيام اخلادم بني يدي موله، وا�صًعا 
ع�صو  منه  يتحرك  ل  قدميه،  ا  �صافًّ الأر�ض،  اإىل  نظره  مطرًقا  الأدب،  بهيئة  يديه 
والثناء  وتنزيهه  ربه  ت�صبيح  وهو  ال�صتفتاح؛  يف  ي�صرع  ثم  طرف،  منه  مييل  ول 
عليه وتعظيم ا�صمه والتنويه بعظمة �صلطانه واإفراده بالإلوهية، وهو مبنزلة ا�صتفتاح 
اخلطاب للملوك بذكر الألقاب التي تذكر قبل خماطبتهم م�صتملة على التعظيم 
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وهذا  الإلهية،  احل�صرة  دخول  افتتاح  فالتكبري  الأعلى،  املثل  وهلل  والتبجيل، 
ا�صتفتاح خطاب احلق تعاىل.

 ثم ملا كان ال�صيطان م�صلًطا على العبد، وحري�ًصا على تفريق قلبه بو�صاو�صه 
وت�صوي�ض مناجاته مع ربه، يريد العبد اأن يتح�صن من ذلك العدو الألد، فيقول: 

اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم.

تف�سيل اإ�سارات اآيات الفاحتة

اإياه من ذلك العدو املبني، ومل يبق  ثم بعد اأن يطمئن قلبه باإعاذة موله 
اإل الت�صرف مبناجاة ربه �صبحانه، ي�صرع يف قراءة الفاحتة، وكاأن الإ�صارة يف قراءتها 
ما ياأتي، وهو اأنه يبتدئ بالتو�صل اإليه �صبحانه باأ�صرف الو�صائل، وهو ا�صمه العظيم 
الأعظم الذي مل ي�صم به �صواه، متيمًنا بذكره، وحيث يرى اأنه يف مقام هو فيه 
اأحوج ما يكون اإىل الرحمة والإح�صان بجالئل النعم ودقائقها، اإذ هو مقام الطلب 
لرغائبه ونوال اأمانيه، ياأخذ بو�صف ربه باأنه الرحمن الرحيم، كاأنه ي�صري اإىل اأنه ل 
و�صيلة له يف اإجابة دعاه اإل الرحمة العامة املطلقة من جانب موله، ثم ي�صتح�صر 
التي تالزم  الرتبية  نعمة  اإنعامه على خلقه، ل �صيما  عظمة احلق �صبحانه و�صعة 
اأ�صنى املحامد،  العلية امل�صتحقة  بالثناء عليه لذاته  ن�صاأته، فياأخذ  اأول  العبد من 
واملعنوية،  احل�صية  الأرزاق  باإدرار  الرتبية  نعمة  اأكملها  من  التي  الوفية  ولنعمه 
ول  النعمة،  هذه  قدر  يراعون  ل  كثرًيا  اأن  يالحظ  ثم  الوجود،  باإبقاء  والإمداد 
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يوفونها �صكرها، ولعل ذلك العبد من اأولئك الكثري، فيعود ويلتجئ اإىل جانب 
الرحمة الإلهية، وي�صف ربه بها اإ�صارة اإىل اأن هوؤلء ل ي�صعهم اإل تلك الرحمة 

الوا�صعة.

ي�صلحه  ول  بطًرا)))،  اإل  الإح�صان  يزيده  ل  منهم  البع�ض  اأن  يالحظ  ثم 
اجلالل،  ب�صفة  موله  و�صف  اإىل  العبد  فينعطف  والتاأديب،  بالعدل  املعاملة  اإل 
باأنه مالك وملك يوم الدين واجلزاء، فكما ينبغي للعبد اأن يرجوه اأعظم الرجاء، 
على  وخدمته  عبادته  عر�ض  يف  العبد  ياأخذ  ثم  اخلوف،  اأ�صد  يخافه  اأن  ينبغي 

جناب ربه �صبحانه التي هي بع�ض ال�صكر لنعمه تعاىل، ويالحظ اأمرين مهمني:

الأول: اأنه مق�صر يف اإيفاء تلك العبادة، فيعر�صها مع عبادة اإخوانه املوحدين الذين 
كثري منهم بلغ على قدر طاقته الب�صرية اإيفاء عبادته باإخال�صه فيها، لعل عبادة ذلك 
العبد تقبل يف �صمن عباداتهم؛ لأنه �صبحانه نهى عن تفريق ال�صفقة بني املتبايعني، 
فالرجاء به �صبحانه اأن ل يفعل ما نهى عنه فريد عبادة ذلك امل�صلي ويقبل عبادة 

�صواه.

بالعبادة،  الإفراد  امل�صتحق  الإله  ذلك  عبادة  يف  اأ�صركوا  امل�صركني  اأن  والثاين: 
فياأتي ذلك امل�صلي يف عر�ض عبادته ب�صيغة تفيد ح�صر العبادة به تعاىل.

البطر: كفر النعمة وعدم �صكرها. )م)  (((
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ثم ينظر اإىل حاله فيجد اأنه عاجز اأ�صد العجز عن القيام بتلك اخلدمة واأداء 
ذلك ال�صكر اإن مل يعنه احلق تعاىل ويخلق اأفعاله وي�صدد اأعماله، ويوجد يف قلبه 
الباعث، ويدفع عنه املانع، واأنه ل يقدر على ذلك �صواه تعاىل، فيطلب الإعانة منه 

تعاىل بعبارة ُت�صعر باأنه ل ي�صتعني ب�صواه.

ثم يالحظ اأن املقبول عند موله من اخلدمة ما كان على منهج ال�صتقامة 
خالًيا من كل عوج، فيطلب منه �صبحانه الهداية اإىل الطريق امل�صتقيم؛ ليحظى يف 

عبادته بالقبول، ويبلغ اأ�صمى الو�صول، ثم اإن اخللق مفرتقون ثالث فرق:

• منهم من ُهدي ال�صراط امل�صتقيم اعتقاًدا وعماًل، ففازوا يف ذلك بنعمة اهلل 	
تعاىل عليهم.

• ومنهم من زاغ يف طريق العمل، فا�صتحقوا غ�صب اهلل تعاىل.	
• ومنهم من زاغ يف طريق العتقاد، فاأ�صبحوا �صالني عن ال�صواب.	

فبعد اأن طلب امل�صلي الهداية اإىل ال�صراط امل�صتقيم، يرغب اأن يكون يف 
ذلك ال�صراط رفيق الفرقة املُْنَعم عليهم ب�صحة العتقاد وح�صن الأعمال؛ ليقتب�ض 
اأنوارهم ويقتطف من اأثمارهم، وفيه الإ�صارة اإىل حاجة العبد اإىل املر�صد يف  من 
امل�صلي  فكاأن  ال�صالل،  الف�صق وذوي  اأهل  التباعد عن  ورغبته يف  طرق احلق، 
امل�صتقيم  ال�صراط  اأن يكون ذلك  املوحدون  واإخواين  اأنا  ندعوك  ربنا،  يا  يقول: 
الذي طلبنا الهداية اإليه �صراط القوم الذين اأنعمت عليهم ب�صحة العقائد وح�صن 
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الأعمال؛ لنكون يف رفقتهم ونفوز بربكة �صحبتهم، ل �صراط املغ�صوب عليهم مبا 
جنوه من الأعمال ال�صيئة، ول ال�صالني مبا اعتقدوه من العقائد الباطلة، فهوؤلء 
باعدنا عنهم لئال ت�صري اإلينا بلواهم، ون�صاب مبا اعرتاهم، ثم يختم ذلك الدعاء 
بطلب الإجابة ملا دعا به موله، اإذ هو اأكرم م�صوؤول واأقرب جميب، فيقول: اآمني؛ 

اأي: ا�صتجب لنا يا ربنا كما وعدتنا على ل�صان ر�صولك.

حكمة �سم �سيء من القراآن للفاحتة، والركوع وال�سجود والقعود

ثم ملا كان املري�ض عند طلبه من الطبيب املعاجلة ياأمره باأخذ الدواء، ويعده 
بال�صفاء، وهو عليه اأن ميتثل وي�صتعمل ذلك الدواء، �صار احلال كاأن العبد يف طلبه 
الهداية من موله تعاىل اإىل ذلك ال�صراط امل�صتقيم يطلب الدواء الكايف ل�صفائه من 
اأمرا�ض الأعمال والعتقادات ال�صيئة، فيقول اهلل تعاىل له: خذ دواءك من كالمي، 
واتل �صيًئا منه، فهو الدواء الوحيد ال�صايف الكايف جلميع الأمرا�ض من الف�صق وال�صرك 
والرياء والكرب واحل�صد واحلقد وغري ذلك، اإذ فيه الدلئل الوافية واملواعظ الكافية، 
فبتالوته جتد دواء دائك و�صفاء بلوائك، فياأخذ امل�صلي بتالوة �صيء من القراآن غري 

الفاحتة التي كانت ك�صكوى املري�ض للطبيب، واإ�صارة الطبيب بالدواء املفيد.

ثم بعد اأخذه ذلك الدواء، وهو تالوة �صيء من كالم اهلل تعاىل، ينظر اإىل 
ال�صفاء،  وح�صول  الدواء  لذلك  هدايته  يف  موله  اإىل  واحتياجه  و�صعفه  عجزه 
ويت�صور اأنه ل قادر على ذلك �صوى موله الذي انتهت اإليه الرغائب، فيخر امل�صلي 
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حينئذ راكًعا ممثاًل �صورة عجزه، مكرًبا موله تعاىل، ثم ُي�َصّبح موله العظيم الذي 
ا�صتغنى عن كل ما �صواه، وافتقر اإليه كل ما عداه، وهذا غاية العظمة.

ثم بعد تثيله لعجزه واإقراره بافتقاره وتنويهه بعظمة موله الذي انتهت اإليه 
احلوائج، ينه�ض من �صورة ذلك التمثيل لأداء احلمد وال�صكر ملوله الذي مّن 
باأنه واإن يكن هو يف غاية ال�صعف  عليه بالدواء ال�صايف من الداء، ويوطن نف�صه 
ونهاية احلقارة وموله يف غاية العظمة والكربياء فهو �صبحانه �صميع جميب، ي�صمع 
حمد من يحمده، فلذلك يقول تاأني�ًصا لنف�صه: �صمع اهلل ملن حمده، ثم يعر�ض 

حمده ويقول: اللهم ربنا ولك احلمد.

ثم يرى اأن نعم موله عليه ل حت�صر، وهو عاجز عن اأداء ع�صر مع�صار �صكرها 
ربي  يا  يقول:  ل�صان حاله غدا عند ذلك  فكاأن  الأبد طاعة وخ�صوًعا،  ولو قطع 
يكون  فاأي عمل  �صيء،  غني عن كل  واأنت  نعمك،  �صكر  اأداء  عاجز عن  اإين 
مكافاأة لعظيم اأف�صالك واأنت الكبري املتعايل؟ فما عندي اإل جهد املقل، وهو اأين 
اأ�صع اأ�صرف اأع�صائي واأعزها عليَّ واأكرمها لدي وهو وجهي على الأر�ض تعظيًما 
اأن  جلاللك، وتنويًها برفيع كمالك، وهذا غاية اقتداري ونهاية ا�صتطاعتي، على 

ذلك ل يزيد يف عظمتك وكربيائك �صيًئا، اإذ اأنت اأكرب من كل كبري.
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الأر�ض،  على  جبهته  وي�صع  اأكرب،  اهلل  قائاًل:  موله  ًما  معظِّ �صاجًدا  فيخر 
ويف ذلك ال�صجود يرى نف�صه قد بلغ غاية اخل�صوع، واأنه ما فعل ذلك اإل لتعظيم 
موله الأعلى فوق كل َعِلّي، فينطلق ل�صانه قائاًل: �صبحان ربي الأعلى، ثم يرفع 
من �صجوده ل�صتح�صاره عجزه عن ا�صتيفاء تعظيم معبوده ولو ق�صى عمره يبذل 
جمهوده قائاًل: اهلل اأكرب، كاأنه ي�صري اإىل اأنه ل يدرك �صاأو))) عظمته وكربيائه تعظيم 

املعظمني وتكبري املكربين.

ثم بعد رفعه من ال�صجود كاأنه يجد اأن تلك احلالة ال�صجودية هي غاية �صرفه 
اإبلي�ض  اأن  ويتذكر  ال�صامي،  املرام  ذلك  من  اإربه  يق�ض  واأنه مل  واأكمل جمده، 
امتنع ل�صقائه عن ال�صجود مرة واحدة، فيعود في�صجد ثانًيا داخاًل تلك احل�صرة 
ال�صجودية، معظًما موله بالقول والعمل والطوية)))، خمالًفا ال�صيطان يف حميته 
ال�صيطانية، ثم يرفع من ذلك ال�صجود الثاين لأداء بقية ما اأمره موله به من اأنواع 
اأخرى من العبادات، ويجري يف اإكمال ال�صالة على املنوال املتقدم حلكم واأ�صرار 
يطول �صرحها حتى يتم ما فر�ض عليه موله فيها من الأقوال والأفعال امل�صتملة 

على الفوائد التي يف �صواها ل تنال.

احل�صرة  تلك  من  للخروج  متهيًئا  ركبتيه،  على  العبد  جلو�ض  يجل�ض  ثم 
لتح�صيل  اخلدمة؛  هذه  يف  دخوله  قبل  عليها  كان  التي  حالته  اإىل  والرجوع 

�صاأو: غاية، اأمد. )م).  (((
ة. )م). ِويَّة: ال�صمري، النيَّ الطَّ  (((
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�صروراته التي فطر على ال�صعي يف طلبها، وللتفرغ لعبادات اأخرى مدعو اإليها، 
الأر�ض  رب  موله  لدى  والطيبات،  ال�صلوات  وعر�ض  التحيات،  بتقدمي  فياأخذ 
وال�صماوات، مثلما ي�صلم املفارق حل�صرة �صلطانه عند خروجه من ديوانه، ثم كاأنه 
يتذكر ف�صل من كان �صبب هدايته لدخول تلك احل�صرة وت�صرفه بتلك اخلدمة، 
اأيها  عليك  ال�صالم  قائاًل:  عليه  ويبارك  ويرتحم  في�صلم   ، اهلل  ر�صول  وهو 
النبي ورحمة اهلل وبركاته، ثم َيْرَغُب اإىل اهلل تعاىل بالأمان له ولإخوانه املتعبدين 
فيقول:  العبادة وفوائد تلك اخلدمة،  اأنوار هذه  واأوله من  به عليه  اأنعم  ما  على 
ال�صالم علينا، ثم يتذكر اإخوانه الذين كان يف اأول تلك العبادة عر�ض عبادته مع 
عبادتهم رجاء القبول، ف�صار عليه لهم حق خ�صو�صي معقول، فيدعو لهم بالأمان 
على نعم مولهم عليهم، يقول: وعلى عباد اهلل ال�صاحلني، ثم كاأنه يتمثل لديه 
م�صاهدة اأن املنعم احلقيقي هو اهلل تعاىل، واأن الوا�صطة العظمى لبلوغ هذا اخلري 
هو حممد ر�صول اهلل ، في�صهد من �صميم قلبه بتفرد اهلل بالإلوهية، وي�صري 
برفع اإحدى اأ�صابعه امل�صماة بامل�صبحة اإىل ذلك التفرد حتى يكون موحًدا اعتقاًدا 
اأن املتفرد بالألوهية هو املنفرد بالإنعام، ثم  وقوًل وعماًل، ويف ذلك الإ�صارة اإىل 
الر�صالة  املنا�صب وهي  وباأ�صرف  تعاىل،  العبودية هلل  املراتب وهي  باأكمل  ي�صهد 
ملحمد ر�صول اهلل ، ويقول: اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�صهد اأن حممًدا عبده 
ور�صوله، ثم ينعطف للدعاء لهذا الر�صول الكرمي الذي كان الوا�صطة بذلك اخلري 
العظيم، فيطلب له ال�صالة واملباركة عليه وعلى اآله جزاء هدايته للموؤمنني، كما 

�صلى وبارك ربه على اإبراهيم وعلى اآله جزاء هدايته لالأمم ال�صابقني.
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ثم يلحظ ذلك امل�صلي افتقاره ملوله يف كل �صروراته الدنيوية والأخروية، 
يبق  مل  ملا  ثم  اإليه،  يحتاج  ما  جميع  لنف�صه  فيطلب  والت�صرع،  الدعاء  فيعيد 
وال�صعي يف  الطاعات،  بقية  به من  ما كلف  تلك احل�صرة لأداء  اخلروج من  اإل 
احتياجاته املعا�صية التي كلفه اهلل تعاىل بها ح�صبما رتب يف هذا الكون من ربط 
امل�صببات بالأ�صباب، يفارق تلك احل�صرة بتحويل وجهه مع بقاء قلبه على توجهه، 
الفراق وبارحت تلك  اأمل هذا  كاأن ل�صان حاله يقول: لول ال�صرورة ملا جترعت 
اخلدمة ال�صريفة وال�صيافة املُِنيَفة))) التي قد حوت األوان العبادات من ذكر ودعاء 
وتعظيم احلق تعاىل و�صجود وركوع وتذلل وخ�صوع، وا�صتملت على طرائف اأ�صرار 
اإخوانه من  اإىل  ويتوجه  فارقه،  الذي كان  عامله  بالتفاته على  فيطل  اأنوار،  وبواهر 
موؤمني الإن�ض واملالئكة ويقول: ال�صالم عليكم ورحمة اهلل، ثم ياأخذ بعد ذلك 

يف اأداء تكاليفه وحت�صيل احتياجاته.

حكمة ال�سلوات اخلم�ض والإتيان بها يف اأوقاتها

ثم ملا كان الإن�صان عند قيامه من منامه ي�صبح كاملبعوث بعد املوت؛ لأن 
النوم موت الإدراك والإح�صا�ض، فيجد اأن اهلل تعاىل قد اأحياه من بعد تلك احلالة 
ما كان خ�صره من ج�صده  املنام  بهذا  وقد عو�ض عليه  باملوت،  ال�صبيهة  النومية 
فاأ�صبح  همومه،  يف  اأفكاره  وجولن  اأعماله،  يف  اأع�صائه  حركات  ب�صبب  وقوته 

املُِنيَفة: املُْح�ِصَنة الطويلة. )م).  (((
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النومية  تعًبا ك�صالنًا، وقد حماه موله يف تلك احلالة  اأن كان  ن�صًطا بعد  مرتاًحا 
وجعله  اإياه  رزقه  الذي  طعامه  ه�صم  واأمت  العاديات،  و�صرور  املوذيات  اأذى  من 
غذاءه بدورة عجيبة وحركة غريبة وتدبري يحار فيه الفكر، وهو ل يدري ما هو جاٍر 
هنالك، ول مبا جلب له من املنافع ودفع عنه من امل�صار، غاية ما �صعى هو فيه اأنه 
دفع ذلك اجل�صم الطعامي يف معدته وفاز بلذته، ورمبا ل يخطر بعد ذلك يف فكرته، 
اإىل غري ذلك من النعم التي يعجز عن ح�صرها الل�صان والقلم، فكان عليه بطريق 
احلتم لأداء ال�صكر اأن يبادر عند يقظته اإىل خدمة ال�صالة املذكورة، في�صلي �صالة 

تدعى �صالة الفجر.

ثم بعدما مي�صي عليه ن�صف النهار وقد وجد نعم اهلل عليه عظيمة املقدار من 
اإنارة الكون لهدايته ل�صبل معا�صه، واإمداده بحوا�صه التي مييز بها النافع من ال�صار، 
وبالقدرة وال�صتطاعة على مقا�صده، وقد فتح له باب الك�صب، ورزقه حاجته من 
الغذاء، اإىل غري ذلك من النعم امل�صتحيلة الإح�صاء، فكان عليه اأن يعود اإىل اأداء 

بع�ض ال�صكر في�صلي �صالة ت�صمى �صالة الظهر.

نعم  تواردت عليه يف �صمنه  الزوال، وقد  قارب  النهار قد  ثم عندما يجد 
عظيمة املثال، وقد عزم على عوده مل�صكنه بطيًنا))) بعدما فارقه خمي�ًصا)))، حتتم 

عليه العود اإىل تلك اخلدمة بل النعمة، في�صلي �صالة ت�صمى �صالة الع�صر.

البطني: ممتلئ البطن بالطعام �صبًعا. )م).  (((
اخلمي�ض: خايل البطن من الطعام جوًعا. )م).  (((
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يكن  ومل  وراحته،  ل�صكونه  ال�صالح  الليل  واأقبل  النهار  وىل  عندما  ثم 
النهار �صرمًدا))) ل يجد فيه اإىل ال�صكون والراحة �صبياًل، بل انق�صى مملوًءا بالنعم 
ولطائف الكرم، كان عليه الرجوع اإىل تلك العبادة بل ال�صعادة، في�صلي �صالة 

ت�صمى �صالة املغرب.

اأن النعم التي تواردت  ثم حينما حوم الظالم ومل يبق اإل املنام، ووجد 
عليه من ال�صباح اإىل ذلك الآن يعجز عن �صكرها، وجميع ما اأداه من العبادة ما 
قام مبقابلة ع�صر ع�صرها، وراأى اأن اإيجاد هذا الوقت ال�صالح لراحته مع اأمنه من 
التي ل  النعم  الوارف)))، من جملة  الفرا�ض  على  م�صكنه  واإيوائه يف  املخاوف، 
حُت�صى، بادر اإىل اأداء �صالة ت�صمى �صالة الع�صاء، قياًما ببع�ض ال�صكر الذي يعجز 
عن اإيفائه مدة العمر؛ لأنه لو دام اآناء الليل وحلظات النهار يف خدمة موله مل 

يكن اإل مق�صًرا، ول يدعى اإل عاجًزا.

ع�صرين  احل�صر  يف  ُجعلت  ال�صكر  لأداء  الواجبة  ال�صلوات  تلك  اإن  ثم 
ع�صرة؛  اأربع  اإىل  للتخفيف  ال�صفر  يف  وردت  ليلية،  وع�صرة  نهارية  ع�صرة  ركعة؛ 
�صتة يف النهار لأنه حمل حركة ال�صفر، وثمانية يف الليل لأنه حمل قرار امل�صافر 

و�صكونه.

�صرمًدا: دائًما ل ينقطع. )م).  (((
م. )م) الوارف: الوا�صع الـُمَنعَّ  (((



الفرائ�ض ال�سرعية وحكمتها
9595

حكمة ال�سنن والرتاويح

�صنًنا؛  تدعى  واجبة  غري  اأخرى  �صلوات  اخلم�ض  لل�صلوات  مت  �صُ وقد 
لتكميل ما ع�صى اأن يطراأ من النق�ض يف ال�صلوات الواجبة، ثم للعناية برم�صان 

�ُصرع فيه ع�صرون ركعة اأخرى ت�صمى الرتاويح لزيادة التكميل ل�صلواته.

ل  وحكًما  فوائد  فيها  وجدنا  اخلم�ض  ال�صلوات  هذه  تاأملنا يف  واإذا  هذا، 
حُت�صى من تهذيب النفو�ض، ل �صيما نفو�ض اجلبابرة واملتكربين الذين ياأنفون من 
م�ض الأر�ض لأذيالهم ف�صاًل عن جباههم، ومن ترينها على اخل�صوع، ومن تذكري 
اإذ لول انقيادهم  الغافلني واملنهمكني يف هموم الدنيا بخالقهم والرقيب عليهم، 
اإىل تلك اخلدمة، والقيام بني اأيدي رب النعمة، ملرت عليهم الأيام بل الأعوام 
والرجل منهم ل يخطر يف باله اأن له اإلًها عليه ح�صيًبا رقيًبا، وناهيك ما يف هذه 
الغفلة من التاأهل لرتكاب كل خمالفة وجت�صم كل �صر )هذا وما فكيف لو)، ومن 
جتديد التوبة يف كل وقت �صالة، ومن هنا يظهر �صر كون ال�صالة و�صلة بني العبد 

وربه، وكونها تنهى عن الفح�صاء واملنكر، كما جاء يف القراآن ال�صريف.

ثم يف �صالة اجلماعة واتباع امل�صلني لإمامهم يف جميع اأعمال ال�صالة ترين 
النفو�ض على الإطاعة والنقياد اإىل الرئي�ض، كما نرى روؤ�صاء اجلنود ميرنونهم على 
اأعمال يعلمون اأنهم ل ميكنهم مراعاتها وقت احلرب، واإمنا الق�صد منها األفة نفو�ض 
جي�ض  قائد  ر�صتم  ال�صر  هذا  اأدرك  )وقد  الرئي�ض  لأمر  والنقياد  لالإطاعة  اجلند 
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الفر�ض عندما راأى ال�صحابة ي�صلون خلف اإمامهم، ويتحركون حلركته وي�صكنون 
ل�صكونه، فقال يف حق �صيدنا عمر ما قال، مما هو منقول يف كتب التاريخ).

حكمة �سالة اجلماعة 

تلك  اأوقات  يف  بع�صهم  مع  امل�صلمني  اجتماع  اأي�ًصا  اجلماعة  �صالة  ويف 
ال�صلوات، كما يف غريها من العبادات، وذلك اأنه على اأهل كل حملة اأن يجتمعوا 
يف اليوم والليلة يف م�صجد حملتهم خم�ض مرات يف جماعة هذه ال�صلوات، وعلى 
اأهل البلدة اأن يجتمعوا يف الأ�صبوع مرة يف �صالة اجلمعة، واأهل البلدة وما جاورها 
يجتمعون غالًبا يف العام مرتني يف �صالة العيدين، كما اأن على اأهل الأقطار اأن 
يجتمعوا يف العمر مرة من ا�صتطاع منهم يف اأداء احلج، كما �صياأتي عند الكالم 

على فري�صة احلج.

اأن  الجتماعات  هذه  بع�ض  يف  لأتباعها  املحمدية  ال�صريعة  �صرعت  وقد 
يخطبهم اإمامهم باخلطب امل�صتملة على املواعظ والزواجر)))، والتذكري مبا جاء به 
ر�صولهم، واأوجبت عليهم ال�صتماع لتلك اخلطب والإن�صات، فرتاهم جاثني على 
على  كاأن  حركة  منهم  تبدو  ل  م�صتمعني،  من�صتني  الروؤو�ض،  مطرقني  الركب، 
روؤو�صهم الطري، ل يظهر منهم ت�صفيق ا�صتح�صان ول ت�صفري ا�صتقباح، علًما منهم 
اأن جميع ما يتلوه عليهم خطيبهم هو وفق �صريعة ر�صولهم، نعم لو ُفر�ض خروجه 

الزواجر: النواهي. )م).  (((
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لكبريهم  يباح ذلك  اإليها،  يردوه  اأن  عليهم  كان  يكون)  )وهذا ل  عن حدودها 
و�صغريهم.

التنديد مبن يرتك ال�سالة وُيْحَرم فوائدها

ثم لكرثة فوائد هذه ال�صلوات يف ال�صريعة املحمدية �صددت النكري على 
كل من يرتكها، وو�صفته باأ�صد الإثم، وحكمت عليه بالنكال ال�صديد يف الدنيا 
عنوان  عليها  املواظبة  جعلت  كما  الكفر،  عنوان  تركها  جعلت  حتى  والآخرة، 
الإميان، ومن هنا يظهر جهل من يت�صاهل يف اأمر هذه ال�صالة ممن اأحاط به الك�صل 
اأو ا�صتوىل ال�صيطان على قلبه، وانطم�صت عني ب�صريته، فراح ينظر الق�صر وفاته نظر 
اإن بع�ض اجلهلة من تاركيها يعتذرون عن تركها بخرافات واهية،  اللباب، حتى 
اإن ربنا غني عن املداهنة)))، ول حاجة له بهذه ال�صالة، فقل لهوؤلء  ويقولون: 
الأغرار))): نعم، اإن ربنا غني عن كل �صيء، ولكن اأنتم يا �صعفاء العقول ل�صتم 
باأغنياء عن الفوائد التي ت�صتمل عليها ال�صالة، وقد اأوجبها اهلل عليكم لإحتافكم 
بها ل لنواله �صيًئا منكم، اأاأنتم اأغنياء عن التهذيب والتذكري بربكم، وجتديد التوبة 
والتمرين على الإطاعة، وثمرات الجتماع مع اإخوانكم الداعي ذلك اإىل الألفة 
عن  ال�صتغناء  تدعون  اأخالكم  ل  ال�صالة؟  فوائد  من  ذلك  غري  اإىل  والتعاون، 
ذلك، واإن اأف�صى بكم اجلهل والعناد اإىل ادعاء هذه الدعوى، فال اأراكم حينئذ 

املداهنة: اأن ترى منكًرا وتقدر على دفعه ومل تدفعه حفًظا جلانب مرتكبه اأو جانب غريه. )م).  (((
الأغرار: الذين ل يفطنون لل�صرِّ ويغفلون عنه. )م).  (((
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ذلك  بعد  فاأنتم  الرجال،  عداد  من  والإهمال  الإ�صقاط  ت�صتحقون  حمقاء  اإل 
النافع وهم ميتنعون عن  الدواء  بتناول  النا�صح  الطبيب  ياأمرهم  الذين  كاملر�صى 
تناوله، ويقولون للطبيب: اأنت غني عن تناولنا هذا الدواء، نعم اإن الطبيب غني 
القول  املر�صى غنيون عنه؟ ل يكون �صدور ذلك  عن ذلك، ولكن هل هوؤلء 
منهم اإل من هذيان املر�ض الذي تعتع عقولهم)))، ثم قل لهوؤلء الظاملني لأنف�صهم 
بحرمانها فوايد ال�صالة: لأي داٍع ترتكون ال�صالة؟ اإن كنتم ترتكونها جحوًدا اأو 
ا�صتقباًحا لها بعقولكم الفا�صدة فاعلموا اأن ال�صريعة املحمدية قد حكمت بالكفر 
اإذ لي�ض بعد  ِرْبَقة الإميان)))، فال كالم لنا معكم حينئذ يف �صاأن ال�صالة،  وخلع 
اإميانكم وتوبتكم من الكفر، واإن  اأن نن�صحكم بتجديد  الكفر ذنب، ولكن علينا 

كنتم ترتكونها ك�صاًل، فما اأبرد ذلك الك�صل وما اأَ�ْصَمَجه))) يف النفو�ض!

ب�صهواتكم  فيها  ترحون  �صاعة،  وع�صرون  اأربع  اليوم  اإن  جهالء،  يا  تاأملوا 
هذه  لأداء  تلزم  التي  والأوقات  الدنيوية،  ماآربكم  على  وال�صعي  وملذاتكم 
و�صداد  الإن�صاف  من  اأيكون  ال�صاعتني،  اأو  ال�صاعة  تبلغ  ُجمعت  اإذا  ال�صلوات 
الراأي وح�صن التدبري اأن تن�صطوا لنوالكم تلك ال�صهوات الزائلة واملاآرب الفانية 
اثنتني وع�صرين �صاعة، وتك�صلوا عن نوال تلك الفوايد النافعة الدامية قدر �صاعة 

تعتع عقولهم: اأعياها. )م).  (((
َخْلع ربقة الإميان: مفارقة جماعة الإ�صالم. )م).  (((

اأ�صمجه: اأقبحه. )م).  (((
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اأو �صاعتني، اأقل من ع�صر اليوم؟ اأهذا ن�صحكم لأنف�صكم؟ اأهذا نتيجة عقولكم 
التي تدعون اأنها عقول �صليمة تهتدون بها يف مناهج ال�صواب؟

من يتاأمل فيكم اخلري بعدما غ�ص�صتم اأنف�صكم؟ من ينتظر عدلكم اإذا كنتم 
بيننا جتاًرا؟ من يح�صبكم من عَداد  اإذا كنتم  لنا حكاًما؟ من يطمئن لأمانتكم 
اإخوانه امل�صلمني وقد هدمتم ركًنا من اأعظم اأركان الدين الإ�صالمي؟ ما عذركم 
عند ربكم يف ترك هذه ال�صالة وقد اأمركم باإقامتها املرار العديدة يف كتابه العزيز؟ 
اإين  واهلل  ال�صالة؟  يف    عينه  قرة  كانت  الذي  ر�صولكم  من  تخجلون  اأما 
اأن  ويظهر من حماوراتهم  الإ�صالمي،  الدين  يدعون  وهم  يرتكونها  ممن  لأعجب 
لهم عقوًل واآراء �صديدة يف اأمر الدنيا، ولكن عندما تذكر لهم ال�صالة اأراهم عمي 
الب�صائر عن ثمراتها، تنقلب عقولهم كعقول الأطفال، فال تاأويل لذلك عندي اإل 

اأن معهم اخلبل املفرد يف �صاأن هذه العبادة، وهو نوع من اجلنون، واجلنون فنون.

والفطنة  للعقل  ين�صب  ممن  هوؤلء  بع�ض  اأرى  عندما  لأخجل  اإين  وتاهلل، 
لأداء  قاموا  الذين  اإخوانه  مع  ال�صالة  عن  معر�ًصا  جمل�صه،  يف  جال�ًصا  واملروءة 
ال�صالة يف ذلك املجل�ض اإعرا�ض الثور عن كيمان الذهب الإبريز)))، فيا للعار، 
ويا للخجل من اأفعال ال�صفل، اأما يعلم ذلك البهيم اأن كل من �صاهده يف هذه 
احلالة من اإخوانه املوؤمنني يعتقد به الف�صق، اإن مل ين�صبه للكفر، وتنحط منزلته 
من قلبه، ويت�صوره �صعيف الدين واهي اليقني مرذول املقام بني اإخوانه امل�صلمني، 

الذهب الإبريز: الذهب اخلال�ض. )م).  (((
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نف�صه  باأمل اخلجل يف  اأما يح�ض ذلك اجلاهل  ال�صهادة،  العدالة مردود  م�صلوب 
من تلك احلالة ال�صافلة، نعم اإنه يح�ض، ولكن ال�صقاء غلب عليه وال�صيطان لعب 
به، وليعلم ذلك الغر اأن اإخوانه امل�صلمني واإن مل ي�صرحوا له بقبيح حاله ملانع من 
املوانع فرتجمة حاله يف نفو�صهم هي من اأقبح الرتاجم، فاأقل كلمة يذكرونها عند 
�صنوح فر�صة للت�صريح قولهم: »تارك �صالة قليل الدين«، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

حكمة افرتا�ض الزكاة

اأي�ًصا على من كان  ثم وجد هوؤلء الطائفة اأن ال�صريعة املحمدية اأوجبت 
ا من اأتباعها الزكاة، وهي اأداء جزء من اأموالهم يف كل �صنة اإىل فقرائهم، قياًما  غنيًّ
بحق ال�صفقة والرحمة و�صعائر الإن�صانية، وتطهرًيا لنفو�صهم من رذيلة البخل، ومع 
ذلك وعدتهم بالثواب اجلزيل على اأداء ذلك القدر القليل، وقد عني مقدار ما 
اأداءه ل جتد  اأكملوا  واإذا  اأموالهم،  نق�ض يف  به  يظهر  يجب عليهم على وجه ل 

بينهم فقريا يعوزه اأمر كفايته.

الفقري،  �صد حاجة  وهما  الفائدتني  هاتني  مع ح�صول  العبادة  هذه  اإن  ثم 
ي�صرب  الأخالق،  اأكرم  من  هو  الذي  للعطاء  نف�صه  واألفة  الغني  نف�ض  وتطهري 
ابتغاء  يده  من  املال  وهو  حمبوبه  اإخراج  يف  تعاىل  هلل  املزكي  حب  مقدار  بها 
غري  عنه  الزكاة  اإ�صقاط  يف  التحيل  اأن  اإىل  املوؤمن  ينتبه  هنا  ومن   ، ملر�صاته
مقبول عند اهلل تعاىل؛ لأن يف التحيل فقد املنفعتني املذكورتني، فاأي �صد حاجة 
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للفقري يف التحيل ومل ي�صل ليده ما يغني فقره؟ واأي تطهري لنف�ض الغني من داء 
البخل وحمبوبه مل يخرج من يده؟

حكمة افرتا�ض ال�سوم وفوائده

ووجد هوؤلء الطائفة اأي�ًصا اأن ال�صريعة املحمدية اأوجبت على املكلفني من 
اأتباعها �صيام �صهر واحد من ال�صنة، اأي امتناعهم نهاًرا فيه عن الأكل وال�صرب 
ومبا�صرة الن�صاء، ويف ذلك ثمرات جمة، من اأجّلها تهذيب نف�ض ال�صائم بكبحها 
عن �صهواتها اإطاعة خلالقه تعاىل، فيت�صلط عقله على نف�صه بعد اأن كانت مت�صلطة 
اإطاعته  اأنها �صارت حمكومة بعد اأن كانت حاكمة، فتياأ�ض من  عليه، ويظهر لها 
لها فيما حرمته ال�صريعة من امل�صار، وكاأنها تقول: اإذا عجزت عن الت�صلط على 
له،  اململوكني  النافعني  وال�صراب  الطعام  تناوله  يف  �صيامه  عند  �صاحبي  عقل 
الت�صلط  ميكنني  فكيف  مببا�صرتها،  يح�صل  �صرر  من  الآمن  زوجته  مبا�صرة  ويف 
اأو يف  القبح،  يقبح كل  ر�صاه؟ وذلك  بغري  �صرابه  اأو  الغري  تناوله طعام  عليه يف 
تناوله ال�صراب امل�صكر املُْذِهب للعقل واملخل بال�صرف، اأو يف مبا�صرة غري زوجته 
الأن�صاب،  وخلط  النا�ض،  معار�صة  من  كثرية  اأ�صرار  مببا�صرتها  يح�صل  التي 
و�صياع الذرية، واإدخال احلقوق على غري اأهلها، ثم قالوا: لو تاأملنا يف حالة اأتباع 
واأمامهم طعامهم  الغروب  قبيل  �صهر �صيامهم  يجل�صون يف  حممد  عندما 
و�صرابهم، ونفو�صهم تائقة اإليهما، وهم ينظرون اإليهما من طرف م�صوق، ومع ذلك 
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لو رغب الواحد منهم �صيما الأتقياء باأعظم الرغائب على اأن يتناول من الطعام 
ذرة اأو من ال�صراب قطرة مل يفعل اإل اأن تغرب ال�صم�ض، لقلنا: اإنهم من اأقدر 

النا�ض على كبح نفو�صهم يف طاعة مولهم.

ومن هنا يتبني اأن من مل ياأت بهذه العبادة ال�صومية ممن غلب عليه �صقاه 
واأ�صرته �صهوته، ل يحق له اأن يعد نف�صه من الرجال اأ�صحاب العزم واحلزم، بل 
اأنه �صعيف القوة العقلية، �صاقط الهمة، عبد بطنه ورقيق فرجه، واأن عقل  يعلم 
املراأة ال�صائمة اأقوى من عقله، وهمتها اأعلى من همته، وعندها من �صهامة النف�ض 

ما لي�ض عنده منه ذرة.

عندما  املحزنة  الفقري  حالة  ال�صائم  ت�صور  اأي�ًصا  ال�صوم  فوائد  اأجّل  ومن 
يح�ض اأمل اجلوع، فريق قلبه اإليه ويعطف بالت�صدق عليه، فاإن الغني املرتفه لول 
معاناته ال�صوم لرمبا كان مير عمره ول يت�صور اأمل اجلوع، فاإذا وقف الفقري اجلايع 
اأمل جوعه، ل يدري ما حقيقة هذا  بني يديه، وطلب منه الإح�صان، و�صكى له 
الأمل، فاأي �صفقة تكون عنده عليه؟ فبال�صيام يعلم ما يف اجلوع من الآلم، فيبادر 

بال�صدقة على الفقراء والأيتام.
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حكمة افرتا�ض احلج وفوائده

ثم وجد هوؤلء الطايفة اأن ال�صريعة املحمدية اأوجبت اأي�ًصا على امل�صتطيع 
من اأتباعها عبادة احلج، وهي زيارة الكعبة امل�صرفة واأماكن جتاورها، باأفعال واأقوال 
خم�صو�صة، ويف ذلك من الأ�صرار واحلكم ما يعجز عن ح�صره حكماء العرب 
�صنة،  كل  يف  الأماكن  تلك  يف  موؤلفة  األوًفا  امل�صلمني  اجتماع  فمنها:  والعجم، 
وترك  عرب  من  منوعة  اأنواًعا  هناك  فرتاهم  والتاألف،  التعارف  اإىل  يدعو  وذلك 
وفر�ض وهنود وداغ�صتان وقزاق واأفغان�صتان ومغاربة وبربر و�صودان وجاوى وغري 
ذلك من اأمم الب�صر، كلهم على دين واحد ومق�صد واحد، وهو طلب الغفران من 

الرحيم الرحمن.

ما  تذكار  الأماكن  تلك  اإجرائها يف  يكلفون يف  التي  الأفعال  ومن حكم 
جرى لر�صل اهلل املكرمني وعباده ال�صاحلني يف تلك البقاع امل�صرفة، كتذكار ما 
جرى ل�صيدنا اآدم اأبي الب�صر وزوجته حواء - عليهما ال�صالم - هناك بعد هبوطهما 
من اجلنة، وما األهمهما اهلل تعاىل من اللتجاء اإليه حتى تاب عليهما، وكتذكار 
ما جرى اأي�ًصا هناك ل�صيدنا اإبراهيم اخلليل وولده اإ�صماعيل - عليهما ال�صالم - 
وال�صيدة هاجر عليها الر�صوان مما يدل على ما لهم من الإطاعة ملولهم وال�صرب 
على ما به ابتالهم، فلم يحيدوا عن كل ما ي�صتوجب ر�صاه، وناهيك ما ابتلي به 
�صيدنا اإبراهيم اخلليل  من اأمره بذبح ولده وثمرة كبده، فاأطاع ذلك الوالد 
ًما باإزهاق ُروحه و�صكنى �صريحه،  ال�صفوق، ور�صخ للحكم ذلك الولد البار، ُم�َصلِّ
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اللعني  ذلك  فباء  منى،  وادي  يف  له  يو�صو�ض  اأن  حاول  ملا  عنه  ال�صيطان  وطرد 
باخل�صران، فاأنعم اهلل على الوالد والولد بالفداء، واأبدل حزنهما بالهناء، اإىل غري 

ذلك من الأعمال املر�صية من اأولئك الكاملني، وما اأنعم عليهم رب العاملني.

فبتذكار اأعمال اأولئك الأخيار ومبحاكاتها يف تلك الديار تنبعث الأنف�ض 
فت�صتاق لالقتداء  واإطاعتهم ملولهم،  و�صجاياهم  اأفعالهم وعباداتهم  بقية  لتذكار 
بهم والتخلق باأخالقهم يف كل ُمْر�ٍض خلاّلقهم، وترغب يف الثناء عليهم والدعاء 
لهم على ما �صنوا و�صرعوا من الأعمال املر�صية، وما هدوا اإليه من �صبيل التوبة 
وطرق الإنابة ومكارم الأخالق من ال�صرب والر�صى والت�صليم والآداب مع رب 

الأرباب.

اأعمال احلج مو�سوعة على التنزل من احلق تعاىل

ثم اإن اأعمال احلج ف�صاًل عن التذكار مو�صوعة على و�صع عجيب وترتيب 
غريب، فيه التنزل من ح�صرة احلق تعاىل لأفكار الب�صر وعقولهم، واملراعاة ملا األفوه 
من العوائد مع ملوكهم واأمرائهم عندما يرفعون اإليهم �صكواهم ويلتجئون اإىل حماهم 
وبذلك  اإنعاماتهم،  واإدرار  اإح�صاناتهم  يطلبون  وحينما  واأذاهم،  عليهم  �صطا  ممن 
التنزل تطمئن نفو�ض احلجاج عندما يجرون تلك الأعمال التي وعدهم اهلل تعاىل 
عليها الغفران، باأن اهلل تعاىل يغيثهم من جيو�ض ذنوبهم وعاديات �صيئاتهم، ويقبل 
�صكواهم ويتف�صل عليهم بنوال مناهم، وبيان ذلك اأن الب�صر اعتادوا على اأنه اإذا 
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دهمهم عدوهم وعجزوا عن مقاومته، اأو جارت عليهم حوادث الزمان من قحط 
وجدب واأعوزهم طلب معا�صهم، التجوؤوا اإىل منازل ملوكهم، فوردوا عليها �صعًثا 
غرًبا حفاة عراة على قدر ما اأثرت بهم احلوادث، م�صتغيثني �صارعني حمرتمني يف 
طريقهم كل ما ين�صب اإىل ملوكهم ومنازلهم من خدم وح�صم وغري ذلك حتى 
احليوانات والنباتات، فعند و�صولهم اإىل تلك املنازل ياأخذون يف الطواف حولها 
يديه،  بني  والتمثل  امللك،  على  بالدخول  لهم  يوؤذن  اأبوابها حتى  على  والرتدد 
وذكر  عليه،  بالثناء  منوهني  الو�صائط،  باأكرم  اإليه  متو�صلني  اإليه،  ال�صكوى  وبث 
ما له عليهم وعلى اأ�صالفهم من عظيم الإح�صان والرحمة وال�صفقة، يعم بذلك 
قا�صيهم ودانيهم، واإذا �صمح لهم بتقبيل يده قبلوها بكل رغبة واأدب، ووجدوا اأن 
ذلك من عالمة قبولهم ونوال ماأمولهم، وبعد ذلك يعدهم امللك باإجابة دعاهم 
ودفع بلواهم، ولأجل تكني ولئهم ل�صلطانه وتثبيت عبوديتهم لعظمته وتطمني 
نفو�صهم باأنه من عادته اإغاثة رعاياه والإح�صان اإليهم، فيذكرهم مبا اأجراه مع اآبائهم 
واأ�صالفهم عندما وردوا قدميًا اإىل اأبوابه وا�صتغاثوا بجنابه، واأجروا هناك يف ح�صرته 
اآبائهم يف  خدًما واأدرَّ عليهم نعًما، فياأمرهم مببا�صرة تلك اخلدم التي �صلفت من 
ح�صرته، وباإجرائهم تلك اخلدم تنطبع نفو�صهم على العبودية له والولء جلنابه، 

كما هي العادة من األفة النفو�ض للجري على �صنن الآباء والتخلق باأخالقهم.
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ثم بعد اأدائهم تلك اخلدم ينزلهم يف منزلة ال�صيافة، ويدر عليهم اإنعاماته 
الوافرة، ويزيل �صعثهم، ويخلع عليهم اخللع، ثم يقومون ببابه ويتو�صلون اإليه ِبَنَجاز))) 
وعده الكرمي بالإغاثة مما دهمهم، فت�صدر اأوامره بذلك ويغيثهم من اأعدائهم، ويدفع 
عنهم اأ�صباب اأذاهم، ويبلغهم مطلوبهم ومينحهم مرغوبهم، وياأذن لهم بالرجوع اإىل 
اأوطانهم وم�صاكن خالنهم، فيعودون للت�صرف مبنزله العظيم للقيام مبا عليهم من 
الثناء والتعظيم، ويقبلون يده الكرمية، ويفارقون ح�صرته ودموعهم من اأمل الفراق 

ِدميَة))).

معنى ت�سمية الكعبة بيت اهلل، وحكمة حمظورات الإحرام

مع  عليه  اعتادوا  ما  على  وجماراتهم  الب�صر  لعقول  تنزله  يف  �صبحانه  فاهلل 
وف�صلها  الأر�ض  من  بقعة  خ�ص�ض  م�صائبهم  من  اإليهم  اللتجاء  عند  ملوكهم 
و�صماها بيته، وهي الكعبة املكرمة، وهو �صبحانه منزه عن املكان وغني عن البيت، 
و�صمى حجًرا اأ�صود يف اأحد اأركانها بيمينه، وكلتا يديه ميني، ويداه لي�صت كاأيدي 

اخللق، بل هما على ما يعلمه وو�صف به نف�صه.

تدهمهم  اأن  بد  ل  حيث  لأتباعها،  املحمدية  ال�صريعة  يف  �صبحانه  و�صرع 
جيو�ض الذنوب، وجتور عليهم عاديات اخلطايا، ويفتقروا اإىل اإح�صانات احلق تعاىل، 

َجاز: الإتام. )م). النَّ  (((
ِدميَة: دائمة غري مقطوعة. )م).  (((
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املخيط،  لب�ض  تاركني  ا)))،  ُغرْبً �ُصْعًثا  البيت  ذلك  اإىل  منهم  امل�صتطيعون  يرد  اأن 
هاجرين الطيب وتنعمات تطيب، كا�صفني روؤو�صهم م�صتغيثني بربهم من ذنوبهم 
وخطاياهم، �صارعني اإليه بنوال مناهم، حمرتمني حمى ذلك البيت، ل يقطعون 
ح�صي�صه ول اأ�صجاره ول يقتلون وح�صه ول اأطياره، حتى اإذا بلغوا ذلك البيت 
ت�صبث  باأ�صتاره  وت�صبثوا  امل�صتغيث،  طواف  حوله  طافوا  املكرم  واملنزل  املعظم 
اأنه  امل�صتجري، ثم قبلوا ذلك احلجر املبارك امل�صمى ميني اهلل تعاىل، مع اعتقادهم 
حجر ل ينفع ول ي�صر، واإمنا ال�صار النافع هو اهلل »كما قال عمر بن اخلطاب عندما 
  قبله ما معناه: اإين اأعلم اأنك حجر ل ت�صر ول تنفع، ولول اأين راأيت ر�صول اهلل
يقبلك ما قبلتك، تنبيًها منه  لالأفكار على حقيقة العتقاد يف �صريعة املختار«.

ت�سمية اأفعال احلج تعبدية 

لأعمال  تذكار  هي  عديدة  هناك  اأعمال  اإىل  ين�صرفون  ذلك  بعد  ثم 
اأ�صالفهم املتقدمني من �صيدنا اآدم وزوجه حواء وال�صيد اخلليل وولده اإ�صماعيل 
واأمه هاجر - عليهم ال�صالم - من نحو ال�صعي بني ال�صفا واملروة، والوقوف يف 
اإخزاء ال�صيطان عندما  عرفة ثم يف مزدلفة، ثم النزول ملنى ورمي اجلمار املمثل 
تعر�ض لولد خليل الرحمن، اإىل غري ذلك من الأعمال التي من جهل اأ�صرارها 
من ذلك التذكار، والقتداء يف اخلدمة باأولئك الأبرار، ا�صطربت اأفكاره لطلب 
�صبيل  يف  امل�صقة  حتملهم  عن  كناية  وهو  به،  العتناء  وعدم  ال�صفر،  غبار  من  �صعرهم  تلبد  ُغرْبًا:  �ُصْعًثا   ((( 

مرادهم. )م).
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من�صرح  القلب  مطمئن  با�صرها  ذلك  فهم  ومن  فائدتها،  عن  وال�صوؤال  حكمتها 
ال�صدر، راغًبا يف ح�صول ثمراتها، مت�صوًقا اإىل الفوز بفوائدها يف ميقاتها، فاإيجاب 
احلق تعاىل على احلجاج تلك الأعمال بعد و�صولهم للكعبة املكرمة والطواف بها 
الطواف الأول هو مبنزلة �صرف امللك رعاياه امل�صتغيثني به اإىل اأداء اخلدم التي 
با�صرها اأ�صالفهم يف ح�صرته؛ لأجل تثبيت عبوديتهم وولئهم وطبع نفو�صهم على 

التخلق باأخالق اآبائهم.

فاحلجاج يف تلك الأعمال التي يجرونها يف تلك الأماكن املكية تتمكن من 
نفو�صهم العبودية لرب الربية، جرًيا على �صنن اآبائهم الأخيار و�صاداتهم الأطهار، 
ولقد �صميت تلك الأعمال تعبدية ل لأنها خالية عن احلكم والأ�صرار، بل لأنها 
واإطاعة،  تعبًدا  تغ�صاه  منفعة  بغري  اأمر موله  كاملمتثل  بها  الآتي  يكون  بظواهرها 
اخل�صوع  غاية  ي�صف عن  باأدائها  فالمتثال  احلكم  فر�ض خلوها عن  لو  اأنه  على 
والعبودية هلل تعاىل، كاأن ل�صان حال العبد يقول عند اأدائها: يا ربي، اإين اأمتثل ما 
تاأمرين به واإن مل تظهر له ثمرة، خ�صوًعا لعظيم �صلطانك، وتعظيًما لعلو �صاأنك، 
احلالة  وال�صر، وهذه  ي�صاأل عن احلكمة  الأمر ول  ميتثل  املطيع  العبد  �صاأن  وهذا 
هي املق�صد الأعلى واملقام الأ�صنى الذي تبتغيه ال�صريعة املحمدية لأتباعها يف 
جانب مولهم جلَّ وعال، وهو احلال الذي يعده �صاحب هذه ال�صريعة  من 
اأ�صرف اأو�صافه واأكمل نعوته، ويقول ما معناه: اإين عبد اأجل�ض كما يجل�ض العبد، 
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ونهى عن الإطراء يف مدحه فقال ما معناه باخت�صار: ل ُتْطُروين)))، ولكن قولوا: 
عبد اهلل ور�صوله، وقد و�صفه ربه بو�صف العبودية يف اأ�صرف مقام ذكره فيه فقال 
تعاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ ]الإ�صراء/ )[، فكان له يف ذلك اأكمل 
املربة ووافر امل�صرة )ومن هنا يتبني للعاقل اللبيب �صقوط ما ين�صب لبع�ض الأغرار 
عر الذي قاله يف اأعمال احلج املذكورة، فاإنه لو ثبت عنه ل�صلبه  كاملعري من ال�صِّ
ا�صم العاقل، ف�صاًل عن الفيل�صوف الذي ل يخفى عليه حكم ال�صرائع واأ�صرارها).

اج يف وادي منى وحتللهم حكمة نزول احُلجَّ

ثم بعد اأداء احلجاج تلك اخلدم ينزلون يف دار �صيافة مولهم بوادي منى 
ال�صعور،  زوائد  ويزيلون  بالأطياب،  ويتمتعون  الثياب  فيلب�صون  �صعثهم،  ويزيلون 
وي�صتبيحون جميع ما كان يف تنعمهم من املحظور، ويق�صون اأيام العيد ال�صعيد 
منها  وي�صبع  واجلبال،  الأودية  تالأ حلومها  التي  ال�صحايا  وت�صحية  و�صرب  باأكل 
الوحو�ض والأطيار ف�صاًل عن الفقراء ذوي ال�صطرار، فهناك �صيافة احلق تعاىل 
اإذ هو الرزاق و�صاحب امللك احلقيقي، والأموال باأيدي اخللق بطريق العارية، ل 
اهلل  اإعرا�ض عن �صيافة  العيد؛ لأن �صيامه  يوم  ولهذا حرم �صيام  �صواه،  مالك 

تعاىل.

ل ُتْطُروين: ل تدحوين مبا لي�ض يّف. )م).  (((
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ثم بعد تام تلك اخلدم وق�صاء الوطر))) من تلك ال�صيافة املباركة يرجعون 
الغفران  ونوال  بالإح�صان  التف�صل  اإكمال  كطلب  وهو  املعظم،  بالبيت  للطواف 
بالرجوع  ال�صتئذان  وكطلب  الع�صيان،  وعوادي  الذنوب  جيو�ض  من  والغوث 
اإىل الأوطان، وعند ذلك يوؤذن لهم بالرجوع اإىل اأوطانهم، وهذا الإذن هو عنوان 
والغفران،  بالرحمة  والإح�صان  عليهم  والتف�صل  والإنابة،  التوبة  وقبول  الإجابة 
فيوجهون   ، ر�صولهم  بذلك  ب�صرهم  كما  الع�صيان،  عوادي  من  واإغاثتهم 
العزم اإىل الن�صراف اإىل ديارهم، وعندهم اأنهم قد نالوا املنى وزال عنهم العنا، 
الوداع،  طواف  به  ويطوفون  املعظم،  البيت  لوداع  ينعطفون  امل�صري  قبيل  لكنهم 
ويفارقونه ودموعهم من�صكبة  البقاع،  تلك  النعم يف  ملا وجدوه من  ال�صكر  واأداء 
واأفئدتهم للفراق م�صطربة، �صاكرين مولهم على ما اأولهم، داعني من هداهم 

بكمال مناهم، راجعني القهقرى وعليهم من اأ�صف الفراق ما يذهب بالكرى.

يف  ذكر  )الذي  الأبدي  بالفرح  قلوبهم  تتلئ  بالدهم  ورودهم  عند  ثم 
ولو  الع�صيان،  عادية  من  والأمان  والإح�صان  الغفران  نعم  من  نالوه  ملا  املزامري) 
اأردنا اأن ن�صتق�صي جميع اأ�صرار احلج املندرجة يف مفردات اأعماله ل�صتغرق ذلك 
جملدات و�صاقت عن مطالعته الأوقات، فما ذكر �صذرة من عقد نحر، ونقطة من 

ماء بحر، واهلل الهادي اإىل �صواء ال�صبيل.

ق�صاء الوطر: نوال احلاجة وبلوغ املراد. )م)  (((
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حكمة م�سروعية اجلهاد وكونه عادًل

ثم نظر اأولئك الطائفة فوجدوا اأن ال�صريعة املحمدية اأوجبت على اأتباعها 
يخ�صعوا  اأو  بدينهم  ليدينوا  الفر�صة؛  �صنوح  عند  الدين  يف  خالفهم  من  قتال 
كما  العدل  موجب  على  اأجرته  وقد  جهاًدا،  القتال  ذلك  وت�صمي  ل�صلطانهم، 
قتل  فنهت عن  بالعدل،  اأنه يحارب  ال�صالفة  الكتب   يف  قيل عن حممد 
ا)))  ال�صغري واملراأة والهرم واملنعزل ملا يعتقده عبادة، اإل اإذا كان اأحد هوؤلء َمْنِكيًّ
يف احلرب اأو يف تدبريها، والق�صد من ذلك اجلهاد اإعالء كلمة اهلل تعاىل وهداية 
املخالفني لذلك الدين، حتى اإذا دخلوا فيه �صواهم امل�صلمون يف جميع ال�صوؤون 
واحلقوق والأحوال، ل مييز يف جميع ذلك عربي على عجمي، بل الكل اإخوان 
متنا�صرون، وكل فرد منهم بالن�صبة لبقية اإخوانه املحمديني كالع�صو الواحد من 
اإذا تاأمل ا�صتكى له اجل�صد كله، وذمتهم واحدة، ومق�صدهم واحد وهو  اجل�صد، 
توحيد اهلل تعاىل واإفراده بالعبادة وطلب ر�صاه، واإذا مل يهتد اأولئك املخالفون ل 
رغبة ول رهبة قاتلهم امل�صلمون حتى ير�صخوا لأحكامهم، فيحكمون عليهم مبا 
مبعنى  ذمتهم،  يف  ويدخلونهم  امل�صرة،  ودفع  بالنفع  الإ�صالمية  الهيئة  على  يعود 
اأنهم يحافظون على دمائهم واأموالهم واأعرا�صهم، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، 

ويرتكونهم وما يدينون، ويفو�صون ح�صابهم يف الآخرة اإىل اهلل تعاىل.

ا اجلراح والقتل. )م). ا: ُمْكرِثً َمْنِكيًّ  (((



(((112
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�سَّ يانِة الإ�سالميِة وحقِّ �َسالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

فهذا اجلهاد لو قي�ض باجلهاد الذي ين�صب لبع�ض ال�صرائع ال�صابقة لوجد 
اأنه قد احتوى على تخفيفات كثرية قد خلت عنها تلك ال�صرائع؛ لأن ال�صريعة 
املحمدية مل تاأمر با�صتئ�صال جميع الأعداء حتى الأطفال ال�صغار، كما كان يف 
تلك ال�صرائع، ومن يعلم اأحكام ال�صريعتني يف اجلهاد يظهر له الفرق، ويحكم باأن 

جهاد ال�صريعة املحمدية يف غاية العدل.

جميعها،    حممد  �صريعة  عبادات  ا�صتق�صت  الطائفة  تلك  وهكذا 
اأعماًل م�صتملة على تعظيم اخلالق ورحمة  يرام من كونها  ما  اأمت  فوجدتها على 
املخلوق، ومنافعها عائدة اإىل املتعبد ل اإىل املعبود؛ لأن احلق تعاىل ل يناله نفع 

من خلقه، اإذ هو الغني املطلق عن كل ما �صواه.

ثم تاأمل هوؤلء الطائفة يف اأحكام هذه ال�صريعة وما �صنته من ال�صوابط الكلية 
لتاأمني ذوي احلقوق على حقوقهم، ودفع التعديات من الأ�صرار وذوي الأطماع على 

اأحد من الأمة اأو اأهل الذمة، فوجدوا ذلك على اأكمل وجه واأقوم �صبيل.

اأحكام الزوجية وجتويز الطالق

فبينت  نظام،  اأكمل  على  الزوجية  اأحكام  �صنت  قد  وجدوها  وكذلك 
حقوق الزوجني على بع�صهما عند الجتماع وعند اإرادة الفرتاق، واأجازت لهما 
الفرتاق لدفع ما ع�صى اأن يح�صل عليهما من ال�صرر اإن منعا منه، من نحو النفور 
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ال�صديد لأ�صباب كثرية م�صاهدة بني كثري من الأزواج، ومن ارتكاب الزنا والوقوع 
حرمان  ومن  الآخر،  من  نفوره  مع  اأحدهما  على  ال�صهوة  غلبت  اإذا  الدياثة  يف 
الرجل  بيد  الفراق  �صلطة  الآخر، وجعلت  العقم من  كان  اإذا  الن�صل لأحدهما 
لتميزه عن املراأة بالتثبت و�صعة البال ووفور حتمل الأثقال، يعلم ذلك من �َصرَبَ 
اأخالق الن�صاء والرجال، ولأن الرجل هو املكلف بالإنفاق على املراأة فال ي�صمح 
ي�صذ من  مبن  ال�صطرار، ول عربة  غاية  ا�صطر  اإذا  اإل  اأنفقه  ما  و�صياع  بفراقهما 

احلمقاء الأغرار.

بح�صب  املراأة  من  الك�صب  على  اأقدر  لأنه  النفقة؛  الزوج  على  وفر�صت 
مب�صالح  القيام  لها  وا�صتح�صنت  املكا�صب،  اأعباء  لتج�صم  وقبوله  بنيته،  تركيب 
البيت الداخلية وتربية الأولد، كما على الزوج اأن ي�صعى يف م�صاحله اخلارجية.

حكمة وجوب احلجاب على املراأة

وحيث اأ�صبحت بذلك غري م�صطرة للخروج من بيتها، وهي حمل ال�صهوة 
ومطمح نظر الرجال، فالأجل �صد باب الفتنة وكف دواعي الزنا املمقوت �صرًعا 
مفاخرها،  واأكرم  نعوتها  اأ�صرف  من  ذلك  وكان  وال�صرت،  باحلجاب  اأمرتها  وعقاًل 
تتباهى به كلما ا�صتكمل فيها، فاحلجاب �صيانة وحمافظة عليها، كال�صيء النفي�ض 
يظن  كما  هو  ولي�ض  والأ�صتار،  باحلجب  ويحجب  الأنظار،  على  به  ُي�صن  الذي 
عن  ب�صرها  بكف  اأمرت  لو  يقال  ذلك  فاإن  بها،  ال�صوء  لظن  اأنه  اجلهالء  بع�ض 
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ولي�ض  اأي�ًصا،  الن�صاء  عن  باحلجاب  الرجال  واأمرت  حال،  كل  يف  الرجال  روؤية 
كما يزعم بع�ض الأغبياء اأن حجابها هو حب�ض وت�صييق عليها ومال�صاة حلريتها، 
فاإن املراأة امل�صلمة ت�صب على احلجاب من اأول ن�صاأتها، وتاألفه من بادي فطرتها، 
فنجده كالالزم لطبيعتها، وتعتاده اعتياًدا حمبوبًا ماألوًفا، وتعري من يت�صاهل فيه من 
الن�صاء وتن�صبهن للطي�ض والوقاحة وقلة احلياء، على اأنها تقبله باأنه حكم ال�صريعة 
جميع  بعد  فكيف  الوهاب،  امللك  من  الأجر  ونوال  الثواب  به  فرتجو  الإلهية، 
ما  حا�صا هلل،  اأو حمبو�صة؟  مظلومة  املحمدية  ال�صريعة  املراأة يف  اإن  يقال  ذكر  ما 
عليها من احليف))) اأدنى �صيء مبقت�صى اأحكام هذه ال�صريعة، وال�صواب اأن يقال: 
واأل�صنة  الفجار  واأميال  الف�صقة  اأنظار  من  من�صانة  ال�صريعة حمفوظة  هذه  اإنها يف 

ال�صفهاء، ُيغار عليها من مرور الن�صيم.

والتدين،  الآداب  يف  كاملة  غري  امراأة  وجود  من  الأمر  يخلو  ل  اأنه  على 
فباحلجاب ل ترتاب النفو�ض باأمانتها على ن�صب ذريتها، ول يدخل ال�صك على 
زوجها، فيعلم اأن من تلده هو ولده، مطمئن القلب لذلك، لي�ض لل�صيطان عليه 
م�صترتة  غري  تخرج  املراأة  كانت  لو  فيما  اإليها  يتو�صل  التي  الو�صو�صة  يف  �صبيل 
اأجازت للمراأة اخلروج  وتخالط الأجانب، ومع ذلك كله فال�صريعة املحمدية قد 
يعلمها  مل  اإذا  دينها  لأحكام  والتعلم  اأرحامها،  زيارة  من  �صرورية  اأمور  لبع�ض 

احليف: الظلم. )م).  (((
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الزوج ونحو ذلك، مع الت�صرت الذي مينع نظر الف�صاق وتهييج النفو�ض املغتلمة))) 
للتعر�ض لها مبا ي�صني العر�ض والدين.

بع�ض القبائح التي حتدث من خروج املراأة بال �سرت

اأن احلجاب  الدين  التع�صب  ال�صليم اخلايل عن  العقل  به  والذي يحكم 
للمراأة من اأح�صن الأحكام واأنفع الو�صائل ل�صالح الزوج واملراأة بل لعموم الأمة، 
يقطع مادة الف�صاد من البالد، ومن هنا ترى البالد التي حتتجب ن�صاوؤها ل يهتم 
�صهوات  لأن  الف�صاق؛  َيِرُدها  للزواين  اأماكن  بتخ�صي�ض  فيها  ال�صيا�صة  رجال 
ف�صاقها غري مهيجة بروؤية الن�صاء، ول طاحمة ملنازعة اأهل العر�ض يف ن�صائهم، واأما 
البالد التي ل حتجب ن�صاوؤها فرتى رجال ال�صيا�صة فيها يرتكبون تخ�صي�ض اأماكن 
للزواين، ول مينعون الف�صاق عنهن، حتى �صار والعياذ باهلل تعاىل الأولد النغول))) 
يقاربون يف العدد اأولد النكاح هناك، ويحتج اأولئك ال�صيا�صيون لرتكاب هذا 
الأمر الفظيع باأنه ح�صن للحرائر، فلول خ�صيتهم وخ�صية اأهل العر�ض على ن�صائهم 
من منازعة الف�صاق الذين تتهيج �صهواتهم بروؤية الن�صاء املتربجات، وخوفهم اأن 
يغلبوهم عليهن ملا ارتكبوا ذلك الأمر القبيح، فيا للعار ويا لل�صنار))) على اأولئك 
فلو  البهائم،  باأعمال  ن�صاءهم  ويح�صنون  بالدهم  ي�صو�صون  الذين  ال�صيا�صيني 

املغتلمة: �صديدة الثورة، املنقادة ل�صهواتها. )م).  (((
الأولد النغول: الأولد غري ال�صرعيني. )م).  (((

ال�ّصنار: العيب والعار. )م).  (((



((6116
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�سَّ يانِة الإ�سالميِة وحقِّ �َسالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

اأخذوا بحجاب الن�صاء لكان يغنيهم عن ذلك الأمر املمقوت، فقد ظهر اأن خروج 
املراأة غري م�صترتة �صرر عظيم، ولو �صلم اأن احلجاب �صرر عليها لكان عدمه اأ�صر، 
وارتكاب اأخف ال�صررين هو املوافق للمعقول وللمنقول، فما بالك وقد ظهر اأنه 

ل �صرر عليها يف احلجاب كما يحكم به ذوو الألباب؟

املعامالت يف ال�سريعة مو�سوعة على طريق العدل

ثم نظر اأولئك الطائفة يف اأحكام املعامالت يف ال�صريعة املحمدية من نحو 
البيع وال�صراء والإجارة وال�صركة واملداينة، وق�صمة الرتكات على طريق احلكمة 
اأن  لهم  فظهر  التنا�صر،  واأدخل يف  قرابة  واأم�ض  اأ�صد حاجة  هو  من  ترجيح  من 
جميع ذلك مو�صوع على اأكمل نظام واأمت ترتيب من كل ما ي�صري بهذه املعامالت 

يف منهج العدل، ويرفع املنازعات.

حكم الق�سا�سات واحلدود

و�صعتها  التي  والتعازير)))  والعقوبات  واحلدود  الق�صا�صات  اإىل  نظروا  ثم 
تلك ال�صريعة حلفظ الأنف�ض والأموال والأعرا�ض والعقول، فوجدت جميع ذلك 
اإىل  بذلك  ت�صري  اأعلم  واهلل  وكاأنها  والأمن،  بال�صيانة  متكفاًل  احلكمة  وفق  على 
ما ياأتي من احِلَكم، وبيانها اأن من يعلم اأنه اإذا قتل غريه ُقتل به ميتنع عن قتله؛ 

التعازير: التي يفر�صها احلاكم على املذنب، مما دون احلد ال�صرعي. )م).  (((



الفرائ�ض ال�سرعية وحكمتها
117((7

فيحيا الثنان، ولذلك ورد اأن يف الق�صا�ض حياة، ومن يعلم اأنه اإذا �صرق ُتقطع 
يده اخلائنة ميتنع عن ال�صرقة؛ فياأمن كل ذي مال على ماله، وما اأح�صن جواب 

بع�صهم عن قول بع�ض امللحدين:
ِديَناِرَيٌد ِبَخْم�ِض ِمِئنَي َع�ْسَجٍد)1( ُوِدَيْت)2( ُرْبِع  يف  ُقِطَعْت  َباُلها  َما 

وهو

ها واأَْرَخ�سَ اأَْغالَها  الأََماَنِة  الَباِريِعزُّ  ِحْكَمة  َفاْفهم  اخِلَياَنِة  ُذلُّ 

يتولد منه؛ لأنه  الذي  للولد  قتل  القبائح هو  فيه من  ما  الزنا مع  وملا كان 
الن�صرة من الع�صرية، وكثرًيا ما ميوت لعدم وجود من  الن�صب فاقد  يكون عدمي 
يربيه، جعلت ال�صريعة جزاء الزاين اإذا كان حم�صًنا بالزواج القتل بالرجم؛ حتى 
ترد العقوبة على كل ع�صو من اأع�صائه التذ بق�صاء تلك ال�صهوة التي تعم اجل�صد، 
رته بع�ض العذر، فاكتفت ب�صربه مائة جلدة تفرق على  واإذا مل يكن حم�صًنا عذَّ
املوت  ب�صربه  يتولد  ع�صو  من  كان  ما  اإل  ال�صهوة،  تلك  بلذة  امل�صرتكة  اأع�صائه 
اأن  الذي كان ميكن  الولد  اأن  اإىل  اإ�صارة  مائة  ت�صويه اخللقة، وكانت اجللدات  اأو 
يتولد منه وهو تعر�ض لقتله بالزنا يجوز اأن يعي�ض مائة �صنة، وهو العمر املتاأهل له 
الإن�صان بح�صب تركيب بنيته وبطء منوه، كما قاله بع�ض الأطباء، ولكن تعر�ض 

الع�صجد: الذهب. )م)) ))
ُوِديت: ُدفعت ديَّتها. )م)) ))
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بلوغ  قبل  له  قدر  الذي  باأجله  فيموت  املعي�صة  املوت من حوادث  اأ�صباب  عليه 
�صنة  فيبلغها، فكاأنه جعل يف مقابلة كل  املقدر  اأجله  املدة، وقد تكون هي  تلك 

متاأهل ذلك الولد اأن يعي�صها، جلدة لذلك الزاين الذي اأ�صاعه.

حكمة حد �سارب اخلمر والقاذف بثمانني جلدة

قبل  عقله  اأن  املعلوم  ومن  املائة،  يعي�ض  اأن  متاأهاًل  الإن�صان  كان  ملا  ثم 
بلوغه خم�ض ع�صرة �صنة - �صن البلوغ - غالًبا يف اأول عمره ل يكون معترًبا يف 
ا يف اآخر عمره مبعدل خم�ض  التكاليف ال�صرعية لعدم كماله، كما اأنه ي�صعف جدًّ
�صنوات، لو عا�ض املائة فيكون عقله املعترب الكامل القوي متوفًرا له مدة ثمانني 
�صنة، فاإذا تعر�ض لإخالله ب�صرب اخلمر الذي يعر�صه للذهاب اأو ال�صعف وهو 
اأكرب نعمة ُيعطاها الإن�صان بعد الإميان حتكم عليه ال�صريعة ب�صرب ثمانني جلدة، 
فكاأنها جعلت يف مقابلة كل �صنة من ال�صنني التي تتوفر فيها نعمة العقل جلدة 
واحدة، وت�صري اإليه بذلك العدد باأن النعمة التي تتوفر عليك اأيها ال�صارب للخمر 

يف تلك املدة قد تعر�صت لزوالها، فلذلك جوزيت بهذا اجللد.

ثم اإن الإن�صان قبل �صن بلوغه وهو خم�ض ع�صرة �صنة مل يكن مكلًفا، فال 
ال�صنني اخلم�ض الأخرية من عمره  البالغ، ويف  العر�ض كما ي�صان  اأمر  ي�صان يف 
فيما لو بلغ العمر املتاأهل له وهو املائة نظًرا لنحطاط �صهوته وقواه، قلما ترتاب فيه 
النفو�ض يف اأمر الفاح�صة، في�صتبعد اأن ي�صان يف عر�صه اأي�ًصا يف تلك املدة غالًبا، 
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فبقيت مدة كمال املحافظة على �صرف العر�ض هي ثمانون �صنة من عمر الإن�صان 
الذي هو متاأهل اأن يعي�صه، فلذلك جعلت ال�صريعة حد من يقذف غريه يف �صاأن 
العر�ض ثمانني جلدة، كاأنها ت�صري بذلك العدد اإىل املدة التي يكمل فيها حمافظة 
املقذوف  عر�ض  ل�صني  تعر�صت  اإنك  للقاذف:  تقول  وكاأنها  عر�صه،  على  املرء 
الذي تكمل حمافظته عليه يف تلك املدة من عمره، فجوزيت بذلك اجللد مبقابلة 

كل �صنة بجلدة.

ثم اإن ال�صرائع املتقدمة على ال�صريعة املحمدية بع�صها حكم بالق�صا�ض يف 
القتل وبع�صها حكم بالعفو، وال�صريعة املحمدية جمعت بني احلكمني، فاأجازت 

لويل املقتول اأن يقت�ض من القاتل اأو يعفو، ورغبته بالعفو اأقرب للتقوى.

ال�سريعة املحمدية وال�سرائع ال�سابقة

 وهكذا تراها يف كثري من الأحكام جمعت ما تفرق يف ال�صرائع املتقدمة 
وخل�صت زبدها، وما ذاك اإل لأنها خاتة ال�صرائع، فجعلها اهلل جامعة ملحا�صنها، ثم 
نظر هوؤلء الطائفة اإىل الآداب التي جاءت بها ال�صريعة املحمدية فوجدتها مكملة 
يف كل باب، فقد ا�صتوفت اآداب الأكل، واآداب ال�صرب، واآداب املنام، واآداب 
واآداب احل�صر  املجال�صة،  واآداب  ق�صاء احلاجة،  واآداب  واآداب اجلماع،  الكالم، 
واآداب ال�صفر، واآداب الزوجية، واآداب ذوي الأرحام مع بع�صهم، واآداب اجلريان 
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واآداب الأ�صحاب، واآداب جميع امل�صلمني مع بع�صهم، واآدابهم مع اأهل ذمتهم، 
اإىل غري ذلك مما يعرف من البحث والتمعن يف تلك ال�صريعة.

اأخذ هوؤلء الطائفة يف انتقاد �صيا�صة الر�صول  والبحث عما اإذا كان 
ياأمر ب�صيء يعود عليه اأو على ذريته ب�صالح خ�صو�صي اأم ل. وبيان ما ظهر لهم من 
حكمة اأخذه ال�صفي من الغنيمة قبل ق�صمتها، واإيثاره الفقراء بالإنفاق عليهم، 
وخروجه من الدنيا ومل ُيورِّث عياله �صيًئا من حطامها، وم�صاواته بينهم وبني بقية 
امل�صلمني يف النفقة من بيت املال، واأنه مل ُيو�ِض باخلالفة عنه لأحد من ذريته، 

�ض ذلك لراأي امل�صلمني. واإمنا فوَّ

 اأخذ هوؤلء الطائفة يف انتقاد �سيا�سة الر�سول

ثم اأخذ هوؤلء الطائفة يف انتقاد �صيا�صة حممد ، والبحث عما اإذا كان 
ياأمر ب�صيء يعود عليه اأو على ذريته ب�صالح خ�صو�صي اأم ل، فبعد التنقري والبحث 
عن ذلك بكل دقة مل يجدوا منه   اأمًرا ول يف �صريعته حكًما يرتتب عليه 
اأن  التدقيق  اأو لذريته، وما كان ظاهره ذلك تبني لهم بعد  له  �صالح خ�صو�صي 
ياأخذه  ال�صفّي))) الذي كان  العموم، مثاًل  ِحَكٍم تعود ب�صالح  باطنه مبني على 
من الغنيمة قبل ق�صمتها، اإمنا يخ�ص�ض به نف�صه ظاهًرا يف اأول الأمر تنويًها مبن�صب 
ريا�صته، وهذا معهود ماألوف بني الأتباع واملتبوع، وهو مما ميثل يف النفو�ض عظمة 

فّي: اخلال�ض واملختار من الغنيمة. )م). ال�صَّ  (((
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  املتبوع واأبهته، وهو مق�صود من مقا�صد �صيا�صة الب�صر، ثم اآخر الأمر كان
اأوًل لتح�صيل تلك الأبهة  ي�صرفه يف حوائج الفقراء، فكان اإظهار اخت�صا�صه به 
به على وجه ل  وتو�صعهم  للفقراء  واإي�صاله  الأغنياء عنه  اأيدي  للريا�صة، ولكف 
ذلك  واإنفاقه  عليهم،  برتجيحهم  الفقراء  على  �صغينة  الأغنياء  نفو�ض  يجعل يف 
بل جميع ما كان يرد عليه على الفقراء وامل�صاكني اإل قدر الكفاف له ولعياله اأمر 
متواتر عنه »حتى خرج من الدنيا ومل يورث عياله درهًما ول ديناًرا، بل اأنفق يف 
ال�صدقة كل منقول، ووقف يف �صبيل اهلل ما كان له من عقار«، وقد �صاوى بني 
عياله وعيال اأ�صحابه يف النفقة ال�صرورية من خزينة امل�صلمني، ومل يو�ض باخلالفة 
ين�ض على  اأن  �صاء  ولو  امل�صلمني،  لراأي  فو�ض ذلك  واإمنا  ذريته،  عنه لأحد من 
ذلك ملا خالفه يف ذلك خمالف اإىل اآخر الدهر، واأعظم من ذلك كله اأنه مل يزل 
يو�صي اأهله وجميع اأ�صحابه بالتحرز))) من ولية الأحكام والغرور مبنا�صب الدنيا 

وزخارفها.

حكمة اإباحة تعدد الزوجات

ثم ظهر لهوؤلء الطائفة اأنه  ما دام ر�صول اهلل ومع�صوًما من الظلم واجلور، 
يتزوج  اأن  �صريعته  له  اأباحت  فقد  كرثن،  مهما  الزوجات  بني  العدل  على  وقادًرا 
 منهن ما �صاء من العدد كما كانت الر�صل قبله كداود و�صليمان وغريهما -عليهم 

التحرز: احلذر. )م).  (((
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ال�صالم - ولكن ملا كان من �صاأن الب�صر غري الر�صل العجز عن العدل بني الزوجات 
متى كرثت حجرت �صريعته تزوج اأتباعه فوق الأربع، وكاأنها - واهلل اأعلم - اأباحت 
الن�صاء؛  عدد  عن  النق�ض  معر�ض  يف  الذكور  لأن  الزوجات؛  تعدد  اأ�صل  لهم 
لبقي  التعدد  من  منعوا  فلو  الرتزاق،  وم�صاق  واحلروب  الأ�صفار  ملخاطر  لتعر�صهم 
العدد الزائد من الن�صاء معطالت عن الن�صل، ثم اإن الرجل م�صتعد لأداء الن�صل 
من �صن بلوغه اإىل اآخر عمره ولو عا�ض مائة �صنة، واملراأة تياأ�ض من �صن اخلم�صني اأو 
اخلم�ض واخلم�صني بقطع مادة احلي�ض وفقد البزور من مبي�صها لطًفا من اهلل تعاىل بها؛ 
حيث اإن احلمل والولدة والإر�صاع ت�صعف قوتها، فمقدار ا�صتعدادها للن�صل من 
�صن البلوغ اإىل �صن الإيا�ض خم�ض وثالثون �صنة غالًبا، فلو منع الرجل من التعدد 
لرمبا عطلت املراأة عليه اأداء ن�صله مقداًرا عظيًما من عمره، فاإباحة التعدد له تخل�صه 
من غائلة هذا التعطيل، ومن هنا يظهر �صر جواز الطالق حتى ل تتعطل عليه مدة 
من ا�صتعداده للتنا�صل، فيما لو اأَِي�َصْت))) زوجته اأو كانت عقيًما وهو مل يقدر على 
التعدد في�صتبدل بزوجته غريها، واإن كان العقم منه ل يتعطل عليها ن�صلها )وقد مرت 

حكمة كون الطالق بيد الزوج فارجع اإليها). 

اأنواع  من  بنوع  واحدة  كل  ملقابلة  بالأربع  التعدد  ح�صر  حكمة  وكاأن 
املكا�صب التي يرتزق منها الإن�صان وينفق على زوجته، وهي التجارة وال�صناعة 
والفالحة والإمارة، وقد تكون اإحداها وافرة فتقوم مقام البقية، و�صرطت يف الأربع 

اأي�صت: و�صلت �صنَّ  الياأ�ض. )م).  (((
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بينهما  اجلمع  عليه  حتظر  اثنتني  بني  اجلور  الرجل  خاف  لو  حتى  اأي�ًصا،  العدل 
وتبيح له الواحدة، ولو خاف اجلور على الواحدة بنحو ظلمها اأو عجزه اأو ق�صور 

يده عن الإنفاق عليها حتجر عليه اأن يتزوج الواحدة اأي�ًصا.

لعدم  مبقابلتهن؛  ذكور  فيها  لي�ض  لبالد  جملوبات  الرقيقات  كانت  وملا 
مبا  الت�صري  للمالكني لهن  اأباحت  باخلدمة،  ل�صغلهم  الأرّقاء من نكاحهن  تكن 
فوق الأربع منهن لئال يتعطل ن�صلهن، ومل ُتبح للمملوك اأن ي�صري زوًجا ملالكته؛ 
لأن ُملكها له يقت�صي وليتها وت�صلطها عليه، و�صريورته زوًجا لها يقت�صي وليته 
عدم  يقت�صي  مبكان  املعا�صرة  يف  ال�صيا�صي  التناق�ض  من  وذلك  عليها،  وت�صلطه 

انتظام اأمر الراحة والوفاق بينهما، وهذا خالف مقا�صد هذه ال�صريعة العادلة.

ِحَكم اأربع لتحرمي نكاح اأزواجه  من بعده

ولدى  بعده،  من  اأزواجه  نكاح  حرمت  قد    �صريعته  اأن  وجدوا  ثم 
التدقيق ظهر لهم اأن ذلك حلكم جليلة:

اأوًل: تعظيم �صاأنه ، وتعظيم �صاأن الر�صل بني اأتباعهم اأمر معهود يف ال�صرائع 
تاأبى نكاح  الب�صرية  الأنف�ض  فاإن  اأي�ًصا،  اأدب معه وهو م�صتح�َصن  املتقدمة، ولزوم 
اأزواجهم من بعدهم، ومل جتعل لغريه هذه املراعاة من علماء الأمة وكربائها؛ لئال 

ي�صيق اأمر التنا�صل.
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تزوج  اأبيح  لو  فاإنه  م�صتحقيها،  من غري  اخلالفة  اأمر  التداخل يف  باب  �صد  ثانًيا: 
اأزواجه من بعده  لكان من ينكح واحدة منهن ولو غري اأهل للخالفة ي�صتويل 
على نفو�ض العامة، ويخدع عقولهم باأن معي زوجة ر�صولكم، ويل بذلك احلق يف 
اخلالفة والتقدم على غريي، ثم ي�صند اإليها كل ما يروج مقا�صده عند العامة الهمج 
كما �صوهد نظري ذلك يف تقلبات الدول ممن نكح ن�صاء امللوك بعد موتهم، وا�صتند 

بذلك يف التداخل يف اأمر الـُملك كما ُيعلم من التاريخ.

واحد  لأن كل  بعده؛  من  اأتباعه  بني  الفتنة  باب  به  ذلك لنفتح  اأبيح  لو  ثالًثا: 
منهم يرغب اأن تكون معه زوجة ر�صوله، يتربك بقربها ويتيمن بذريتها، ويحوز اأ�صنى 
ال�صرف، ويفاخر بذلك الأقران، ويتعلم منها ما خفي على كثري من ذوي العرفان، 
ا لهذا الباب حجرت  وبهذا يقع التغاير وتقوم الفتنة بينهم على قدم و�صاق، ف�صدًّ

ال�صريعة هذا الأمر على وجه ال�صواب.

رابًعا: ل �صك اأنه يلحق زوجاته  بنكاح غريه من بعده ما ُيزري))) مبقامهن 
املراأة  الأمة جميًعا؛ لأن  والقدر، وت�صقط عظمتهن من قلوب  الرتبة  انحطاط  من 
التي كانت مع ر�صول اهلل ثم تقرتن ب�صواه ولو اأنه اأعظم رجال الأمة تكون كاملنحطة 
بحديثهن  وترتاب  النفو�ض،  منهن  تنفر  وبذلك  احل�صي�ض،  اإىل  الأَْوج)))  من 
لدخولهن حتت كنف من مل جتب له الع�صمة، فيتخيل للعقول اأنهن يجرين على 

ُيزري: ينتق�ض. )م).  (((
الأوج: القمة والذروة. )م).  (((
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هواه يف اأقوالهن واأعمالهن ويروجن اأفكاره مبا ينقلن عن ر�صول اهلل  )حا�صا 
ح�صراتهن من ذلك، واإمنا هو �صيء تتخيله العقول عند ذلك وترتاب من اأجله)، 
املفيدة    عنه نقلنها  التي  علومهن  من  كثرية  ثمرات  الأمة  تفقد  وحينئذ 
املخالطات  الن�صاء  تلك  بنقل  واأفعاله  اأقواله  من  اأخذت  جليلة،  �صرعية  لأحكام 
له يف اأكله و�صربه ونومه وجميع �صوؤونه يف خلوته ومبا�صرة ن�صائه اإىل غري ذلك، واإن 
غالب هذه الأحكام ل تعلم اإل من جهتهن ولو اقرتن بغريه من بعده لنحطت 
عظمتهن يف الأنف�ض كما قدمنا، و�صعفت الثقة باأخبارهن كما قررنا، ففاتت تلك 
العلوم كما اأو�صحنا، اإىل غري ذلك من احلكم والأ�صرار املنطوية حتت احلكم بذلك 
تلك  مبقابلة  يقوم  ل    بعده  النكاح  من  مبنعهن  اخلا�ض  ف�صررهن  التحرمي، 
الأ�صرار العامة، فلي�ض ذلك احلكم لغاية نف�صية اأو لأفكار منحطة دنية كما اأو�صحه 
البحث والتدقيق، حا�صاه  من ذلك، ما هذا احلكم اإل حم�ض ت�صريع من اهلل 

تعاىل لأ�صرار عالية وحكم �صامية.

احتواء �سريعته على كل ما ياأتي ب�سالح الب�سر

لهم  وظهر  ول�صيا�صته،    ل�صريعة حممد  الطائفة  هوؤلء  انتقاد  مت  فلما 
العظام، قال بع�صهم لبع�ض:  جميع ما تقدم من ح�صن النتظام وبدائع احلكم 
عند  من  �صريعة  هو    حممد  به  جاء  ما  اأن  �صك  ل  يتبع،  اأن  اأحق  احلق 
اهلل تعاىل، واإل فاإن حممًدا رجل اأمي نا�صئ بني الأمة اجلاهلية، مل يفارق اأوطانه 
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اإل اأ�صهًرا قالئل يف �صفر قريب ل ت�صلح مدته لتح�صيل اأقل القليل من العلوم، 
عليه  يعرث  بلده، ومل  املعارف يف مدة حياته يف  اأهل  اأحد من  يجتمع على  ومل 
اأنه عانى تعلم �صيء من ال�صرائع اأو قوانني الدول، فمن اأين له اأن ي�صتنبط عقله 
على  واحتوى  باهرة،  حكمة  بكل  اأحاط  الذي  العجيب  الغريب  الرتتيب  هذا 
كل خ�صلة حميدة فاخرة، وتكفل بانتظام حالة الب�صر و�صالح اأحوالهم وطهارة 
ويدفع  باخلري  عليهم  يعود  �صيء  وبكل  اأ�صرارهم،  وكف  ديارهم  وعمار  نفو�صهم 
عنهم ال�صري))) مع تلك العقائد يف حق رب الربية ال�صاملة من كل خرافة َوَدِنّية، 
ولو كان حممد  وال�صالم؟  ال�صالة  الأنام عليهم  الأخيار هداة  الر�صل  ويف حق 
من اأعقل اخللق واأحذق الب�صر واأكرب الفال�صفة واأعظم ال�صيا�صيني العاملني بو�صع 
نظامات الأمم ملا �صح يف العقل اإمكان الت�صديق باقتداره على الإحاطة بجميع ما 
جاء به اإل اأن يكون مر�صاًل من جانب اهلل تعاىل، وهو الذي هداه اإىل جميع ذلك، 

واأطلعه عليه واأفهمه اأ�صراره واأمره بتبليغه.

فاإنا نرى اأكرب الفال�صفة مهما بلغوا يف املعرفة والإحاطة يف الفنون اإمنا ينبغون 
احلكمة  يف  واأر�صطو  الب�صرية،  ال�صيا�صة  يف  نبغ  جالينو�ض  فهذا  فنني،  اأو  فن  يف 
بكذا،  وفالن  الهند�صة،  يف  واإقليد�ض  الطب،  يف  واأبقراط  والإلهيات،  النظرية 
وفالن بكذا، واأما اأن واحًدا منهم اأحاط بكل فن اأو مبعرفة كل ما هو �صالح للب�صر 

فهو �صيء مل يكن األبتة.

ال�صري: امل�صرة والأذى. )م).  (((
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الب�صر،  بخري  يتكفل  ما  بجميع  اأحاطت  قد  ف�صريعته    حممد  واأما 
َلْتُه  اأم�ّض حاجة واأ�صد لزوًما َف�صَّ مل تغادر منه �صيًئا كما تقدم لنا بيانه، فما كان 
و�صرحته على اأكمل بيان، وما كان اأقل يف الحتياج اإليه ولي�ض من ال�صروريات 
و�صهلت  اأربابه  من  تعلمه  طرق  اإىل  واأ�صارت  اإليه،  رمزت  التهذيبية  اأو  املعا�صية 
ال�صبيل اإليه، من نحو الفنون احل�صابية والهند�صية وال�صناعات ونحو ذلك، يعلم 
هذا الأمر منها من اطلع عليها اطالع الناقد الب�صري ل من نظر اإليها بعني البغ�صاء، 
اأو حلظها بطرف العجلة واأطل على بع�ض مباحثها فظن اأنه اأحاط بها اإحاطة اجلفون 
  باملَُقل، وهو لع�صر مع�صارها ما فهم ول عقل، ف�صّدق هوؤلء الطائفة حممًدا
يف جميع ما جاء به، واآمنوا بر�صالته من عند اهلل، واأ�صبحوا من اأ�صياعه الأخيار 

واأ�صحابه الأن�صار.

 فتح باب لال�ستدلل على �سدق حممد

 ، اأقول: اإن هذه الطائفة قد فتحت بابًا لال�صتدلل على �صدق حممد
يبقى مفتوًحا اإىل يوم القيام، فلكل من كان ياأتي بعد ع�صره اإىل اآخر الزمان اأن 
ي�صتدل كما ا�صتدلت، فيت�صح له الطريق كما ات�صح لها، فاإذا غا�ض يف بحار هذه 
ال�صريعة املحمدية، ونظر فيها نظر الناقد الب�صري املطلق من اأ�صر ال�صمري، عاد بها 

وهو موؤمن، وب�صدق �صاحبها م�صتيقن.
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 ،  ولقد ات�صع ذلك الباب ملن جاء بعد الأع�صر املديدة من بعثة حممد 
�صيما من جاء بعد مرور ثالثة ع�صر قرنًا، فاإنه ف�صاًل عن ات�صاح احلق لديه مبا يف 
تلك ال�صريعة من املزايا الدالة على اأنها من عند اهلل، يجد اأنها مل تزل حمفوظة 
املوارد مطردة القواعد، مل تختل منها قاعدة فيحكم العقل باأن هذه القاعدة مل 
تبق منا�صبة لهذا الزمان، ومل تتخلف ثمراتها ومل تطم�ض اآياتها كما هو م�صلم عند 
ذوي العقول ال�صليمة من داء التع�صب، والختبار اأقوى دليل على ما نقول، ولو 
كانت من و�صع الب�صر لختلت وف�صد نظامها كما تختل نظامات الب�صر مبقت�صى 

اختالف الزمان.



دوام اأحكام �سريعته و�سالحيتها لكل زمان ومكان

ول َيُهولنَّك))) ما يهذي بع�ض احلمقاء حتى ممن ينت�صب اإىل هذه ال�صريعة، 
وهو يف احلقيقة مارق منها مروق ال�صهم من الرمية، قد طم�ض على ب�صريته وعمي 
قلبه، جاهل بحقيقة �صاأنها وعلو مكانها، مل يعلم منها اإل ال�صم، فت�صول له نف�صه 
اخلاملة ويخيل له عقله الفا�صد اأن الزمان قد �صار حمتاًجا لبع�ض قواعد خالف 
الزمان،  هذا  حلاجة  كافية  بقيت  ما  واأنها  �صوابطها،  خالف  و�صوابط  قواعدها، 
فيلتجئ لالأخذ ببع�ض قواعد لبع�ض الأمم اإما هي قا�صرة املنفعة واهية الأحكام 
قواعد  اأ�صل  من  احلقيقة  يف  هي  واإما  جهات،  من  مالت  جهة  من  اأ�صندت  اإن 
تلك ال�صريعة الكاملة، اأخذها اأولئك الأمم واألب�صوها حلة غري حلتها الإ�صالمية، 
اأنها �صيء جديد اخرتعته تلك الأمم و�صمنته بدائع  فيظن ذلك اجلاهل املغرور 
اإليها لظهر  انت�صب  التي  املحمدية  ال�صريعة  املعرفة يف  اأهل  ولو كان من  احلكم، 
له اأن يف هذه ال�صريعة قواعد فا�صلة كاملة وافية باحتياج هذا الزمان وكل زمان، 

ل يهولنَّك: ل يفزعّنك. )م).  (((

الرد على اجلاهلني بالإ�شالم
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اأن  اأو لظهر له  ل تذكر عندها تلك القواعد القا�صرة ول يعباأ بها عند مقابلتها، 
عليها  ا�صتملت  التي  القواعد  الأمم هي من جملة  اأولئك  عند  الكاملة  القواعد 
اأبرزوها ب�صورة غري �صورتها الإ�صالمية، واإذا  اأنهم  ال�صريعة املحمدية، غاية الأمر 
كانوا مل ياأخذوها من ال�صريعة املحمدية فقد �صادف و�صول عقولهم اإليها لأنها 
فكان  اأي�ًصا،  عليها  ت�صتمل  املحمدية  ال�صريعة  اأن  مع  العقول،  م�صتح�صنات  من 
يحكم ذلك اجلاهل اأن قواعد ال�صريعة املحمدية تغني الأمة عن الأخذ ب�صواها، 
اإل اأنه يحتاج يف ذلك للمعرفة يف ال�صريعة املحمدية والتبحر يف اأبوابها، ول يكفي 
جمرد اللمح من طرف �صعيف، فمن اأراد اأن ين�صر قواعد مف�صلة م�صروحة قريبة 
لفهم العامة لت�صلح �صاأنًا من �صوؤونهم، فعليه اأن يكلف علماء ال�صريعة املحمدية 
املتبحرين فيها اأن يجمعوا له منها ما يقوم مبطلوبه ويفي مبرغوبه، فيجيئونه باملطلوب 
الكايف الوايف من تلك ال�صريعة طبق املراد ل�صوالح العباد، كما جرى ذلك عندما 
يف  العدلية  الأحكام  جملة  كتب  جمع  دولته  اهلل  ن�صر  الأعظم  ال�صلطان  طلب 
احلكام  على  الفهم  �صهل  يكون  العلماء،  من  النا�ض  بني  بكرثة  اجلارية  املعاملة 

والأخ�صام، فاأتوا مبا يفي باملراد من ذلك.

ا�ستنباط قواعد الإ�سالح

تراهم خمتلي  ال�صريعة  اإىل هذه  ينت�صب  اأن بع�ض من  اأي�ًصا  يهولنَّك  ول 
النظام فاقدي الآداب فا�صدي ال�صيا�صة عدميي التدبري، فرمبا يتخيل ملن مل يعلم 



الرد على اجلاهلني بالإ�سالم
131(((

حقيقة حالهم، وما جنوه على اأنف�صهم من خمالفة �صريعتهم اأن يقول: كيف اأن 
غاية  وتهذبهم  يتبعها،  من  مب�صالح  تقوم  املحمدية  ال�صريعة  اأن  يدعون  امل�صلمني 
التهذيب، واإنا نرى هوؤلء القوم قد انغم�صوا يف ال�صرور، وتراكمت عليهم اأنواع 
ال�صقاء، مع اأنهم منت�صبون لهذه ال�صريعة؟ فاأين اإ�صالحها وتكفلها بانتظام حال 
اأتباعها؟ فقل له: يا قليل الإن�صاف، من ادعى منا اأن ال�صريعة املحمدية تكفلت 
يجري  فال  والعمل،  بالقتداء  ويخالفها  بال�صم  اإليها  ين�صب  من  باإ�صالح حال 
على اأحكامها ول يتحلى باآدابها، كال واهلل، مل تتكفل هذه ال�صريعة اإل باإ�صالح 
من ت�صك باأحكامها وتخلق باأخالقها وجرى على اآدابها، كما �صرح القراآن الكرمي 
تلك  خالفها يف  من  اأن  ال�صريعة  تلك  اأخربت  وقد  النبوية،  والأحاديث  بذلك 
اإنه يجد من ذلك ما ل  اأنواع ال�صقاء واأ�صناف البالء، حتى  الأمور تتوارد عليه 
يجده غري اأتباعها املنت�صبني اإليها، تبدياًل لنتقام الآخرة بانتقام الدنيا، للردع عن 
املخالفة، وللتذكار بالرجوع اإىل التوبة، ولتمحي�ض ذنوب من يريد اهلل به اللطف 
ل�صفاعة بعد �صفات ح�صنة ترافق تلك املخالفة، فتكون وا�صطة لتكفري الذنوب 

بورود تلك الباليا الدنيوية العاجلة.

اإليها فال  اأ�صرب لك مثاًل ملن يخالف ال�صريعة املحمدية ممن ين�صب  واأنا 
يجد من ثمراتها �صيًئا، فاأقول: هو كرجل عنده مكتبة عظيمة م�صتملة على الكتب 
النفي�صة املحتوية على الآداب والأخالق اجلميلة والأعمال الفا�صلة، وهو ل يفتح 
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منها كتابًا، ول ي�صتفيد منها فائدة، اأيت�صور يف العقل اأن ي�صري ذلك الرجل مهذبًا 
فا�صاًل �صعيًدا مبجرد و�صع تلك الكتب يف جواره وت�صفيفها يف مكتبته وتذهيب 
جلودها وتوقيع اأو�صاعها؟ ل واهلل، ل يكون ذلك الرجل اإل كمثل احلمار يحمل 

اأ�صفاًرا، ل يدري ما هو حامل، ول ي�صتحق اإل ا�صم اجلاهل.

الفرق بني علماء الآخرة وعلماء ال�سوء

غري  الإ�صالم  علماء  من  النا�ض  يعده  ممن  بع�ًصا  نرى  اإنا  قائل:  قال  فاإن 
مهذب الأخالق ول كامل ال�صفات، بل هو متهافت على الدنيا واإدارتها اأكرث من 
بال�صرر،  للب�صر متجاهر  البيداء)))، م�صر  اجلهالء، متكالب عليها تكالب كالب 
فاأي تهذيب ح�صل لهذا ال�صرير من تلك ال�صريعة واأي ثمرة اكت�صبها؟ بل لو مل 

يعد يف �صف العلماء لق�صرت يده عن كثري من ال�صرور.

فاأقول: اإن هذا املذكور مل يدرك من ال�صريعة املحمدية اإل الق�صور، وفاته 
اللغة  علوم  من  �صيًئا  اأتقن  قد  اأمره جتده  فاإذا حققت  الآداب،  وثمرات  اللباب 
العربية التي جاءت هذه ال�صريعة فيها من نحو �صرفها ونحوها وبيانها، مما هو و�صلة 
اإىل فهم ال�صريعة ل هو عينها، ومر مروًرا على كتب ال�صريعة مبقا�صد �صاقطة ونية 
اإىل  بها  ليتو�صل  اأحكام  من  لل�صريعة  ما  على  الطالع  على  م�صمم  وهو  زائفة، 
ال�صياء  يفرقون بني  الذين ل  العوام،  املال احلرام من  اأكل  واإىل  ر�صى احلكام، 

البيداء: ال�صحراء. )م).  (((
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به زخارف  يزين  ما  املحمدية ومواعظها  ال�صريعة  اآداب  والظالم، وقد حفظ من 
الكالم، ل لأن تكون دواء لذاته و�صفاء لبلوائه، فال يتخلق باأخالقها الرفيعة، ول 
مق�صده  فغاية  ال�صنيعة،  اأحواله  مبواعظها عن  ينزجر  ول  البديعة،  باآدابها  يتاأدب 
نوال ما رغبت فيه نف�صه من تلك املقا�صد الدنية، فمثله كطبيب يعلم ت�صخي�ض 
الع�صال، ولو  اإىل ت�صخي�ض دائه  يلتفت  واأدويتها ومعاجلتها، ولكن ل  الأمرا�ض 
التفت اإليه ل ياأخذ دواءه ول ي�صرب على معاجلته، بل همته م�صروفة اإىل جلب 
الأموال من ذوي الأمرا�ض، ول له اإىل مر�صه اأدنى التفات، فباهلل عليك كيف 
ي�صفى هذا الطبيب من دائه الع�صال وهو بهذا احلال من الإهمال؟ اأيكون جمرد 
معرفته علم الطب كافًيا ل�صفاء دائه؟ ل واهلل، اأي�صح عند ذلك اأن يقال اإن علم 
الطب ل ينفع يف �صفاء الأمرا�ض حيث اإن هذا الطبيب مل ي�صف من دائه مع 
علمه بالطب وتركه املعاجلة؟ ل اأخال اأن اأحًدا يتجراأ على ذلك القول الفا�صد اإل 
اأن يكون خمتل العقل، وليعلم اأن من كان بتلك احلال ممن يعد يف �صف علماء 
تدعوهم  واأمثاله  هو  الأنام،  بني  املحمدية  ال�صريعة  مبخالفة  تهتك  وقد  الإ�صالم، 
هذه ال�صريعة بعلماء ال�صوء، وهم اأ�صر على امل�صلمني من اأجهل اجلهالء بل من 
اأمثالهم ون�صخ ظاللهم، واأبدل املوؤمنني  األد الأعداء، قلل اهلل من بني امل�صلمني 
بهم علماء ف�صالء اأتقياء، قادة للحق هداة لل�صدق، مت�صفني بال�صفات الكاملة، 
متخلقني بالأخالق الفا�صلة، حمافظني على اآداب ال�صريعة، متابعني ر�صولهم يف 
واأثابهم على  اأمثالهم،  البديعة، فهوؤلء كرّث اهلل من  املناهج  كل ما �صنه لهم من 
اأعمالهم، وجزاهم عن الأمة املحمدية اأح�صن اجلزاء، فهم علماء الآخرة الذين 
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خ�ص�ض اهلل تعاىل خ�صيته بهم، واأثنى عليهم يف كتابه الكرمي، وعلى ل�صان ر�صوله 
عليه من اهلل اأ�صنى ال�صالة والت�صليم، وهوؤلء يف ا�صتقامة اأحوالهم وجناحهم يف 
اأقوالهم واأعمالهم من اآثار اتباعهم لل�صريعة املحمدية، مل يرتكوا للمعار�ض جماًل، 

ول للخ�صم مقاًل، كما ل يخفى على ذوي الألباب.

التحذير ممن يتحلى ب�سفات العلماء وهم من اأجهل اجلهالء

ُيرجى  الذين  ال�صريعة  علماء  اأنهم  فظن  ال�صوء  بعلماء  اغرت  ملن  اأقول  ثم 
ال�صياطني،  بهوؤلء  اغرتارك  يف  اأعذرك  �صاحبي  يا  اإين  واإ�صالحهم:  �صالحهم 
الذين يزينون ظواهرهم مبا حفظوه من العلوم الر�صمية واألفاظ الأحكام ال�صرعية، 
كل  من  فارغني  اأ�صبحوا  اأخرى  بفرقة  تغرت  اأخالك  فال  نبيًها  كنت  اإن  ولكن 
معرفة، خالني من كل ا�صتقامة، اإمنا هم جهالء اأغرار، تزيوا بلبا�ض العلماء، وحتلوا 
ب�صعار الأتقياء، حيلة على الدنيا، و�صبكة ل�صطياد حطامها، فرتى عليهم عمائم 
كالأبراج وجبًبا كالأخراج، والعلم عند اهلل، ف�صاأنهم )تغيري �صكل لأجل الأكل)، 
وقد يتجراأ بع�صهم على منا�صب العلم من التدري�ض والإفتاء والق�صاء، ويغرت بهم 

همج العامة الذين ل يعلمون الأر�ض من ال�صماء، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون. 

فاإياك اأن حتتج يف مناق�صتك اأيها اخل�صم بهوؤلء امللب�صني، فاإن اآلة تلبي�صهم 
اأنهم كالأنعام بل هم  بها  فيظهر  ا، وينك�صف حالهم بكلمة واحدة،  �صعيفة جدًّ

اأ�صل.
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اأ�صد  الإ�صالمي  الدين  اأهل  ي�صرون  قد  قوم  امللب�صني  بقي من  وقد  هذا، 
ال�صرر، ويروج تلبي�صهم على العامة فيف�صدون عقائدها وهي ل ت�صعر، بل تظن 
بزخارف هوؤلء الدجالني اأنها قد و�صلت اإىل حقائق الأمور، وفازت على العلماء 
الأعالم يف املعرفة، وهي يف �صالل مبني، وحقيقة هوؤلء الدجالني اأنهم يّدعون 
و�صولهم اإىل معرفة علوم واأ�صرار يف ال�صريعة املحمدية تخفى على العلماء الأعالم، 
املعارف  تلك  عن  ويرتجمون  الفالنية،  الو�صائط  ب�صبب  بها  خ�صهم  اهلل  واأن 
املحمدية،  ال�صريعة  قواعد  مبقت�صى  و�صالل  كفر  حم�ض  هي  بعبارات  والأ�صرار 
لكن تلك العبارات ت�صابه بع�ض الكالم الذي ورد عن بع�ض العارفني من علماء 
الدين  منهج  على  احلال  وا�صتقامة  العقيدة  ب�صحة  لها  امل�صهود  ال�صريعة،  هذه 
 املحمدي، وقد اأطلعهم اهلل تعاىل بوا�صطة تقواهم واقتفائهم اآثار ر�صول اهلل - �صلى 
اهلل تعاىل عليه و�صلم - على معارف واأ�صرار يف هذه ال�صريعة مل يطلع عليها غريهم، 
ممن مل يعمل كعملهم، ومل ي�صتقم كا�صتقامتهم، وهي يف احلقيقة ل تنايف ال�صريعة 
املحمدية يف �صيء، بل هي من ال�صريعة، توؤخذ من رموزها وتفهم من اإ�صاراتها، 
غاية الأمر اأن بع�ض تعبرياتهم عنها كانت موهمة ملخالفة ال�صريعة، وما كان ذلك 
اإل ل�صيق الألفاظ اللغوية عن الإف�صاح عنها، فاأ�صبح التعبري يف اأدائها موهًما ما 
التزم  العارفني  هوؤلء  ا�صتقامة  ولثبوت  كذلك،  احلال  ولي�ض  ال�صريعة،  يخالف 
مبا  املحمدية  ال�صريعة  قواعد  يتوهم من كالمهم، وتطبيقه على  ما  تاأويل  العلماء 
يدفع عنهم الريب يف عقائدهم، واأما اأولئك امللب�صون احلائدون عن منهج ال�صتقامة 
ادعوا  فقد  الفانية،  ماآربهم  وبلوغ  �صهواتهم  حت�صيل  على  ال�صاعون  ال�صريعة،  يف 
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منا�صب هوؤلء العارفني، واأ�صبحوا يتكلمون بكلمات ت�صبه كالمهم، وهم عنهم 
مبعزل، ما عندهم من تقواهم ذرة، ول من معارفهم قطرة، فاحلذر احلذر من الركون 
اإىل كالم هوؤلء امللب�صني ال�صالني امل�صلني، وقد كرث عددهم يف هذه الأيام، فكم 
اأف�صدوا من عقائد، وكم اأحلوا من حرام، فعلى كل موؤمن متبع لل�صريعة املحمدية 
اأن يعتقد ما جاء به �صريح القراآن وال�صنة ال�صحيحة، ويعتمد يف كل ذلك كالم 
العلماء الأعالم امل�صلم مبعرفتهم وا�صتقامتهم، من اخلا�ض والعام، ويهجر ما �صوى 
ذلك من و�صاو�ض الأوهام، واهلل يتوىل ُهدانا اأجمعني بحرمة �صيد املر�صلني، اللهم 

اآمني.

الطائفة ال�سابعة: ا�ستدلوا على �سدقه  باإجماع الطوائف 

ال�صتدللت  تلك  اإىل  اأفكارهم  ت�صبق  مل  اجلماهري  اأولئك  من  وطائفة 
  التي و�صلت اإليها اأفكار الطوائف ال�صابقة، ولكنهم تاأملوا يف حال حممد
ويف متابعة اأولئك الطوائف له بعدما كانوا خمالفني، ويف الوجوه والدلئل التي 
اتبعوا  الذين  الطوائف  هوؤلء  اإن  فقالوا:  اإليه،  والنقياد  ت�صديقه  على  حملتهم 
اآراء �صديدة، وعندهم ال�صتعداد  اأنهم عقالء واأ�صحاب   ل �صك  حممًدا 
لال�صتدلل على احلقائق والتو�صل اإىل ال�صواب، ونراهم اأوًل قد نفروا من ت�صديق 
دعوى حممد  غاية النفور، وكذبوه اأ�صد التكذيب، حتى خالنه واأقاربه من 
اأعمامه واأولدهم وع�صريته اأجمعني، ول �صيما منهم من يعتقدون باأديان الر�صل 
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املتقدمني وبني اأيديهم كتبهم املن�صوبة اإىل اأولئك الر�صل، واأخذ جميعهم بتوبيخه 
عن  والكف  عنها،  بالرجوع  وحاولوه  اّدعاها،  التي  الدعوى  هذه  على  وتقريعه 
باأنهم  باإطماعه  عليه  واحتالوا  واعتقاداتهم،  باأ�صنامهم  والطعن  اأحالمهم  ت�صفيه 
اإنهم  ثم  فيه،  هو  عما  رجع  هو  اإذا  بناتهم  اأكرم  ويزوجونه  اأموالهم،  ي�صاركونه يف 
بعد جميع ذلك النفور وكل ذلك المتناع اأخذوا يرتكون عاداتهم املاألوفة لهم 
باأديان  يعتقدون  من  منهم  �صيما  ل  اعتقاداتهم،  ويرف�صون  اآبائهم،  عن  واملوروثة 
الت�صدد  غاية  النفور  ت�صددوا يف  بعدما  هوؤلء  فاإن  املتقدمني،  الر�صل  اإىل  تن�صب 
ت�صًكا مبا لديهم من الدين ال�صماوي والكتب الإلهية، عادوا فاأقبلوا على ت�صديق 
التي  الكتب  �صهادات  من  لهم  ظهر  ما  على  اعتماًدا  الإقبال،  اأح�صن  حممد 
تركوا كثرًيا  وقد  عليه،  فيها  املذكورة  العالمات  وانطباق   ، ب�صدقه  عندهم 
من اأحكام ال�صرائع التي يعتمدونها عندما اأخربهم حممد باأن �صريعته نا�صخة لها، 
ا عليهم، فال يهجرونها  اأن ترك مثل تلك العادات املاألوفة ي�صعب جدًّ ول �صك 
اإل ملوجب قوي وداع قاهر، واإنهم يعلمون قطًعا اأن تركهم لكثري من اأحكام �صرائع 
ر�صلهم املتقدمني اإن مل يكن باأمر اهلل تعاىل ور�صاه ي�صتحقون منه اأ�صد النتقام، 
اأدلتهم التي  نا�صًئا عن حترير  اأن يكون  فاإميانهم مبحمد وت�صديقهم بر�صالته ل بد 
اعتمدوها يف ت�صديقه، ولول اأنها اأدلة قاطعة وبراهني �صاطعة اطماأنت بها نفو�صهم 
واأذعنت))) لها عقولهم وتو�صلوا بها لل�صواب ملا كانوا جروا مبقت�صاها، وملا هجروا 
عقولهم  ولكانت  الأول،  زعمهم  ح�صب  تعاىل  اهلل  لنتقام  وتعر�صوا  ماألوفاتهم 

اأذعنت: ا�صتجابت. )م).  (((
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ويعتمدوا  املخاطرة،  هذه  يخاطروا  واأن  الباطل،  على  يقدموا  اأن  تنعهم  ال�صليمة 
على دليل �صعيف، اأو مييلوا لهوى نف�ض �صيئ العاقبة، ول داعي هناك من نحو 
النفعالت النف�صية التي تدعو يف بع�ض الأحيان اإىل ارتكاب خالف ال�صواب، 
والدينية  الن�صبية  والتع�صبات  النف�صية  النفعالت  من  اأنف�صهم  يف  الذي  بل 
تدعوهم اإىل التكذيب ل اإىل الت�صديق، وحتملهم على الإ�صرار على ما هم عليه 
ل على النتقال عنه، فاتفاقهم جميًعا على ت�صديق حممد ، مع تنوع اأدلتهم 
اأنواًعا خمتلفة الطرائق متفقة على نتيجة واحدة، ل �صك اأنه حجة م�صتقلة تثبت 
دعواه، وتدل على �صدقه، اإذ من املحال الذي ل ي�صدقه العقل ال�صليم اأن يكون 
تلك  وتوفر  واعتقاداتهم  لعاداتهم  املتع�صبني  العقالء  اأولئك  من  التفاق  ذلك 
الأدلة حا�صاًل جميع ذلك بوجه ال�صدفة، ول يقول بال�صدفة يف مثل ذلك اإل 
اأولئك  من  التفاق  هذا  من  لدينا  حت�صل  ما  على  اعتماًدا  فنحن  مكابر،  معاند 
الطوائف، ومن توفر تلك الأدلة، مع اأن ذلك ل يكون بوجه ال�صدفة، قد �صدقنا 
باأنه ر�صول اهلل بال  به، مقرين  ياأمرنا  ما  وامتثلنا جميع  ادعاه،  فيما    حممد

ا�صتباه.

اأقول: ملخ�ض ا�صتدلل هوؤلء الطائفة ب�صورة القيا�ض ال�صتثنائي امل�صتثنى 
هوؤلء  اتفق  ملا  �صادًقا  لو مل يكن حممد  املقدم، هكذا  لينتج  التايل  نقي�ض  فيه 
العقالء املخالفون املتع�صبون على ت�صديقه، وملا توفرت لهم تلك الأدلة، لكن قد 
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اتفقوا على ت�صديقه، وتوفرت لهم تلك الأدلة، فيكون �صادًقا، فاإميان هذه الطائفة 
لي�ض بالتقليد لأولئك الطوائف كما يتوهم، بل هو بال�صتدلل اأي�ًصا كما علمت.

الطائفة الثامنة: الطبيعيون املاديون الدهريون 

مادة  اأن  يعتقدون  اأنهم  اأي  دهريني،  ماديني  طبيعيني  كانوا  منهم  وطائفة 
على  ورتبه  العدم،  من  اأوجده  للعامل  اإله  ل  واأنه  خملوقة،  لي�صت  اأزلية  العامل 
هذا النظام، واإمنا تكّونه على هذه الكيفية امل�صاهدة التي يحار فيها الفكر وتنوعه 
بهذه الأنواع لي�ض اإل من تركب عنا�صره وتفاعلها مبقت�صى نوامي�صه القائمة فيه، 
وحيث مل يعتقدوا بوجود اإله للعامل، فبال�صرورة ل ي�صدقون بالر�صل املدعني اأنهم 
  مر�صلون من عند اهلل تعاىل، الذي هو اإله هذا العامل، فعندما �صمعوا حممًدا
يدعي اإر�صال اهلل تعاىل له، و�صاهدوا اأحوال اأولئك اجلماهري الذين كذبوه اأوًل 
ثم �صدقوه، و�صمعوا بدلئلهم التي ا�صتدلوا بها على �صدقه مع اختالف اأنواعها 
وتخالف طرقها، وما نتج عن ذلك كله من النقالب العجيب يف العامل الب�صري 
اأولئك اجلماهري لعاداتهم وماألوفاتهم ومعتقداتهم، واتباع ذلك الرجل  من ترك 
الأمي الفريد الوحيد الذي قاوم بدعواه اأولئك الألوف ول نا�صر له ول معني، 
اأ�صبابه  حادًثا لي�ض بالقليل ي�صتحق التفات الأفكار وتعن الأنظار والبحث عن 
وكيفية ت�صببه عنها، وانتقاد حقيقة هذا الأمر، هل ح�صل عن ت�صورات يقينية اأو 
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عن تخيالت وهمية؟ تنبهت اأفكارهم، وتيقظت األبابهم، )ومن ي�صمع يخل، ومن 
ي�صاهد يفتكر).

دوافع الطبيعيني يف البحث يف الر�سالة املحمدية

اأقل  نبحث عن  ا، ونحن  اإن هذا احلادث مهم جدًّ لبع�ض:  بع�صهم  فقال 
قليل يحدث يف الكون بالتفتي�ض عن اأ�صبابه ومقت�صياته وحقيقته وغايته، والذي 
اأن يكون  الب�صري ل بد  اأن كل حادث وانقالب يف العامل  تقرر اعتماده عندنا 
نا�صًئا عن مقت�ٍض اقت�صاه كما احلال يف حوادث املادة واآثارها، فاإنه ل اأثر منها اإل 
وهو نا�صئ عن �صبب ومقت�ض يقت�صيه، اأبعد ذلك نغ�ض الطرف عن هذا احلادث 
العظيم من جناح حممد بهذه الدعوى التي ادعاها، واتباع اأولئك اجلماهري الذين 
الب�صري،  التاريخ  يف  نظريه  يقل  الإن�صاين  العامل  يف  انقالب  ح�صل  باتباعهم 

ا وتخميًنا ل علًما وحتقيًقا؟ ونكتفي بقولنا ظنًّ

من  التباع  وذلك  الرئا�صة،  على  حتيل  هي  حممد  من  الدعوى  هذه  اإن 
اأولئك اجلماهري مبني على الأوهام، اأما علينا اأن ن�صتعمل فل�صفة التاريخ ونبحث 
عن الأ�صباب التي اأوجبت هذا النقالب والنقياد لهذا الرجل الأمي الوحيد 
التباع  ذلك  �صبب  نقول يف  فما  الرئا�صة،  على  حتيل  دعواها  اأن  فهب  الفريد؟ 
العادات  من  عليه  هم  ملا  املتع�صبني  الكثريين  الطوائف  اأولئك  من  والنقياد 
فاإن  ذلك،  ي�صح  مل  الع�صبية،  هو  النقياد  هذا  �صبب  قلنا:  فاإن  والعتقادات؟ 



الرد على اجلاهلني بالإ�سالم
141(((

وهذه  والعتقادات،  العادات  من  عليه  هم  ملا  هي  اإمنا  اجلماهري  اأولئك  ع�صبية 
له  ع�صريته  ع�صبية  ال�صبب  اإن  قلنا:  واإن  موافقته،  ل  حممد  خمالفة  تقت�صي 
وطمعها بنواله الرئا�صة اإذا هو جنح يف دعواه، مل ي�صح هذا اأي�ًصا لأنا نرى ع�صريته 
اأ�صد النا�ض خمالفة له عندما قام ُيظِهر دعواه، ومن اتبعه منها فاإمنا كان اتباعه له 
اآخر الأمر بعدما مت جناحه وكرثت اأن�صاره، وقليل منها من اتبعه يف اأول اأمره، وعلى 
هذا احلال فلي�صت ع�صبيتها هي ال�صبب البتة، على اأنه لو فر�ض ع�صبيتها له يف 
اأول اأمره مل تكن لتوؤثر يف انقياد اأولئك اجلماهري الكثرية وهي دونهم يف القوة 
والقتدار ونفوذ الكلمة، فلو اأنه اعتمد عليها وقاوم بها ع�صبيتهم لكان قد عر�صها 
للهالك ولن�صحقت بقوة اأولئك الألوف املوؤلفة، كما يعلم ذلك من الطالع على 

عددها وعددهم ومنزلة اقتدارها واقتدارهم.

واإن قلنا: اإن ال�صبب هو طمع اأولئك اجلماهري يف الثمرات التي حت�صل لهم 
اإذا هم اتبعوه وجنح يف دعواه وبلغ �صلطانه ما بلغ، فال ي�صح هذا اأي�ًصا، فمن اأين 
اأيقن اأولئك اجلماهري اأن حممًدا  ينجح يف دعواه وحت�صل له ال�صلطنة وقد 
قام يف اأول اأمره وحيًدا فريًدا �صفر اليدين من كل �صبب مو�صل للنجاح، ومعر�ًصا 
نف�صه ل�صخرية عموم العامل ون�صبتهم اإياه اإىل احلمق باأنه يدعي دعوى دون نوالها 
خرط القتاد)))؟ فاأي قوم يعتقدون يف رجل اأنه كاذب يف دعواه وهو وحيد فريد 
خال عن الأ�صباب املرجو بها جناحه، ثم يرتكون ما هم عليه من عاداتهم املاألوفة 

دون نوالها خرط القتاد: َمَثٌل ُي�صرب لل�صيء ل ُينال اإل مب�صقة عظيمة. )م).  (((
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جنح  اإذا  باأنه  طمًعا  ويتبعونه  والآخرة  الدنيا  �صالمة  بها  لهم  املرجو  واعتقاداتهم 
اإل املجانني،  باقية؟ ل يفعل ذلك  حت�صل لهم ثمرات فانية، واإن فاتتهم ثمرات 

واأولئك الأقوام جميعهم ل ي�صح يف العقل احلكم عليهم باجلنون قطًعا.

واإن قلنا: اإن ال�صبب هو اخلوف، فال ي�صح اأي�ًصا؛ لأنه مل يح�صل لأولئك 
اجلماهري اأدنى خوف من حممد يف ابتداء اأمره؛ لأنه حينئذ كان فريًدا ل رفاق ول 
�صحب، نعم قد ح�صل خوف لبع�ض من اتبعه، ولكن بعدما مت جناحه وكان له من 
الأتباع الألوف املوؤلفة الذين اتبعوه بدون اأدنى خوف، فهوؤلء ما �صبب اتباعهم؟

واإن قلنا: اإن ال�صبب ف�صاحة ل�صانه و�صحر بيانه، فقد خلب عقول اأولئك 
اجلماهري بقوة نطقه، وموه عليهم احلجج الكاذبة التي اأقامها على �صدقه، فال ي�صح 
عليهم  تالها  ب�صبب حجج  يتبعه جميعهم  اجلماهري مل  اأولئك  لأن  اأي�ًصا؛  هذا 
وزينها لهم بزخارف بيانه، كما يعلم من الرجوع اإىل ا�صتق�صاء ا�صتدللتهم على 
�صدقه، بل بع�ض حججهم ل �صنع له بها، ولي�ض يف قدرته اإقامتها وحت�صيلها، اأيف 
اأولئك  اأن يوجد يف نف�صه ويف اأحواله العالمات املذكورة يف كتب بع�ض  قدرته 
اأنه  واأخربوهم  اإليهم،  اإر�صالهم  �صبق  قد  ر�صل  كتب  اإنها  يقولون  التي  اجلماهري 
اأيف  ؟  فيه  �صاهدوها جميًعا  العالمات، وقد  تلك  فيه  ر�صول توجد  �صياأتي 
يعجز عن جمعها  التي  قراآنه  الفا�صلة يف  ال�صفات  تلك  اأن يجمع جميع  قدرته 
اأكرب الف�صحاء واأعظم الفال�صفة، وهو رجل اأمي تربى بني اأمة جاهلية، ثم يقيمها 
حجة على �صدقه؟ اأيف قدرته اأن يرتب تلك القوانني التي يقول اإنها �صريعة بذلك 
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الرتتيب العجيب الغريب التي يعجز العقول بح�صن انتظامه، وهو على ما فيه من 
الأمية واخللو عن معارف الأمم والطالع على قوانني املمالك والدول، ثم يقيم 
اجلماهري  اأولئك  ف�صحاء  األ�صن  يخر�ض  اأن  قدرته  اأيف  �صدقه؟  على  ذلك حجة 
وبلغائهم عن معار�صة اأق�صر �صورة من قراآنه، حتى اأقر بع�صهم بالعجز، وبع�صهم 
التجاأ اإىل حماربته، وعر�صوا اأنف�صهم لبالء احلروب، ومل ياأتوا باملعار�صة التي هي 

اأ�صهل ما يكون عليهم لو كانت يف اإمكانهم؟ وما ذاك اإل عن العجز عنها.

واإن قال قائل: اإن عجز اأولئك اجلماهري عن املعار�صة ما كان اإل من ت�صلط 
اأق�صر �صورة من  اإنكم تعجزون عن معار�صة  فاإنه عندما قال لهم:  الوهم عليهم، 
واأفعال  بالفعل،  فعجزوا  اأنف�صهم عاجزين،  وت�صوروا  الوهم،  ت�صلط عليهم  قراآين 
الوهم ل ينكر تاأثريها يف العقل الإن�صاين، فال ي�صلم قول هذا القائل، ول يقبله 
على  يت�صلط  اأنه  الب�صر  يف  الوهم  اأفعال  من  نعهده  الذي  لأن  ال�صليم؛  العقل 
جماعة اأو جماعتني، ويف مقام اأو مقامني، ويف يوم اأو يومني، اأو �صهر اأو �صهرين، 
اأما ت�صلطه على جماهري جممهرة، ويف كل مقام وجمتمع، ويف ال�صنني العديدة 
التي تنوف عن ع�صرين �صنة، وعلى اجلماعة احلا�صرين عند ورود �صبب الوهم، 
مبا  اخلرب  بلوغهم  مبجرد  واإمنا  املقام،  ذلك  عن  البعيدين  الغائبني  اجلماعة  وعلى 
جرى مع غريهم يحل بهم من الوهم ما حل باأولئك الغري، فلم يعهد اأن للوهم 
هذا الت�صلط العمومي امل�صتمر يف كل مقام ويف �صنني عديدة، والعقل ال�صليم ل 
ي�صلم اأن للوهم هذه اخلا�صة بدون �صبب خارج عنه يقوى به على ذلك، على اأن 
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الأمور املوهومة ل بد اأن الأفكار على طول الزمن تخل�ض من توهمها، وتك�صف 
حقيقة الأمر فيها ولو بعد حني؛ لأن الأفكار ل حتاول اأمًرا اإل انك�صف لها.

وهوؤلء اجلماهري ل �صك اأنهم مبخالفة حممد وم�صادتهم له حري�صون على 
ك�صف احلقيقة يف �صاأنه واإثبات تكذيبه، ومع هذا مل ي�صلوا اإىل �صيء من ذلك، 
ا ثابًتا مل يظهر فيه اأدنى تاأثري، فاإذن  وبقي اأمر عجزهم عن معار�صة قراآنه اأمًرا م�صتمرًّ
ا، واإن اأورد على منع جواز عموم  ا ل وهميًّ ل يكون ذلك العجز منهم اإل حقيقيًّ
الوهم وا�صتمراره اأن علماء الهيئة القدماء قد كان وهمهم يف دوران الفلك وثبوت 
ا املئات من ال�صنني، يدفع ذلك الإيراد باأن عموم الوهم  ا م�صتمرًّ الأر�ض عموميًّ
وا�صتمراره فيهم كان ل�صبب قوي يدعو اإىل ذلك، وهو ما يعطيه النظر وامل�صاهدة 
املتاأخرين  اأعانت  التي  الآلت  الأر�ض وعدم وجود  و�صكون  الفلك  دوران  من 
على ك�صف احلقيقة )على ما زعموا)، وما نحن فيه ل �صبب معه يوجب الوهم 
على العموم وال�صتمرار، وما �صببه )على زعم اخل�صم) اإل قول حممد لأولئك 
اجلماهري اأنكم تعجزون عن املعار�صة، وهذا ال�صبب لي�ض فيه من القوة ما يقت�صي 
العموم وال�صتمرار للوهم كما هو ظاهر وم�صلم عند املن�صف، فظهر الفرق بني ما 

كان مع القدماء من علماء الهيئة وبني ما نحن فيه.

»اأقول: اإذا كان عموم الوهم وا�صتمراره مقدار ما ينوف عن ع�صرين �صنة 
فعمومه  وا�صتمراره،  عمومه  يقت�صي  قوي  �صبب  بدون  العقل  عند  ُم�َصلَّم  غري 
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وا�صتمراره مقدار ثالثة ع�صر قرنًا بال �صبب قوي يقت�صيهما هما اأبعد عن الت�صليم 
عند العقل ال�صليم مبراحل، فقد مرت اإىل الآن هذه املدة، واملعاندون والأخ�صام 
وافرو  واملن�صئني  وال�صعراء  والبالغة  الف�صاحة  علماء  من    حممد  لدعوى 
العدد، حماولون اإطفاء نور �صريعته ول مانع مينعهم، ومل يزالوا م�صربلني ب�صربال))) 
العجز، ومرتدين برداء ال�صعف عن معار�صة اأق�صر �صورة من القراآن العزيز، ولن 

يزالوا بعد الآن، نقول هذا على روؤو�ض الأ�صهاد، ويف كل ناد«.

اإقناع اأنف�سهم باأنهم مل يحيطوا علًما بجميع احلقائق

وهكذا بقي اأولئك الطائفة يبحثون عن �صبب يكون هو الذي اأوقع اأولئك 
بعد  اأنه  اأنف�صهم  يف  قام  بل  يجدوا،  فلم    باتباع حممد  اخلطاأ  اجلماهري يف 
ا�صتقرائهم يف هذا الباب ل �صبب هناك للغلط، فقالوا حينئذ: هل اأحطنا نحن 
بحقيقة كل ما يت�صوره العقل ويقوم يف الأذهان وكمل علمنا لكل �صيء؟ ل وحق 
ال�صرف الإن�صاين، مل يحط علمنا بجميع احلقائق املت�صورة، بل الق�صم الأكرب من 
نوامي�ض هذا الكون املادي امل�صاهد لنا مل يزل حمجوبًا عنا علمه، وكل يوم يتجدد 
لنا يف تلك النوامي�ض علم جديد، والذي تطمئن به نفو�صنا اأن ما علمناه منها اإمنا 
هو نقطة من بحر يف جانب ما مل نعلمه منها، فاإذا كان احلال كذلك، وكنا منحطني 
هذا النحطاط يف معرفة احلقائق، ومل يتفق لنا الو�صول اإىل درجة الإحاطة مبعرفة 

ال�صربال: كل ما يلب�ض من قمي�ض اأو غريه. )م).  (((
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كل حقيقة تت�صور من هذا الكون، ف�صاًل عن كون الإحاطة لزًما من لوازم ذواتنا، 
فما الذي يوؤمننا اأن تكون هناك يف نف�ض الأمر حقائق وراء هذا العامل املادي مل 
نطلع عليها، ومل نعلم عنها �صيًئا، اإما لعدم بحثنا عنها لن�صراف اأفكارنا وان�صغالها 
يف العامل املادي واعتيادها على ذلك، حتى �صار يتخيل لنا اأنه ل عامل وراء هذا 
التي  فينا  الو�صائط  لفقد  واإما  عليها،  يدل  دليل  على  عثورنا  لعدم  واإما  العامل، 
تو�صل اإىل معرفة عامل غري هذا العامل امل�صاهد لنا، فمن كان منا قبل اكت�صاف 
ال�صدفة  اأبرزتها  حتى  كله  بذلك  وي�صدق  اآثارها،  ويت�صور  يت�صورها  الكهربائية 
وحققتها التجارب، مع اأنها من عامل الطبيعيات؟ ومع ذلك فال نزال عاجزين عن 

م�صاهدتها بالب�صر، غاية الأمر اأننا ن�صتدل على وجودها باإح�صا�صنا باآثارها.

توهني قولهم: ل ن�سدق ب�سيء حتى ندركه بحوا�سنا

على اأن ما ا�صتهر بيننا من القول باأننا ل ن�صدق بوجود �صيء حتى ندركه 
باإحدى حوا�صنا اخلم�ض مل ميكننا التزامه دائًما، بل نخرج عنه عند احلاجة، فهذه 
مادة الأثري قد �صدقنا بها واأثبتناها، ومل يكن اإدراكها باإحدى حوا�صنا قطًعا، واإمنا 
الذي اأجلاأنا لإثباتها احتياجنا اإىل معرفة حقيقة النور، وباإثباتها قلنا: اإن النور هو 
حركة هذه املادة الأثريية ال�صارية يف جميع الكون )الأثري عندهم غاز منت�صر يف 
اخلالء، مالئ خالله �صاكن بذاته ما مل تفعل به بع�ض الأج�صام كالكواكب، فيهتز 
ويتموج بفعلها فيه كما يهتز الهواء من تاأثري اجل�صم به لل�صوت، وينتقل اهتزازه 
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اإىل ع�صو الب�صر فيوؤثر به ويورثه ال�صعور باملرئيات، وقالوا: اإن العوامل اأو القوى 
الكيماوية وهي احلرارة والكهربائية واملغناطي�صية ما هي اإل انبثاق من الأثري، وهو 
الأ�صل الذي يجمع املواد الأربع غري القابلة للوزن يف مادة واحدة، وهي: النور 

وهذه الثالثة).

على اأن هذا القول امل�صتهر بيننا ل ُيعتمد عليه، فاأي مانع من وجود اأ�صياء 
املكرو�صكوبية  باملوجودات  ذلك  وقد حتقق  اإدراكها،  عن  بنف�صها  تعجز حوا�صنا 
التي ل تدرك اإل بالآلت الب�صرية؟ واأي مانع من وجود اأ�صياء ل �صالحية يف 
حوا�صنا لإدراكها ولو بالوا�صطة، بل يحتاج اإدراكها اإىل حا�صة اأخرى مل توجد فينا 
كما يف الأثري املذكور؟ واإذا كانت حوا�صنا يف هذا العجز يف العامل املادي فكيف 

ي�صتبعد عجزها عن اإدراك اأ�صياء يف عامل وراء هذا العامل امل�صاهد لنا؟

اإن  اأو  الق�صور،  اأعظم  املعرفة  �صبيل  قا�صرون يف  اإننا  الإن�صاف  فالإن�صاف 
البتة، فيجوز  العقل غري كاملة  التي يت�صورها  العلم فينا حلقائق الأ�صياء  و�صائط 
يف العقل اأن هناك حقائق كثرية يف نف�ض الأمر مل نزل جاهلني بها وغافلني عنها، 
وخذلنا  الإن�صاف  ن�صرنا  واإذا  ال�صروط،  عدمية  اأو  مفقودة  معرفتها  اإىل  وو�صائطنا 
اإل �صرب  هو  ما  الطبيعيات  وراء عامل  لوجود عامل  رف�صنا  اأن  نرى  العت�صاف 
من املجازفة وحكم بغري دليل؛ لأن غاية ما اأو�صلنا اإليه البحث اأننا مل جند دلياًل 
على وجود عامل وراء هذا العامل، ول دلياًل على ارتباط هذا العامل بعامل وراءه، 
واأما اأنه قام دليل معنا على عدم وجود عامل وراء هذا العامل املادي، اأو على عدم 
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امل�صلم عند كل  املعلوم  الإن�صاين، ومن  �صرفنا  به، فال وحق  العامل  ارتباط هذا 
ذي ب�صرية اأنه ل يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود يف نف�ض الأمر، ول يلزم 
من عدم وجود الدليل عدم وجود املدلول، فال يلزم من عدم وجود الدليل على 
ذلك العامل اأو من عدم وجدانه عدم وجوده يف نف�ض الأمر، هوؤلء القدماء منا 
م�صت عليهم األوف من ال�صنني وهم يبحثون عن ال�صيء الذي ي�صدر عنه الرعد 
لزم من عدم  وما  يعلموا حقيقته،  ال�صحيح، ومل  دليله  اإىل  ي�صلوا  والربق، ومل 
وجدانهم اإياه ول من عدم وجدانهم دليله عدم وجوده يف نف�ض الأمر، وقد وجد 
املتاأخرون دليله وعرفوا حقيقته )وهي الكهربائية على زعمهم)، وهي من لوازم 

الكون الفعالة فيه العجائب.

حتذرهم من اأنهم ل ياأمنون من �سدق دعوى الر�سول

فعلى جميع ما تقدم من ق�صور معارفنا حلقائق الأ�صياء، واإن مل يقم معنا 
ذلك  بقي  فقد  املادي،  العامل  هذا  وراء  وعوامل  حقائق  وجود  عدم  على  دليل 
من جملة  دعوى حممد  اأن  يوؤمننا  الذي  فما  الإمكان،  حيز  الأمر يف  نف�ض  يف 
تلك احلقائق املمكنة الوجود، واأنها موجودة يف نف�ض الأمر، ونحن جنهل حقيقتها 
وحقيتها، ونظنها حتياًل على الرئا�صة، ونظن اأن انقياد اأولئك اجلماهري ملحمد مبني 
على الوهم، ول م�صتند لهم يقيني؟ فما املانع بعدئذ اأن حممًدا �صادق يف دعواه، 
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واأولئك اجلماهري انك�صفت لهم الأدلة التي اأو�صلتهم اإىل ت�صديقه، ونحن ما لنا 
ب�صحتها اأدنى اإملام؟

لهذا  اإله  جانب  من  مر�صاًل    وكان حممد  كذلك،  احلال  كان  واإذا 
العامل، و�صوف يتحقق جميع ما يخرب به، ومن جملة ذلك اأنه ل بد من البعث 
الدائم  بالثواب  اتبع حممًدا  الإله من  الإن�صاين، ويجازي ذلك  للعامل  والن�صور 
ن�صتحوذ  ثمرة  واأي  نكون ح�صلناه؟  �صواب  فاأي  الأبدي،  بالعذاب  كذبه  ومن 
وجّويات  فلكيات  من  العري�صة  الطويلة  علومنا  يف  واأبحاثنا  اأتعابنا  من  عليها 
وجولوجيات ونباتيات وحيوانيات وكيماويات وغري ذلك؟ اأفال يكون حينئذ قد 
ا�صتغلنا بالدين الزائل وتركنا العظيم الدائم، وحق علينا اأن يقال كما يف املثل 
اجلاري: »لقد خ�صرت �صفقتنا«، والذي يهيج اأفئدتنا، ويبعث بنا اإىل اخلوف من 
الوقوع يف �صوء الختيار اأنه اإذا �صح قول حممد واأتباعه يف البعث كان اخل�صار 
علينا، وحق لنا اأن جنري الدموع دًما، واإن �صح قولنا يف عدم البعث وذهاب الب�صر 
بال اإعادة، مل يكن عليهم من اخل�صران اأدنى �صيء، كما قال اأحدهم يف الطبيب 

واملنجم اللذين على اعتقادنا يف اإنكار البعث »�صعر«:

ِكالُهما بيُب  والطَّ ُم  املَُنجِّ اإليُكَما َقاَل  ُقلُت  الأمواُت  ُيْبَعَث  َلْن 
ِبَخا�ِسٍرٍ  َفَل�ْسُت  َقوُلُكما  حَّ  �سَ َعليُكَما اإْن  فاخُل�َساُر  َقْويل  حَّ  �سَ اأَو 
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معتقدات ال�شريعة املحمدية وخمالفتها لعلومهم

ونرتك اجلمود على تكذيب  باحلزم،  وناأخذ  نحرتز  اأن  فال�صواب يف حقنا 
كل ما �صمعناه مما يغاير معارفنا، وناأخذ يف البحث عن دعوى حممد التي ادعاها، 
ذلك،  يف  علينا  �صرر  وال  دالئلهم،  يف  والنظر  له،  اأتباعه  ت�صديق  اأوجب  وعما 
وال مانع مينعنا منه، بل اجلائز اأن يكون عاقبة هذا البحث دفع ال�صرر عنا، فعند 
ذلك �صادق جميعهم على هذا احلكم الذي قر راأيهم عليه لو�صوح دالئله التي 
تقدمت، وانبعثوا بهمة ون�صاط للنظر يف دعوى حممد  والبحث عنها اأهي 
اعتمدوها،  التي  الدالئل  من  له  اأتباعه  ت�صديق  اأوجب  وعما  كاذبة،  اأم  �صادقة 
ليظهر لهم اأهي �صحيحة مو�صلة لهم كما اأو�صلت تلك اجلماهري اإىل ت�صديقه اأم 

فا�صدة فرتتفع بظهور ف�صادها ال�صبهة.

تعاىل  اهلل  عند  من  اأنه  وادعى    حممد  به  جاء  فيما  نظروا  ما  فاأول 
اإله هذا العامل و�صماه �صريعة، فوجدوا فيه كثرًيا مما ينايف علومهم الطبيعية التي 
يعتقدونها وعندهم اأنها من اليقينيات، فمن ذلك ما ورد يف تلك ال�صريعة اأن مادة 
العامل حدثت بعد اأن كانت معدومة، واأن الذي اأوجدها بعد العدم وكون منها 
اأنواع الكائنات على هذا النظام هو االإله، واأنه قادر على مال�صاتها اأو اإعدامها من 
الوجود كما اأوجدها بعد العدم، واأن هذا االإله خلق االإن�صان نوًعا م�صتقالًّ عن 
بقية احليوانات وخلق اأنثاه واأ�صكنهما يف دار ت�صمى اجلنة، ثم اأهبطهما اإىل االأر�ض 
ملخالفتهما ما نهاهما عنه، واأن لالإن�صان نف�ًصا ت�صمى روًحا هي غري ج�صده، واأن 
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لها تعلًقا بج�صده ين�صاأ عنه ح�صول حياته، وعندما تنف�صل عنه يحله املوت، واأن 
وح باقية بعد انفكاكها عنه تدرك وتلتذ وتتاأمل، واأن االإن�صان بعد حلول  تلك الرُّ
اأعماله  على  ويثيبه  به،  الروح  تعلق  ويعيد  االإله،  ذلك  يعيده  وفنائه  فيه  املوت 
اخلريية التي عملها يف مدة حياته يف االأر�ض، ويعذبه على اأعماله ال�صريَّة هناك، 
واأنه يجري نعيمه يف دار خلقها ت�صمى اجلنة وعذابه يف دار خلقها ت�صمى جهنم، 
يدخلهما الب�صر بعد خراب عامل االأر�ض وال�صماوات وبعثهم بعد املوت ويخلدون 
وح باجل�صد وقيام احلياة فيه  فيهما، واأن الذي يقوم به اللذة واالأمل عند تعلق الرُّ
وعندها  االإن�صان،  مثل  اأرواًحا  احليوانات  لبقية  واأن  واجل�صد،  وح  الرُّ هو جمموع 
من االإدراك ما يكفي لتعي�صها، ولي�ض عندها من االإدراك والعقل مثل ما عند 

االإن�صان، فلذلك ُكلف بعبادة ذلك االإله دونها.

واأن ذلك االإله خلق اأج�صاًما نورانية ت�صمى املالئكة قادرة على الت�صكل، 
الب�صرية،  القوى  تعجز عنها  اأفعااًل  وتفعل  نراها، وهي خريية  اأمامنا وال  متر  واأنها 
تبليغهم  يف  بالر�صل  امل�صمني  الب�صر  اأخيار  وبني  االإله  ذلك  بني  الوا�صطة  وهي 
اأوامره، كما اأنه اأوجد اأج�صاًما اأخرى ت�صابه املالئكة املذكورين يف بع�ض خوا�صهم 
اأفعال  على  وقدرتها  االأب�صار  عن  واالحتجاب  الت�صكل  على  االقتدار  نحو  من 
مثلهم، وال خريية �صرفة، وال هي  نورانية  لي�صت  باأنها  تخالفهم  ولكنها  عظيمة، 
ا، واأنه خلق �صبع �صموات فوقنا  وا�صطة بني ذلك االإله وبني الر�صل، وت�صمى ِجنًّ
ا  مملوءة باملالئكة، واأنه ينزل املطر من ال�صماء، واأنه خلق ج�صًما كبرًيا ي�صمى كر�صيًّ
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اأكرب منه فوقه ي�صمى عر�ًصا، واأن بيننا وبني  اآخر  فوق تلك ال�صماوات، وج�صًما 
ا، واأن جميع ما  تلك االأج�صام م�صافة عظيمة، واأن امللك يقطعها مبدة ق�صرية جدًّ
يحدث يف هذا العامل يف اأر�ض اأو �صماء اأو يف داري اجلزاء فهو بق�صائه وتقديره، 
اأي باأن يعلمه ويريده ويربزه اإىل الوجود بقدرته، وقد خلق ج�صًما كبرًيا ي�صمى 
لوًحا وج�صًما اآخر ي�صمى قلًما الإثبات ما يكون وت�صطريه، ال عن حاجة اإىل ذلك، 

ثم جميع ما يقت�صيه فهو بخلقه، يوجد ويكون، ال خالق �صواه.

َبات باالأ�صباب، وجعل االأوىل تن�صاأ عن الثانية،  واأنه واإن يكن قد ربط املُ�َصبَّ
اإمنا  االأ�صياء  وجميع  امل�صبب،  بخلق  ويعقبه  ال�صبب  يخلق  للثنتني،  اخلالق  فهو 
يوجد تاأثريها امل�صاهد لنا بخلقه واإيجاده، وال �صيء يوؤثر بطبعه اأو بقوة اأودعت فيه، 
واأنه موجود قدمي دائم، ي�صتحيل عليه العدم، واحد اأحد يف ذاته و�صفاته، غني 
عن كل ما �صواه، مفتقر اإليه جميع ما عداه، ال ي�صبه �صيًئا من جميع املوجودات، 
وال ي�صبهه �صيء منها، مريد اأمت االإرادة، عامل اأكمل العلم، يعلم ما كان وما يكون 
وما هو كائن، ال يعزب عن علمه �صيء، قادر على كل �صيء من اجلائز العقلي 
مهما كان عظيًما ج�صيًما، حي مت�صف ب�صفات الكمال التي تليق به، منزه عن 
�صفات النق�صان، اإىل غري ذلك مما وجدوه يف تلك ال�صريعة املحمدية مما يخالف 
معتقداتهم التي اأو�صلتهم اإليها علومهم، اأو مما ال تدل عليه تلك العلوم بح�صب 
ما و�صلت اإليه عقولهم، فكادوا عند ذلك ينفرون عن عزمهم الذي عزموا عليه 
على  اجلمود  اإىل  ويرجعون  اأمرها،  وتبني    حممد  دعوى  عن  البحث  من 
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التكذيب، لوال حكمهم ال�صابق الذي اأجمعوا عليه من اأن ال�صواب يف حقهم 
اأجلاأهم  ملا  باحلزم  واأخًذا  اخلطاأ،  يف  الوقوع  من  ًزا  حترُّ اأمرها  وتبني  عنها  البحث 
يت�صورها  بكل حقيقة  اإحاطتهم  وعدم  معارفهم  الق�صور يف  ظهور  من  ذلك  اإىل 
اأواًل عن  ثابتني على العمل مبوجب ذلك احلكم، وقالوا: لنبحث  العقل، فبقوا 
من  املاأخوذة  العتقاداتنا  خمالفة  حممد  �صريعة  يف  وجدناها  التي  امل�صائل  هذه 
علومنا، اأو ال دليل يف علومنا عليها، قبل اأن ننظر يف االأدلة التي اعتمدها اأتباعه 
يف ت�صديقه، فلعله يظهر لنا ف�صاد ما جاء يف �صريعته من تلك امل�صائل ب�صبب بحثنا 
وُنكفى  االأمر،  اأول  من  لدعواه  فيكون دح�ًصا  ذلك  اأتباعه  لدى  ويتربهن  فيها، 
موؤونة البحث يف اأدلة اأتباعه اأو �صواها، لكن خطر لهم عند ذلك اأننا اإذا اأخذنا يف 
البحث عن هذه امل�صائل فيما بيننا رمبا ي�صعب علينا ظهور ال�صواب الحتمال اأن 
املراد بها غري ما يتبادر اإىل الفهم، اأو يكون له وجه �صحيح يطابق علومنا ونحن ال 
ندركه، فاالأَْوىل اأن جنتمع مع عامل من علماء اأتباع حممد ونذاكره يف هذه امل�صائل 
ونطلب منه بيانها، فاإما اأن يظهر لنا ف�صادها، واإما اأن يظهر لنا �صحتها، وباملذاكرة 

مع ذلك العامل ال ي�صعب علينا فهم املراد منها.

اعتمادهم على املذاكرة مع عامل حممدي و�شرحهم ملذهبهم

 فاجتمعوا مع عامل من علماء اأتباع حممد  من اأ�صعفهم فهًما واأقلهم 
علًما، ف�صرحوا له ق�صتهم وما اعتمدوا عليه من املفاو�صة معه يف تلك امل�صائل، 



154154
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

هذا  يف  واعتقاداتكم  مذهبكم  ملخ�ض  اأواًل  يل  فا�صرحوا  �صئتم  اإن  لهم:  فقال 
التي  امل�صائل  وبني  ذلك  بني  اأجد  فلعلي  الكائنات،  هذه  وجود  واأ�صل  العامل 
تنكرونها يف �صريعة حممد  توفيًقا، اأو اأظهر لكم ف�صاد بع�ض ما تعتقدونه اأو 
غري ذلك مما يرفع اخلالف من البني، اأو اأنف�صل عنكم �صفر اليدين، فا�صت�صوبوا 
هذا الراأي منه، وقالوا له: ا�صمع خال�صة مذهبنا وما اأو�صلتنا اإليه علومنا، اعلم 
اأن لقدمائنا يف اأ�صل هذا العامل وتكون تنوعاته من �صماويات واأر�صيات مذاهب 
َقرَّ عليه االأمر االآن، وك�صفه لنا االختيار والدليل، اأن اأ�صل  �صتى، ولكن الذي 
هذا العامل من �صماويات واأر�صيات اأمران: املادة وقوتها )حركتها(، وهما قدميتان 
فهي  املادة  اأما  االأخرى،  اإحداهما عن  انفكاك  ُيت�صور  ال  االأزل،  من  متالزمتان 
القوة فهي  واأما  اأب�صط ما ميكن ت�صورها،  الَهُيويل)1( يف  املالئ اخلالء، وهو  االأثري 
املتغرية يف  ال�صفات،  املتخالفة يف  الذات،  املتماثلة يف  الفردة،  اأجزائها  حركات 

االأ�صكال، ونقول: اإنه لي�ض لتلك احلركة �صبب اإال نف�صها.

ثم اإن االأجرام ال�صماوية وهي الكواكب والكائنات االأر�صية من جمادية 
تكن  مل  اأن  بعد  وحدثت  حركتها،  بوا�صطة  املادة  من  تكونت  ونباتية  وحيوانية 
اإدراك  حلركتها  وال  للمادة  ولي�ض  ال�صرورة،  مبقت�صى  علته  عن  املعلول  حدوث 
خم�صو�صة  كيفيات  على  االأجزاء  تلك  ع  َفِبَتَجمُّ منها،  �صيء  تكوين  يف  وق�صد 
ح�صل مادة �صدميية اأي اأج�صام �صغرية، وجتمعت على بع�صها بنامو�ض)2( اجلاذبية، 

الهيوىل: اأ�صل ومادة ال�صيء التي يتكون منها. )م(.  )1(
نامو�ض: قانون. )م(.  )2(
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فكانت  اأخرى،  نوامي�ض  مبقت�صى  والتهبت  حمورها،  على  ودارت  كرة  وتكونت 
تلك الكرة هي ال�صم�ض، ثم اأخذت بقية الكواكب تنف�صل عنها مبقت�صى دورتها، 
عليها،  نحن  التي  اأر�صنا  جملتها  ومن  حماورها،  على  وتدور  كرات،  وتتكون 
ق�صرتها  تربد  اأخذت  الزمان  من  مدة  حماورها  على  ودورانها  انف�صالها  بعد  ثم 
وتتكون طبقاتها، وتتولد املعادن واحليوانات والنباتات ب�صبب حركة اأجزاء املادة 
لدينا حدوث  ثبت  وقد  وكيفيات خم�صو�صة،  ن�صب  بع�صها على  وجتمعها على 
اأن  وذلك  االأر�ض،  طبقات  علم  باكت�صافات  يكونا  مل  اأن  بعد  والنبات  احليوان 
االأر�ض  طبقات  من  اإليها  و�صلنا  طبقة  اآخر  اأن  لنا  اأظهرت  االكت�صافات  تلك 
خالية من احليوانات والنباتات واآثارهما، واأنه مر على االأر�ض زمن لي�ض فيها من 
االأج�صام احليوية �صيء، وبعد ذلك اأو�صلنا البحث واالكت�صاف وم�صاهدة اأعمال 
الكيمياء اإىل اأنه بتجمع اأجزاء املادة بوا�صطة حركتها تكونت العنا�صر التي تزيد 
املعادن  تكونت  ن�صب خم�صو�صة  على  وامتزاجه  بع�صها  وبتجمع  ال�صتني،  على 
واالأج�صام احليوية، واأول مكون لهذه هو مادة زاللية مكونة من عدة عنا�صر بني 
برتوبال�صما)1(  �صميناها  والتوالد،  واالنق�صام  االغتذاء  قوة  لها  وال�صائل  اجلامد 
االأج�صام  منها  ترتكب  التي  اخلليات  تكونت  وبانق�صامها  االأول(،  املكون  )اأي: 

الع�صوية، وحدث بتجمعها اأب�صط احليوانات واأب�صط النباتات.

الربوتوبال�صما/ الربوتوبالزما: املواد احلية يف اخللية. )م(.  )1(
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وما احلياة اإال ظاهرة من ظواهر تفاعل تلك العنا�صر وامتزاجها الكيماوي، 
ولي�صت �صيًئا اآخر حتل يف اجل�صم كما يقول به احليويون منا، ولي�ض للحيوان ُروح 
غري حياته هذه، ثم اأخذت تتوالد وتتكاثر تلك احليوانات والنباتات الب�صيطة مبا 

الزمها من اأربعة نوامي�ض:

الأول: تباين االأفراد، فكل فرد ال ي�صابه اأ�صله متاًما، ومن جملة التباينات الذكورة 
واالأنوثة.

اأخرى،  بتباينات  االأخذ  مع  فروعها  اإىل  االأ�صول  من  التباينات  انتقال  الثاين: 
فحدث عن ذلك بني االأفراد القوي وال�صعيف، واملتحمل للكوارث اخلارجية وغري 

املتحمل، والذي تنا�صبه الظروف والذي ال تنا�صبه.

الثالث: تنازع البقاء بني االأفراد، فيهِلك ال�صعيف وغري املتحمل والذي ال تنا�صبه 
الظروف، ويبقى ما هو بخالف ذلك.

واالأكمل،  لالأح�صن  وحفظها  الطبيعة  اختيار  وهو  الطبيعي،  االنتخاب  والرابع: 
اإليه  و�صلت  ما  اإىل  والنباتات  احليوانات  و�صلت  ال�صنني  من  املاليني  فبكرور)1( 
اإن  حتى  االأربعة،  النوامي�ض  هذه  على  واجلري  اال�صطرارية،  املادة  اأجزاء  بحركة 
االإن�صان نف�صه ما هو اإال حيوان من جملة احليوانات، ترقى يف التح�صني باالنتخاب 
الطبيعي حتى بلغ ما هو عليه االآن، ومبقت�صى م�صابهته للقرد ال ميتنع اأن يكون قد 

فبكرور: فبمرور. )م(.  )1(
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ا�ْصُتقَّ هو واإياه من اأ�صل واحد، واأخذ هو يف الرتقي عنه حتى فاق عليه، وهو من 
اأحدث االأنواع احليوانية، فوجوده من زمن حمدود مباليني من ال�صنني معدودة، واإن 
كان اأنواع كثرية وجدت قبله مباليني كثرية، وما عقله واإدراكه االإن�صاين اإال فعل 
من اأفعال مادته بتفاعل اأجزائها املتحركة وعنا�صرها املمتزجة، واإن يكن اأ�صل املادة 
واحلركة خالًيا عن العقل واالإدراك، ثم اإن عقله ال يخالف عقول بقية احليوانات اإال 

بالكم، وال يخالفها يف الذات واحلقيقة.

ثم بقية امل�صائل التي وجدناها يف �صريعة حممد  من بعث االإن�صان 
بعد املوت، ووجود دار للنعيم ودار للعذاب، ووجود املالئكة واجلن، وال�صماوات 
والعر�ض والكر�صي واللوح والقلم، واأفعال املالئكة العظيمة واأمثال ذلك )اأي من 
امل�صائل التي تقدم ذكرها( فاإنه ال دليل يف علومنا عليها فال نعتقدها، بل البع�ض 
منها ترف�صها علومنا وتدل على ا�صتحالتها؛ الأنها خارقة للنوامي�ض الطبيعية التي 
وجدناها يف الكائنات، فعدم اعتقادنا بها �صربة الزب)1(، هذا مذهبنا باالإجمال، 
وهو اآخر ما َقرَّ عليه راأي اجلمهور منا مع�صر الطبيعيني، فهات ما عندك اأيها العامل 
العامل  ذلك  لهم  قال  ذلك  فعند  ال�صامعني،  من  لكالمك  ونحن  املحمدي، 

املحمدي:

رب لل�صيء الالزم الواجب. )م(. �صربة الزب: َمَثٌل ُي�صْ  )1(
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الربهان على اإبطال ِقَدم املادة وحركتها

يف  اإياي  واختياركم  املحمدي  ديني  اأن  االإن�صانية  يف  اإخواين  يا  اعلموا 
املفاو�صة الإظهار احلق هما اأمران يوجبان علّي متحي�ض الن�صح لكم، والتدقيق يف 
اإظهار احلق، ولكن عليكم اأن ت�صغوا اإىل كالمي وتعوا ما اأقول بدون تع�صب وبغري 
ي�صرت  كما  احلقيقة،  �صم�ض  عنها  وي�صرت  الب�صرية،  يعمي عني  ذلك  فاإن  جمود، 
على  واجلمود  ملذهبكم  التع�صب  تركتم  فاإذا  النهار،  �صم�ض  الب�صر  عن  الغمام 
قَّني)1( لل�صمائر،  اعتقاداتكم، واأخل�صتم �صمائركم من اأَ�ْصر هذين االأمرين املُ�ْصرَتِ
فاإين اأ�صرح لكم ما يظهر احلق ظهور ال�صم�ض يف رابعة النهار )اإن �صاء االإله الذي 

ال اأعتقد فاعاًل يف الوجود �صواه(.

الذي �صرحتموه يل،  ال�صادق يف مذهبكم هذا  التاأمل  بعد  اإين  فـاأقول: 
اأ�صا�صه هو اعتقادكم بقدم املادة، فحيث اعتقدمت قدمها مل يلجئكم  اأن  وجدت 
ال�صماوية  تنوعاتها  وجدمت  وحيث  اأحدثها،  اإله  بوجود  االعتقاد  اإىل  االأمر  ظاهر 
واالأر�صية، وثبت عندكم اأنها حادثة، ومل ت�صلم عقولكم بحدوثها عن نف�ض املادة 
اأجزائها  اإثبات حركة  اإىل  احتجتم  لذلك  للعقل �صالحيتها؛  يظهر  ال  اإذ  فقط، 
الفردة، وبنيتم على املادة وتلك احلركة تكون تلك التنوعات، ولو اأنكم اعتقدمت 
وجودها  ورجح  اأحدثها  اإله  بوجود  االعتقاد  اإىل  االأمر  الأجلاأكم  املادة  بحدوث 
على عدمها، ثم متى نظرمت بعد ذلك اإىل تنوعاتها كنتم تقولون حينئذ: اإن ذلك 

امل�صرتقني: امل�صتعبدين. )م(.  )1(
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االإله الذي اأحدث املادة هو الذي اأحدث تنوعاتها، اإذ ال موجب الإثبات من�صئ 
لها �صواه، ومل حتتاجوا اإىل اإثبات حركة اأجزاء املادة وتتج�صموا القول باأن تلك 
التنوعات ن�صاأت عن املادة واحلركة بوجه ال�صرورة بدون ق�صد وال روية وال اإدراك 
وال تدبري، حتى بلغت ما بلغته من النظام العجيب الغريب الذي يحكم �صريح 

العقل باأنه حمتاج اإىل اأمت القدرة واأكمل العلم واأ�صمى احلكمة والتدبري.

فالذي اأراه يف هذا املقام اأين اإذا اأقمت لكم الربهان على اإبطال قدم املادة 
من  اأحدثها  اإله  بوجود  االعتقاد  اإىل  حينئذ  احلال  واأحوجكم  حدوثها،  واإثبات 
العدم، واأو�صلكم ذلك اأن تنوعاتها هي بفعل ذلك االإله، واأنها تدل على كمال 
قدرته وعلمه وحكمته وتدبريه، ال ي�صعب عليكم بعد ذلك الت�صديق ب�صيء من 
بقية امل�صائل التي وجدمتوها يف ال�صريعة املحمدية خمالفة العتقاداتكم ومرفو�صة 

مبقت�صى علومكم.

فاعلموا اأين وجدت يف مذهبكم املتقدم ثالث ق�صايا اعتقدمتوها اعتقاًدا 
بثبوتها  الت�صديق  ميكن  ال  اأنها  يظهر  ال�صديد  بالنظر  �صاأنها  يف  وبالتاأمل  جازًما، 
جميًعا يف نف�ض االأمر، اإذ بع�صها الذي ثبوته قطعي بامل�صاهدة يقت�صي الت�صديق 

بثبوته اأن ال ي�صح الت�صديق بثبوت البع�ض االآخر.

اأجزائها  املادة وقدم حركة  قلتم بقدم  اأنكم  فالق�شية الأوىل من تلك الق�شايا: 
الفردة، واأنهما متالزمتان من االأزل، ال تنفكان عن بع�صهما.
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ال  واأر�صيات  �صماويات  من  املادة  تنوعات  بحدوث  قلتم  اأنكم  الثانية:  الق�شية 
�صيما االأنواع احليوية منها، فاإن اكت�صافاتكم لطبقات االأر�ض األزمتكم باحلكم اأن 
اأنواع احليوانات والنباتات قد حدثت يف االأر�ض بعد اأن مل تكن، وقدرمت حدوثها 
باملاليني من ال�صنني، وحكمتم مبقت�صى ذلك اأن االإن�صان من اأحدثها؛ حيث اإن 
اآثاره مل توجد اإال يف الطبقات العليا من االأر�ض، ومل يوجد له اآثار يف الطبقات 
ال�صفلى، وذلك يدل على تاأخره يف احلدوث، وقد اأخلفتم يف تقدير مدة حدوثه 

كما وجدته يف كتبكم.

الق�شية الثالثة: اأنكم قلتم: اإن جميع التنوعات للمادة قد حدثت عنها بوا�صطة 
حركة اأجزائها املالزمة لها من االأزل على وجه ال�صرورة، ومبقت�صى النوامي�ض التي 
اكتنفتها، ومل يكن للمادة وال حلركتها اختيار يف ذلك وال اإرادة، واملعنى يف ذلك 
املادة وحركتها  التنوعات حدثت عن  اأن  ال�صابق  به يف كالمكم  كما هو م�صرح 
حدوث املعلول عن علته، فالتنوعات معلول وهما علة لها )العلة يف احلقيقة عندهم 
هي احلركة، ولكن ملا كانت ال تنفك عن املادة وال تنفك املادة عنها، حتى قالوا: 
ال تت�صور اإحداهما بدون االأخرى، اعتربتا ك�صيء واحد هو العلة، واإمنا جاز هذا 

للتالزم احلا�صل بينهما(.

اإذا تقرر جميع ذلك فاعلموا اأن كل عقل �صليم يحكم �صريًحا باأن ال�صيء 
ال يتخلف عن علته امل�صتلزمة له األبتة، فاإن كانت علته حادثة كان هو حادًثا عقبها 
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بدون تاأخر، واإن كانت قدمية كان هو قدميًا تابًعا لها يف القدم ال يتاأخر عنها اأي�ًصا، 
واإال لزم وجود العلة بدون املعلول، وهو حمال.

علة  هما  اللتني  وحركتها  املادة  بقدم  قولكم  اإن  فاأقول:  هذا  ثبت  اإذا 
التنوعات الكونية من جماد ونبات وحيوان يلزم منه قدم هذه التنوعات املعلولة 
لهما، واأنتم ال تقولون بقدمها ح�صب ما ثبت يف علومكم الطبيعية واكت�صافاتكم 

لطبقات االأر�ض.

واإن قلتم: اإن لزوم هذه املعلوالت لهذه العلة ال يلزم منه ا�صتكمال الوجود 
دفعة واحدة الرتباط العلل واملعلوالت بع�صها ببع�ض، وحتول بع�صها اإىل بع�ض، 
فاحلياة مثاًل ي�صتحيل اأن تظهر قبل اأن يكون املاء، واملاء قبل تكّون عن�صريه وهما 
منه  يتاألف  املادة على كون  اأجزاء  اجتماع  قبل  وهما  واالأك�صجني  الهيدروجني 
ذلك، فوجود احلياة يتوقف على وجود املاء ولو حلظة قبلها، ففي قيا�ض اأي عقل 

ي�صح وجودها ووجود �صائر املركبات مًعا.

اأجزائها  وحركة  املادة  وهي  العلل  هذه  من  االأوىل  العلة  كانت  اإذا  قلنا: 
حادثة يلزم لها مدة بح�صب نوامي�ض الن�صوء الذي تقولون به الأجل ا�صتعدادها 
واجتماع االأجزاء على كون تتاألف منه العنا�صر، ثم املاء، ثم احلياة، وال ي�صح يف 
قيا�ض العقل ح�صب تلك النوامي�ض اأن توجد احلياة قبل املاء، واملاء قبل العنا�صر، 
والعنا�صر قبل جتمع اأجزاء املادة )هذا على �صبيل املجاراة لعقولهم، واأما يف عقول 
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اأتباع حممد - عليه ال�صالة وال�صالم - في�صح ذلك؛ حيث يحال فعله على قدرة 
االأوىل قدمية كما زعمتم، فكيف  العلة  اإذا كانت  واأما  القادر على ذلك(،  االإله 
ي�صح احلكم باأن تلك املعلوالت لها حادثة مع اأن علتها موجودة من االأزل؟ فما 
كذا  مدة  اإىل  حدوثها  اأخر  الذي  فما  باال�صطرار  ح�صولها  توجب  علتها  دامت 
مليونًا من ال�صنني؟ والأي �صيء مل توجد قبل ذلك؟ واإن قلتم: حتى ا�صتعدت 
العلة حلدوث املعلوالت، فاقت�صى احلال مدة كذا مليونًا لال�صتعداد، قلنا لكم: 
ومِلَ مل يح�صل اال�صتعداد قبل تلك املدة التي عينتموها له مع اأن العلة االأوىل 
ذلك؟  بعد  اأحدثه  �صيء  واأي  اأخره؟  الذي  وما  اأي�ًصا؟  له  مقت�صية  هي  القدمية 
نقول  املعلوالت ومدة اال�صتعداد حلدوثها  ترقيتم يف تطويل مدة حدوث  وكلما 

ا. لكم: ومِلَ مل يكن احلدوث واال�صتعداد قبل ذلك؟ وهلم جرًّ

باال�صطرار  االأوىل  العلة  عن  نا�صئ  اال�صتعداد  اأن  �صك  ال  اأنه  وامللخ�ض 
فيكون كمعلول لها، وتلك العلة قدمية، فيلزم اأن يكون قدميًا، ويتبعه قدم التنوعات 
املعلولة، واإال يلزم وجود العلة يف االأزل بدون املعلول، وهو حمال، فاإما اأن تقولوا 
بقدم تلك التنوعات املعلولة، وتكذبوا ما ثبت يف علومكم الطبيعية واكت�صافاتكم 

لطبقات االأر�ض، واأنتم ال تقولون بذلك.

زمانًا  فخ�ص�صتا  باالختيار،  فاعلتان  وحركتها  املادة  اإن  تقولوا:  اأن  واإما 
حلدوث التنوعات، واأنتم اأي�ًصا ال تقولون بذلك، وتنكرونه اأ�صد االإنكار كما راأيته 
باأن لكل جزء من  اأن بع�صكم يقول به، يلزم عليه القول  يف كتبكم، ولو فر�ض 
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اأجزاء املادة علًما واإدراًكا يوؤهله اأن يتخابر به مع بقية االأجزاء على كيفية اجتماعها 
معه ليح�صل النوع الفالين اأو النوع الفالين خمابرة تق�صر عنها خمابرة جمل�ض 
اأخر ترد على ذلك  واإ�صكاالت  ال�صيا�صي،  العامل  ال�صيوخ يف  االأعيان وجمل�ض 

يطول بنا ال�صرح اإن اأوردناها االآن.

واإما اأن تبينوا �صبًبا لتاأخر تلك التنوعات عن علتها وتكونها من كذا مليونًا، 
وال اأرى عندكم من بيان ذلك عيًنا وال اأثًرا، ودونه خرط القتاد.

واإما اأن تقولوا بحدوث املادة وحركتها التي تزعمونها، وهو املطلوب، ونظم 
الدليل بوجه االخت�صار هكذا: لو كانت علة التنوعات وهي املادة وحركتها قدمية 
لكان اال�صتعداد لها قدميًا، ولو كان اال�صتعداد قدميًا لكانت التنوعات قدمية، لكن 
التنوعات غري قدمية، فلم يكن اال�صتعداد قدميًا، وملا مل يكن اال�صتعداد قدميًا مل 

تكن العلة املذكورة قدمية، وهو املطلوب.

حادث،  اال�صتعداد  اإن  ذلك(:  على  جترتئون  اأخالكم  )وال  قلتم  اإذا  ثم 
اال�صتعداد  وقبل  لكم:  اأقول  قدميتان،  املادة وحركتها  ولكن  والتنوعات حادثة، 
املادة االأزل وهي  املادة وحركتها تفعالن يف االأزل؟ وكيف مير على  ماذا كانت 
متحركة حركة عقيمة غري منتجة؟ وما الذي هياأ لها بعد ذلك العقم املمتد االأزيل 
الغري املحدود اأن ينتج عنها ذلك اال�صتعداد من زمن حمدود، ثم تلك التنوعات 
كذلك؟ وال اأخال اأن عندكم جوابًا غري ال�صكوت، فاحلق بعد ذلك كله اأن املادة 
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وحركة اأجزائها التي تزعمونها وتثبتونها لتفهموا كيف تنوعت االأنواع حادثتان، 
وجدتا بعد اأن مل تكونا.

ثم هاهنا اأدلة اأخرى برهانية تدل على حدوث املادة، ولكنها لي�صت مبنية 
باإيراد واحد منها ح�صن ظن بكم  باأ�ض  على اكت�صافاتكم كالدليل املتقدم، وال 
اأن عقولكم ال تق�صر عن فهمه واالإذعان له، ال �صيما اإذا وفيتم بوعدكم برف�ض 
التع�صب الذي تاأملته منكم، وذلك اأنه ال يخفى اأن املادة ال تخلو عن �صورة تقوم 
بها، وال ميكن اأن يت�صور وجود املادة خالية عن كل �صورة )كما اأنه ال ميكن اأن 
يت�صور وجودها خالية عن التحيز واأخذ قدر من الفراغ(، فال بد اأنها تكون ذات 
اأو حيوانية؛ ولذلك  نباتية  اأو  اأو معدنية  اأو عن�صرية  اأو �صدميية  اأثريية  اإما  �صورة، 
اأب�صط  يف  كانت  منها  االأنواع  تنوع  قبل  هو  الذي  االأول  وجودها  اإنها يف  قلتم: 
التي  احلركة  نا�صئة عن  اإمنا هي  املادة  تلب�صها  التي  ال�صور  واأن  ت�صوره،  ما ميكن 
باأنكم مل تعتربوها يف  تتحركها، واأن احلركة واملادة غري منف�صلتني، فهذا �صريح 
اإن كل  ثم  ذلك،  تقبل  ال  عقولكم  الأن  ال�صور؛  خالية عن جميع  احلني  ذلك 
�صورة تقوم يف املادة ال �صك اأنها حادثة الأنها تزول ويطراأ عليها العدم، ولو كانت 
اأب�صط �صورة كال�صورة التي فهم من كالمكم اأنها كانت للمادة قبل تنوع اأنواعها؛ 
الأنه �صوهد عدمها وخلفها ال�صور النوعية بعدها، وكل ما يطراأ عليه العدم ويقبله 
ذاته  الأن  اإما  قدمه  الأن  �صياأتي  كما  يزول  ال  القدمي  الأن  القدم؛  عليه  ي�صتحيل 
الأن  واإما  الذاتي،  القدم  وهو  نف�صه،  اإال  �صبب  له  لي�ض  اأنه  اأي  تقت�صي وجوده، 
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علة قدمية غري ذاته تقت�صي وجوده، وهو القدم غري الذاتي، وغري ذلك ال يت�صور 
قائًما  اآخر  �صيء  اأو  ذاته  �صواء  ال�صيء  لوجود  املقت�صي  دام  وما  قدميًا،  يكون  اأن 
وحا�صاًل، فكيف ميكن طروء العدم والزوال على ذلك ال�صيء؟ فالقدمي بنوعيه ال 

ميكن طروء العدم عليه وال يقبله األبتة.

اأن  للمادة حادثة فال ميكن  الالزمة  الطور  ما دامت  فنقول:  تقرر هذا  اإذا 
تكون املادة قدمية؛ الأنا اإذا ترقينا اإىل اأب�صط �صورة كانت يف املادة ال ميكن يف العقل 
اأن تكون قبلها �صورة اأب�صط منها نقول: هذه ال�صورة حادثة بدليل قبولها العدم، 

فقبل حدوثها ماذا كان حال املادة؟ 

ا�صتحالة  ملا تقدم من  اإنها كانت بدون �صورة، وهو حمال  اأن تقولوا:  فاإما 
وجود املادة بدون �صورة.

واإما اأن تقولوا: اإنه قبل هذه ال�صورة كانت �صورة اأب�صط منها، وهو خالف 
املفرو�ض من اأن هذه ال�صورة هي اأب�صط ما ميكن من ال�صور، ولي�ض فوقها اأب�صط 

منها.

واإما اأن تقولوا: اإن املادة قد حدثت مع هذه ال�صورة، فتكون حادثة ال قدمية، 
وهو املطلوب.
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وبعبارة اأخرى نقول: اإن املادة ملزومة لتلك ال�صورة اأو ملا خلفها من ال�صور 
النوعية التي اأتت بعدها، وتلك ال�صور وما خلفها الزمة ال تنفك عن املادة كما 
بني العلة واملعلول، وحينئذ يقال: لو كانت املادة امللزومة قدمية لكانت هذه ال�صور 
الالزمة قدمية؛ لعدم جواز انفكاك الالزم عن امللزوم، لكن هذه ال�صورة لي�صت 
بقدمية بدليل قبولها العدم، فاملادة لي�صت بقدمية اأي�ًصا، اإذ اإن رفع التايل يقت�صي 

رفع املقدم كما هو مربهن عليه يف املنطق، ويدركه كل ذي عقل �صليم.

ثم بعد متام ما تقدم نقول: اإن احلادث ال بد له من اأمر يحدث عنه، ويرتجح 
فيلزم  واإال  الوجود،  نور  اإىل  العدم  ظلمة  من  به  ويخرج  عدمه،  على  وجوده  به 
الرتجيح بال مرجح، وهو من املحاالت البديهية، واإن اأف�صى بكم احلال اإىل القول 
بجواز الرتجيح بال مرجح، فاأقول لكم: اإذا �صمعتم رجاًل يقول: اإين راأيت ميزانًا 
اأدق املوازين التي اخرتعها الب�صر، وهو مت�صاوي الكفتني يف الثقل، وبينما  من 
كفتاه متوازيتان اأو الي�صرى مائلة وبالغة مبيلها اإىل االأر�ض ب�صبب ما اإذا رجحت 
اليمنى على الي�صرى حتى �صدمت االأر�ض، وارتفعت الي�صرى اإىل غاية ما ميكن 
من ارتفاعها، وقد ح�صل ذلك بدون مرجح للكفة الراجحة، ال قوة حيوان، وال 
م�صادمة هواء، وال ج�صم اآخر �صقط فيها، وال �صيء من جميع ما ي�صلح لرتجيحها، 
العناد ال  بلغتم درجة من  اأنكم  اأعلم حينئذ  فاإين  القائل  فاإن �صدقتم قول هذا 
ي�صوغ عندها املحاورة معكم، واإن مل ت�صدقوه وقلتم: اإن ذلك من املحال، قلت 
لكم: هذا هو الرتجيح بال مرجح الذي قدمت لكم اأنه من املحاالت البديهية، 
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وال فرق بني هذا املثال وبني جميع ما يت�صور من احلقائق �صواء كانت ح�صية اأو 
واإذا  للمتاأمل،  ظاهر  هو  اجلميع كما  بال مرجح حمال يف  الرتجيح  اأن  عقلية يف 
اإىل  اأنف�صكم كثرًيا ما تلتجئون  تنبهتم لكثري من حماوراتكم يف علومكم جتدون 
هذا االأ�صل وهو ا�صتحالة الرتجيح بال مرجح عند حماججة)1( اأخ�صامكم، فاإذا 
ادعى �صخ�ض اأن احلادث الفالين الطبيعي قد وجد بدون �صبب نتج عنه ووجود 
فلتة من فلتات الطبيعة تقولون له: هذا غري ممكن، والتحقيق عندنا اأن ما ي�صمى 
فلتة اإمنا هو بح�صب الظاهر حيث مل يعلم �صببه، ويف احلقيقة ال بد اأن يكون وجوده 
عن �صبب ونامو�ض من النوامي�ض الطبيعية قد خفي علينا، فكالمكم هذا هو عني 
االعتماد على ا�صتحالة الرتجيح بال مرجح، وبهذا ظهر اأنكم تقولون بهذا االأ�صل 
وال تنكرونه، واإمنا اأطلت لكم يف تقريره مع بداهته وو�صوحه؛ الأين راأيت بع�ض 
نا�صئة عن  �صعفائكم ينكرونه ويقولون: ال مانع من الرتجيح بال مرجح، وقاحة 
اجلهل ال يرتكبها اإال كل بليد قا�صر القوى العقلية، اأ�صبه النا�ض بال�صوف�صطائية 

املنكرين حقائق االأ�صياء حتى امل�صاهدات زاعمني اأنها خياالت.

الربهان على وجود اإله للعامل

هذا، فاأتباع حممد  بعدما ثبت عندهم اأن املادة حادثة باأدلة كثرية؛ 
واأ�صول  اكت�صافاتكم  ينا�صب  حيث  به  وخ�ص�صتكم  هنا  لكم  قدمته  ما  منها 

حماججة: جدل. )م(.  )1(
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عقولكم،  على  فهمها  ي�صعب  مقدمات  على  يتوقف  ال  وا�صح  اأنه  اأو  علومكم، 
وثبت عندهم اأن الرتجيح بال مرجح حمال، قالوا: ال بد من �صيء حدثت عنه 
تلك املادة وترجح به وجودها على عدمها، وهذا ال�صيء ال بد اأن يكون موجوًدا؛ 
الأن املعدوم ال يوجد عنه �صيء ما ال ا�صطراًرا وال اختياًرا كما هو بديهي عند 
هي  التي  املادة  عنه  ن�صاأت  الذي  ال�صيء  هذا  وجود  بوجوب  فاعتقدوا  العقل، 
اأ�صل العامل با�صتحالة عدمه؛ المتناع حدوث املوجودات عن املعدوم، والمتناع 
ْوه اإله العامل، ثم قالوا: اإن هذا االإله ال بد اأن يكون  اجتماع الوجود والعدم، و�َصمَّ
اإىل ما يحدث هو عنه؛ المتناع الرتجيح بال  قدميًا، واإال فلو كان حادًثا الحتاج 
ا، فيلزم اإما الدور واإما الت�صل�صل،  مرجح، وهكذا يقال فيما حدث عنه، وهلم جرًّ
وكل من الدور والت�صل�صل حمال، فما اأدى اإليهما وهو حدوث ذلك االإله يكون 

حمااًل، واإذا ا�صتحال حدوثه وجب اأن يكون قدميًا.

اأما الدور فهو توقف وجود كل من ال�صيئني على وجود االآخر، فيلزم اأن 
ظاهر  وهو  ذاته،  وجود  قبل  يوجد  اأن  فيلزم  �صببه،  وجود  قبل  ُوِجَد  منهما  كالًّ 
البطالن، فلو قلنا: اإن االإله الذي توقف عليه وجود املادة توقف وجوده عليها اإما 
بال وا�صطة، واإما بوا�صطة باأن توقف وجوده على �صيء اآخر، وذلك ال�صيء االآخر 
توقف وجوده على وجود املادة، فيلزم اأن املادة وجدت قبل وجود ال�صيء الذي 
كان �صبب وجودها، فيلزم اأنها وجدت قبل ذاتها، وهو ظاهر البطالن، وال يقول به 

عاقل، وهذا هو الدور احلقيقي الذي ال �صك يف بطالنه.
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واأما الدور املعي الذي هو عبارة عن توقف �صيئني على بع�صهما؛ الأنهما 
معلوالن لعلة واحدة كوجود النهار و�صياء الكون املعلولني لطلوع ال�صم�ض، فهو 

غري حمال، ولي�ض كالمنا فيه.

واأما الت�صل�صل فهو ترتب اأمور وتعاقبها يف جانب االأزل ال نهاية لها، واإمنا 
حكم العقل با�صتحالته ال�صتلزامه عدة حماالت، وما ي�صتلزم املحال يكون حمااًل، 
وقد ذكر اأتباع حممد  يف كتبهم جملة اأدلة على بطالنه مف�صلة م�صروحة، 
ذلك  ينا�صب  مما  ونذكر  منها،  الأفهامكم  يقرب  ما  على  هنا  نقت�صر  نحن  ولكن 
دليلني، فنقول: ال �صك اأن كل عقل �صليم يحكم اأنه من اأجلى البديهيات اأن 
العدد الناق�ض ال ي�صاوي يف عدة اأفراده العدد الزائد عليه، وهو ظاهر اال�صتحالة، 
ويحكم باأن املقدار الذي يكون حم�صوًرا بني حا�صرين ال بد اأن يكون متناهًيا، 
واجتماع كونه حم�صوًرا بني حا�صرين وكونه غري متناه حمال، فاإذا �صلمتم هذين 

احلكمني، وال �صك يف ت�صليمكم اإياهما لبداهتهما فاأقول:

اأوًل: لو جاز وقوع الت�صل�صل وهو تعاقب اأمور ال نهاية لها يف جانب االأزل ل�صاغ لنا 
اأن نفر�ض �صل�صلتني من تلك االأمور، اإحداهما مبتداأة من هذا الزمان، واالأخرى 
عدد  الثانية يف  على  زائدة  تكون  االأوىل  اأن  �صك  وال  مثاًل،  �صنة  باألف  قبله  من 
اأن ن�صقط من االأوىل  اأعني  اأمر من كل منهما،  اأمر  باإ�صقاط  ناأخذ  خم�صو�ض، ثم 
ا، فاإما اأن تفنى واحدة من ال�صل�صلتني دون  واحًدا، ومن الثانية واحًدا، وهلم جرًّ
االأخرى، وهو خالف املفرو�ض، واإما اأن تفنيا مًعا، فقد بطل عدم التناهي يف جانب 
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فيلزم  منهما،  واحدة  تفنى  ال  اأن  واإما  املطلوب،  وهو  الت�صل�صل،  هو  الذي  االأزل 
للزائد عليه حمال،  الناق�ض  العدد  اإن م�صاواة  قلنا:  للزائدة، وقد  الناق�صة  م�صاواة 
فقد ظهر اأن عدم تناهي االأمور يف جانب االأزل الذي هو الت�صل�صل ي�صتلزم املحال 

فيكون حمااًل.

وثانًيا: لو كان الت�صل�صل جائًزا ل�صاغ لنا اأن نفر�ض خطني يخرجان من نقطة ب�صورة 
�صاقي مثلث ذاهبني اإىل غري نهاية، فاأجزاوؤهما مبنزلة اأمور متعاقبة يف جانب االأزل غري 
متناهية، ثم نفر�ض امل�صافات التي بينهما خطوًطا متتد كلما امتد اخلطان املذكوران 
هكذا، فاإذا قلنا بعدم تناهي اخلطني يلزم منه عدم تناهي امتداد امل�صافات بينهما 
التي اعتربناها خطوًطا، فال بد اأن نقول بوجود خط من تلك اخلطوط غري متناه، وهو 
حم�صور بني حا�صرين، اإذ ال �صك اأن تلك امل�صافات حم�صورة بني حا�صرين، وهما 
اخلطان، وقد قدمنا اأن املقدار الذي يكون حم�صوًرا بني حا�صرين ال بد اأن يكون 
متناهًيا، واجتماع كونه حم�صوًرا كذلك مع كونه غري متناه حمال، فما اأدى اإليه وهو 

عدم تناهي اخلطني املفرو�صني الذي هو الت�صل�صل حمال.

وا�صتحالتهما  والت�صل�صل  الدور  اإبطال  يف  لكم  حررته  فيما  تاأملتم  فاإذا 
واأنعمتم النظر ظهر لكم اأن ذلك االإله الذي هو م�صدر املادة ال ميكن اأن يكون 
حادًثا عن �صيء اآخر، واإال يلزم اإما الدور فيما لو رجعنا وقلنا اإن وجوده متوقف 
على وجود املادة، واإما الت�صل�صل فيما اإذا قلنا اإن وجوده متوقف على وجود �صيء 
ا اإىل غري النهاية، وكل من الدور  اآخر، وال�صيء االآخر متوقف على اآخر، وهلم جرًّ
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والت�صل�صل حمال كما تقدم، فما اأدى اإليهما وهو كون ذلك االإله حادًثا يكون 
احلدوث  بني  وا�صطة  ال  اإذ  قدميًا،  يكون  اأن  وجب  ا�صتحال حدوثه  واإذا  حمااًل، 

والقدم، وقدمه هو املطلوب.

اإثبات وجوب بقائه تعاىل واإرادته وقدرته وعلمه

ثم بعد ثبوت قدم ذلك االإله يقول اأتباع حممد : اإن قدمه ما هو اإال 
اآخر غري ذاته،  اأمر  اإما ذاته فهو قدمي لذاته، واإما  الأمر يقت�صي وجوده يف االأزل، 
فهو قدمي لغريه، وال دليل على اأنه قدمي لغريه، وال داعي اإليه، ولو قيل به النتقل 
الكالم اإىل ذلك الغري، هل هو قدمي لذاته اأو لغريه؟ وهكذا، فيلزم اإما الت�صل�صل 
وهو حمال، واإما االنتهاء اإىل قدمي لذاته، فعالم الهرب منه، فاحلق اأن يقال: اإن 
ذلك االإله قدمي لذاته؛ اأي اأن ذاته تقت�صي وجوده من االأزل )نظري ذلك قولكم: 
اإن مقت�صى احلركة الأجزاء املادة هو نف�ض احلركة ال مقت�صى لها �صواه كما راأيته 
يف كتبكم، فال ت�صتغربوا هذا القول باأن االإله قدمي لذاته، مبعنى اأن ذاته تقت�صي 
وجوده(، وحينئذ فيقال: ما دامت الذات التي تقت�صي وجود االإله قائمة، فال 
ال�صيء مع عدم  لوجود  املقت�صي  قيام  يلزم  واإال  والزوال،  العدم  نقبل  اأن  يجوز 
وجود ذلك ال�صيء وفنائه، وهو حمال، فثبت بهذا اأن ذلك االإله ي�صتحيل عليه 

العدم والفناء، ويجب له البقاء، فهو باق اإىل غري نهاية.
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ثم يقولون: اإن هذا االإله الذي هو م�صدر املادة اإما اأن يكون حدوث املادة 
اأن يكون حدوثها عنه  واإما  اإرادة واختيار،  بدون  وال�صرورة  ة)1(  يَّ الِعلِّ بطريق  عنه 
بطريق االإرادة واالختيار، اأي اأنه هو الذي اأراد وجودها واختاره، وعني له الوقت 
الذي وجدت فيه، ال جائز اأن يكون حدوثها عنه بطريق العلية؛ الأنه لو كان ذلك 
وهو قدمي للزم اأن تكون املادة قدمية، ويتبعها قدم التنوعات اإذ حيث ال اختيار وال 
اأن تكون حادثة  املعلولية، فال يجوز  بطريق  اإال  التنوعات  فلم تكن  اإرادة هناك، 
متاأخرة عن علتها، وقد ثبت حدوث كل من املادة وتنوعاتها، فلم يكن حدوث 
باإرادته واختياره  اأنها حدثت  اإال  املادة عن ذلك االإله بطريق املعلولية، فلم يبق 
مريد  االإله  ذلك  اأن  بهذا  ثبت  فقد  فيه،  اأوجدت  الذي  الوقت  لها  وتخ�صي�صه 

خمتار، وجبت له االإرادة وا�صتحال عليه �صدها وهو الكراهية واال�صطرار.

خطاأ اإحالة تنوع الأنواع اإىل حركة اأجزاء املادة

ثم اإن ذلك االإله باإرادته لوجود تلك املادة قد رجح وجودها على عدمها 
يكون  ال  فهو  العدم  من  واإبرازها  الوجود  نف�ض  اإحداث  واأما  زمانه،  وخ�ص�ض 
باالإرادة، وقد قلنا اإنه ال يكون بطريق العلية، فال بد اأن يكون بطريق ال�صنع والفعل، 
فتلك املادة ما حدثت اإال بفعل ذلك االإله و�صنعه، قابلة لتلك التنوعات املحرية 
لالأفكار، وحينئذ يقول اأتباع حممد : اإن ذلك االإله الذي اأوجد تلك املادة 

ة: ما اأ�صاف ال�صارع احلكم اإليه وناطه به، ون�صبه عالمة عليه، كجعل ال�صرقة مناًطا لقطع اليد. )م(. يَّ الِعلِّ  )1(
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)الغام�صة احلقيقة على عقول فال�صفة الب�صر كما يظهر من االطالع على االختباط 
االأنواع  تلك  اإىل  تنوعت  التي  حقيقتها(  وك�صف  حتديدها  كتبهم يف  الواقع يف 
التطور  قابلة  الغريبة من �صماويات واأر�صيات جمادية ونباتية وحيوانية،  العجيبة 
من طور اإىل طور، واال�صتحالة من �صورة اإىل �صورة، ال �صك اأنه قادر اأكمل القدرة، 
وعامل اأمت العلم، �صواء كان هو الذي نوع تنوعات املادة اإىل اأنواعها، وطورها اإىل 
اأطوارها، واأوجد منها تلك الكائنات الغريبة، مع ذلك االإحكام العجيب، كما هو 
اعتقاد اأتباع حممد ، اأو اأنه اأوجد املادة ال�صاحلة لتلك التنوعات والتطورات 
مبوجب النوامي�ض القائمة بها وحركة اأجزائها الفردة كما تقولون اأنتم من اأن تلك 
فعلى  خم�صو�صة،  نوامي�ض  على  جارية  اأجزائها،  حركة  عن  ح�صلت  التنوعات 
الذي  الأن  وعلمه؛  قدرته  كمال  على  القاطعة  الداللة  حت�صل  االأمرين  من  كل 
يوجد �صيًئا ب�صيًطا ثم يقلبه اإىل اأنواع ال تعد وال حت�صى، وي�صتخرج منه الغرائب 
والعجائب مع غاية االإتقان واالإحكام، اأو الذي يوجد �صيًئا ب�صيًطا قاباًل مبقت�صى 
نوامي�ض قائمة فيه اأن يوؤول اإىل انقالبه اإىل اأنواع تفوق احلد غرابة متقنة حمكمة، 

ال ي�صك عاقل بوجوب قدرته وعلمه وا�صتحالة عجزه وجهله.

مثاًل اإذا راأينا �صاعة من ال�صاعات التي ي�صتعلم بها الوقت، وكل منا يعرف 
ما حتتوي عليه من الرتكيب العجيب املبني على قواعد هند�صية وقيا�صات نظامية 
�صانًعا  لها  اأن  نعلم  فكما  االإحكام،  ونهاية  ال�صبط  غاية  ميكانيكية يف  ونوامي�ض 
�صنعها واأتقنها، نعلم قطًعا اأن ذلك ال�صانع ما �صنعها اإال وهو ذو قدرة كافية ل�صنعها، 
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وذو علم كاف الإتقانها واإحكامها، �صواء كان هو الذي �صنع اأجزاءها وركبها حتى 
مت عملها، اأو هو �صنع اأجزاءها على طريقة ترتكب هي بها ويتم عملها، ولو قيل لنا: 
اإن الذي �صنع هذه ال�صاعة رجل اأعمى اأ�صم مقطوع اليدين والرجلني، جاهل 
اأبرت ال يدري �صيًئا من علم الهند�صة، وال �صيًئا من فن امليكانيكيات، لكذبنا ذلك 
القائل اأ�صد التكذيب، ومل تذعن له عقولنا باأقل الت�صديق، وقلنا: اإن من ي�صدق 

هذا القول هو اأحمق احُلَمَقاء.

هذا، ثم اأقول لكم: اإنكم ملا مل تهتدوا اإىل العلم بوجود من اأوجد املادة، 
واعتقدمت قدمها، ثم راأيتم تنوعاتها وتطوراتها التي حدثت فيها بعد اأن مل تكن، 
ومل تهتدوا اأي�ًصا اإىل العلم بوجود من اأحدث تلك التنوعات والتطورات احتجتم 
اإىل البحث عن موجب ن�صاأت عنه تلك التنوعات، اإذ العقل ال يقنع اأنها حدثت 
�صالح حلدوثه، وجمرد  �صبب  له من  بد  املادة مبجردها؛ الأن كل حادث ال  عن 
املادة لي�ض كذلك، فبعد ُهيامكم يف كل واد قلتم: اإن اأجزاء املادة الفردة املختلفة 
االأ�صكال متحركة حركة اأزلية، وب�صبب تلك احلركة اأخذت جتتمع تلك االأجزاء 
على كيفيات واأو�صاع �صتى، فنتجت تلك التنوعات، فاأقنعتم عقولكم باأن تلك 
احلركة هي �صبب تلك التنوعات مع اأنكم مل تروا تلك االأجزاء ال بالعني املجردة 
اإح�صا�ض  اأدنى  لكم  يح�صل  ومل  تروها(،  )ولن  للمرئيات  املعظمات  باأكرب  وال 
جمرد  هو  وبحركتها  بها  القول  اإىل  اأجلاأكم  الذي  واإمنا  حت�صوا(،  )ولن  بحركتها 
احتياجكم اإىل فهم كيف تنوعت تلك االأنواع، وما اكتفيتم بذلك حتى قلتم: 
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باجتماعها مع  اإنه  تقولوا  اأن  اأ�صكااًل متغايرة حتى ي�صح لكم  اإن لتلك االأجزاء 
تغاير اأ�صكالها تظهر االأنواع وال�صور، واأنتم مع ذلك كله مل تروا نف�ض االأجزاء، 
االحتياج  عليه  حملكم  وتقدير  فر�ض  ذلك  كل  بل  اأ�صكالها،  روؤية  عن  ف�صاًل 
طاملا  التي  قاعدتكم  تركتكم  قد  هاهنا  فاأنتم  االأنواع،  ح�صلت  كيف  فهم  اإىل 
ن�صمعكم تطنطنون بها، وهي اأنكم ال ت�صلمون اإال بالذي يوؤديكم اإليه االإح�صا�ض 
وامل�صاهدة، فرناكم هنا قد التجاأمت اإىل اال�صتدالل بالدليل النظري العقلي بدون 
اإح�صا�ض وال م�صاهدة، ونحن ال ننكر عليكم هذا الطريق من اال�صتدالل العقلي، 
»اإنا ال  قولكم:  اأن  نذكركم  ولكن  االأ�صاطني)1(،  احلكماء  لنا وجلميع  فاإنه طريق 
نعتمد اإال على االإح�صا�ض وامل�صاهدة« قول مل يتم لكم اجلري عليه )ولن يتم(، 
واإن قلتم: اإن احلال اأجلاأنا هنا حيث قد �صاهدنا اآثار تلك االأجزاء وحركتها وهي 
و�صائر  نحن  لكم: وهكذا  نقول  موؤثرها،  االآثار على  بتلك  وا�صتدللنا  التنوعات، 
اأهل امللل ن�صتدل على وجود اإله للعامل مب�صاهدة اأثره، وهي هذه الكائنات، فِلَم 
نراكم ت�صت�صعبون فهم ا�صتداللنا وي�صهل عليكم ا�صتداللكم، مع اأن ا�صتداللنا 

هو املقبول عند العقل كما �صياأتي بيانه؟

االأ�صاطني: العظماء. )م(.  )1(
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اإثبات وجود الإله ل يحتاج اإىل اإثبات م�شدر اآخر

هذا، ثم نرجع اإىل �صدد ما كنا فيه، ونقول: واأما اأتباع حممد  فلما 
ثبت عندهم حدوث املادة، وثبت اأن لها حمدًثا اأحدثها واأوجدها من العدم على 
ذلك  اإرادة  بذلك  عندهم  وثبت  والتطورات،  التنوعات  قبول  من  عليه  هي  ما 
املوجد وقدرته وعلمه، مل يحتاجوا بعد ذلك اإىل اأن يلتم�صوا اإثبات �صيء اآخر غري 
ذلك املوجد الأجل فهم كيف تنوعت تلك االأنواع، فقالوا: اإن ذلك االإله املوجد 
للمادة على ما هي عليه من قبول التنوعات، املت�صف باالإرادة والقدرة والعلم، هو 
الذي نّوع من املادة بعد اإيجادها تلك االأنواع، وابتدع هاتيك ال�صور التي حتتار 
اإحداثها  فاإحالة  االأنواع،  تلك  موجب حلدوث  من  بد  ال  اإذ حيث  الفكر،  فيها 
على  اإحالته  دون  العقل،  عند  املقبول  هو  العليم  القادر  املريد  االإله  ذلك  على 
باإرادة وال قدرة وال علم، بل مبجرد االتفاق  املادة التي ال تو�صف  اأجزاء  حركة 
نوامي�ض ال يدري  يف جتمع االأجزاء على الكيفيات املخ�صو�صة، ثم جريها على 
العقل كيف الزمتها، وبع�ض تلك النوامي�ض واإن كان يف اإمكان العقل اأن يلتم�ض 
ملالزمته موجًبا، وذلك كوراثة الفروع للتباينات التي يف االأ�صول كما تقدم يف 
تقرير مذهبكم، ولكن لي�ض يف اإمكانه اأن يلتم�ض موجًبا ملالزمة بع�ض اآخر منها، 
وذلك كالتباينات التي ال بد اأن توجد يف كل فرع يخالف فيها اأ�صله، اإذ لكل 
عاقل اأن يقول: اأي داع للزوم تباينات الفروع لالأ�صول، واأن ال يتفق موافقة فرع 
توافق  الفروع  اأن  العقل  املاأمول يف  اأن  ما، مع  تباين عنه يف �صيء  بدون  الأ�صله 
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االأ�صول وال تخالفها؟ فلوال اأن هناك �صيًئا يوجب تلك التباينات دائًما ملا كانت 
تلك  يوجب  اأنه  للعقل  فيه  مقنع  فال  االأجزاء  واأما جمرد حركة  مالزًما،  نامو�ًصا 
التباينات على الدوام، اإذ ال يظهر فيها اأدنى �صالحية لذلك اال�صتمرار كما هو 

ظاهر لكل فكر �صليم.

ويف هذا املقام مثال ال يخلو عن تو�صيحه، وهو اأنا اإذا علمنا اأن رجاًل �صنع 
عملها  ويف  الدوران  يف  واآخذة  مركبة  ذلك  بعد  وجدناها  ثم  بخارية،  اآلة  اأجزاء 
االآلة  تلك  اأجزاء  الذي �صنع  اإن  اأقولنا  العقل:  يقبله  االأمرين  فاأي  بها،  اخلا�ض 
هو الذي ركبها واأدارها اأم قولنا اإن تلك االأجزاء بوا�صطة حركة قائمة بها اأخذت 
يقبل  العقل  اأن  تركبها؟ ال �صك  الزمان حتى مت  بع�صها على طول  مع  ترتكب 
االأول ويرف�ض الثاين من دون �صك وال ريب، وهاهنا اإمنا يقبل العقل اأن الذي 
اأوجد املادة قابلة لتنوعاتها هو الذي نوعها منها؛ ال اأنها هي بحركة اأجزائها ونامو�ض 
الوراثة ونامو�ض التباين بدون اأن يكون ملوجد املادة �صنع تنوعت تلك التنوعات 

املحتاجة الأمت القدرة واأ�صمى العلم واحلكمة، فاأن�صفوا يا اأويل االألباب.

الكالم على متعلقات علمه تعاىل واإرادته وقدرته

اأتباع  قال  وعلمه  وقدرته  العامل  اإله  اإرادة  اإثبات  تقدم يف  ما  وبعد جميع 
حممد  باأمر يجب التنبيه عليه هنا؛ وهو اأنهم قالوا: اإرادة ذلك االإله وقدرته 
اإمنا يتعلقان باجلائز عقاًل، اأي باالأمر الذي ي�صدق العقل باأن يكون موجوًدا وباأن 



178178
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

يكون معدوًما، مهما كان عظيًما ج�صيًما، فاالإله باإرادته يخ�ص�صه بوجود اأو بعدم 
وبغري ذلك من ال�صئون واالأحوال، وبقدرته يربزه على طبق ما خ�ص�صه باإرادته، 
احليز  كمالزمة  بعدمه  العقل  ي�صدق  ال  الذي  اأي:  عقاًل؛  الواجب  االأمر  واأما 
للجرم، واالأمر امل�صتحيل عقاًل؛ اأي: الذي ال ي�صدق العقل بوجوده كاجلمع بني 
النقي�صني، فاإرادة ذلك االإله وقدرته ال يتعلقان بهما األبتة ال اإيجاًدا وال اإعداًما؛ 
الأن الواجب عقاًل حا�صل حتًما، وال ميكن خروجه عن الوجود، فال يتعلقان به 
اإعداًما ال�صتحالة عدمه وخروجه عن الوجود،  اإيجاًدا الأنه حت�صيل حا�صل، وال 
به ال  يتعلقان  الوجود، فال  امل�صتحيل معدوم حتًما، وال ميكن دخوله يف  واالأمر 
اإعداًما الأنه حت�صيل حا�صل، وال اإيجاًدا ال�صتحالة وجوده ودخوله يف الوجود، واأما 
علم ذلك االإله فيتعلق بكل اأمر تعلق انك�صاف، �صواء كان ذلك االأمر جائًزا عقاًل 
اأميا كان، و�صواء كان  بعلمه كل �صيء  يعلم  االإله  اأو م�صتحياًل، فذلك  واجًبا  اأو 
حا�صًرا اأو ما�صًيا اأو م�صتقباًل، اأما احلا�صر فتعلق علمه به ظاهر، �صواء كان واجًبا اأو 
جائًزا اأو م�صتحياًل، فاإن امل�صتحيل حا�صر يف الت�صور فيعلمه ويعلم ا�صتحالته، واأما 
املا�صي املنقطع الوجود فهو من احلوادث التي حدثت باإيجاده وعدمت باإعدامه، 
وال غرابة باأن من �صنع �صيًئا ثم اأعدمه يبقى تعلق علمه به، واأما امل�صتقبل الذي 
مل يوجد بعد فتعلق علمه به اأي�ًصا ظاهر، فاإنه ما دام ذلك ال�صيء �صيحدث، وال 
يحدث اإال بتعلق اإرادته بتخ�صي�صه وقدرته باإبرازه؛ الأن كل احلوادث اآثار اأفعاله، 
فال بد اأنه يعلمه قبل اأن يوجد حيث اإنه اأراده، وال غرابة يف اأن اإن�صانًا عزم على 
ي�صنعه يف تلك  ما �صوف  يعلم  اأنه  مثاًل  �صهر  بعد  دار بكيفية خم�صو�صة  عمارة 
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رمبا ال  االإن�صان  اأن ذلك  االإله  وعلم  االإن�صان  الفرق بني علم ذلك  لكن  الدار، 
يتي�صر له �صنع تلك الدار ملانع ما، في�صري علمه ال�صابق غري مطابق للواقع، واأما 
اأفعاله التي يريد اأن يفعلها، فال بد اأن يفعلها، فال يزال  االإله فال مانع مينعه من 

علمه مطابًقا للواقع، وال ميكن تخلفه األبتة.

من  �صيء  كل  اأن  املحمدية  ال�صريعة  يف  ورد  ما  تفهمون  املقام  هذا  ومن 
احلوادث بق�صاء وقدر؛ الأنه ما دام اأن كل حادث يف الكون هو ب�صنع اإله العامل 
على وفق ما �صبق به علمه، فال بد اأن تتعلق به قدرته اإيجاًدا على وفق ما �صبق به 
علمه، وهو الق�صاء، وال بد اأن يتعلق به علمه اأزاًل، ويحدده بحده الذي يوجد عليه، 
وهو القدر )تف�صري الق�صاء والقدر مبا هنا هو اأحد تفا�صري ثالثة ذكرها الباجوري يف 

حا�صية اجلوهرة، وهذا تف�صري املاُتريدية(.

واالأولياء  الر�صل  اأن  ال�صريعة من  تلك  ورد يف  ما  تفهمون  اأي�ًصا  هنا  ومن 
يخربون بالغيب وم�صتقبل االأمور؛ الأنه اإذا كان اإله العامل يعلم الغيب وامل�صتقبل 
من احلوادث؛ حيث اإن كل حادث ب�صنعه ويتعلق باإرادته وعلمه، فال مانع من اأنه 
ُيعلم بذلك الغيب اأو امل�صتقبل اأحًدا من اأولئك الر�صل واالأولياء، واإن قلنا: لي�ض 
من طبيعة علم االإن�صان اأن يعلم �صيًئا منها لذاته، لكن ال مانع من اإعالم االإله له 
به، فما كان ذلك من اأولئك املذكورين اإال باإعالم االإله لهم، وهم يخربون بذلك، 
ولي�ض اأحد منهم يدعي علم الغيب بذاته؛ الأنه ف�صاًل عن كون علمهم ال يقت�صي 
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املحظورات،  اأكرب  بالذات من  الغيب  ادعاء علم  تعد  املحمدية  فال�صريعة  ذلك، 
وتوجب تكفري من يدعيه.

ال�شتدلل على ثبوت احلياة له تعاىل

وجوده  لدينا  ثبت  الذي  العامل  اإله  اإن  قالوا:    اأتباع حممد  اإن  ثم 
ا، اإذ امليت ال يعقل و�صفه  وقدمه وبقاوؤه وقدرته واإرادته وعلمه يجب اأن يكون حيًّ
اأن  وا�صتحال  احلياة  �صفة  له  ثبت  فقد  ظاهر،  هو  كما  علم  وال  قدرة  وال  باإرادة 

يو�صف باملوت.

ثم قالوا: اإن هذا االإله ال ميكن اأن ي�صابه املادة يف خا�صة من خوا�صها التي 
العامة  ال�صفات  اأن تكون الزمة لها ال تنفك عنها، وهي  املادة  من طبيعة نف�ض 
اأن تقبلها �صواء وجدت يف  اأو من طبيعة نف�ض املادة  اأنواع املادة،  الالزمة جلميع 
جميع اأنواع املادة اأو يف بع�ض مركباتها، وهي ال�صفات العامة غري الالزمة اأو غري 
العامة، وذلك كاجلوهرية واجل�صمية والعر�صية والتحيز والرتكب والتجزوؤ والتولد 
واجلمادية،  والنباتية  واحليوانية  واالنف�صال،  واالت�صال  الغري،  ووالدة  الغري  عن 
واالنتقال من حيز اإىل حيز، واالنفعاالت النف�صية واأمثال ذلك؛ الأنه لو �صابهها 
يف �صيء من تلك اخلوا�ض لكان مادة مثلها؛ الأن ال�صيء الذي ي�صابه �صيًئا اآخر 
يف خا�صة من خوا�صه ومقت�صيات ذاته وطبيعته يكون مثله األبتة، ولو كان ذلك 
االإله مادة جلاز عليه ما جاز عليها من احلدوث؛ الأن ما جاز على اأحد املثلني جاز 
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على االآخر، وقد قام الدليل على وجوب قدمه وا�صتحالة حدوثه، فقد ثبت بهذا 
يعتقده  ما  يخالفها، وهذا معنى  اأن  ي�صابهها، فوجب  اأن  االإله ال يجوز  اأن ذلك 
اأتباع حممد  من اأن اإله العامل يجب له املخالفة للحوادث، وي�صتحيل عليه 

امل�صابهة لها، فال هو مادة، وال يجوز ات�صافه ب�صيء من خوا�ض املادة كما تقدم.

الدليل العقلي والنقلي على وحدانية اهلل تعاىل

ثم حيث تبني اأنه لي�ض جوهًرا وال ج�صًما فال يحتاج ملكان يقوم فيه، وال 
عر�ًصا فال يحتاج ملحل يحل فيه ويتقوم به، واأي�ًصا لو كان عر�ًصا واحتاج اإىل حمل 
يتقوم به لكان �صفة، ولو كان �صفة ملا �صح ات�صافه بال�صفات التي تقدمت وهي 
اأن  ي�صح  بها، فال  ات�صافه  الدليل على  قام  وقد  واحلياة،  والعلم  واالإرادة  القدرة 
يكون �صفة، فلي�ض هو عر�ًصا حمتاًجا اإىل حمل يحل فيه ويتقوم به، وهو املطلوب، 

ثم حيث ثبت اأنه قدمي فال يحتاج اإىل موجد يوجده.

وهذه املعاين وهي عدم احتياجه اإىل املكان واملحل واملوجد هي معنى ما 
اإله العامل يجب له القيام بنف�صه، وي�صتحيل  اأن   من  اأتباع حممد  يعتقده 
اأنه لو احتاج اإىل مكان اأو  عليه القيام بغريه، وعلى هذه ال�صفة دليل اآخر، وهو 
حمل يحل فيه اأو موجد يوجده لكان من الواجب اأن يكون كل ما ذكر موجوًدا 
اأنه هو القدمي قبل كل �صيء  قبله، وال يكون م�صنوًعا له، وقد قام الدليل على 
من االأكوان، وكل �صيء منها م�صنوع له، فكيف بعد ذلك يفتقر اإىل �صيء منها، 
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وال ي�صكل ما مر من اأنه ال ي�صابه املادة يف �صيء من خوا�صها باأنه ي�صابهها يف اأنه 
موجود ومريد وعامل وقادر وحي، واأمثال ذلك مما ثبت له من ال�صفات، فاإن اأنواع 
املادة تو�صف بذلك؛ الأن اعتقاد اأتباع حممد  اأن �صفاته املذكورة ال ت�صارك 
�صفات اأنواع املادة اإال باال�صم مل�صابهة االآثار، وتخالفها يف احلقيقة غاية املخالفة؛ 
الأن �صفاته املذكورة عندهم هي �صفات قدمية لي�صت اأعرا�ًصا، واأما �صفات اأنواع 
املادة التي ت�صاركها يف اال�صم فهي اأعرا�ض واأحوال للمادة حادثة زائلة، وال يخفى 
اأن امل�صابهة يف االآثار ال تقت�صي امل�صابهة يف احلقيقة وال ت�صتلزمها، على اأنه �صتان 
و�صمولها  �صفاته  اآثار  عظمة  من  االأنواع،  تلك  �صفات  واآثار  �صفاته  اآثار  بني  ما 
باملقابلة  يعلم ذلك  ونق�صها، كما  وق�صورها  ال�صفات  تلك  اآثار  وكمالها، وحقارة 

بني اآثار الطرفني.

اإثبات ال�شفات الكمالية الالئقة به تعاىل 

ثم اإن اأتباع حممد  بعد ا�صتداللهم على وجود اإله العامل، واإلزامهم 
اإياكم بالت�صديق بوجوده مبقت�صى ما تقدم من الدليل، ال حاجة لهم اأن يقيموا 
دلياًل يف مقابلتكم باأن هذا االإله واحد ال �صريك له يف االإلوهية ويف تخ�صي�ض 
العامل واإيجاده؛ الأنكم كنتم ال ت�صدقون بوجود اإله واحد، فاألزموكم بالت�صديق 
الوا�صح  من  اإذ  �صواه،  اآخر  اإله  بوجود  تدعوا  اأن  منكم  ماأمن  يف  فهم  بوجوده، 
لديكم اأن تقولوا اإنه بعد اإثبات وجود اإله للعامل بداللة اآثاره عليه، اأي داع يدعو 
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اإىل اإثبات وجود غريه، مع اأنه يكفي الإيجاد هذا الكون اإله واحد مت�صف بتلك 
ال�صفات التامة الكافية لالإيجاد واالإحكام؟ لكنهم حيث يعتقدون اأن ذلك االإله 
واحد، وي�صتحيل اأن يكون له �صريك يف االإلوهية، وعقائدهم ال يبنونها اإال على 
اأن يقيموا الدليل  ا، يلزمهم  نقليًّ اأو دلياًل  ا  الدليل القاطع، �صواء كان دلياًل عقليًّ
ا على وحدانية ذلك االإله، وانفراده باإيجاد العامل وا�صتحالة وجود اإله  ا اأو نقليًّ عقليًّ
�صواه، وكذلك اإذا انت�صبوا ملخا�صمة الفرق الذين يقولون بتعدد االآلهة، ويعتقدون 
بوجود اإلهني للعامل اأو ثالثة اأو اأكرث، فيلتزمون حينئذ اأي�ًصا الإلزام هوؤالء الفرق 
باالإقرار بوحدانية اإله العامل اأن يقيموا الدليل على وحدانيته وا�صتحالة اإله �صواه، 
يوؤمنون  ال  هوؤالء  الأن  ا؛  عقليًّ اإال  يكون  ال  الفرق  هوؤالء  مقابلة  دليلهم يف  لكن 

بالدليل النقلي، فال جتدي نفًعا اإقامته يف مقابلتهم.

   اأما الدليل النقلي على وحدانية اإله العامل الذي يعتمده اأتباع حممد
العامل،  اإله  اأنه من عند  واأخرب   ، الذي جاء به حممد  القراآن  فهو كثري يف 
فاأكرث �صوره حمتوية على الت�صريح بتوحيد االإله وانفراده باالإيجاد، بل على دالئل 
اإقناعية توافق عقول العامة الذين تق�صر عقولهم  اأو  على توحيده عقلية برهانية 
عن اإدراك الربهان، واإمنا جاز الأتباع حممد  اأن يعتمدوا يف اعتقادهم توحيد 
 وب�صدق جميع  بر�صالة حممد  الت�صديق  النقلي؛ الأن  الدليل  االإله على 
ما جاء به ال يتوقف على اعتقاد وحدانية االإله، اإذ لهم اأن ي�صدقوا بر�صالته من 
جانب من اأوجد العامل لقيام الدالئل الدالة على �صدق دعواه، �صواء كان ذلك 
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املوجد واحًدا منفرًدا باالإيجاد اأم ال، ثم بعد متام ت�صديقهم له بر�صالته يخربهم باأن 
الذي اأر�صله هو واحد منفرد باالإيجاد، ال �صريك له يف ذلك.

واأما الدليل العقلي الذي يقيمه اأتباع حممد  على وحدانية اإله العامل 
يف مقابلة الفرق الذين يقولون بتعدد االآلهة، ويعتمدونه يف اعتقادهم وحدانيته 
اأي�ًصا؛ فله �صور كثرية وطرق �صتى، واأنا اأذكر هنا دلياًل واحًدا من ذلك يف هذا 
لو  املقام:  يقولون يف هذا    اأتباع حممد  اإن  فاأقول:  باالخت�صار،  ا  املقام حبًّ
تعدد اإله العامل كاأن يكون هناك اإلهان )اأو اأكرث، اإذ ال فرق يف هذا اال�صتدالل( 
ملا وجد �صيء من العامل، لكن عدم وجود �صيء من العامل باطل؛ الأنه موجود 
الوحدانية،  ثبتت  التعدد  بطل  واإذا  باطل،  التعدد  وهو  اإليه  اأدى  فما  بامل�صاهدة، 
اإلهان عدم وجود �صيء من  التعدد كاأن وجد هناك  واإمنا لزم من  وهو املطلوب، 
العامل؛ الأنهما اإما اأن يتفقا واإما اأن يختلفا، فاإن اتفقا فال جائز اأن يوجداه لئال يلزم 
اجتماع موؤثرين على اأثر واحد، وهو حمال ال�صتلزامه اأنه اإن ح�صل باإيجاد كل 
منهما وجود للعامل م�صتقل، فيلزم اأنه وجد بوجودين، وهو اإمنا وجد بوجود واحد 
فقط كما هو ظاهر، واإن مل يح�صل باإيجاد كل منهما اإال وجود واحد للعامل، فيلزم 
اأن كالًّ منهما مل يوجده بانفراده بل مب�صاركة االآخر، كما لو �صلطت قوتان على 
دحرجة حجر ال تكفي كل منهما بانفرادها لدحرجته، بل يلزم لها اجتماعهما، 
قوة  �صارتا  وقد  معها،  مركبة  فهي  لالأخرى،  حمتاجة  القوتني  هاتني  من  فكل 
واحدة تن�صب اإليها الدحرجة، وال تن�صب لواحدة منهما على اال�صتقالل، فعلى 
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وال  االإيجاد،  اإليه  ين�صب  واحًدا  اإلًها  وُجعال  با  ُركِّ قد  االإلهان  هذان  يكون  هذا 
واإله  م�صتقل،  املوجد ال موجد  اال�صتقالل؛ الأنه جزء  منهما على  ين�صب لكل 
العامل اإمنا هو موجده، واإذا قيل: اإن االإله حقيقة هو املجموع املركب من االثنني، 
قلنا: قد مر اأن الرتكيب حمال على االإله املوجد للعامل؛ لوجوب خمالفته للمادة 
واأنواعها يف �صفاتها التي تخت�ض بها ومنها الرتكيب، وال جائز اأن يوجداه مرتًبا باأن 
يوجده اأحدهما ثم يوجده االآخر؛ لئال يح�صل حت�صيل احلا�صل، وهو حمال كما 
تقدم، وال جائز اأن يوجد اأحدهما البع�ض واالآخر البع�ض االآخر للزوم عجزهما 
حينئذ؛ الأنه ملا تعلقت قدرة اأحدهما بالبع�ض �صد على االآخر طريق تعلق قدرته 
به، فال يقدر على خمالفته، وهذا عجز، والعجز على االإله حمال، واإن اختلفا باأن 
اأراد اأحدهما اإيجاد العامل واالآخر اإعدامه، فال جائز اأن ينفذ مرادهما؛ لئال يلزم 
عليه اجتماع ال�صدين، وال جائز اأن ينفذ مراد اأحدهما دون االآخر للزوم عجز من 
مل ينفذ مراده، واالآخر مثله النعقاد املماثلة بينهما، واأي�ًصا اإذا نفذ مراد اأحدهما 
دون االآخر كان الذي نفذ مراده هو االإله دون االآخر، ومت دليل الوحدانية، وقد 

ذكر يف القراآن الكرمي هذا الدليل جمماًل خمت�صًرا فقال: ژۋ  ۅ     ۅ       ۉ  
ۉ    ې  ېېژ ]االأنبياء/ 22[، اأي: لو كان يقوم يف خلق ال�صماوات واالأر�ض 
اآلهة غري اهلل، اأي: واإن كان اهلل معهم لف�صدتا، يعني مل توجدا، اأي لكن عدم 
اإليه وهو وجود جن�ض االآلهة  اأدى  وجودهما باطل مل�صاهدة وجودهما، فبطل ما 
غري اهلل، فثبت اأنه لي�ض فيهما اإله غري اهلل، بل هو املنفرد باالإلوهية، وهو املطلوب، 
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بقولنا:  اإليه  اأ�صرنا  كما  التعدد  جمرد  بل  االآلهة  من  جمع  وجود  املحال  ولي�ض 
»جن�ض االآلهة«.

الراأي  ببادئ  اإمنا هو  االإلهني  تقدم من فر�ض جتويز االتفاق بني  ما  اإن  ثم 
املطلقة  الغلبة  تقت�صي  االإلوهية  مرتبة  اإذ  اإلهني،  بني  ي�صح �صلح  التاأمل ال  عند 

واال�صتبداد التام كما اأ�صار اإليه يف القراآن املجيد بقوله: ژٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  
باأن هذا  التنبيه  اأكرر  واإين  ]املوؤمنون/ 91[، )هذا  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤژ 
الدليل واأمثاله اإمنا يقام يف مقابلة من يعتقد بوجود اإله للعامل، ويعرف عظم مرتبة 
االإلوهية ولكنه يدعي التعدد، فريدع عن دعوى التعدد بهذا الدليل واأمثاله، واأما 
من مل يعتقد بوجود اإله للعامل فاإمنا ي�صح اإقامة هذا الدليل يف مقابلته بعد اإلزامه 
اأنه ال بد للعامل من اإله اأوجده، ثم تعريفه مرتبة االإلوهية وما تقت�صيه من العظمة 
واال�صتقالل، واإال فال نراه مبالًيا بعجز االإله، وال مبا يلزم من بقية املحاالت التي 

تقدمت يف الدليل املتقدم، فليتنبه(.

ال�شتدلل باآثاره - تعاىل - على عظمته

لالإله  ثبتت  التي  ال�صفات  هذه  اأن  وجدوا    حممد  اأتباع  اإن  ثم 
املوجد للعامل وهي: الوجود والقدم والبقاء واملخالفة للحوادث والقيام بالنف�ض 
والوحدانية والعلم واالإرادة والقدرة واحلياة هي التي عليها مدار االإلوهية، ووجود 
عاقل،  كل  بذلك  ويقتنع  االأكوان،  هذه  وجود  لتعليل  يكفي  بها  مت�صف  اإله 
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ولكنهم تاأملوا بعد ذلك يف �صاأن ذلك االإله - �صبحانه - ويف بديع م�صنوعاته وما 
احتوت عليه من كمال االإتقان فقالوا: اإذا كانت م�صنوعاته يف هذا الكمال اأيكون 
هو �صبحانه ناق�ًصا يف �صفة من ال�صفات الكمالية؟ كال.. اإننا يف جميع ما نت�صوره 
اأن  اأو  الناق�ض يوجد ويبتدع الكامل،  اأن  ال جند ال�صيء يوجد مثله، ف�صاًل عن 
الكامل يوجد اأكمل منه، هذه احليوانات مهما �صنعت وابتدعت نراها عاجزة عن 
�صنع مثلها يف احليوانية، بل ما يقرب من مثلها، هذا االإن�صان وهو اأعلمها واأقدرها 
يف ال�صناعة مهما �صنع وابتدع فاإنه ال يقرب يف م�صنوعاته من الكمال الذي هو 
قائم فيه، ف�صاًل عن اأن ي�صنع مثله اأو اأكمل منه، فال يقدر على �صنع نبات ف�صاًل 
اأنه ينحت �صورة جمادية خالية عن  اإن�صان، غاية ما ي�صنعه  اأو  عن �صنع حيوان 
ا يجمع فيه العنا�صر مع بع�صها، وال يبلغ من  اأو يركب تركيبا كيماويًّ كل حياة، 
اآلة ميكانيكية تتحرك ب�صبب نوامي�ض امليكانيكيات  اأو يركب  احلياة اأدنى مبلغ، 
من  ب�صيء  الت�صرف  اأراد  واإذا  اإح�صا�ض،  وال  هناك  حياة  وال  دائمة  غري  حركة 
احليوان اأو النبات بتغيري �صورته فال قدرة له على ذلك اإال با�صتعمال النوامي�ض 
لي�ض  احلقيقة  ويف  �صبحانه،  االإله  من جانب  ال�صيء  ذلك  للتغيري يف  املو�صوعة 
اأنه اكت�صف على النامو�ض الذي  اإال  التغيري احلادث هناك �صنًعا له، وما له فيه 
ب�صنعه  ذلك  كان  ولو  تغيريه،  يريد  الذي  االأمر  على  و�صلطه  عنه،  التغيري  ين�صاأ 
واحلال  تدقيق،  بكل  وكيفيته  قدره  فيعلم  بروزه،  قبل  �صوؤونه  يعلم  لكان  وخلقه 

لي�ض كذلك.
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بيان ذلك اأن االإن�صان اإذا اأراد اأن يجعل فرخ الطائر م�صوًها يف خلقته ي�صلط 
احلرارة على جانب من البي�صة بقوة وي�صعفها عن جانب اآخر، فيظهر الفرخ منها 
بت�صويه خم�صو�ض، فذلك الت�صويه لي�ض �صنًعا لذلك االإن�صان، واإال لكان يعلم 
قدره وكيفيته وحتديده ومو�صعه من الفرخ بكل تدقيق قبل اأن يخرج من البي�صة، 
واحلال لي�ض كذلك، غاية االأمر اأنه بالتجربة اأو ال�صدفة اطلع على نامو�ض تغيري 
الفرخ يف البي�صة وت�صويهه، ف�صار ي�صتعمله يف �صبيله، كالذي يعلم اأن املاء يروي 
الظماأ، فعندما يظماأ ير�صل املاء يف معدته فريتوي ويذهب ظموؤه، اأيقال: اإن هذا 
املر�صل للماء هو الذي اأوجد االإرواء واأذهب الظماأ، ويعد ذلك من م�صنوعاته؟ 
كال.. غاية ما فعل اأنه اأر�صل املاء يف املعدة، واملاء عندما و�صل اإليها ن�صاأ عنه تربيد 
حرارتها وذهاب العط�ض، وما لذلك املر�صل فيما حدث من ذلك اأدنى تاأثري، ومن 
هنا يظهر بالطريق االأوىل اأن زارع الزرع مهما �صعى يف بروزه وبدو ثمرته للوجود 
واأبدى  الزرع  هذا  اأوجد  اإنه  عنه  يقال  ال  لذلك  املعروفة  النوامي�ض  با�صتعمال 
فلي�ض  البديعة،  واخلوا�ض  العجيب  الرتكيب  فيهما من  ما  ثمرته، وكونهما على 
�صيء من ذلك م�صنوًعا له على �صبيل احلقيقة، نعم.. طريق املجاز ال حجر فيه، 
وهكذا يقال يف جميع ما يت�صبب االإن�صان يف وجوده با�صتعمال نوامي�ض االأكوان 
)و�صياأتي  عنها  تن�صاأ  االآثار  ثم  �صبلها،  يف  النوامي�ض  ت�صيري  اإال  فيها  له  �صنع  ال 
اأتباع حممد  يقولون: اإن االآثار تن�صاأ عن نوامي�صها بخلق اهلل تعاىل ال  اأن 

بتاأثريها كما �صياأتي حتقيقه(.
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فاأتباع حممد  ملا تبني لهم ما تقدم من اأن ال�صيء ال ي�صنع مثله، ف�صاًل 
نوامي�صها  على  للمادة  املوجد  االإله  اأن  بد  ال  قالوا:  منه،  اأكمل  ي�صنع  اأنه  عن 
العجيبة التي تهيئها للتطورات التي ال حت�صى، واملبدع منها تلك االأنواع البديعة 
له  ثبتت  التي  �صفاته  الكمال يف  مرتبة  له  يكون  اأن  يجب  ت�صتق�صى،  ال  التي 
بالدليل، ويف كل �صفة كمالية تليق به تعاىل، واإال لكان مثل م�صنوعاته اأو دونها، 
وذلك خالف ما علمه العقل و�صدق به، فاعتقدوا حينئذ اأن ذلك االإله �صميع 
ب�صري متكلم مت�صف بكل �صفة كمالية تليق به تعاىل، اإذ ال يقبل العقل اأن يكون 
اأ�صم اأعمى اأبكم وهو الذي اأبدع ال�صمع واأنار الب�صر واأطلق الل�صان بالكالم، وال 
اأن يكون ناق�ًصا يف �صفة كمالية وقد اأوجد نظريها يف م�صنوعاته على اأكمل وجه، 
لكن جميع ما اعتقدوه له من ال�صفات يعتقدون اأنها لي�صت ك�صفات احلوادث، 
وال ت�صبهها يف احلقيقة واإن �صاركتها يف اال�صم مل�صابهة االآثار، وقد تقدم اأن م�صابهة 
َماخ)1(، بل هو  االآثار ال توجب م�صابهة ما ن�صاأت عنه، ف�صمعه �صبحانه لي�ض ب�صِ
�صفة قدمية قائمة بذاته تنك�صف بها م�صموعاته، وب�صره لي�ض مبقلته، بل هو �صفة 
قدمية قائمة بذاته تنك�صف بها مب�صراته، وكالمه لي�ض بحرف وال �صوت، بل هو 
�صفة قدمية قائمة بذاته يفهم عنه بها ما يريد اإفهامه الأحد م�صنوعاته، وهكذا القول 
يف بقية �صفاته التي تقدمت من العلم واالإرادة والقدرة واحلياة، فهي �صفات قدمية 
تعلق  اقت�صائه  ح�صب  باالأ�صياء  تعلق  له  كان  ما  منها  يتعلق  تعاىل،  بذاته  قائمة 

ل االأذن باملخ، وهو من جوارح املخلوقات التي ينزه عنها وعن غريها اخلالق  ماخ: القناة اخلارجية التي َت�صِ ال�صِّ  )1(
�صبحانه مما مل يثبته لنف�صه. )م(.
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انك�صاف اأو تخ�صي�ض اأو اإحداث، واإال فلو كانت �صفاته تعاىل ك�صفات احلوادث 
لكان حادًثا مثلها، وقد قام الدليل على وجوب قدمه تعاىل وا�صتحالة حدوثه، وقد 

تقدم �صرحه.

ثم اإن اأتباع حممد  عندما اآمنوا بر�صالته من عند ذلك االإله �صبحانه 
ما  اإثبات  �صريعته  يف  وجدوا  �صدقه،  على  معهم  قامت  التي  الدالئل  ب�صبب 
مما  العامل  الإله  ذكرها  مر  التي  ال�صفات  تلك  من  العقلي  الدليل  اإليه  يو�صلهم 
يتوقف عليه اأمر االألوهية، ومما يقت�صيه عظمة �صاأنها من ال�صفات الكمالية وغري 
ذلك من �صفات العدل والرحمة والكرم والهداية واالإح�صان، اإىل اأمثال ذلك 
اإثبات �صفات له تعاىل ال  مما طفحت به ن�صو�ض تلك ال�صريعة، وقد يوجد فيها 
يوجد عند العقل دليل على اإثباتها وال على نفيها، فاعتقدوها لورود الن�ض بها يف 
ال�صريعة املحمدية؛ الأن املخرب بها وهو حممد  �صادق جمزوم ب�صدقه ملا قام 

لديهم من الدالئل القاطعة على �صدقه، والعقل ال يحيلها.

وكذلك ورد يف هذه ال�صريعة اإثبات اأ�صياء لالإله �صبحانه مما يوهم اجل�صمية، 
وذلك كالوجه والعني واليد واالإ�صبع والقدم، فاعتقد اأتباع حممد  اإثباتها 
له تعاىل، ولكن حيث قام الدليل العقلي والنقلي على تنزيهه تعاىل عن اجل�صمية 
مل يعتقدوا معانيها املتبادرة، واعتقدوا اأن لها معاين تليق به تعاىل لي�صت كاملعاين 
التي يف احلوادث، وفو�صوا علم حقيقتها اإليه �صبحانه، فيقولون مثاًل: له تعاىل يد 
ا، هو �صبحانه اأعلم بحقيقة املعنى  لي�صت كاأيدينا، وعني لي�صت كاأعيننا، وهلم جرًّ
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االأمر  واإجمال  �صبحانه،  اإليه  ومفو�صون  تعاىل  له  منزهون  بذلك  فهم  من ذلك، 
اأنهم اعتقدوا ات�صاف اإله العامل �صبحانه بكل كمال يليق ب�صاأنه، وتنزيهه عن كل 
نق�ض ال يليق به �صبحانه ح�صبما دلهم عليه العقل واأفادهم اإياه ال�صرع املحمدي.

اأي�ًصا  ثم اإن هذا ال�صرع كما جاءهم باإثبات �صفات االإله �صبحانه جاءهم 
اال�صم  هو  الذي  »اهلل«  لفظ  ومنها  نف�صه،  بها  �صمى  التي  تعاىل  اأ�صمائه  باإثبات 
اخلا�ض به الذي ال يطلق على �صواه، وهذا اللفظ واإن كانت اللغة العربية تطلقه 
على موجد العامل �صبحانه قبل بعثة حممد ، ولكن جاءت �صريعته باإطالقه 
�صرعية،  ت�صمية    حممد  اأتباع  عند  �صبحانه  به  ت�صميته  ف�صار  تعاىل،  عليه 
اعتمدوا بها على ن�ض ال�صرع املحمدي ال على جمرد اللغة العربية، وهكذا بقية 

اأ�صمائه تبارك وتعاىل.

وات�صافه  تعاىل،  اهلل  بوجود  اأتباعها  عرفت  كما  املحمدية  ال�صريعة  اإن  ثم 
بتلك ال�صفات الكاملة مما يدل العقل على اإثباته اأي�ًصا اأو على جوازه، وباأ�صمائه 
اإىل طرق اال�صتدالل على وجوده وات�صافه بتلك ال�صفات  الكرمية، فقد هدتهم 
وتطمئن  ال�صدور،  لها  تن�صرح  اإقناعية،  ودالئل  برهانية  عقلية  بدالئل  وعظمتها 
اأن  اأريد  واأنا  رحب،  وَمْهَيع)1(  وا�صع  باب  بذلك  لهم  فانفتح  القلوب،  عندها 
اأذكر لكم �صيًئا من ذلك مما يدل على وجود اإله العامل �صبحانه، وات�صافه بتلك 
تعظيم  القلوب  يف  يربي  مما  اآثارها  وات�صاع  وعظمتها  وعظمته  الكاملة،  ال�صفات 

َمْهَيع: طريق وا�صح وا�صع. )م(.  )1(
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املبتدعات،  واأكرب  امل�صنوعات  اأعظم  على  بقدرته  والت�صديق  �صاأنه جل جالله، 
اأن  م لهذا االأمر مقدمة لها ارتباط به ونفع فيه فاأقول: ال يخفى  اأُقدِّ وقبل ذلك 
و�صفات  االأج�صام،  ال�صامل جميع  كالتحيز  وذلك  عامة  �صفاًتا  واأنواعها  للمادة 
خا�صة وذلك كقبول االنطراق للحديد واالنق�صاف للزجاج، فاإنهما خا�صان بنوع 
دون نوع من االأج�صام، والذي يظهر من كالمكم يف كتب علومكم اأن ال�صفات 
العامة ال تنفك عن �صيء من اأنواع املادة اأ�صاًل، وي�صتحيل انفكاكها عن �صيء 
منها، واأما ال�صفات اخلا�صة فالذي يظهر من كالمكم اأن كل �صفة منها قد تنفك 
تفارقه  مثاًل  احلديد  اإن  فتقولون:  الطبيعية،  االأ�صباب  من  ب�صبب  �صاحبها  عن 
�صفة قبول االنطراق وتخلفها �صفة قبول االنق�صاف اإذا نقع يف املحلول الفالين، 
واملغناطي�ض تفارقه �صفة جاذبية احلديد عند ح�صول الزلزلة، وعلى ذلك �صنعت 
االآلة املنبهة على قرب الزلزلة ليحرت�ض منها، فهذا ت�صريح منكم بانفكاك ال�صفة 

اخلا�صة عن �صاحبها ب�صبب من االأ�صباب الطبيعية كما قدمنا.

واأما اأتباع حممد  فهم يقولون يف ال�صفات العامة التي يتربهن عندهم 
ثبوتها يف جميع اأنواع املادة: اإننا بالتاأمل فيها جندها تنق�صم اإىل ق�صمني:

• ق�صم منها ال ينفك عن جميع اأنواع املادة، وي�صتحيل انفكاكه عنها، وهذا 	
املوجود؛ الأن قدرته  باإعدامه منها مع حتققها يف  تتعلق قدرة اهلل تعاىل  ال 
تعاىل ال تتعلق باإعدام الواجب؛ اأي: االأمر الذي يجب وجوده وي�صتحيل 
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عدمه، وذلك كالتحيز للج�صم؛ اأي: اأخذه قدًرا من الفراغ، فال ميكن اأن 
يوجد ج�صم غري متحيز.

• وق�صم منها يجوز عقاًل اأن ينفك عن جميع االأنواع، فال مانع من اأن قدرة 	
الأنه  منها؛  نوع  اأي  من  اأو  االأنواع  جميع  من  باإعدامه  تتعلق  تعاىل  اهلل 
اجلائز العقلي الذي هو حتت ت�صرف قدرته تعاىل، وذلك كاجلاذبية العامة 
الفردة  القوة اجلاذبة الأجزاء اجل�صم  اأي:  لالأج�صام، وكجاذبية املال�صقة؛ 
واأمثال ذلك،  من جن�ض واحد كاحلديد حتى تتال�صق ويتكون اجل�صم، 
فاإنهم يقولون: اإن هذا الق�صم اإن ثبت ح�صوله يف االأج�صام فهو لي�ض واجًبا 
يت�صور  اأن  للعقل  ميكن  العقلي  اجلواز  �صبيل  على  فيها  ح�صوله  بل  لها، 
وجوده فيها واأن يت�صور عدمه منها، فاأي مانع مينع من ت�صورنا اجل�صم خالًيا 
عن اجلاذبية العامة فال يجذب غريه وال غريه يجذبه؟ واأي مانع مينع من 
ت�صورنا اجل�صم خالًيا عن جاذبية املال�صقة، ويكون تال�صق اأجزائه ب�صبب 
القوة  اأي:  لها؛  الدفع  قوة  م�صاحبة  مع  بها  قولكم  اأن  على  غريها؟  اآخر 
التي تتدافع بها االأجزاء حتى تبقى بينها م�صام ومتانع القوة اخلارجية اإذا 
�صغطت اجل�صم كما هو م�صروح يف كتبكم ي�صبه اأن يكون قواًل باجتماع 
ال�صدين، واإن قلتم: ال ميكن اأن يت�صور تكون االأج�صام اإال بها، قلنا: ميكن 
عندنا بقدرة اهلل تعاىل، واإن قلنا: اإن هناك �صبًبا يقول: ميكن اأن يكون ذلك 
ال�صبب غريها، فما املانع من اأن االأجزاء الفردة التي قلتم بها يف االأج�صام 
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واأنها ذات اأ�صكال متغرية، هي ذات نتوءات وذات جتاويف، فعند اجتماعها 
التجاويف  تلك  كانت  فاإن  وتتما�صك،  التجاويف  يف  النتوءات  تتداخل 
غري �صاغطة على النتوءات اأو �صعف �صغطها ب�صبب مثل احلرارة يوجب 
ا�صتد  اأو  عليها  �صاغطة  كانت  واإن  ا،  غازيًّ اأو  �صائاًل  اجل�صم  كان  ات�صاعها 
�صغطها ب�صبب مثل الربودة ت�صالب اجل�صم على قدر ال�صغط و�صار جامًدا، 
ويعلل عن تدافع االأجزاء حينئذ باأنه متى كانت جتاويفها �صيقة ال تدخل 
فيها النتوءات بتمامها، فتبقى خاليا بني االأجزاء وهي امل�صام املوجودة يف 
كل ج�صم، وهذا التعليل لتما�صك اأجزاء االأج�صام املتحدة اجلن�ض، وهو 
اأن ذلك لوجود نتوءات وخاليا يف االأجزاء الفردة يظهر هو اأي�ًصا للعقل يف 
تال�صق االأج�صام املختلفة اجلن�ض كما بني الورق وال�صمغ، فاإن التعليل به 
اأقرب للعقل من تعليلكم ذلك التال�صق بقوة ت�صمى قوة االلت�صاق تكون 

بني االأج�صام املختلفة اجلن�ض كما قدمنا.

تقبل  مل  واإن  متغرية،  اأ�صكال  ذات  عندكم  الفردة  االأجزاء  كانت  وملا 
الق�صمة فعاًل فهي تقبلها عقاًل كما يف كتبكم، �صح لنا اإلزامكم بفر�ض النتوءات 
واخلاليا بخالف االأجزاء الفردة عند اأتباع حممد ، فاإنها ال ي�صح فيها ذلك، 
وال تظنوا اأين اأقول بوجود النتوءات واخلاليا يف هذه االأجزاء الفردة واأبني عليه 
ذلك التعليل؛ الأين ال اآمن من ورود اإ�صكاالت عليه، ولكني ذكرته على �صبيل 

االحتمال الأريكم تعليلكم يف اأي منزلة من الثبوت واأن غريه اأقرب منه.
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ال�صفات  من  تقدم  ما  اإن  يقولون:  ال    حممد  اأتباع  اأن  وامللخ�ض 
اإىل  ويحوجونكم  فيها،  وجودها  وينكرون  االأج�صام  من  مفقودة  واأمثاله  العامة 
لي�صت  ثبوتها  بعد  اإنها  يقولون:  واإمنا  االأمر كذلك،  لي�ض  الرباهني عليها،  ح�صد 
يحيل  العقل ال  اإذ  عنها،  العدم  وجائزة  لها  الوجود  بل هي جائزة  عقاًل  واجبة 
وجودها وال عدمها، وما دامت كذلك فهي حتت ت�صرف قدرة اهلل تعاىل القادر 
مع  اإعدامها  على  يقدر  اأوجدها  فكما  تقدم،  كما  العقلية  اجلائزات  جميع  على 
فاإنها لي�صت ب�صرورية لتكون االأج�صام  وجود االأج�صام، حتى جاذبية املال�صقة 
كما يلوح من كالمكم، بل يقدر �صبحانه وتعاىل على جمع اأجزائها الفردة بدونها، 
ب�صبب اأو بدون �صبب، واإن كانوا يقولون باالأول قيا�ًصا على عادته �صبحانه يف هذا 

العامل من ربط كل �صيء ب�صبب عادي، اأي جرت عادته باإيجاده عنده.

بيان اأن تاأثري الأ�شباب يف الكائنات لي�س بطبعها

واأما ال�صفات اخلا�صة فاأتباع حممد  يقولون مثل قولكم: اإنها لي�صت 
واجبة ملو�صوفاتها بل جائزة االنفكاك عنها، لكن اأنتم تقولون: اإن تلك ال�صفات 
لذلك،  موجب  طبيعي  ب�صبب  الفردة  اأجزائها  و�صع  لتغري  مو�صوفاتها  تفارق 
ا بال�صنني  ومفارقتها لها حتتاج اإىل زمن كاف لها قد يكون ق�صرًيا وقد يكون ممتدًّ
اأو باألوفها، واأما اأتباع حممد  فهم يقولون: اإن تلك املفارقة يحتمل اأن تكون 
الواقع  ما دام  اآخر  اأن تكون الأمر  للج�صم، ويحتمل  الفردة  االأجزاء  لتغري و�صع 
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ا كان  مل يتربهن عندهم حقيقته، واإذا قام عندهم برهان على �صيء قالوا به، واأيًّ
فهو بخلق اهلل تعاىل، واالأ�صباب التي قلتم اإنها موجبة لذلك يقولون اإنها اأ�صباب 
عادية، اأي اأنه جرت عادة اهلل تعاىل باإيجاد م�صببها عندها ولي�صت موجبة له وال 
اأنه يوؤثر يف  موؤثرة فيه، واإن �صمعتموهم ين�صبون االأمر اإىل �صببه فلي�ض اعتقادهم 
اأن اهلل تعاىل يخلق ذلك امل�صبب عند  الن�صبة  وجوده بطبعه، بل مرادهم بتلك 
وجود ذلك ال�صبب على طريق عادته يف هذا العامل، ولو اأراد اأن يخلق ال�صبب 
وال يخلق امل�صبب اأو يخلق امل�صبب بدون ال�صبب لفعل، وما دامت تلك االأ�صباب 
غري موؤثرة ووجود امل�صببات بخلقه تعاىل فهم يقولون يف الزمان الذي قلتم اإنه يلزم 
ملفارقة ال�صفات ملو�صوفاتها ما هو اإال بطريق العادة له تعاىل، ولو اأراد اأن يحدث 
املفارقة بلحظة لفعل، وال يحتاج اإىل زمن ممتد، مثاًل اإذا قلتم: اإن احلديد اإذا نقع 
يف ال�صائل الفالين تفارقه �صفة االنطراق وتخلفها �صفة االنق�صاف)1( لتغري و�صع 
اأجزائه الفردة ب�صبب النقع، ويحتاج ذلك لزمن كاف، وذلك ال�صائل موؤثر بطبعه 
اأتباع  قال  بدونه،  االأمر  يتم  ال  الزمان الزم  وذلك  له،  موجب  التبدل  ذلك  يف 
حممد : اإن ذلك التبدل ح�صل بفعل اهلل تعاىل باأن اأعدم �صفة االنطراق 
اآخر مل  اأم الأمر  االأجزاء  و�صع  لتغري  �صواء كان ذلك  االنق�صاف،  واأوجد �صفة 
نعلمه، وذلك املحلول لي�ض موؤثًرا بطبعه يف ذلك التبدل وال موجًبا له، واإمنا جرت 
التبدل  فيه  يتم  الذي  والزمان  فيه،  النقع  عند  التبدل  باإحداث  تعاىل  اهلل  عادة 

االنق�صاف: االنك�صار. )م(.  )1(
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لي�ض �صرًطا واجًبا، بل اهلل تعاىل يقدر على اإحداث التبدل بلحظة كما يقدر على 
اإحداثه بدون نقع احلديد يف ذلك ال�صائل.

وهكذا القول باأن النار حترق اجل�صم الفالين، واملاء يروي العط�ض، واأمثال 
تعاىل  اهلل  بل  بطبعه،  موؤثر  �صيء من ذلك  : ال  اأتباع حممد  يقول  ذلك، 
وهو  عادية،  واأحوال  ب�صروط  عندها  االأ�صياء  هذه  عن  تن�صاأ  التي  االآثار  يخلق 
على  قادر  هو  كما  عنه،  تن�صاأ  مما  �صيء  وجود  بدون  االآثار  تلك  خلق  على  قادر 
اإعدامها مع وجود ما تن�صاأ عنه ومع توفر ال�صروط ودفع املوانع، والذي حمل اأتباع 
حممد   على القول مبا تقدم من عدم تاأثري االأ�صياء بطبعها بل بخلق اهلل 

تعاىل هو:

اأوًل: ما قام عندهم من االأدلة على تفرد اهلل تعاىل بخلق جميع ما يحدث يف هذا 
لكانت  عنها  تن�صاأ  التي  االآثار  وجود  بطبعها يف  موؤثرة  االأ�صياء  كانت  فلو  الكون، 
خالقة لها، وقد قام الدليل على ا�صتحالة اخللق لغري اإله العامل وهو اهلل تعاىل، وال 
�صيما اأن بع�ض تلك االآثار تكون متقنة حمكمة، يحكم العقل باأن ح�صولها على 
هذا االإحكام ال بد اأن يكون عن روية وعلم واإدراك تام للذي اأحدثها، واإثبات هذه 

ال�صفات لتلك االأ�صياء اجلمادية مما ال يقول به عاقل.

و�صاق  جذور  من  العجيبة  التكونات  على  املحتوي  النبات  هذا  مثال 
وطعوم  واألوان  باأ�صكال  وبزور  تنا�صل  واأع�صاء  واأثمار  واأزهار  واأوراق  واأغ�صان 
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وخوا�ض حتتار عندها االأفكار، وين�صاأ جميع ذلك عن الرتاب واملاء والهواء، فعقول 
اأتباع حممد  بل �صائر العقول ال�صليمة ال تقبل اأن هذه التكونات املحتاجة 
للعلم والقدرة والتدبري قد اأحدثها الرتاب واملاء والهواء اخلالية عن هذه ال�صفات، 
الدليل  قام  الذي  �صبحانه  العليم  القادر  على  وخلقها  اإحداثها  يحيلون  فلذلك 

عندهم على اأنه هو الذي اأوجد اأ�صل املادة من العدم قابلة تلك التطورات.

نظروا  قد  باخللق،  تعاىل  اهلل  تفرد  من  تقدم  عما  النظر  غ�ض  فر�ض  على  وثانًيا: 
اأنها لي�صت  اإىل هذه االأ�صياء التي تن�صاأ عنها االآثار، وتاأملوا يف حقيقتها، فوجدوا 
اأنها مقت�صية لها، مثاًل  مقت�صية لتلك االآثار، اإذ ال �صيء فيها يلزم العقل باعتقاد 
احلرارة تذيب الثلج، والربودة جتمد املاء، واإذا نظر اإىل حقيقتهما مل يظهر للعقل 
ووجه  للتحيز،  اجل�صم  اقت�صاء  وجه  يظهر  كما  االأثرين  لذينك  اقت�صائهما  وجه 
اقت�صاء اجل�صمني اأن ال يتداخال ويحال يف حيز واحد مثاًل، فاإذا قالوا لكم: ومِلَ مل 
يكن احلال يف احلرارة والربودة بالعك�ض؟ ماذا يكون جوابكم؟ اأتقولون هذا طبع 
كل منهما؟ فيقولون لكم: ومِلَ مل يكن طبع كل منهما بالعك�ض؟ اأتقولون: الأن 
احلرارة ت�صعف قوة املال�صقة والربودة تقويها؟ فيقولون لكم: ومِلَ مل يكن االأمر 
ا، فما ي�صعكم بعد ذلك اإال اأن تقولوا: ما كان اخت�صا�ض كل  بالعك�ض؟ وهلم جرًّ
هو  املخ�ص�ض  ذلك  اإن  لكم:  فيقولون  خم�ص�ض،  بتخ�صي�ض  اإال  بخا�صته  منهما 
اهلل تعاىل الذي اأوجد املادة، وهو الفاعل املختار الذي خ�ض ما �صاء مبا �صاء، وبعد 
ذلك كله يقولون: ما دام اأن االأ�صياء لي�صت موؤثرة بطبعها والتاأثري بخلق اهلل تعاىل، 
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ا بل هو �صرط عادي، فاهلل قادر  فالزمان املفرو�ض حل�صول االآثار لي�ض �صرًطا �صروريًّ
على خلق االأثر بلحظة كلمح الب�صر اأو اأقرب؛ الأنه قد ثبت بالدليل اأن قدرته تامة 
وال ت�صابه قوى احلوادث، فال يحتاج اإىل الزمان يف اأعماله كما حتتاج قوى احلوادث 
لو كانت  واأي�ًصا  زمنه،  ق�صر زمن عملها، وكلما �صعفت طال  ا�صتدت  التي كلما 
قدرته حتتاج اإىل الزمان يف اأعماله كما حتتاج �صائر القوى لكنا نرى امل�صنوع الذي 
ي�صتمل على الِعَظِم ودقة ال�صنعة وكرثة االأ�صكال والرتاكيب واخلوا�ض ال يح�صل 
دائًما تكونه اإال يف زمان اأطول من زمان تكون امل�صنوع الذي ال ي�صتمل على �صيء 
من ذلك، واحلال اأن االأمر لي�ض كذلك؛ الأنا نرى النبات الفالين من النوع االأول 
يربز للوجود يف مدة ق�صرية، والنبات الفالين من النوع الثاين قد يربز للوجود يف 
مدة طويلة اأ�صعاف مدة بروز االأول، فهذا يدل على اأن امتداد الزمان لي�ض �صرًطا 

يف اإيجاد اهلل للمخلوقات واإال لكان االأمر بالعك�ض فيما مثلنا.

اإن هذه االأ�صياء ذات االآثار مل    اأتباع حممد  ثم ال تظنوا من قول 
ن تلك االآثار هو �صرط  ا، واإن الزمان لَتكوُّ يكن ت�صبب تلك االآثار عنها اإال عاديًّ
بذكر  تطالبوهم  حتى  ذلك  يف  العادة  انخراق  بكرثة  يقولون  اإنهم  اأي�ًصا،  عادي 
ال�صواهد الكثرية على انخراقها، فاإنهم ال يقولون بهذا اأ�صاًل، اإمنا يقولون: الت�صبب 
عادي والزمان �صرط عادي، واهلل قادر على خرق العادة فيهما، ولي�ض ذلك مبحال، 
اأو كرامة  ولكن خرق العادة يف ذلك مل يعهد منه تعاىل اإال لنحو معجزة لنبي 
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لويل على ح�صب ما نقل لهم متواتًرا، اأو �صاهدوه من ر�صولهم حممد  عندما 
ادعى الر�صالة وظهرت على يده املعجزات بخرق العادات.

فاإذا تقرر ما تقدم من هذه املقدمة ووعيتموه باأفئدتكم فاأقول: تعالوا حتى 
ننظر يف مادة هذا العامل واأنواعها، وما ا�صتملت عليه من ال�صور الغريبة، وما تتطور 
به من االأطوار العجيبة، لنعلم اأن قيام ذلك فيها من �صنع املادة وحركة اأجزائها، 
اأم من تاأثريات بع�صها ببع�ض، اأم من �صنع اإله عليم مريد قادر حكيم، يخ�ص�صها 
مبا ي�صاء ويطورها كيف اأراد، اإعمااًل بغاية العظمة ونهاية االإحكام والتدبري، مما يدل 
على اأن عظمته وعظمة �صفاته ال حتد وال تدركها العقول، وال حتيط بها االأفكار، 
وكل عمل بعدها من جائزات العقل مهما بلغ يف العظمة وت�صامى يف الدقة وتعاىل 
يف االإحكام، فهو يف جانب عظمة ذات هذا االإله وكمال �صفاته حقري هني وا�صح 
، �صبحانه ما اأعظم �صانه، وما اأكمل �صلطانه، بيده اخللق والتدبري، وهو على كل  بنيِّ

�صيء قدير.
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اال�ستدالل على وجود اهلل تعاىل بعامل الكواكب

لننظر �إىل عامل �لكو�كب فنجد على ما ن�صت عليه كتب �لهيئة عندكم �أن 
�، و�لبع�ض  كالًّ منها �خت�ض بخا�صية مل توجد يف �صو�ه، فالبع�ض منها �صغري جدًّ
� حتى �إن �أر�صنا بالن�صبة �إليه كحبة رمل بالن�صبة �إىل كرة قطرها ذر�ع  منها كبري جدًّ
�أر�صنا �صبعة �آالف وت�صعماية و�ثني ع�صر مياًل، وحميطها  �أو �أكرث، فاإن كان قطر 
�ل�صم�ض  فقطر  مياًل،  وت�صعني  وت�صعة  وثمامناية  �ألًفا  وع�صرين  �أربعة  �ال�صتو�ئي 
ثمامناية و�ثنان وخم�صون �ألًفا وخم�صماية وثمانون مياًل، وحميطها مليونان و�صتمائة 
مبليون ومايتني  �أر�صنا  �ألًفا وخم�صماية ميل، وجرمها مثل جرم  وثمانية و�صبعون 
�إلينا و�لبعيد عنا مباليني من  �ألًفا و�صبعماية مرة، ومنها �لقريب  وت�صع وخم�صني 
�الأميال، ومنها ما يومه و�صنته دون يومنا و�صنتنا، ومنها ما هو �أكرث من ذلك بكثري، 
حتى �إن �صنة زحل ت�صع وع�صرون �صنة من �صنيننا، و�صنة �أور�نو�ض �أربع وثمانون، 
و�صنة نبتون ماية و�أربعة و�صتون وك�صور، ومنها ما هو بطيء �ل�صري يف فلكه، ومنها 
ما هو �صريع �ل�صري، حتى �إن �مل�صرتي يجري ثالثني �ألف ميل يف �ل�صاعة، فيجري 
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ت�صعة �أميال كلما تنف�ض �الإن�صان مرة، و�صرعة �أجز�ئه �ال�صتو�ئية يف دور�نه على 
�أ�صفر،  نوره  ما  ومنها  �أحمر،  نوره  ما  ومنها  مياًل،  و�صتون  و�صبعة  �أربعماية  حموره 
ومنها ما نوره �أبي�ض، ومنها غري ذلك، ومنها ما نوره �أ�صلي كال�صم�ض و�لثو�بت، 
ومنها ما نوره مكت�صب من نور غريه كالقمر وبقية �ل�صيار�ت، ومنها ما يخلو عن 
لو  بع�صكم  قول  على  ف�صم�صنا  عظيًما،  قدًر�  تبلغ  حر�رة  فيه  ما  ومنها  �حلر�رة، 
جمعت حر�رتها لكانت كافية الأن ُتذيب يف يوم و�حد مقد�ًر� من �جلليد يغطي 
�إىل �الأر�ض  �أحد ع�صر مياًل، و�لذي ي�صل من حرها  �الأر�ض و�صمكه  كل وجه 
هو جزء من �ألفي مليون وثالثمائة وو�حد وثمانني مليونًا، ومنها �لثو�بت؛ وهي: 
�صمو�ض �أ�صو�وؤها ذ�تية ك�صم�صنا، ت�صيء على عو�مل تتعلق بها، وهي لي�صت ثابتة 
كما يتوهم من ��صمها، بل هي متحركة، لكن لفرط بعدها عنا ال تظهر لنا حركاتها 

�إال بعد قرون كثرية، فتبقى على ن�صبة بع�صها �إىل بع�ض و�صًعا.

ومنها ما هو ناٍء عن �ل�صم�ض يبعد عنها على تو�يل �الأيام، ومنها ما هو د�ٍن 
�إليها كذلك، ومنها �ملتغري يزيد �صووؤه تارة وينق�ض �أخرى، ومنها �لوقتي �أي �لذي 
� ثم يختفي وال يعود �أ�صاًل، ومنها ما نوره ال ي�صل �إلينا �إال  يظهر زمانًا قد يكون ممتدًّ
بعد �صنني �أو مئات من �ل�صنني، مع �أن نور �صم�صنا ي�صل �إلينا مبدة ثماين دقائق 
وبع�ض ثو�ن، مع �أن �ل�صم�ض تبعد عنا ما ينوف عن ت�صعني مليون ميل، ومنها ما 
تظنون �أن فيه �صكانًا، ومنها ما ال تظنون فيه ذلك، ومنها �ل�صمايل ومنها �جلنوبي 
ومنها �ملتو�صط، ومنها �لليلي و�لنهاري، ومنها ما يت�صع وجهه �ملنري تارة وي�صيق 
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�أخرى، ومنها ما لي�ض كذلك، ومنها �لكا�صف ومنها �ملك�صوف، ومنها ومنها... 
وهي قائمة يف �لف�صاء بنامو�ض �جلاذبية �لعامة كما تقولون، ولعلها بنامو�ض �آخر 
على  ومنازلها  �أبر�جها  يف  �صائرة  فيه،  خالقه  �أجر�ها  �لتي  �لكون  نو�مي�ض  من 
�ل�صبط و�الإحكام بحركات خمتلفة ودور�ت متنوعة، ت�صبط بها �الأوقات،  غاية 
ويعلم منها �ل�صنون و�الأ�صهر و�الأيام و�ل�صاعات، ومتتاز �لف�صول برتتيب حتتار فيه 
�لعقول، و�ملرجع يف �جلميع �إىل �لفاعل �لقادر، مع ما فيه من منافع �ملخلوقات من 
نبات وحيو�ن ومعدن، تربو بحر�رة �أنو�رها، وتتهياأ لها �الأغذية على قدر حاجاتها، 
�إىل غري ذلك مما يعجز عن �إح�صائه �لل�صان وتكل لديه �لفكر ويخ�صاأ))) �لب�صر، 
فاإذ� كانت مت�صاوية يف �أ�صل �ملادة ولي�صت مادتها تقت�صي تخ�صي�ض كل منها مبا 
به  �إن �لذي خ�ض كالًّ منها مبا �خت�ض  به عن �صو�ه، فيقال بعد ذلك:  �خت�ض 
�ملنافع ح�صب م�صلحة �ملخلوقات مع  ورتبها على نظامها �لعجيب م�صتملة على 
�أم  �لفردة �خلالية عن كل معرفة و�إر�دة وتدبري،  �أجز�ئها  ذلك �الإتقان هو حركة 

يقال: �إن �لذي �أبدعها كذلك هو �لعليم �ملريد �لقادر �حلكيم.

اال�ستدالل بكائنات اجلو

�جلوي  �لهو�ء  فيه  فرنى  �لكائنات،  من  عليه  يحتوي  وما  �جلو  �إىل  لننظر 
باال�صتن�صاق  دمه  بتطهري  �حليو�ن  وحياة  منه،  ميت�ض  مبا  �لنبات  حياة  فيه  �لذي 

يخ�صاأ �لب�صر: يكّل، يعيا. )م).  (((
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ودخوله �إىل رئته، وملا كان �الحتياج �إليه �أ�صد من جميع ما �صو�ه كان كثرًي� و�فًر� 
�صهل �ملاأخذ مهياأة �آالت تناوله على �أكمل ما يكون لقبول �صرعة �لعمل، وهكذ� 
و�أ�صهل،  �أوفر  �إليه كان  ��صتدت �حلاجة  �ل�صيء كلما  �أن  نرى �حلكمة جارية يف 
يظهر ذلك بالتاأمل يف هذ� �لهو�ء ثم �ملاء ثم �لغذ�ء ثم عقاقري �لدو�ء ثم �أحجار 

�لزينة و�لبهاء ثم وثم....

منها  كل  به  �خت�ض  وما  و�ختالفها،  ومنافعها  وت�صريفها  �لرياح  فيه  وجند 
من �خل�صائ�ض، فمنها �ل�صرقي و�لغربي و�ل�صمايل و�جلنوبي وما بني ذلك، ومنها 
�لرطب و�لياب�ض و�حلار و�لبارد و�ل�صديد و�ل�صعيف و�لليلي و�لنهاري، و�ملنتظم يف 
�أوقات خم�صو�صة وغري �ملنتظم، و�لبطيء يف �صريه و�ل�صريع فيه، من �صبعة �أميال 
مياًل  وع�صرين  مائة  �ل�صاعة  �صرعته يف  تبلغ  وقد  وت�صعني،  و�حد  �إىل  �ل�صاعة  يف 
�أو �أكرث لكنه نادر، ومنها �لزوبعة و�الإع�صار، قائمة مبنافع �صكان �الأر�ض، فت�صوق 
�ل�صحاب �إىل مو�قع مطره، وتلقح �الأثمار بنقل مادة �لتلقيح من �أع�صاء �لتذكري 
�لتاأنيث، وتروح �الأرو�ح وتلطف �حلر�رة، وت�صوق �ل�صفن يف �لبحار،  �أع�صاء  �إىل 
وتن�صر بزور �لنباتات على �صطح �الأر�ض، �إىل غري ذلك مما ُيْعِجز �حلا�صب ويوهن 

�لكاتب.

وجند فيه �ل�صحاب وما ��صتملت عليه من �ل�صنع �لعجيب و�لتكون �لغريب 
َوْبلها)))،  �إىل  �ملحتاجة  �الأمكنة  �إىل  �لرياح  ونقلتها  �لهو�ء حملها،  ��صتطاع  حتى 

�لَوْبل: �ملطر �ل�صديد �ل�صخم �لقطرة. )م).  (((
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وي�صحبها �لربق و�لرعد �للذ�ن يظن �أن من حكمتهما حتليل مياهها ب�صبب حر�رة 
�لنور وحركاته �لتموجية وحركات �لرعد �الرجتاجية، مع ما فيهما من داللة �صكان 
�أكرثه  ويقع  �لربد،  ب�صبب  ينعقد  �لثلج  ونرى  �ملطر،  �صقوط  مو�قع  على  �لبو�دي 
على �جلبال ليقيم مدة يتحلب ماوؤه �إىل بو�طنها وخمازنها �لتي يف جوفها، فتخزنه 
ملنافع �ملخلوقات، وتخرجه من منافذها فيجري ينابيع و�أنهاًر�، ترتوي مبائها �الأر�ض 
�ل�صحاب ال  لو كان  �إذ  و�جلنان،  �لريا�ض  وتن�صاأ عنه  �ل�صيف،  و�حليو�ن يف مدة 
)و�ل�صيل حرب  �جلبال  روؤو�ض  ب�صرعة من  �ملطر النحدر  �إال  �الأر�ض  يلقي على 
للمكان �لعايل)))) قبل �أن متتلي خمازنها مقد�ر ما يكفي جلري �لينابيع و�الأنهار، 

�إىل غري ذلك من كائنات �جلو �لتي �أُلِّف يف علمها جملد�ت.

ولنذكر هنا �لنور الأنه ملا كان �متد�ده �إمنا هو يف �لف�صاء جاز لنا �أن نذكره 
�حتملت  �لتي  �لعجيبة  �لنو�مي�ض  من  عليه  ��صتمل  ما  فرنى  �جلو،  كائنات  يف 
، وذلك كانعكا�صه و�نحالله �إىل �صبعة �ألو�ن، وغري ذلك مع ما فيه  علًما م�صتقالًّ
�ل�صامة، وك�صف  �جلر�ثيم  وقتل  و�ل�صحة،  �لنمو  و�لنبات من  منافع �حليو�ن  من 
�ملرئيات، وثمر�ت �أخرى ال حت�صى، ثم �إنه مع ظهوره بنف�صه للب�صر و�إظهاره لغريه 
�إنه  م�صاهريكم:  �أكرب  قال  تف�صريه،  يف  و��صطربتم  عليكم،  حقيقته  خفيت  فقد 
�، تنت�صر عن �جل�صم �ملنري، ورد عليه متاأخروكم باأدلة و��صحة  ذر�ت �صغرية جدًّ
وقالو�: �إنه �هتز�ز �أجز�ء �ملادة �الأثريية �ل�صارية يف �لكون، فهو عبارة عندهم عن 

و�ل�صيل حرب للمكان �لعايل: �ل�صيل ال ي�صتقر على �ملكان �ملرتفع. )م).  (((
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حركة �الأجز�ء �ملذكورة، و�عتمد جمهوركم �الآن على هذ� �لتف�صري، وبنيتم عليه 
�ل�صروح.

بلور  لوح  تخرق حركتها  �الأثريية  �الأجز�ء  تلك  بال  ما  يقول:  �أن  ولقائل 
ب�صماكة كثري من �الأذرع، و�إذ� طلي �أحد وجهيه بطبقة رقيقة من �حلرب �الأ�صود مثاًل 
عجزت تلك �حلركة عن خرقها، كاأنها �صدت باأ�صو�ر خانية �أو جبال هماليا)))، 
هال خرقت تلك �لطبقة �لرقيقة غري �ل�صلبة كما خرقت �للوح �ل�صميك �ل�صلب؟ 
يكون ذلك  �أن  مانع  قلنا: ال  بطبعه،  �حلركة  تلك  �أبطل  قد  �للون  �إن  قلتم:  و�إن 
بخلق �هلل تعاىل، ولكن بينو� لنا على تف�صريكم هذ� كيف قويت تلك �حلركة على 
�ل�صلبة،  غري  �لرقيقة  �لطبقة  تلك  عن  وعجزت  �ل�صلب،  �ل�صميك  �للوح  خرق 
�للون  ت�صرب  معنى  ما  لنا  بينو�  لكم:  قلنا  �لنور،  يت�صرب  �للون  �إن  قلتم:  و�إن 
للنور �لذي هو حركة �أجز�ء بعبارة و��صحة يقبلها �لعقل، و�أي�ًصا �إن �صناعكم قد 
�خرتعو� دهانًا �إذ� عر�ض لنور �ل�صم�ض بع�ض دقائق �أ�صاء يف �لظالم طول �لليل، 
فعلى تف�صريكم للنور �إن قلتم �إن تلك �حلركة �ملنبعثة عن �لدهان يف �لظالم من 
�نعكا�ض �لنور، قلنا: بينو� كيف د�مت تلك �حلركة نا�صئة عن �لدهان، �إن �حلركة 
�الأ�صلية �ملنبعثة عن �ل�صم�ض قد �نقطعت عنه وفارقته من �صاعات، وهذ� خالف 
ما يعهد من نامو�ض �النعكا�ض، و�إن كان خالف ذلك فبينوه، وبعد ذلك كله ل�صنا 
جازمني ببطالن تف�صريكم هذ�، بل هو جائز �ل�صحة، ويكون من جملة خملوقات 

يف �لطبعة �الأ�صلية للكتاب: جبال حماليا. )م).  (((
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�هلل تعاىل وحتت ت�صرفه، ولكن �لق�صد تنبيهكم على �أن من �أعظم ما جتزمون به 
ا. ما لي�ض قطعيًّ

مبا  �جلو  كائنات  من  كالًّ  خ�ص�ض  �لذي  ما  نقول:  تقدم  ما  جميع  وبعد 
خ�ص�صه، و�أحكم فيها �ملنافع على �أكمل �صنع و�أمت �إبد�ع، فاأحيا بها �الأر�ض بعد 
موتها، و�أمنى �صكانها، و�أظهر الأب�صارهم مرئياتها، �أيقال: هي حركة �أجز�ء �ملادة �أم 
�ل�صدفة �أم �ل�صرورة �أم غري ذلك من �لكلمات �ملبهمة �ملعنى �لغام�صة �لتف�صري 

�أم �لعليم �خلبري �ملريد �لقدير؟

اال�ستدالل بالبحار واجلبال واالأودية والكهوف

ولننظر �إىل �الأر�ض وما ��صتملت عليه جغر�فيتها �لطبيعية وكائناتها �جلمادية 
�أرباع �صطح �الأر�ض،  و�لنباتية و�حليو�نية، فرنى �لبحر �لذي تبلغ م�صاحته ثالثة 
�أي: مائة و�أربعة و�أربعني مليونًا و�صبعماية و�ثني ع�صر �ألف ميل مربع، وهو م�صكن 
وزينة، وقد  ما يكون غذ�ء ودو�ء  �لبحرية، من كل  �ملائية، وم�صدر �جلو�هر  �الأمم 
�لياب�صة من جبال و�أودية ووعور و�صهول و�آكام)))  ��صتمل على ما ت�صتمل عليه 
و�آجام))) وحد�ئق خمتلفة �الأ�صجار، وحيو�نات �صغار  وتالل وه�صاب وبطاح)2) 

وكبار، تنمو وت�صكن يف �أماكن خم�صو�صة ح�صب �أجنا�صها و�أنو�عها و�صنوفها.

�آكام: تالل �صغرية. )م)  (((
�لبطاح: مفردها �لبطحاء: �الأر�ض �لتي ينبطح فيها �ملاء �أي يذهب مييًنا و�صمااًل. )م).  (2(

�الآجام: �ل�صجر �لكثيف �مللتف. )م).  (((
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وللبحر �أعماق تفوق �لت�صديق، ومل تعلمو� حتقيًقا �أعمق مكان فيه، غاية ما 
و�صلتم �إليه قيا�ض عمق منه بلغ نحو ت�صعة �أميال، ومل تعرفو� له قر�ًر�، ومن عجائبه 
كاجلبال،  �لتي  و�الأمو�ج  �ل�صفلية،  و�لتيار�ت  �ل�صطحية  و�لتيار�ت  و�جلزر،  �ملد 
و�جلبال �لتي تعوم على وجهه من �جلليد عند �لقطب �ل�صمايل، وملوحته �لتي 
هي من �أحكم �لتدبري، �إذ لوالها الأننت ماوؤه فاأهلك �حلرث و�لن�صل، وقد �صخر 

َته)))، ويتو��صلون يف طر�ئقه ورياحه �ملختلفة. للب�صر يركبون متنه، ويخو�صون ُلجَّ

ونرى �لياب�صة وما تكونت هي منها:

ماأوى  وهي  و�حليو�ن،  �لنبات  تروي  �لتي  �ملياه  �لتي هي خمازن  �جلبال  فاأولها: 
�الأخ�صاب  مادة  هي  �لتي  �ل�صاخمة  �ل�صلبة  �الأ�صجار  ومنبت  و�لوحو�ض،  �لطيور 
و�لوقود، وهي �حلو�جز للبقاع �مل�صكونة حتفظها من �لرياح �لباردة و�حلارة، ثم منها 
ذو �ملناظر �ملبهجة و�لنباتات �ملزهرة، ومنها �الأجرد �لوعر �لتي �صلبت �الأمطار �أتربته 
�للحم، فكانت تلك �ل�صخور مادة  د عنها  ُجرِّ وبقيت �صخوره ت�صبه هيكل عظام 
�لعمر�ن من �لدور و�حل�صون، ومنها �جلبل �لناري �لذي يقذف �حلمم وينري �الآفاق 

يف �لظلم، ومنها ما يق�صي على �الإن�صان بالعجب.

وثانيها: �الأودية، وهي منبت �أح�صن �الأ�صجار، وجمنى �الأزهار و�الأثمار، ومن�صاأ 
�ل�صرور و�ن�صر�ح �ل�صدور، ومع �أن منها ما يعد جنة نعيم ال ترى فيها �إال ظالًّ ظلياًل 

ة: كرثة �ملاء. )م). �للُّجَّ  (((
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وماء �صل�صبياًل، وال ت�صمع �إال �صفري بلبل وهديل حمام وُبَغام))) ظباء و�صجع ميام 
حول تلك �لريا�ض �ملزهرة و�الأ�صجار �ملثمرة و�جلد�ول �ملنحدرة من كل ما يجلب 
�لزوؤ�م  �ملوت  �إال  فيه  لي�ض  �جلحيم  هو كد�ر  ما  فمنها  قرة،  للعني  ويهدي  �مل�صرة، 
وباليات �لعظام، وذلك كو�دي �ملوت �لذي هو قرب جاو�، فهو و�د بطنه رم�صاء)2) 
حمرقة وقفر بلقع))) ال نبات فيه وال حيو�ن، فال يحله طائر وال تدب فيه د�بة، وال 
يكمن فيه وح�ض �إال ويعاجله �ملوت �الأحمر، وال ُيَرى فيه �إال �لرمم �لبالية من عظام 
�حليو�نات وهو�لك �حل�صر�ت، وقد ن�صب ذلك فيه �إىل �صجرة �صامة ال يوجد فيه 
�صو�ها من �لنبات، و�لذي �صح عندكم �أن ذلك الأنه يف جو�ر جبل ناري، في�صعد 
من مناف�صه هو�ء �صام بكمية ز�ئدة تقتل �حليو�ن وتفتك بالنبات، فمن جعل بع�ض 
وديان �الأر�ض د�ر �لنعيم وجعل بع�صها د�ر �جلحيم، �أحركة �أجز�ء �ملادة �أم �ملريد 

�لعليم �لذي يخ�ض ما �صاء مبا ي�صاء؟ �إنه خبري حكيم.

وثالثها: �لكهوف �لتي هي ماأوى �حليو�نات، ومتنف�ض �جلبال من �لبخار�ت �لتي 
�لتي  �ملياه  جتمد  �ل�صيف حتى  تربد يف  �لتي  �لكهوف  غر�ئبها  ومن  بو�طنها،  يف 
تقوى على  �لتي ال  �حليو�نات  �إليها كثري من  فياأوي  �ل�صتاء  وت�صخن يف  د�خلها، 
برد �ل�صتاء، ف�صبحان �للطيف �خلبري، ومن غر�ئبها كهوف �ملوت �لتي ال يدخلها 
ناري قد خمد وبقي من متنف�صه  �إال مات يف �حلال؛ الأنها متنف�ض جبل  حيو�ن 

ُبَغام �لظبية: �صوتها. )م).  (((
اء: �صدة �حلر، �الأر�ض �حلارة �حلامية من �صدة �حلر. )م). ْم�صَ �لرَّ  (2(

َبْلَقع: خاٍل. )م).  (((
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ف�صبحان  منون)))،  ومنها  �لكهوف ح�صون،  فمن  ي�صتن�صقه،  من  يقتل  �صام  هو�ء 
�لفاعل �ملختار.

لغذ�ء  �لنباتات  بها  تقوم  �لتي  �ملادة  غالب  جامعة  هي  �لتي  �ل�صهول  ورابعها: 
�صو�ه،  ينا�صب  ال  نبات  لتنمية  منها  ينا�صب كل  �لرتبة،  متنوعة  هي  ثم  �حليو�ن، 
فلو  و�لرخاوة،  �ل�صالبة  بني  ونر�ها  كثرية،  نباتات  لنق�صنا  و�حًد�  نوًعا  كانت  فلو 
� لغا�صت فيها �أقد�م  كانت �صلبة كال�صخر ملا �صلحت لذلك، ولو كانت رخوة جدًّ
بال�صالبة  �ل�صخور  خ�ص�ض  فمن  ل�صكناها،  وال  مل�صعاها  �صلحت  وما  �حليو�نات 
بالتو�صط بني �ل�صالبة و�لرخاوة ف�صلحت  فكانت مادة �لعمر�ن، وخ�ص�ض غريها 

لزرع غذ�ء �حليو�ن؟ �ألي�ض هو �حلكيم �خلبري و�ملدبر �لعليم؟

اال�ستدالل باملعادن وتكويناتها

خمتلفة  �أح�صائها  يف  تولدت  �لتي  �ملعادن  �الأر�ض  كائنات  من  ونرى 
ملنافع �صكان  وتباينها  �الأنو�ع و�الأ�صناف، �صاحلة مع �ختالفها  �خلو��ض، متباينة 
�النطر�ق وغري  وقابل  �ل�صلب،  و�ل�صلب وغري  و�ل�صائل  �جلامد  فمنها:  �الأر�ض، 
قابله، وقابل �لذوبان وغري قابله، و�لثقيل و�خلفيف، و�الأ�صفر و�الأبي�ض و�الأحمر 
لطعامهم  �آالت  باتخاذها  للب�صر  م�صالح  من  فيها  وكم  ذلك،  وغري  و�الأ�صود، 
�حلديد  كان  )وملا  و�أدويتهم،  وزر�عتهم  وفالحتهم  وبيوتهم  و�أ�صلحتهم  و�صر�بهم 

�ملنون: �ملوت. )م).  (((
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من �أنفعها، وهو �أ�صدها خفاء يف �الأر�ض ال ي�صابهه معدن يف �خلفاء كما يف كتب 
�ملعادن، خ�ص�صه �هلل تعاىل يف �لقر�آن بذكر �ملنة به و�الإ�صارة �إىل نعمة �لهد�ية �إليه، 
]�حلديد/ 25[،  ژڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  تعاىل:  فقال 

ومل يذكر معدنًا �صو�ه بذلك).

ا، بل غاية ما  ونرى من خو��صها غر�ئب تعجز عقولنا عن تعليلها تعلياًل يقينيًّ
يو�صلنا �إليه �لبحث فيها �أن نقول: هكذ� خا�صيتها، و�إن قلتم: نحن ال نقول ذلك، 
بل ال بد �أن نقف على �لتعليل �ليقيني، قلنا لكم: هذ� �ملغناطي�ض �ملَْعِدن �لغريب 
�صاحب خا�صية �جلذب ملثله وللحديد و�لفوالذ، �أنتم تقولون: �إن �صبب جذبه ملا 
ذكر هو من حركة �أجز�ئه �لفردة وترتيب �أو�صاعها، و�أقول: �إن هذ� �لتعليل و�إن 
جاز �أن يكون هو �لو�قع بخلق �هلل تعاىل، ولكنكم �أتيتم به مبهًما غري مقنع للعقل 

�إذ� وردت عليكم �ل�صوؤ�الت �الآتية، وهي:

اأواًل: مِلَ نتج عن تلك �حلركة و�لو�صع جذب ما ذكر، ومل ينتج عن ذلك جذب 
بقية �ملعادن من نحو �لذهب و�لنحا�ض؟ �أو�صحو� لنا توجيه ذلك.

وثانًيا: كيف �أن �ملغناطي�ض �إذ� �لت�صق بق�صيب من حديد وجذبه �أك�صبه خا�صية 
يجذب  �لق�صيب  ذلك  في�صري  �صيًئا،  قوته  من  يخ�صر  �أن  دون  من  �جلذب  ذلك 
كجذب �ملغناطي�ض ما د�م ملت�صًقا به، و�إذ� �نف�صل عنه بطلت منه تلك �خلا�صية؟ 
وتقولون لتلك �حلالة �لتي طر�أت على �حلديد:  »متغنط موقت«، و�أما �إذ� �لت�صق 
�جلذب  ذلك  خا�صية  �لق�صيب  ذلك  �كت�صب  �لفوالذ  من  بق�صيب  �ملغناطي�ض 
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ود�مت فيه ولو �نف�صل عن �ملغناطي�ض، وكذلك �إذ� دلك ق�صيب �لفوالذ باملغناطي�ض 
�كت�صب تلك �خلا�صية د�ئمة، ويقال لذلك:  »متغنط �صناعي«، فاأو�صحو� لنا كيف 
و�لفوالذ،  �حلديد  لق�صيب  �ملغناطي�ض  مالم�صة  مبجرد  �الكت�صاب  ذلك  ح�صل 
رجع  فهل  كذلك  �الأمر  كان  و�إذ�  ممتد،  بطول  كانا  ولو  �أجز�ئهما  �أو�صاع  �أتغريت 
�لو�صع الأ�صله يف ق�صيب �حلديد ولو يف حلظة من �لزمان وبقي يف ق�صيب �لفوالذ �أم 
�حلال غري ذلك؟ و�أو�صحو� لنا هذ� �لفرق بني �حلديد و�لفوالذ بل و�حلديد �ل�صلب 

فاإنه بحكم �لفوالذ يكت�صب خا�صية �جلذب، وتدوم معه بعد �النف�صال.

وكلما  منه،  �لقطعة  طريف  يف  �ملغناطي�ض  يف  �جلذب  قوة  �إن  تقولون:  �إنكم  ثالًثا: 
�قرتبنا لو�صطها جند �أن �لقوة قد �صعفت حتى تكاد تغيب عند �لو�صط متاًما، و�إذ� 
ق�صمت تلك �لقطعة من عند و�صطها رجع �لطرف �لذي عند �لقطع ذ� قوة قوية 
كما يف �لطرف �الأ�صلي، فاأو�صحو� لنا كيف �صعفت �لقوة عند �لو�صط وقويت يف 
�لطرفني، وكيف قويت يف �لطرف �ملف�صول بعد �لقطع، �أبالقطع تغري و�صع �الأجز�ء 
مع �أن و�صعها ال يتغري باأقوى �لعو�مل �خلارجية �أم �الأمر كان لغري ذلك؟ و�أي�ًصا 
�إذ� مل�ض �ملغناطي�ض ق�صيب �حلديد �أو �لفوالذ من طرفه ومتغنط �لق�صيب، فال بد 
و�صطه  يف  �لقوة  و�أما  تامة،  �لق�صيب  ذلك  من  �الآخر  �لطرف  يف  �لقوة  تكون  �أن 
فهي قريبة �لتال�صي، فماذ� تقولون؟ �إن �حلركة وتغري و�صع �الأجز�ء قد و�صال �إىل 
� على �لو�صط ف�صعفا عنده ثم قويا بعد  ذلك �لطرف عن طريق غري �لو�صط، �أم َمرَّ

جماوزته، وما �لذي �أعاد لهما تلك �لقوة بعد �ل�صعف؟
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ورابًعا: تقولون: �إن �ملغناطي�ض يفقد قوة �جلذب عند ح�صول �لزلزلة، ثم تعود �إليه 
بعد م�صيها، وعلى ذلك عملت �الآلة �لتي تنبه على قرب ح�صول �لزلزلة فيحرت�ض 
منها، فاأو�صحو� �ل�صبب لتغري و�صع �الأجز�ء وتبدل �حلركة عند �لزلزلة، وكيف كان 

ذلك، ومِلَ كان ذلك.

�لتي  �الأ�صئلة  تلك  عن  �صافية  �أجوبة  على  تقدرون  ال  �أنكم  �أر�ه  و�لذي 
تلك  لها  �ملغناطي�ض  خا�صة  هكذ�  تقولو�:  �أن  �إليه  تنتهون  ما  غاية  بل  تقدمت، 
خا�صة  هكذ�  �أي�ًصا:  يقولون    حممد  �أتباع  �إن  لكم:  و�أقول  �الأعمال. 
�إذ� �صاهدوها وتربهنت عندهم، ولكن ي�صاألونكم:  �ملغناطي�ض لها تلك �الأعمال 
من �لذي خ�ص�صها بذلك؟ �أحركة �الأجز�ء مبا ين�صاأ عنها من ترتيب و�صعها تعمل 
تلك �الأعمال �لباهرة �لتي عجزت عقولكم عن تعليلها مبا يقنع �لعقل �أم �لذي 
خ�ص�ض ذلك �لتخ�صي�ض و�أتقن تلك �الأعمال هو �لقادر �لعليم و�ملريد �حلكيم؟ 
�أي �الأمرين �أحق �أن يعتقد؟ )�أن�صفو�)، وباحلق، �إن �ملغناطي�ض من �أعجب �الأ�صياء، 
وفو�ئده من �أح�صن �لفو�ئد و�أكمل �لعو�ئد، �إذ باالإبرة �ملغناطي�صية �ُصلكت �لبحار 
و�لقفار، و�أمن �ل�صفار من �الأخطار، �إذ هي �ملر�صد �الأمني و�لهادي �ملبني، ف�صبحان 

من هدى �الإن�صان �صبل �لر�صاد بقطعة معدن من دو�ين �جلماد.
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اال�ستدالل باأحوال النبات وغرائبه

ونرى من كائنات �الأر�ض �لنبات، ذلك �لَعامَل �لذي ��صتمل على �لعجائب 
و�حلكم،  و�الأ�صر�ر  �ملحكم  �لنظام  من  فيه  �أُوِدع  مبا  �الألباب  وحري  و�لغر�ئب، 
و�أغرب �صاأنه وكل �صوؤونه غريبة كيفية متثيله الأجز�ء �الأر�ض و�ملاء و�لهو�ء لبنيته 
وتطويرها باأطو�ره، بينما هذه �الأ�صياء عدمية �لنمو و�حلياة، �إذ نر�ها قد دخلت يف 
نباتية مكت�صًبا خو��ض مل  ذ� حياة  متغذًيا  نامًيا  فانقلبت ج�صًما  �لنبات  تركيب 
تكن له من قبل، ثم ننظر �إىل ذلك �جل�صم �لنباتي فرن�ه من وجه عدمي �الإر�دة 
فاقد �الإدر�ك �أ�صبه �صيء باجلماد، وننظر �إليه من وجه �آخر فرن�ه قد �صرب بعروقه 
يف بطن �الأر�ض لتناول �لغذ�ء، فهو و�إن مل َي�ْصَع على �أقد�مه كاحليو�ن يف طلب 
�أو  تتعاىل  �أغ�صانه  يبلغه �حليو�ن، وترى  باطن �الأر�ض ما ال  يبلغ يف  رزقه، ولكن 
�ملت�صلق  كاحليو�ن  �ل�صم�ض،  بنور  لينتفع  �ملرتفعات  على  ولبالبه  ب�صوكه  يتعر�ض 

على �الأ�صجار لطلب �الأثمار.

منه  نرى  و�لهو�ء،  و�ملاء  �الأر�ض  باأجز�ء  �إال  يتغذى  ال  �إنه  نقول:  وبينما 
بع�صارتها  وتتغذى  �لنباتات  من  غريها  يف  تنبت  �لتي  وهي  �ملفرت�صة،  �لنباتات 
كما يعي�ض بع�ض �حليو�ن على بع�صه، ومنها ما �حتوت �أور�قه على ع�صار يغري 
�لذباب �أن ي�صقط عليها، فاإذ� �صقط على ورقة منها �أح�صت به و�نطبقت عليه، وال 
نبات  فهذ�  �لق�صر،  �صوى  منه  يبق  ميًتا مل  ثم ترتكه  ترتكه حتى متت�ض رطوبته، 

يتغذى بحيو�ن �أخًذ� بثاأر �لعامل �لنباتي �لذي يتغذى به �لعامل �حليو�ين.
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�إما يف �الأر�ض و�إما يف بنية  �أن تعلق جذوره  �أن �لنبات ال بد  وبينما نرى 
غريه من �لنباتات �لتي يفرت�صها، نرى �لنباتات �لهو�ئية وهي �أع�صاب ال �أ�صول 
لها يف �لرتبة تتعلق على غريها، وتتناول غذ�ءها من �لهو�ء، ومن عجيب �أمرها �أن 
زهرها قد ي�صاكل �لَفَر��ض و�لنحل وغريها من �أنو�ع �لذباب، و�إذ� حركها �لهو�ء 
من  �لع�صل  جني  ي�صعى يف  نحاًل  �أو  �الأ�صجار،  على  يحوم  فر��ًصا  �لر�ئي  يظنها 
�إىل غري  َتْيالء)))، ومنها ما ي�صاكل �الإن�صان،  �لرُّ �أزهارها ما ي�صاكل  �الأزهار، ومن 

ذلك من �ل�صور �ملختلفة.

من  ينبت  بل  �لهو�ئية،  �لنباتات  من  لي�ض  كان  و�إن  بعيني،  نظرته  ومما 
وعينني  بر�أ�ض  �أ�صفر  طري  �صورة  هي  زهرة  يحمل  نبات  �الأر�ض،  يف  ب�صيالت 
كما  �لقامة  منت�صب  �النت�صار،  بع�ض  منت�صرين  وجناحني  و�صدر  وعنق  ومنقار 
ينت�صب �لديك، وعند �أ�صفل بطنه �صورة نحلة بلون �صنجابي، و��صعة فمها ببطنه 
ر�أ�ض وعينني وظهر منقو�ض وجناحني ممتدين  �صيًئا، وهي ذ�ت  كاأنها متت�ض منه 
من �أ�صل فخذي �لطري، فهما م�صرتكان بني �أن يكونا فخذين له وجناحني لها، 
وكل تلك �الأع�صاء �لتي فيها و��صحة بينة، ال �أنها تقارب �الأع�صاء جمرد مقاربة، 
هذه  وتوجد  و�إحكامه،  وقدرته  خالقه  بوحد�نية  وي�صهد  �لطرف  ي�صتوقف  منظر 
�أهل  بع�ض  وي�صميها  �الأ�صرفية،  ظهور  له:  يقال  بريوت يف حمل  برية  �لزهرة يف 
يعلل  بع�صكم  وجدت  وقد  �لنحلة،  بزهرة  وبع�صهم  �لطري،  بزهرة  �جلو�ر  تلك 

�لرتيالء: نبات له زهر كزهر �ل�صو�صن. )م).  (((
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تعليل  منهم  فاأطلب  و�هية،  بتعاليل  �حليو�نات  �صورة  على  �الأزهار  تلك  لتكون 
تكّون هذه �لزهرة مبا يقنع �لعقل، وال �أر�كم تقدرون على ذلك، وال �أرى مقنًعا 
للعقل �إال �إحالة تكوينها على �صنع �لقادر �ملريد �حلكيم �لعليم، ال على حركة 
�أجز�ء �ملادة، وال على نامو�ض �لتباينات، وال على �أمثال ذلك من �الأمور �لعمياء 

�ل�صماء �لبكماء.

وبينما نرى �أن بع�ض �لنبات ال يح�ض باأ�صد �ملالم�صات، ونحكم باأن من 
�لنباتات  نرى  �إذ  دونه،  �الإح�صا�ض يف �حليو�ن  بينه وبني �حليو�ن  �لفو�رق  جملة 
�حل�صا�صة ومنها �ل�صنط �حل�صا�ض �لذي �إذ� مل�ض �أو حرك �أح�ض، و�ن�صمت وريقاته 
وت�صنج �صائر �أور�قه، ومنه �لنبات �ملفرت�ض للحيو�ن �لذي تقدم ذكره، فاإنه يح�ض 
بوقع �لذباب عليه فيم�صكه وميت�صه، وبينما نرى �أن �لنبات ال يتحرك �إال بفاعل 
خارجي كالهو�ء و�حليو�ن، �إذ نرى �لنبات �ملتحرك بنف�صه لغري قا�صر ظاهر، فهذ� 
�لنبات يتحرك بنف�صه حركات ير�صم بها يف �لهو�ء خماريط هند�صية، فورقته موؤلفة 
�جلانبني،  على  حتتها  و�ل�صغريان  �لو�صط،  يف  �لعلياء  �أكربها  وريقات،  ثالث  من 
و�ل�صحو  و�لظل،  و�ل�صم�ض  و�لربد،  �حلر  ونهاًر�، يف  لياًل  حياتهما  مدة  تتحركان 
و�ملطر، ال تنقطع حركتهما، ترتفع �لو�حدة منهما وتنخف�ض �الأخرى على �لتو�يل 
وم�صاء بخالف  �صباًحا  �إال  �لو�صطى  ورقته  تتحرك  ما ال  ومنه  م�صتديرة،  بحركة 

�جلانبيتني، فاإن �إحد�هما ترتفع و�الأخرى تنخف�ض طول �لنهار.
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وريقاته  تتحرك  نبًتا  �لهند  �لكنج يف  نهر  على جانب  وجدو�  �إنهم  وقلتم: 
كذلك �صتني حركة يف �لدقيقة، فهو �صاعة حية نامية ال تقف وال تكلف �صاحبها 
�صيًئا من �لنفقة، وم�صركو �لهند يقد�صون هذ� �لنبات، وين�صبون �إليه قوة �إلهية، وما 
هو �إال �صاهد على �نفر�د خالقه بالربوبية، ومنه ما يتحرك زهره من حركة �ل�صم�ض 
يف قبة �لفلك، وهو كثري يف بالدنا، وي�صمونه بالفلك وبعابد �ل�صم�ض؛ الأن زهرته 
�مل�صتديرة �ملوؤلفة من دو�ئر بديعة �الأ�صباغ حمكمة �ل�صنع حماطة باأهد�ب كخيوط 
�حلرير، ويف و�صط نوع منه �صيء كعقرب �ل�صاعة، ت�صتقبل تلك �لزهرة �ل�صم�ض 
يف �أول �صروقها، وال تز�ل تتحرك ال�صتقبالها كلما �رتفعت �ل�صم�ض لقبة �لفلك 
حتى تبلغ �لهاجرة)))، فتكون تلك �لزهرة حينئذ �صطحية �لو�صع، ثم كلما مالت 

�ل�صم�ض �إىل �ملغرب مالت معها حتى تفارقها يف �ملغيب، ف�صبحان �ملبدع �خلبري.

باأن مبدعه فاعل خمتار،  �الأفكار، وي�صهد  �لنبات ما يحري  تباينات  ثم يف 
ال يحكم عليه نامو�ض، وال تدخل قدرته حتت حتديد ينبئ عن �ال�صطر�ر وعدم 
�الختيار، وذلك �أنا نرى منه ما يبلغ من �لكرب و�الرتفاع مبلًغا يفوق �حلد كما يف 
�أرز لبنان و�أم �الأجمة �لتي توجد يف �أمريكا، طولها ثالثماية قدم �أو �أربعماية قدم، 
قري�ًطا،  ثمانية ع�صر  ق�صرها  قدًما، و�صمك  �الأر�ض ثالثة ع�صر  بع�صها عند  وقطر 
منت�صًبا  جوفها  يدخل  �لفار�ض  فكان  وطرحت،  �صاقها  جوف  ما  �أ�صجارها  ومن 
على �صهوة ح�صانه فال مي�صها، وبع�ض �الأ�صجار يف �إ�صكتلند� بلغ حميطها ت�صعني 

�لهاجرة: ن�صف �لنهار يف �لقيظ خا�صة من زو�ل �ل�صم�ض �إىل �لع�صر . )م).  (((
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قدًما، وح�صب عمرها مبقابلتها باأ�صغر �أ�صجار نوعها فكان خم�صة �آالف �صنة، ويف 
وعمرها  قدًما،  ثالثون  وحميطها  قدم،  ثالثماية  طولها  �صنوبر  �صجرة  كاليفورنيا 
�صتة �آالف �صنة، و�أغرب من ذلك كله �صجرة عندم يف �إحدى جز�ئر كناريا يف 
�الأوقيانو�ض �الأتلنتيك، ال يحيط ب�صاقها ع�صرة رجال ميدون �أيديهم حولها مي�ض 
كل منهم �أنامل جماوره باأنامله، وقد مر على �كت�صاف تلك �جلزيرة ما يقرب من 
�أربعماية �صنة، ومل يتغري منظر تلك �ل�صجرة، فاإن منو هذ� �لنبت بطيء كما ي�صاهد 
من منو �صغاره، فكم مر عليها من �لقرون؟ قال بع�صهم: �إين �أقول �إنها كانت تنمو 

منذ قرون كثرية قبل خلق �الإن�صان.

وذلك  �ملكر�صكوب،  �أظهره  قد  �ل�صغر  غاية  على  عاملًا  �لنبات  من  ونرى 
فكل  وغريها،  باجلدر�ن  تلت�صق  �لتي  و�لعفونة  �ملاء،  وجه  يعلو  �لذي  كالطحلب 
ذلك يظهر حتت �ملكر�صكوب كاأنه ب�صتان �أو مرج �أو غابة كثيفة حتمل مع �صغرها 
ودناءتها زهًر� وبزًر� ينت�صر مع �لهو�ء من جملة �لهباء، ويقع على �جلدر�ن وغريها، 
فاإذ� و�فقته �الأحو�ل ��صتفرخ ومنا و�أزهر وبزر، و�لعني �ملجردة ال تر�ه �إال كالغبار 

�الأخ�صر.

ونرى من �لنبات ما يتقابل فيه �الأ�صد�د، ففي �ختالف �أ�صكاله و�أ�صكال 
و�ألو�نه ومنافعه وم�صاره ما يفوق  و�أثماره وبزوره ورو�ئحه وطعومه  و�أزهاره  �أور�قه 
�الإح�صاء، فمنه �ل�صجر و�لنجم و�لع�صب، و�ل�صيفي و�ل�صتوي و�لربيعي و�خلريفي، 
و�ل�صهلي و�جلبلي، و�ملكتفي مباء �ملطر و�ملحتاج �إىل �صو�ه، و�ملخت�ض باإقليم و�لذي 
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يعي�ض بكل �الأقاليم، ومن �أور�قه �مل�صتدير و�مل�صتطيل و�مل�صنن و�لعري�ض و�لرفيع، 
ومع ��صرت�كها يف لون �خل�صرة فخ�صرتها خمتلفة، ال جند خ�صرة نوع ت�صبه خ�صرة 
نوع �آخر، و�أزهاره �أكرث �ختالًفا و�أوفر تبيانًا يف �الأ�صكال و�الألو�ن، فمنها �مل�صتدير 
و�مل�صتطيل، و�ملفرد و�مل�صاعف، و�أ�صكال �صتى ال حت�صى، ومنها �الأبي�ض و�الأحمر 
�أو  �ل�صد�ن  فيه  و�ملجتمع  �لنقو�ض،  باأبدع  و�ملنق�ض  و�الأخ�صر  و�الأزرق  و�الأ�صفر 
�الأ�صد�د من �الألو�ن، ورو�ئحه من �أبدع �خلو��ض، فمنها: �مل�صتطابة �لتي تنع�ض 
ال  �أنا  �ختالفها  على  بالتنبيه  ويكفي  �لنفو�ض،  متيت  �لتي  و�مل�صتكرهة  �لقلوب، 
و�ختالف  �ل�صبه،  متام  �آخر  نوع  من  زهرة  ر�ئحة  ت�صبه  نوع  من  زهرة  ر�ئحة  جند 
�أثماره باأ�صكالها و�ألو�نها ورو�ئحها وطعومها و�أقد�رها مما يتيه �لعقل يف تيهائه، فمنها 
�لكبري و�ل�صغري، و�لعري�ض و�مل�صتدير، و�لكروي و�ملحدب و�مل�صنن وغري ذلك، 
ومنها �الأحمر و�الأ�صفر و�الأبي�ض و�الأ�صود و�الأزرق و�ملنتق�ض وغري ذلك، ومنها 
�لتي مل توجد يف زهره وال ورقه من كل ر�ئحة زكية، و�أخرى على  �لر�ئحة  ذو 
ال  �لتي  �لطعوم  من  ذلك  ونحو  و�ملر  و�ملز  و�حلام�ض  �حللو  ومنها  يليه،  �الأنوف 

ت�صتق�صى.

�أنك ترى ق�صرها بطعم ولون ور�ئحة ال توجد يف  �أمر �الأثمار  ومن غريب 
�للب، ويف �للب من ذلك ما ال يوجد يف �لبزر، ويف �لبزر من ذلك ما ال يوجد 
يف كامل �أجز�ء �ل�صجرة، ومن �الأثمار ما يحتوي على �لبزور �ملختلفة �الأ�صكال 
و�لرو�ئح و�لطعوم و�الألو�ن، ومنها ما يخلو عن �لبزور، ومنها ما هو مغلف بغالف 
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�أو �أكرث، ومنها ما لي�ض كذلك، ومنها �صغري و�أ�صله �صجر كبري كاجلميز، ومنها ما 
هو كبري و�أ�صله من �الأع�صاب كالبطيخ، ومن �لنبات ما يعطي ثمرته ب�صهر �أو �أقل، 
ومنه ما ال يعطي ثمرته �إال بعد �صنني، ومنه ما ينتفع بعروقه �أو �أ�صوله �أو ورقه �أو 
زهره �أو ثمره �أو بزره �أو ق�صره �أو ع�صاره، وما ينتفع منه ب�صيئني �أو �أكرث من ذلك، 
وما ينتفع منه بجميع ذلك، ومنه ما �أ�صله نافع وثمره �صار �أو ورقه �أو زهره، ومنه 
�ل�صجرة  نرى  وباالخت�صار  و�لدو�ء،  �لد�ء  �لو�حد  �لنبات  فيجتمع يف  بالعك�ض، 
وثمرها  وزهرها  وورقها  وق�صرها  و�صاقها  عروقها  خو��ض  تتخالف  قد  �لو�حدة 
�أخرى منه،  متاًما على خا�صة  وبزورها، فال جتد خا�صة من تلك �خلو��ض تنطبق 
وكل �أنو�ع �لنبات ت�صقى مباء و�حد، وقد تتغذى برتبة و�حدة، ومتت�ض ما يلزمها 
من هو�ء و�حد، و�أع�صاوؤها �إمنا هي ق�صمان: �أع�صاء �لنمو، وهي �جلذور و�ل�صوق 
�الأع�صاء  هذه  من  �إنه  ثم  و�لبزر،  و�لثمر  �لزهر  وهي  �لتنا�صل،  و�أع�صاء  و�لورق، 
�لب�صيطة �لقليلة �لعدد تتاألف �الألوف من �لنباتات �لبالغة بح�صب ما و�صل �إليه 
�إح�صاء �لنباتيني ما ينوف عن ثمانني �ألف نوع، وهي �لتي تك�صو جبالنا وتلولنا 
باأزهارها، ومتالأ خمازننا فو�كه وحبوبًا، وتلب�ض  و�أوديتنا وحد�ئقنا خ�صرة، وتزينها 
�أمتعتنا،  �أمر��صنا، وت�صعل نري�ننا، وحتفظ  بيوتنا و�صفننا، وتعالج  �أج�صادنا، وتعمر 

وتفعل وتفعل، �إىل ما يكبو))) يف م�صمار �إح�صائه �لقلم، ويرمتي �لل�صان بالبكم.

يكبو: ي�صقط. )م).  (((



العلم واالإميان
22322(

�أَُكلُّ تلك �ل�صور وجميع تلك �الأطو�ر وترتب تلك �ملنافع وظهور هاتيك 
م�صدرها  يكون  �جلوهرية  �الأ�صباب  جميع  و�تفاق  �ملادة  �أ�صل  �حتاد  مع  �الأ�صر�ر 
حركة �أجز�ء �ملادة، مع �ل�صرورة �لعمياء �أو �ل�صدفة �ل�صماء �أو �لنو�مي�ض �لتي ال 
تعلم وال ت�صاء، �أم ذلك كله من �إبد�ع مبدع قادر وحكيم قاهر وعليم يعلم مبا �صار 
ومبا هو �صائر؟ نعم.. �إن جميع تلك �لغر�ئب وعموم هاتيك �لعجائب ترفع �أعالم 

�ل�صهادة باأن للعامل �إلًها عليًما و�صانًعا حكيًما، يخلق ما ي�صاء ويفعل ما يريد.

تباينات النبات

على  �صبحانه  �خلالق  بها  �أنعم  نعمة  منه  نوع  كل  كان  و�إن  �لنبات  �إن  ثم 
منه  فرد  كل  يكن  و�إن  �ملنة،  فيه  وت�صمو  �لنعمة  فيه  تعظم  بع�صه  ولكن  خلقه، 
غريًبا، ولكن قد يكون بع�صه �أعرق يف �لغر�بة، فلنذكر من ذلك طرًفا بالتف�صيل 
�لبا�صفيك،  �لنبات �صجرة �خلبز يف جز�ئر  �مل�صتغربة يف عامل  �لنعم  فنقول: من 
حتمل ثمر�ت كروية قطر �أ�صغرها �أربعة قر�ريط، وقطر �أكربها �صبعة، وثقلها �أربعماية 
خبز  وهي  �صنة،  كل  من  متو�لية  �أ�صهر  ثمانية  مدة  جُتَْنى  وهي  درهًما،  وع�صرون 
طعامهم،  وهو جل  �ل�صناعي،  باخلبز  نقتات  كما  به  يقتاتون  �جلز�ير،  تلك  الأهل 
�أعده لهم �لباري تعاىل من دون عناء ما نكابده يف تدبري خبزنا، ويف هذه �ل�صجرة 
منافع �أخرى، فمو�ئدهم من �أخ�صابها، وثيابهم من ق�صورها، وقو�ربهم من �صوقها، 
هياهيا،  ي�صمى  ما  �لهند  منها يف  يوجد  �صجرة  وهي  �حلليب،  �صجرة  ذلك  ومن 
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يخرق �صاقها فيخرج منه حليب جيد �أخرث من حليب �لبقر، ويف بر�زيل �صجرة 
�لليمون،  ثمًر� طعمه ك�صر�ب  وتثمر  �صباط،  تزهر يف  »ما�صارندوبا«،  ت�صمى  منها 
منه  يتغذى  �ملا�صية،  حليب  من  �أفخر  �صهي  �أبي�ض  لنب  �صاقها  من  وي�صتخرج 
�صجرة  وهي  �لق�صدة،  �صجرة  ومن ذلك  قو�م حياتهم،  ويتخذونه جل  �ل�صكان، 
�لبالد  يف  �صهوًر�  يبقى  وطعًما،  قو�ًما  كالق�صدة  لبه  ثمًر�  حتمل  و�إفريقية،  هندية 

�حلارة يف �الآنية، وال يتغري لونه وال طعمه.

ومن ذلك �صجرة �لنارجنيل �أي �جلوز �لهندي، فاإن منافعها �أقل �أن حتويها 
�صجرة، فقد قيل �إنه يتخذ من جوزها قبل ن�صجه �صر�ب، وبعد ن�صجه ما يحاكي 
�حلليب، وتطبخ �أور�قها كاخل�صر، ويتخذ من ع�صارة �أزهارها �صكر، ومن �أخ�صابها 
وق�صر جوزها �أو�ن و�صحون وجفان، وت�صاد من �أخ�صابها �أي�ًصا �لبيوت، وتن�صج من 
�أور�قها ح�صر ومظالت، ويتخذ من خيوط �أليافها ثياب ومناخل وقلوع وحبال، 
ومن دهن جوزها زيت، ومن ن�صارة �أخ�صابها حرب للكتابة، ومن �أور�قها قر�طي�ض 
ثمرها  �ملنافع، فرنى  وفرة  عنها يف  كثرًي�  تق�صر  �لنخل ال  و�صجرة  �أي�ًصا،  للكتابة 
وينتفع  وذخرية،  وقوت  فاكهة  وهو  ومتًر�،  ورطًبا  وُمذنًَّبا)2)  وُب�ْصًر�)))  زهًر�  يوؤكل 
قوًتا  ويجعل  فيطحن  بنو�ها  حتى  و�أليافها،  وعر�جينها)))  وجريدها  باأخ�صابها 

ا. )م). ُب�ْصًر�: غ�صًّ  (((
ُمذنًَّبا: رطًبا من ِقَبل َذنَِبه. )م).  (2(

عر�جني: مفردها ُعرجون: ما يحمل �لتمر وهو من �لنخل كالعنقود من �لعنب. )م).  (((
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للجمال، ف�صبحان �ملنعم �ملتف�صل على عباده بغر�ئب نعمه وعجائب مننه، �لقادر 
على تنويع �الأنو�ع وتطوير �الأطو�ر.

خامتة الكالم على عامل النبات 

وخامتة �لكالم يف عامل �لنبات �أن نقول: �إن �أحق �لنا�ض باال�صتدالل ب�صوؤون 
�لنبات على وجود �ل�صانع �لقادر �لعليم �حلكيم هم �لعلماء �لنباتيون �لذين ملوؤو� 
�ملجلد�ت يف �صرح �أحو�له و�صوؤونه، فرت�هم قد خا�صو� يف �لبحث عن كيفية ��صتفر�خه 
ومنوه، و�لتغري�ت �لتي تطر�أ عليه من �أول زرعه �إىل �أن يبلغ غايته، وعن كيفية تنا�صله 
وتلقيحه جنينه مبادة �للقاح �لتي هي كمنيِّ �حليو�ن، وعن ت�صريح �أبنية جذوره و�صوقه 
ونظامات  منها  كل  �أع�صاء  وعن  وبزوره،  و�أثماره  و�أزهاره  وبر�عمه  و�أور�قه  و�أغ�صانه 
قيامها فيه، وخو��صها ووظائفها ومنافعها وتقلباتها، وعن مدد حياته و�ختالف �أنو�عها، 
وعن �نق�صامه �إىل �صفوف وعيال و�أ�صباط و�أجنا�ض و�أنو�ع وتباينات و�أفر�د �إىل غري 
�لعقول ويدل على عظمة قدرة خالقه، وحكمة م�صوره جل وعال،  مما يحري  ذلك 
فتبارك �هلل رب �لعاملني، فهوؤالء �لعلماء يكاد �لعقل ال ي�صدق بوجود طبيعيني منهم 
منكرين للخالق �صبحانه، كيف وقد �طلعو� على تفا�صيل هذ� �لعامل ودقائق �صنعه 

�ملحتاجة �إىل �صانع قادر ومدبر حكيم عليم؟
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 اال�ستدالل بعامل احليوان على وجود اخلالق

ثم نرى �لعامل �حليو�ين من �صكان هذه �الأر�ض، ذلك �مل�صنوع �لذي بلغ 
�أعلى منازل �لغر�بة و�أ�صمى درجات �الإحكام و�الإتقان، بينما نرى �لنبات �لذي 
�الأر�ض،  وجه  على  ناجًما  �لنباتية  بنيته  �إىل  �جلمادية  �ملو�د  و�لنمو  بالغذ�ء  مّثل 
�إذ نرى �حليو�ن قد �لتقمه و�صلمه الآلة فمه ف�صحقته وه�صمته بال�صحق، ومزجه 
�أمت  �ْزَدَرَده))) �إىل معدته و�أمعائه فه�صمته  باللعاب ليح�صل به بع�ض �له�صم، ثم 
�له�صم ب�صبب �حلر�رة و�لع�صار�ت �ملفرزة هناك، و��صتخل�صت منه �ملادة �ملغذية، 
وجرت هناك �أعمال حتتار عندها �لعقول، ثم �نتقلت تلك �ملادة �ملغذية �إىل �أع�صاء 
�صوى �ملعدة و�الأمعاء، و�أخذت تتطور باأطو�ر ب�صبب �أعمال تلك �الأع�صاء فلب�صت 
�صورة �لدم، ثم بعد تنظيفها بالدورة �لدموية �أخذت تتوزع على ج�صد �حليو�ن، 
�لع�صو،  ذلك  من  يتحلل  عما  عو�ًصا  منه  ع�صو  كل  بنية  يف  �أق�صامها  فدخلت 
�صورة  لب�صت  �لتلقيح  بعد  ثم  وبزوره،  �حليو�ن  مني  �صورة  منها  ح�صة  ولب�صت 
�أع�صاء يقوم كل منها  لها  �أخذت تت�صور وتت�صكل وتنمو  علقية ثم م�صغية، ثم 
بوظيفة �إىل �أن يكمل تكوينها كاحليو�ن �لذي تطورت تلك �الأطو�ر د�خل بنيته، 
ب�صرًي�  �صميًعا  �أ�صله  فكانت حيو�نًا طبق  �حل�صا�صة،  �حليو�نية  �حلياة  فيها  وحلت 
ا ذ�ئًقا الم�ًصا، ثم ينف�صل عن �أ�صله وياأخذ يف �ل�صعي على رزقه ح�صب نوعه،  �صامًّ
وقد تنمو فيه قوة �الإدر�ك على قدر ما يحتاج �إليه يف تدبري معي�صته، وقد تزيد عن 

�ْزَدَرَده: �بتلعه. )م)  (((
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ذلك مبر�تب حتى ي�صري ذلك �حليو�ن عاقاًل عاملًا وحكيًما مدقًقا، يجول فكره يف 
كل �صيء ويت�صرف يف كثري من �لكائنات يف هذ� �لعامل، فتبارك �خلالق �لعظيم 

�لذي ُين�صئ هذ� �مل�صنوع من �ملاء و�لطني.

وهذ� �ملخلوق �لعجيب مع ��صرت�كه مع �لنبات يف بع�ض �خلو��ض كالنمو 
وباطنة  ظاهرة  بحو��ض  و�إح�صا�ًصا  �إدر�ًكا  له  �أن  يف  فارقه  قد  و�لتو�لد  و�الغتذ�ء 
لي�صت يف �لنبات، وفيما هو �أعظم من ذلك كله، وهو �لقوة �لعاقلة �لتي ي�صتدل 

بها وي�صتنبط.

تباينات احليوان

 ثم هو ينق�صم �إىل �أجنا�ض و�أنو�ع و�أ�صناف متفاوتة �أ�صد �لتفاوت يف �صفاته، 
فمنه ما بلغ غاية عظيمة يف �لكرب كالفيل �لذي علو �لكبري منه �ثنتا ع�صرة قدًما، 
� حتى ال ُيرى �إال باملكر�صكوب �لذي �أظهر عو�مله �ملتوغلة يف  ومنه �ل�صغري جدًّ
�ل�صغر، فتلك �ملخلوقات �خلفية ت�صمى �لنقاعيات الأنها �كت�صفت �أواًل يف نقاعة 
�الأع�صاب، ومع �أن �ألوًفا وربو�ت منها))) ت�صبح يف قطرة من �ملاء دون �أن تزدحم 
�أو تت�صادم فلها �حلياة وكل �آالتها، وهي �أجنا�ض و�أنو�ع و�صنوف و�صور خمتلفة، 
�لتي يجتمع منها خلق كثري ال يح�صى على وجه  �لف�صفورية  �لنقاعيات  فمنها 

وربو�ت منها: وما يزيد منها. )م).  (((
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�لبحر، فتلمع وتتوقد ]ك�صيل[))) من نار، وكلها ال تنام لياًل ونهاًر�، ومل تر قط يف 
حال �ل�صكون �إال قبل خروجها من جر�ثيمها، وقد تبني من بحث علماء �حليو�ن 
�أن مائة و�صتني مليونًا من �صغارها مل تبلغ ثقل قمحة و�حدة، و�أن يف قطرة و�حدة 
�أهل �الأر�ض من �لب�صر، ور�قبو� بع�صها فر�أو� �لو�حدة  من �ملاء ما يزيد عن كل 
منها قد تلد �ألوف �الألوف يف زمن ق�صري، ثم �إن لتلك �لنقاعيات �أع�صاء كثرية 
خمتلفة، وعندها معرفة يف طلب معا�صها وميل �إىل ما يالئم ونفور عما ي�صر ونباهة 
�ألوًفا وماليني  �أن  يز�حمه مع  �أو  ي�صدم و�حدها �صاحبه  �الأخطار، وال  بها  تتقي 
 ،� جدًّ �حلركة  �صريعة  وهي  قدمنا،  كما  �ملاء  من  و�حدة  قطرة  يف  ت�صبح  وربو�ت 
و�لغاية يف �صغرها ما ذكره بع�صهم �أن نوًعا منها ال يزيد �لو�حدة منه على جزء من 

�ل�صعرة، ولكل منها �أع�صاء خادمة حلياتها، فتبارك �خلالق �لقدير.

ومن �حليو�ن ما يعي�ض عمًر� طوياًل وما يعي�ض عمًر� ق�صرًي�، وقد تخالف يف 
�إىل علة ثبوتها  �أعماره تخالًفا غريًبا، و�خت�ض كل منه مبدة ال ي�صل �لعقل  مدد 
و�جلريئة  �لقرناء،  �أكرث من  تعمر  اء)2)  �جَلمَّ �حليو�نات  قطعي، فرتى  له على وجه 
�أكرث من �جلبانة، و�ملائية و�لربية �أكرث من �لهو�ئية، لكن �لرخمة و�لن�صر و�لببغاء 
و�لغر�ب تعي�ض قدر ما يعي�ض �الإن�صان، ومما ��صتهر �أن �لن�صر �لذهبي يعي�ض مئتي 
�لربية  و�ل�صفادع  �صنة،  ماية  �أكرث من  و�لفيل  مايتان وع�صرين،  و�ل�صلحفاة  �صنة، 
و�ملائية �أطول حياة من �صائر �حليو�نات �لتي تعدلها يف �حلجم، وقد ر�قب بع�صهم 

ما بني �لقو�صني زيادة من طبعة جمل�ض معارف والية بريوت لي�صتقيم �ملعنى. )م).  (((
�حليو�نات �جلماء: ذ�ت �لعدد �لكبري. )م).  (2(
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ا وثالثني �صنة ومل يظهر �صيء من عالمات �لكرب فيه، و�لفر�ض يعي�ض  �صفدًعا �صتًّ
غالًبا ثالثني �صنة، ومل يعلم �أن فر�ًصا بلغ �ل�صتني، و�أن معدل عمر �لغنم خم�ض 
ع�صرة �صنة، ومعدل عمر �لكلب ع�صرون، وهكذ� لكل حيو�ن من كبري و�صغري 
�أو كرب  و�ملعي�صة،  �مل�صكن  وق�صرها على  �أعمارها  يتوقف طول  يخ�صه، ومل  عمر 
خم�ص�ض  من  لها  بد  ال  فاإًذ�  ر�أيت،  كما  ذلك  غري  على  وال  �صغره،  �أو  �جل�صم 
�لعدم،  من  �أبرزها  �لذي  �خلالق  وهو  له،  جعله  �لذي  بعمره  منها  كل  خ�ص�ض 

وخ�ص�صها من �لقدم، يفعل ما ي�صاء ويحكم ما يريد.

ومن �حليو�ن ما يعي�ض يف �لهو�ء، وما يعي�ض يف �ملاء، وما يعي�ض على �صطح 
�آلتان  ويد�ه  قدميه  على  مي�صي  ما  ومنه  ذلك،  من  �ثنني  يف  يعي�ض  وما  �لغرب�ء، 
ما مي�صي  �لهو�ء، ومنه  بهما منت  �أو هما جناحان يركب  وتناوله غذ�ءه،  الأعماله 
على �أربع، ومنه ما مي�صي على �أكرث من ذلك حتى يبلغ عدد �لع�صر�ت كاحل�صرة 
�مل�صماة �أم �أربع و�أربعني، ومنه ما مي�صي على بطنه بو��صطة �لُفُلو�ض))) �لتي عليها، 
ويت�صلق �الأ�صجار و�جلدر�ن، وذلك كاحلية، ومنه ما يتناول غذ�ءه بيديه، وما يتناوله 
كاحلرباء  بل�صانه  يتناوله  وما  كالفيل،  باأنفه  يتناوله  وما  مبنقاره،  يتناوله  وما  بفمه، 
�لتي متد ل�صانها �لطويل �ملبتل مبادة لزجة تخطف به �لذباب و�أمثاله من �لهو�ء، 
يلده  ثم  فيه،  خلقه  ويتم  جنينه  عن  د�خل ج�صده  بيو�صه)2) يف  َتْنُقف  ما  ومنه 
كاأكرث �حليو�نات �للبونية، ومنه ما تخرج بيو�صه منه ثم يتخلق جنينه فيها، مهياأ له 

�لفلو�ض: �حلر��صيف. )م).  (((
َتْنُقف بيو�صه: يربز منها �لفرخ. )م).  (2(
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د�خلها جميع ما يلزم له من �لغذ�ء، وذلك كالطري وبع�ض �حليات و�حِلْرَذْون)))، 
ومنه ما ال يتم تلقيح بيو�صه مبني ذكره �إال �إذ� و�صل �ملني �إليها د�خله حمفوًظا من 
�لهو�ء، و�إن حلقه �لهو�ء ف�صد، ومنه ما يلقي ذكره منيه على بيو�صه بعد �أن تلقيها 
�أنثاه خارج ج�صدها، وذلك كبع�ض �الأ�صماك، فال يف�صد منيه بالهو�ء وال باملاء، 
ومنه ما ير�صع �أوالده مبا يعده �خلالق من �حلليب يف ثدييه �أو �أثديته �لتي تكون 

على عدد �أوالده غالًبا.

ذكر اختالف احليوان يف �سعيه على رزقه 

ويدلهم على  باأوالده  ي�صعى  ما  ومنه  ا كاحلمام،  زقًّ �أوالده  يزق)2)  ما  ومنه 
�أقو�تهم كالدجاج، ومنه ما ي�صرتك يف تربيتهم �لذكر و�الأنثى منه، وذلك عندما 
تكون �أوالده غري قادرة على �ل�صعي يف �أول والدتها، وذلك كالع�صافري و�حلمام 
طاقته،  فوق  يكلفه  �أي�ًصا  لرزقه  �صعيه  مع  بالرتبية  �لو�حد  �نفر�د  الأن  و�الإن�صان؛ 
ومنه ما تنفرد �أنثاه بالرتبية، وذلك عندما تكون �أوالده قادرة على �ل�صعي مع �أمها 
كالدجاج و�حلجل، ومنه ما يبني �الأع�صا�ض الأوالده بكيفيات غريبة �إما نقًر� يف 
�الأ�صجار و�إما عمارة بالطني و�إما غري ذلك، ومنه ما يحملهم على ظهره كاحليو�ن 
وقت  منه  يخرجهم  بطنه  عند  جر�ب  يف  يحملهم  �أو  �أمريكا،  يف  �لنمل  �الآكل 
�أو�صرت�ليا،  حاجة �ل�صعي على �لقوت، ويدخلهم فيه عند �ملنام، وهو حيو�ن يف 

�حِلْرَذْون: �لَعَظاَءة. )م)  (((
يزق �لطائر �لفرَخ: يطعمه مِبنقاره. )م).  (2(
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ومنه ذو �ملخرج �لو�حد، ت�صرتك فيه ف�صالته وبيو�صه، ومنه ما لي�ض كذلك، ومنه 
ما �صفاده))) يف وقت معني ال يعدوه، ومنه ما �صفاده ال ُيعني يف وقت، ومنه ما 
�ل�صفاد، ومنه ما يد�برها، ومنه ما يل�صق جنبه بجنبها ويحاككها  �أنثاه عند  يعلو 
�لبيو�ض فيلقحها، وذلك كبع�ض  يلقي منيه على تلك  بيو�صها وهو  تلقي  حتى 
�الأ�صماك، ومنه ما بيو�صه حتاكي بنقو�صها �ألو�نه كاحلجل وبع�ض �لدجاج �لهندي 
�مل�صمى بني �لنا�ض بدجاج فرعون، فاإن بيو�صه خمططة باألو�ن حتاكي ري�صه، ومنه 
ما بيو�صه بي�صاء �أو بلون �آخر غري م�صوب بغريه ال حتاكي ري�صه يف �صيء، ثم �إن 
بيو�صه خمتلفة �الأ�صكال و�لهيئات و�ملقادير، فمنها �لكروي و�مل�صتطيل و�لكبري 
يبلغ عدًد�  �لكثري حتى  يلد  ما  ومنه  �لو�حد،  يلد  ما  ومنه  و�ل�صغري وغري ذلك، 
)2)، وينا�صبه يف 

عظيًما، ومنه ما يك�صى ج�صده بالري�ض �لذي يحفظه من �حلر و�لُقرُّ
طري�نه بتكوينه �ملحكم، لننظر �إىل ري�ض �جلناحني للطائر حيث ال بد من �متد�ده 
مقد�ًر� كافًيا حلمل ج�صده يف �لطري�ن، فقد جعلت �أو�ئله �لثخينة مفرغة لتخف 
عليه يف �لطري�ن، ولكن مع تفرغها قد جعلت مادتها �صلبة لدنة تتحمل �لفو�عل 
ة خفيفة ال يثقل  يَّ وال تنق�صف ب�صهولة، وجعلت �أو�خر هذ� �لري�ض مملوءة مبادة ُلبِّ
حملها، ذلك تدبري عجيب جتزم عند م�صاهدته �لعقول بحكمة �صانعه �صبحانه، 
ومع ذلك فقد �أعطي �لطري�ن غري ذي �لري�ض، وهو حيو�ن مك�صو بالوبر، ويطري 
باأ�صنان  باأنه ذو فم  �أي�ًصا  بجناحني مكونني من جلد رقيق، ويخالف بقية �لطيور 

�صفاده: َتَناُكُحه. )م).  (((
: �لربد. )م). �لُقرُّ  (2(
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و�أكف �صغرية نابتة على جناحيه، وذلك هو �خلفا�ض �لذي له خو��ض �حليو�نات 
�للبونية، في�صابهها يف هيكله ومنيه وتو�لده و�إر�صاعه، ويخالفها باأنه يطري يف �لهو�ء 

ك�صائر �لطيور.

اختالفات احليوان تدل على اأن �سانعه ال يحكم عليه نامو�س

ف�صبحان من ال يحكم عليه يف م�صنوعاته نامو�ض، ومل تق�صر قدرته على 
طريقة و�حدة من طرق �لعمل فيلزمها وال يتجاوزها �إىل غريها، بل يفعل ما ي�صاء، 

وينوع خملوقاته على ما يريد.

ومنه ما هو مك�صو بال�صوف �أو بال�صعر �أو بالوبر، �أو بالعظم كال�صلحفاة، �أو 
بالق�صور �لغ�صروفية، ومنه ما لي�ض عليه �إال �جللد و�لب�صرة، ثم يف �ختالف هيئاته 
و�أ�صكاله ما يده�ض �لعقول، فمنه �لطويل و�مل�صتدير ون�صف �لكرة، ومنه طويل 
�لعنق  ق�صري  ومنه  كاالأرنب،  بالعك�ض  ومنه  كالزر�فة)))،  �لرجلني  ق�صري  �ليدين 
ومنه طويله حتى �إن بع�صه يلف عنقه كما يطوق �حلبل، وذلك كطائر �أكرب من 
�لع�صفور يوجد يف بالدنا، ومنه ذو �لعينني ومنه ذو �لعيون كبع�ض �لعناكب، ومنه 
ذو �لذنب ومنه ذو �الإلية، ومنه م�صتطيل �الأذنني ومنه م�صتديرهما، ومنه ذو �حلافر 
وذو �لظلف)2) وذو �خلف وذو �لقدم وذو �لرب�ثن)))، ومنه ذو �لكر�ض خلزن كمية 

يف �لطبعة �الأ�صلية: كالظر�فة. )م).  (((
ْلف: للبقرة و�ل�صاة و�لظبي و�صبهها مبنزلة �لقدم لالإن�صان. )م). �لظَّ  (2(

�لرب�ثن: خمالب �الأ�صد، وهي لل�صبع كاالإ�صبع لالإن�صان. )م).  (((
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�لغذ�ء، وذلك يف  �إىل كمية كثرية منه لكفاية  �لذي يحتاج  �لنباتي  �لطعام  من 
�آكلة �لنبات، ومنه ما لي�ض له �إال �ملعدة الأن غذ�ءه �حليو�ين يكفي منه لتغذيته 
كمية قليلة، ومنه ذو �الأ�صنان �ل�صاحلة لتمزيق �للحم �لذي يكون غذ�ءه، ومنه ذو 

�الأ�صنان �لتي ت�صلح لق�صم �لنبات �لذي هو غذ�وؤه.

و�إن يف تكوين �الأ�صنان ال �صيما يف �الإن�صان وترتيب و�صعها لعربة الأويل 
�الأب�صار، فقد و�صعت �لقو�طع منها يف مقدم �لفم حمددة �صاحلة لقطع ما يحتاج 
لقطعه، ويكتنفها �الأنياب مر�أ�صة ت�صلح للك�صر و�لتفتيت بح�صب �صكلها �لذي 
على  مكونة  �لنظر  عن  م�صتورة  �الأ�صر��ض  �كتنفتها  وقد  �ملعاول،  �صكل  يحكي 
فو�صعت  �لرتتيب  هذ�  خولف  لو  و�نظر  و�لطحن،  لل�صحق  به  ت�صلح  �صكل 
�الأ�صر��ض يف مقدم �لفم و�أخرت �لقو�طع، ماذ� كان ين�صاأ من ع�صر تناول �لغذ�ء، 

وماذ� كان يف منظر �لفم من �لب�صاعة، ف�صبحان �حلكيم �خلبري.

و�الأنياب  �ملخالب  فمنه  �الألباب،  يبهر  ما  �حليو�ن  ثم يف �ختالف �صالح 
�لظربان، ويف  �لكريه كما يف  و�لف�صاء  �لناقع،  و�ل�صم  و�لذبان  و�خلرطوم  و�لقرون 
يعترب،  ملن  �الأعجم عربة  �حليو�ن  �صيما  عليه ال  و�حتياله  رزقه  �ختالف حت�صيله 
فمنه ما يخرج من ج�صده مادة ويحيكها �صبكة ين�صبها ملثل �لذباب ليعلق بها 
فيفرت�صه، وذلك كالعنكبوت، ومنه ما يحفر قليًبا يف �لرمل وي�صترت يف �أ�صفله فاإذ� 
دفعه  لغذ�ئه  ي�صلح  ال  ما  فيه  وقع  و�إذ�  �فرت�صه،  �صيده  نوع  من  حيو�ن  فيه  وقع 
بحركة عجيبة تخرجه �إىل خارج �لقليب، وذلك كحيو�ن �صغري يوجد يف �لرمول 
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ي�صميه �لبع�ض باأ�صد �لنمل، ومنه ما يخطف �حليو�نات �ل�صغرية �لطائرة يف �لهو�ء 
مثل �لذباب، وذلك كاخلطاف، ومنه ما يحفر �الأر�ض للو�صول �إىل رزقه، ومنه ما 
يت�صلق �الأ�صجار، ومنه ما يغو�ض يف �لبحار، ومنه ما يطوف يف �لقفار، ومنه ما يقف 
يف باب وكر �صيده ويف�صو ف�صاء كريًها حتى مييته بذلك ثم ياأكله، وذلك كالظربان 

مع �ل�صب.

و�ختالف �أقو�ته وكيفية تناوله لها و�دخاره �إياها �أمر يف �لغر�بة عريق، فمنه 
ما يقتات باحلبوب، ومنه باالأور�ق، ومنه باالأثمار، ومنه باللحوم، ومنه باحل�صر�ت، 
ومنه باأنف�ض �لقوت، ومنه باأخبثه و�أقذره و�أجن�صه، وذلك كاخلنزير �الأهلي، ومنه ما 
يبلع قوته بلًعا، ومنه ما مي�صغه م�صًغا، ومنه ما ال يدخر قوًتا، ومنه ما يدخر قوته يف 
�ل�صيف الأوقات �ل�صتاء، وله تدبري عجيب يف �دخاره، وذلك كالنحل و�لنمل، 
وهذ� �الأخري �إذ� حلق ذخريته رطوبة �الأر�ض �أخرجها يف �ل�صحو �إىل نور �ل�صم�ض 
حتى تن�صف، ثم يخرق �حلبة �لتي يدخرها حتى ال تنبت من �لرطوبة، وقد يخرق 
وذلك  نباتها،  مينع  ال  �لو�حد  �خلرق  �أن  الإدر�كه  من خرق  �أكرث  �حلبوب  بع�ض 

كحبة �لكزبرة، ف�صبحان �لهادي �ملبني.

ثم يف �ختالف �ألو�نه ما يبهج �لنظر ويحري �لفكر، فمنه �الأبي�ض و�الأحمر 
و�الأ�صفر و�الأزرق و�الأ�صود و�ملنق�ض باالألو�ن �ملختلفة، ثم نرى �لنوع �لو�حد منه 
كالغر�ب  وذلك  و�حد،  نق�ض  يف  مت�صاويها  �أو  و�حد،  لون  يف  �الأفر�د  مت�صاوي 
و�حلجل و�أنو�ع من �لع�صافري، ونرى نوًعا �آخر خمتلف �الأفر�د يف �الألو�ن كاخليل، 
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�أو يف �لنقو�ض كالدجاج، ومنه ما نقو�صه منتظمة بكيفية و�حدة كالنمر و�لطاوو�ض، 
قد  يذكر،  بال�صيء  و�ل�صيء  و�لقطط،  و�حلمام  كالدجاج  كذلك  لي�ض  ما  ومنه 
�صمعت عن بع�صكم �أيها �ملاديون يعلل �نتقا�ض جلد �لنمر باأنه يف �لقرون �لغابرة 
كان يجل�ض حتت �الأ�صجار �ملظلة قلياًل، فت�صل �إليه �أ�صعة �ل�صم�ض من بني خالل 
�أغ�صانها، فانتق�ض جلده بذلك �لنق�ض، فاأرجو هذ� �ملعلل �أن يعلل لنا عن �نتقا�ض 
باللون �لذهبي و�الأخ�صر و�الأزرق و�لع�صلي و�الأ�صود و�لكحلي  ري�ض �لطاوو�ض 
َيَكة �لتي  وغري ذلك باأ�صكال منتظمة وتخاطيط حمكمة، وعن �نتقا�ض ري�ض �لدِّ
ال ُيرى و�حد منها �إال بانتقا�ض غريب عن كثري من �أفر�د نوعه، وعن �نتقا�ض ري�ض 
�لورور و�حل�صون و�أمثال ذلك كثري، ول�صت �أجزم ببطالن تعليل �ملعلل النتقا�ض 
عادته  كما جرت  تعاىل  �هلل  بخلق  قاله  ما  هو  �ل�صبب  يكون  رمبا  �إذ  �لنمر،  جلد 
ا  �صبحانه برتتيب �مل�صببات على �أ�صباب، ولكني �أريد منه �أن ال يجعل �الأمر طبيعيًّ
حم�ًصا، بل يرد كل تعليل �إىل فعل �خلالق ، و�إال فاإين �أ�صتعجزه بطلب تلك 

�لتعليالت.

ومناظره،  �أ�صو�ته  �ختالف  �حليو�ن  �لعجب يف  منه  يق�صى  ومما  �أقول:  ثم 
ي�صم  �لذي  �ملنكر  �ل�صوت  ذو  ومنه  �لقلوب،  ب�صوته  يهيج  �لذي  �ملطرب  فمنه 
�الآذ�ن، ومنه �جلميل �لذي ي�صتوقف �لطرف كالطاوو�ض و�لظر�فة وبع�ض �لديكة، 
و�أبدع �جلميع جمااًل و�أظرفها مثااًل �حل�صان من نوع �الإن�صان، فهناك ده�صة �لنظر 
وحرية �لفكر و�الأخذ مبجامع �لقلوب و�ل�صطوة على �ألباب ذوي �الأحالم و�ل�صلطة 
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على �أبهة �جلبابرة و�حلكام، فهل عند �لقرود من ذلك عني �أو �أثر؟ ال وحق من 
زين �لعيون باحَلَور)))، و�جلباه بالطرر)2)، ومنه ما تق�صعر منه �جللود وترجف �لقلوب 
لي�ض  ما  ومنه  باأنثى،  يخت�ض  ما  منه  ثم  و�ل�صعد�ن،  و�خلنزير  و�لثعبان  كالرتيالء 
كذلك، ومنه �لذي ي�صعى لرزقه منفرًد�، ومنه ما ي�صعى �إليه متجمًعا �أ�صر�بًا، وهذ� 
�مللكية،  نظام  على  يكون  ما  ومنه  �جلمهورية،  نظام  على  �جتماعه  يكون  ما  منه 

ويقيم �حلر�ض ويقدم �لدليل و�لر�ئد للماء و�لكالأ.

و�ختالف �أخالقه �أمر عجيب قد �ألفت فيه �لكتب، فمنه �جلريء و�جلبان، 
وقريب �الألفة لالإن�صان وبعيدها وغري ذلك، وكذلك �ختالفه يف �لقوة و�ل�صعف 
و�ل�صرب على عدم �لقوت و�صد ذلك، ومقاومة �لفو�عل �خلارجية وعدم مقاومتها، 
فمنه ما لو نخ�ض باإبرة يف نخاعه �ل�صوكي ملات يف �حلال وبطلت حياته كما قيل 
يف �الإن�صان، ومنه ما لو قطعته ثالث قطع ر�أ�صه وو�صطه وذنبه وتركته بع�ض �أيام 
لر�أيت �لر�أ�ض قد نبت له بدن وذنب، و�لو�صط قد نبت له ر�أ�ض وذنب، و�لذنب 
قد نبت له ر�أ�ض وو�صط، وكل منها قد رجع حيو�نًا، و�لر�أ�ض ي�صري كذلك قبل 
�، فكل هاتيك  �صو�ه، وذلك كحيو�ن ي�صمى �لهيدر� من �حليو�نات �ل�صغرية جدًّ
�الختالفات دالئل �صاهدة باأن �صانع هذ� �لعامل �حليو�ين ال َيْحُكم عليه يف �صنعه 
نامو�ض، وال تلجئه �صرورة �إىل �لتز�م طريقة و�حدة يف �إبد�عه، بل هو و��صع �لقدرة 
و�لعلم و�لتدبري، ين�صئ نوًعا على كيفية تكون كافية له يف معا�صه وقيام نظام حياته 

�حَلَور: �صدة بيا�ض »بيا�ض �لعني« مع �صدة �صو�د �صو�دها. )م).  (((
ة. )م). عر �ملُويف على جبهتها وت�صففه؛ وهي �لُق�صَّ �لطرر: ما تطّره �ملر�أة من �ل�صَّ  (2(
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كاملة يف زينة مر�آه، وين�صئ نوًعا �آخر منه بكيفية هي بال�صد من �لكيفية �الأوىل، 
وتكون كافية تلك �لكفاية، وكاملة ذلك �لكمال، تنبيًها للعقول و�إيقاًظا لالأفهام 
�أنه فاعل خمتار ال يعجزه �صيء، وال يعزب عن علمه غيب، �صبحانه وتعاىل عما 

يقوله �جلاهلون.

ثم ما يف �حليو�ن من �لرتكيب �لعجيب، وتكون �الأع�صاء، و�حلو��ض �لظاهرة 
�أبنيتها، ودقائق �صنعها، و�نطو�ئها  و�لباطنة، ووظيفة كل ع�صو منها، و�ختالفات 
على �لفو�ئد �جلمة و�مل�صالح �لتي بنيت على �حلكمة، �أمور تده�ض �الألباب وحتري 
�الأفهام، وتر�صد كل لبيب على �أن لهذ� �لعامل �صانًعا عليًما ومدبًر� حكيًما، قادًر� 

على ما ي�صاء، مبدًعا ما يريد.

ولنذكر باالإجمال بع�ًصا مما �طلع عليه علماُء �لت�صريح و�لفا�صلوجيا �لباحثني 
عن حقائق �أع�صاء �حليو�نات و�أبنيتها ووظائفها ومنافعها و�ملق�صود منها، فنقول: 
�أعلى  يف  �أنها  جند  �الإن�صان  �صيما  ال  �حليو�ن  يف  �خلم�ض  �حلو��ض  �إىل  نظرنا  �إذ� 
وفو�ئد  باهرة  حلكم  �إال  و�صعت  ما  �الإحكام،  درجات  و�أ�صمى  �الإتقان  طبقات 
باأن و�هبها  بال�صدفة وال على وجه �ل�صرورة، �صاهدة  ظاهرة، ومل يكن ح�صولها 

و��صع �الإح�صان على خملوقاته.
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الكالم على تركيب العني ونوامي�س النور

بالدماغ  �ملت�صلة  �لعني  يف  �ملجوفة  �لع�صبة  يف  �ملودعة  �لقوة  هو  فالب�صر 
لتوؤدي �إليه �صور �ملرئيات فتدركها �لنف�ض، ثم �لعني هي �آلة ر�صم �ل�صور بو��صطة 
�إتقانًا؛ الأنه قلما يعرتيها �خلطاأ �لذي يعرتي  �أكمل �الآالت �لب�صرية  �لنور، وهي 
ا، وهي  �صو�ها من �الآالت �لب�صرية، وحتكم نف�صها بنف�صها لتح�صيل �الإب�صار جليًّ
مو�صوعة يف جتويف من �لعظم ي�صمى �حلجاج، وموؤلفة من ثالث طبقات وثالث 

رطوبات مما يلزم لها من �لرباطات و�الأوردة و�ل�صر�يني و�الأغ�صية و�لع�صالت.

ينفذه  ال  �أي:  ظليل،  متني  لدن  غ�صاء  وهي  �ل�صلبة؛  �أوالها:  فالطبقات 
�لنور، وال يرى ما ور�ءه، يحيط بباقي �لطبقات وجميع �لرطوبات لوقايتها وحفظ 
نظام ترتيبها و�أو�صاعها، �إال �أن يف مقدمه قطعة �صفافة كزجاجة �ل�صاعة يف �صكلها 
يف �لتحدب من �خلارج و�لتقعر من �لد�خل، ونازلة فيه كما تنزل زجاجة �ل�صاعة 
يف حلقتها �لنحا�صية، وهذه �لقطعة ت�صمى �لقرنية. وثانيتها: �مل�صيمية؛ وهي ناعمة 
�ل�صبكية؛  وثالثتها:  و�ل�صبكية.  �ل�صلبة  بني  ومتو�صطة  �للون،  �صود�ء  كاملخمل، 
�لدماغ وتدخل �لعني  تن�صاأ من  �لتي  �لب�صرية  �لع�صبة  �نب�صاط  وهي مكونة من 

من موؤخرها.

و�لرطوبات اأوالها: �ملائية؛ وهي �صائل �صاٍف �صفاف مو�صوع يف غرفة ور�ء 
�لقرنية، ويحد هذه �لغرفة من ور�ئها حجاب مثقوب من و�صطه ي�صمى �لقزحية، 
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ولونها �أ�صود �أو �أزرق �أو �أ�صهل))) �أو غري ذلك، وي�صمى �لثقب �لذي يف و�صطها  
»�لبوؤبوؤ«.

وثانيتها: �لبلورية؛ وهي ج�صم َلِدن)2) �أمل�ض �صفاف كالعد�صة �ملحدبة من وجهيها، 
وهي �أكثف يف �لو�صط منها يف �جلو�نب، ومو�صوعة ور�ء �لقزحية.

�لنيئ،  �لبي�ض  كبيا�ض  لزج  �صفاف  ج�صم  وهي  �لزجاجية؛  �لرطوبة  وثالثتها: 
وت�صغل ما بقي من �خلالء ور�ء �لبلورية د�خل �لعني حتى ت�صل �إىل �ل�صبكية.

ثم �إن �لعامل بر�صم �صور �ملرئيات يف �لعني هو �لنور �لو�قع على �ملرئيات 
و�ملنعك�ض عنها �إىل د�خل �لعني، و�لنور له نو�مي�ض قد فطر عليها، بها ينقل �ل�صور 
وير�صمها، ولكن من مقت�صى بع�صها �أنه لو مل تدبر له �حلكمة �الإلهية تد�بري يف 
�ملرئيات، وبيان  تت�صو�ض على �لعني �صور  ملا مت �الإب�صار، ولكانت  �لعني  تركيب 
ذلك �أن �لنور �إذ� وقع على ج�صم كثيف خ�صن �نعك�ض عنه، ور�صم �صورته على 
ما يقابله، خ�صو�ًصا �إذ� كان �ملقابل �صقياًل)))، ولكن �إذ� و�صل �لنور �إىل �ملقابل 
كلما  �أ�صعته  الأن  و��صحة؛  ]غري[)4)  �ل�صورة  عليه  ير�صم  م�صتقيمة  خطوط  على 
على  و��صحة  �ل�صورة  ر�صمه  يف  فيحتاج  خطوطها،  وتباعدت  �نت�صرت  �متدت 
�إن  ثم  متجمعة،  �إليه  و�صولها  عند  �خلطوط  تكون  �أن  �ملقابل  �ل�صقيل  �جل�صم 

ْرقة. )م) �أ�صهل: �صو�د ت�صوبه �لزُّ  (((
. )م). َلِدن: َلنيِّ  (2(

. )م). �ل�صقيل: �ملجلوُّ �ملُ�َصنُّ  (((
ما بني �لقو�صني زيادة عن طبعة جمل�ض معارف والية بريوت. )م).  (4(
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خطوط �لنور �إمنا تتجمع �إذ� مرت يف ج�صم �صفاف عد�صي �ل�صكل، �أي حمدب 
�لوجهني كالعد�صة، �أو حمدب �لوجه �لو�حد وم�صتوي �لوجه �الآخر، �أو حمدب 
�لوجه �لو�حد ومقعر �الآخر، ثم �خلطوط �ملتجمعة ب�صبب مرورها يف هذه �الأ�صكال 
�إمنا يكون معظم جتمعها يف �لو�صط، وال ت�صاويه �أطر�ف هذه �الأ�صكال يف �جلمع، 
ال �صيما �إذ� كان �لو�صط �أكثف منها، وكذلك تتجمع خطوط �لنور �إذ� مرت على 
ج�صم �صفاف كثيف بعد مروره يف ج�صم �ألطف منه، بخالف ما �إذ� مرت يف ج�صم 

كثيف ثم مرت يف ج�صم �أقل منه كثافة، فاإنها تتباعد وتاأخذ باالنت�صار.

فال  يت�صربه  فاإنه  �الأ�صود  �للون  �إال  �الألو�ن  كل  عن  ينعك�ض  �لنور  �إن  ثم 
ينعك�ض عنه، كما �أنه ال ينفذ �جل�صم �مللون باالأ�صود وما يقاربه، وكل هذه �الألو�ن 

متت�صه وتخففه، و�أكملها يف �مت�صا�صه �للون �الأ�صود.

ثم �إمنا ير�صم �لنور �ل�صورة و��صحة بعد جتمع خطوطه �إذ� كان �جل�صم �ملر�صوم 
عليه على بعد خم�صو�ض من �جل�صم �لذي �نعك�ض عنه �لنور، �أو من �جل�صم �لذي 

نفذ منه �لنور.

فلن�صرح كيفية  �لنور،  نو�مي�ض  ما ذكر من  تقرر جميع ذلك، وعلمت  �إذ� 
خطوطه  ودخلت  عنها،  �نعك�ض  �ملرئيات  على  �لنور  وقع  �إذ�  فنقول:  �الإب�صار 
�لعني، ور�صمت على �ل�صبكية �صور �ملرئيات، وهي توؤديها باإح�صا�صها �إىل �لدماغ، 
لكن بانعكا�صه عن �ملرئي تكون خطوطه م�صتقيمة، ولو بقيت �صائرة بدون جتمع 
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�ل�صورة  فرت�صم  متباعدة،  منت�صرة  �إليها  و�صلت  لكانت  لل�صبكية  و�صلت  حتى 
يالقي  �لعني  �لنور  يدخل  ما  �أول  يف  �أنه  �الإلهية  �حلكمة  فدبرت  و��صحة،  غري 
�لقرنية وينفذها، وهي لتحدب وجهها �خلارج وتقعر وجهها �لد�خل جتمع خطوطه 
بع�ض �جلمع، ثم ينفذ �لرطوبة �ملائية، وهي لكثافتها جتمع خطوطه �أي�ًصا زيادة جتمع 
تر�صم  �لتي  �ل�صبكية  ملا كانت  �ل�صورة، ولكن  ر�صم  لتقوى على  بينها  وتال�صق 
�ل�صورة عليها مقعرة، فلو و�صلت �إليها جميع �خلطوط �لتي متر يف �ملائية على هذ� 
�ملقد�ر من �لتجمع لر�صمت �ل�صورة على و�صطها وجانبيها، فتكون حينئذ منب�صطة 
م�صو�صة، وال �صيما �إذ� كان �لنور كثرًي� جمهًر� للب�صر بكرثته، فدبر �حلكيم �صبحانه 
ا  هذ� �الأمر، وو�صع غ�صاء �لقزحية خلف �لرطوبة �ملائية مثقوبًا من و�صطه ثقًبا حلقيًّ
َقه حتت �إر�دة �لناظر ب�صبب �لع�صالت �لتي ربط بها  يُّ ُعه وَت�صَ وهو �لبوؤبوؤ، وجعل َتَو�صُّ
ذلك �لغ�صاء؛ حتى ُيْدِخل �لناظر ما يحتاج �إليه من كمية �لنور �لنافذ من �لرطوبة 
�ملائية، فيو�صعه �إذ� كان �لنور قلياًل لتدخل كمية كافية، وي�صيقه �إذ� كان كثرًي� لئال 
تت�صو�ض �ل�صورة، ثم �صبغ �أطر�ف �لقزحية �ملذكورة بلون �أ�صود �أو �أزرق �أو �أ�صهل 
�أو غري ذلك مما مينع نفوذ �لنور ويخففه باالمت�صا�ض؛ حتى ال تنفذ �خلطوط �لو�قعة 
على �أطر�ف �لقزحية حول �لبوؤبوؤ وت�صل �إىل �أطر�ف �ل�صبكية فتت�صو�ض �ل�صورة 
فتتجمع  �لوجهني  �لتي هي حمدبة  �لبلورية  �لرطوبة  �خلطوط  تنفذ  ثم  قلنا،  كما 
�أكثف  �لبلورية  و�صط  الأن  �لو�صط؛  يف  �صيما  وال  �أواًل،  جتمعت  عما  زيادة  �أي�ًصا 
باأن  �أي�ًصا  �لناظر  �إر�دة  �لبلورية حتت  �أطر�فها، وقد جعل �حلكيم �خلبري تلك  من 
يزيد حتدبها �أو ينق�صه؛ الأن �خلطوط �لنورية يزد�د جتمعها كلما ز�د حتدب �جل�صم 



242242
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�سَّ يانِة االإ�سالميِة وحقِّ �َسالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

�لنافذة هي منه، وينق�ض كلما قل حتدبه، فالناظر يت�صرف بها بح�صب �حتياجه، 
فيزيد حتدبها �أو يقلله، ثم تنفذ �خلطوط يف �لرطوبة �لزجاجية فتتجمع �أي�ًصا زيادة 
جتمع على ما قالو� حتى يكون �لتجمع كافًيا للر�صم �لو��صح، وحجم هذه �لرطوبة 
هو مبقد�ر كاٍف مل�صافة �متد�د �لنور من �أول دخوله �لقزحية ونفوذه منها ومما بعدها 
حتى ي�صل �إىل �ل�صبكية، ثم ملا ت�صل �خلطوط �إىل �ل�صبكية بعد تلك �لتجمعات 
وتر�صم عليها �ل�صورة تنفذ منها ل�صفافيتها كمية من �خلطوط وتقع على �ل�صلبة، 
ولئال تنعك�ض عنها وت�صادم �الأ�صعة �لو�ردة من �خلارج فتت�صو�ض �ل�صورة جعل 
من  �لكمية  تلك  يت�صرب  �أ�صود؛ حتى  �ل�صلبة  باطن  لون  قدرته  �حلكيم جلت 

�خلطوط �لنافذة �إليه من �ل�صبكية وال تنعك�ض.

جمع،  بعد  جمًعا  �لنورية  �خلطوط  جمعت  �لتي  �الأو�صاط  هذه  �إن  ثم 
وخل�صتها ذلك �لتلخي�ض �لكايف لر�صم �ل�صورة و��صحة؛ ب�صبب �لكثافة، و�ل�صكل 
�ملحدب، وتعيني �مل�صافة بني �جل�صم �لنافذ منه �لنور و�ل�صبكية، وت�صلط �الإر�دة 
على تو�صيع طريق مرور �الأ�صعة وت�صييقه، وعلى زيادة �لتحدب وتقليله، مع منع 
�أخرى  حلكمة  �الأو�صاط  تلك  تعدد  كان  فقد  �الألو�ن،  بو��صطة  �أي�ًصا  �لت�صوي�ض 
�نحل  �صفاف حمدب  من ج�صم  نفذ  �إذ�  �لنور  �أن  وهي  بع�صهم  قال  كما  باهرة 
الألو�نه �ملعروفة يف فن �لطبيعيات، وهي �ألو�ن قو�ض �ل�صماء، فتظهر �ل�صورة �لتي 
ينقلها بنفوذه من �جل�صم �ملحدب ملونة بتلك �الألو�ن، وهذ� ي�صمى �خلطاأ �للوين، 
و�صناع �الآالت �لب�صرية يرفعون هذ� �خلطاأ ب�صم ج�صم �صفاف حمدب �إىل �جل�صم 
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�ل�صورة  �الأبي�ض، ويو�صل  لونه  �إىل  فيعود  �الأول،  �لنور عك�ض حل  �الأول يحل 
غري ملونة، ويرتفع �خلطاأ �للوين، فعلى ما يقول ذلك �لبع�ض �أن من جملة حكمة 
منها  و�حد  باأمر  �الكتفاء  وعدم  �ملذكورة  �الأو�صاط  تلك  تعدد  يف  تعاىل  �لباري 
يجمع �الأ�صعة دفعة و�حدة دفع ذلك �خلطاأ �للوين، فاإذ� نفذ �لنور من �لقرنية مثاًل 
و�نحل الألو�نه حتله بقية �الأو�صاط �جلامعة خلطوطه من �ملائية و�لبلورية و�لزجاجية 
�إىل لونه �الأبي�ض، ويرفع ذلك �خلطاأ، هكذ� يظن  �لقرنية، فيعود  عك�ض ما حلته 
�لبع�ض، وهو قريب من �ل�صحة، �أقول: �إنهم قالو�: �إن مقت�صى �لتجمعات �لتي 
تتجمعها خطوط �لنور بو��صطة ما مرت فيه من �لقرنية و�ملائية و�لبلورية و�لزجاجية 
�أن ال ت�صل �إىل �ل�صبكية �إال وقد تقاطعت و�صارت �الأ�صعة �ملنعك�صة من �أعلى 
�أ�صفل  �ملنعك�صة من  و�الأ�صعة  �ل�صبكية،  �الأ�صفل من  �لطرف  و�قعة على  �ملرئي 
�ملرئي تقع على �لطرف �الأعلى من �ل�صبكية، وحينئذ تكون �صورة �ملرئي مقلوبة.

وهي  قائمة  �ملرئي  �صورة  يدرك  �لعقل  كون  عن  �لتعليل  يف  �حتارو�  وقد 
�أن �لعقل �عتاد على روؤية  قد ر�صمت يف �ل�صبكية مقلوبة، و�أ�صهر ما عللو� فيه: 
�الأ�صياء �ملرئية قائمة، حيث �إنها قد ��صتوى جميعها يف هذ� �النقالب، و�صرحو� 
ذلك �لتعليل بكالم ركيك، فالذي يخطر يل �أن �أ�صعة �لنور بعد نفوذها من �لهو�ء 
يف �لقرنية و�ملائية و�لبلورية �لتي هي �صديدة �لكثافة يف �لو�صط تتجمع جتمًعا كافًيا 
لر�صم �ل�صورة و��صحة قبل �أن تتقاطع، ثم �إذ� نفذت يف �لزجاجية فلعل �لزجاجية 
هي �أقل كثافة من �لبلورية، فتاأخذ تلك �الأ�صعة يف �الفرت�ق يف م�صافة �صريها يف 
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�لزجاجية كما تقدم �أن �لنور تنت�صر �أ�صعته �إذ� مر يف ج�صم �ألطف مما مر فيه قبله، 
على  �إليها  و�صلت  الأنها  قائمة؛  �ل�صورة  عليها  فرت�صم  �ل�صبكية  �إىل  ت�صل  حتى 
�لكيفية �لتي كانت عليها يف �أول ما نفذت يف �لقرنية، �أي �أن �الأ�صعة �ملنعك�صة 
من �أعلى �ملرئي وقعت على �لطرف �الأعلى من �ل�صبكية، و�الأ�صعة �ملنعك�صة من 
�أ�صفل �ملرئي وقعت على �لطرف �الأ�صفل منها، وحيث مل تتقاطع �الأ�صعة فيلزم 
�أن تر�صم حينئذ �ل�صورة على �ل�صبكية قائمة، هذ� ما �أر�ه على وجه �الحتمال، 
وبه يرتفع �الإ�صكال، ويظهر للزجاجية فائدة مل تخطر قبل هذ� يف بال، وما قيل �إن 
�لبع�ض قد �صاهد من فتحة يف موؤخر �لعني �ل�صورة على �ل�صبكية مقلوبة فهو كالم 

مل �أحتقق �صحته، و�إن ثبت عندي فيكون يل عند ذلك �ملقال.

بيان عجز املعللني عن اإي�ساح كيفية اإدراك الدماغ

هذ�.. و�إىل هنا و�صل �لباحثون يف كيفية �الإب�صار، فغاية ما عندهم �أنهم �أو�صلو� 
�لدماغ، ولكن يف  �إىل  �ل�صور  توؤدي  �إنها  وقالو�:  �ل�صبكية،  �إىل  �ملرئيات  ر�صم �صور 
كيفية �إدر�ك �لنف�ض �أو �لعقل �أو �لدماغ على ر�أي من ينكر �لنف�ض لتلك �ل�صور فلم 
جتد لهم كالًما �صافًيا، بل جند �لكثريين منهم و�قفني حيارى عند حماولة �لك�صف 
عن حقيقة ذلك، فاإذ� تاأملنا يف جميع ما تقدم من تر�كيب �لعني و�لتدبري�ت �لتي 
و�صعت لها الإمتام �إب�صارها، �أفيكون الأدنى �لعقول جمال �أن ي�صدق باأن ذلك �ل�صنع 
�ل�صرورة  بل  وبدون حكمة،  ق�صد  قد حدث عن غري  �لعني  �لغريب يف  �لعجيب 
�قت�صته و�ل�صدفة �أوجدته و�النتخاب �لطبيعي �أبقاه؟ كال ثم كال، ال ي�صدق بهذ� 
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�إال كل ذي عقل �صخيف، وما من �صاحب روؤية �إال ويعتقد عند �الطالع على ذلك 
�ل�صنع �لبديع �أن له �صانًعا مريًد� حكيًما عليًما، مدبر �الأمر وفق �الإحكام و�الإتقان، 

� كبرًي�. �صبحانه وتعاىل عما يقول �جلاحدون علوًّ

ولو نظرنا �إىل �أن قطر �لعني �أق�صر من قري�ط ومع ذلك ير�صم على �صبكيتها 
�صورة �أر�ض و��صعة بكل ما فيها من �ل�صهول و�جلبال و�الأودية و�ل�صخور و�ملياه 
بحر  �صاطئ  �ل�صبكية  فكاأن  �لتفا�صيل،  م�صتوفية  و�حليو�نات  و�الأبنية  و�الأ�صجار 
و�أمو�ج �لنور جتري �إليه من كل �لنو�حي، وتنفق�ض عنده �ألوف �ألوف على �ألوف 
�ألوف حلارت �أفكارنا يف دقة تلك �ل�صورة �لتي ر�صمت على �ل�صبكية، ويف �صغر 
منه  تغادر  ��صتملت عليه مل  ما  �لو��صعة وجميع  �الأر�ض  لتلك  حجمها حماكية 

�صيًئا، فما �أ�صمى قدرة من �أبدع ذلك ودبره بحكمته، �صبحانه ما �أعظم �صانه.

�لع�صالت  من  عليه  �حتوت  ما  على  و�طلعنا  �لعني  ت�صريح  ر�جعنا  و�إذ� 
و�الأع�صاب �لقائمة بوظيفة حركتها، و�ل�صر�يني و�الأوردة �خلادمة يف تغذيتها، وغري 

ذلك من �لرباطات و�لرطوبات لز�د بنا �لعجب و�حلرية.

حكم انتظام خارج العني ووظائف االأجفان

تعاىل يف حمافظتها  �لباري  تد�بري  �لعني جند من  �إىل خارج  �نتقلنا  �إذ�  ثم 
وت�صهيل طريق �أد�ء وظيفتها �أحكم �صنع و�أتقن و�صع، وذلك �أن �لعني ملا كانت 
خالقها  و�صعها   � جدًّ �صغرية  ولو  �الأج�صام  م�صادمات  من  عليها  ُيخ�صى  لطيفة 
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د�خل �حِلَجاج)))، حمفوظة به من كل جانب �إال �جلهة �لتي يدخلها �لنور لر�صم 
تقوى  حتى  لدنة  �لقرنية  مع  �ل�صلبة  وهي  منها  �الأوىل  �لطبقة  وجعل  �ل�صور، 
على �مل�صادمة بع�ض �لقوة، و�صرتها �أي�ًصا باالأجفان لوقايتها ال �صيما عند �ملنام، 
َلِدنًا  ثخيًنا  �أ�صود  �صعًر�  �الأهد�ب  �الأجفان  �أطر�ف  على  �أنبت  ثم  �أي�ًصا،  وللزينة 
منت�صًبا، مع ميل �الأعلى منها �إىل فوق قلياًل و�الأ�صفل �إىل حتت كذلك، �أما �صو�ده 
ا، كما �أن �حلاجبني  فليت�صرب بع�ض �لنور �لو�رد على �لعني، ال �صيما �إذ� كان قويًّ
فوق �لعينني بلون �ل�صو�د �أو نحوه الأجل �لزينة، ولهذه �حلكمة وهو ت�صرب بع�ض 
�لنور �لو�رد على �لعني، ولذلك نرى من كان لون حاجبيه و�أهد�به �أبي�ض يجهر 
ب�صره ويتخازر، و�إمنا مل يح�صل �الكتفاء بتقليل كمية �لنور وتخفيفها بت�صييق بوؤبوؤ 
�لقزحية؛ الأن �إد�مة ت�صييقه يلزم منه دو�م تخازر)2) �لعينني وب�صاعة �ملنظر، و�أما 
ثخن �صعر �الأهد�ب و�نت�صابه مع لدونته فلمقاومة �الأج�صام �ل�صغرية �لو�ردة على 
�إذ� ورد عليها حبة تر�ب مثاًل وقعت غالًبا على �لهدب، ف�صادفت  فاإنها  �لعني، 
�صعر�ته كاحلر�ب �مل�صرعة متنعها من �لو�صول �إىل �لد�خل، وتدفعها بلدونتها �إىل 
حتت  �إىل  و�الأ�صفل  قلياًل  فوق  �إىل  مائاًل  �الأعلى  �لهدب  �صعر  كون  و�أما  بعيد، 
كذلك فلت�صهيل �فرت�قهما عند �إر�دة فتح �الأجفان؛ الأنهما لو كانا متو�زيني يف 
�لدمع  رطوبة  وب�صبب  �الأجفان،  �نطباق  عند  بع�صهما  على  النطبقا  �النت�صاب 
تتد�خل  بحيث  �النت�صاب  يف  متقابلني  كانا  ولو  �فرت�قهما،  فيع�صر  يتال�صقان 

�حِلَجاج: �لعظم �مل�صتدير حول �لعني. )م).  (((
�لتخاُزر: ت�صييق �جلفن لتحديد �لنظر. )م).  (2(
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و�أي�ًصا  �أ�صد،  �لدمعية  �لرطوبة  �فرت�قهما مع  لكان ع�صر  �النطباق  �صعر�تهما عند 
هذه �لكيفية جتعلهما يف طريق �لنور فينقل �صورتهما �إىل �ل�صبكية فتت�صو�ض �صور 
عني  هو  وحتت  فوق  �إىل  �لقليل  �مليل  من  �لكيفية  تلك  يف  فو�صعهما  �ملرئيات، 
�الإتقان و�الإحكام ال يليق �صو�ه، وف�صاًل عن هذه �لفو�ئد يف �الأهد�ب فالزينة بها 

ال ينكرها �إال كل معدوم �لذوق �ل�صليم.

ثم ملا كان �لغبار ال يندفع عن �لعني ال باحلجاج وال باالأجفان لالحتياج �إىل 
فتحها عند �لنظر، وال باالأهد�ب، وهو يذهب ب�صقالة �لقرنية ويعطل وظيفة �صفافتها 
  إذ� وقع عليها، ومع ذلك فرت�كمه على �لعني يجلب عليها �ل�صرر، دبر �حلكيم�
�إفر�ز �لدمع من �لغدد �لدمعية حول �ملقلة د�خل �الأجفان، وجعل  جلالئه عنها 
�الأجفان متابعة �حلركة باالنطباق و�النفتاح على غاية من �ل�صرعة �لتي ي�صرب 
بها �ملثل حتى ال يتعطل �الإب�صار ويت�صو�ض، فالدمع يغ�صل �لغبار �لذي يقع على 
ذلك  ثم  عنها،  بالغبار  �ملمتزج  �لدمع  وتزيح  ت�صقلها  بحركتها  و�الأجفان  �ملقلة، 
�لدمع �لذي �صار قذًر� بالغبار ال بد من خروجه عن �ملقلة على وجه منا�صب، فلو 
لر�أينا هناك منظًر�  وي�صيل على �خلدين  �الأجفان  �إىل ظاهر  د�ئًما  �أنه كان يخرج 
�نف�صال  لت�صهيل  �صبحانه  �حلكيم  فدبر  �مل�صيالت،  �أقذر  من  وم�صيلني)))  ب�صيًعا 
ذلك �لدمع عن �ملقلة تكوين �أطر�ف �الأجفان من �لد�خل ب�صكل ي�صلح جلريانه 
�إىل �ملوق �أي �لطرف �لذي يجاور �الأنف، ثم جعل هناك ثقًبا رفيًعا نافًذ� �إىل د�خل 

م�صيلني: مفردها م�صيل: مو�صع �صيل �لدمع. )م).  (((
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�الأنف ي�صمى �لقناة �لدمعية يخرج �لدمع منه، وي�صل �إىل د�خل �الأنف ويختلط 
�إن هذه  �أقول:  برطوبته ويتجمد هناك معها، فيخرجه �حليو�ن باال�صتنثار ونحوه، 
و�ل�صرورة،  �ل�صدفة  بوجه  للحيو�ن  �أنها ح�صلت  �لدمعية ال ي�صدق عقل  �لقناة 

ف�صاًل عن جميع تلك �لتد�بري، و�أي �صرورة �قت�صتها؟ ف�صبحان �حلكيم �خلبري.

االإح�سا�س بخلق اهلل تعاىل

�إىل طرق معا�صه،  به  باهتد�ئه  �لب�صر للحيو�ن وفو�ئده  �إىل منافع  نظرنا  ولو 
وجناته من خماوفه، وروؤيته مباهجه، وك�صفه به ما يبعد عنه ماليني من �الأميال، 
�لعطاء،  و��صع  �الإح�صان  و�هبه جزيل  باأن  منه، جلزمنا  يقرب  ما  به  يك�صف  كما 

متف�صل على خملوقاته باأمت �لنعم و�أكمل �ملنن، تعاىل �صاأنه وتقد�ض �صلطانه.

ثم �إن �أتباع حممد  عند �طالعهم على تد�بري كيفية �الإب�صار بتلك 
�الأو�صاع وهاتيك �لنو�مي�ض يقولون ويعتقدون باأن �الإب�صار ما هو �إال مبح�ض خلق 
�هلل تعاىل، وتلك �الأو�صاع وهاتيك �لنو�مي�ض �مل�صروطة حل�صوله ما هي �إال �صروط 
عادية، �أي �أن �هلل  �أجرى عادته باأن يخلق عندها �الإب�صار، ولو �أر�د �أن يخلقه 
�أنه لو مل يرد خلقه مع توفر ح�صولها ورفع �ملو�نع ملا كان وال  بدونها لفعل، كما 
ب�صردها  �لكالم  يطول  كتبهم  يف  مذكورة  قاطعة  �أدلة  ذلك  على  ولهم  ح�صل، 
�لعامل  يف  �أثر  ال  �أنه  يفيد  ما  �لعامل  �إله  �صفات  �إثبات  يف  لكم  تقدم  وقد  هنا، 
�إال بخلقه �صبحانه و�إيجاده، و�الإب�صار من جملة �الآثار، ومما ينا�صب َم�ْصَربكم �أيها 
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�ملاديون يف طرق �ال�صتدالل، ويدل على �أن تلك �الأمور �صروط عادية لالإب�صار، 
و�أنه يوجد مع �نعد�م �أقوى �أركان �صروط وجوده وهو �لنور، ق�صة م�صهورة حمققة 
�لباحثني يف  �ملوؤلفني  بع�ض  نقله  كما  �لفال�صفة،  علماء  كبار  من  كثريون  ذكرها 
هذ� �لع�صر، وهي �أن فتاة يف �أمريكا �أ�صابها مر�ض كانت تقوم به لياًل وهي نائمة 
وتتكلم وتعمل �أعمال �مل�صتيقظ، ثم ��صتد بها �الأمر �إىل �أن �صار يعرتيها نهاًر� ولياًل، 
وكان ب�صرها يتغري عند حدوث هذ� �حلال تغرًي� مل يعهد �أغرب منه، فتقر�أ �أدق 
�حلروف يف �لظالم �حلالك وعيناها مغم�صتان، وهذه �لق�صة وفق ما يعتقده �أتباع 
حممد   من �أن �الإب�صار مبح�ض خلق �هلل تعاىل، كما �أن بقية �الإح�صا�صات 

كذلك، و�أن �ل�صروط �لتي لالإب�صار وغريه �إمنا هي �صروط عادية كما ذكرنا.

و�ل�صم  �ل�صمع  الأع�صاء  �لباحثني  �صروح  جميع  �إير�د  �أردنا  و�إذ�  هذ�.. 
�الإح�صا�ض  �لغريبة، وكيفية  �لرت�كيب  ��صتملت عليه من  وما  و�للم�ض،  و�لذوق 
بها، وتدبري�ت �إمتامه على نو�مي�ض طبيعية، ومنافع هذه �حلو��ض للحيو�ن وهبتها 
يف  �ملنزلة  عظيم  هو  ما  لوجدنا  وهد�يته،  بحفظه  و�لقيام  �حتياجه  قدر  على  له 
�لقدرة  تام  �حلو��ض  لتلك  �لو�هب  باأن  �لفوؤ�د  �صميم  ول�صهدنا من  �مل�صنوعات، 
و��صع �لعلم، �صامي �حلكمة جزيل �لعطاء، �صبحانه وتعاىل عما ي�صف �ل�صالون، 

ولكن �إير�د تلك �ملباحث يطيل �لكالم، ورمبا يوقع يف �ملالل.
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العلوم الطبيعية وتقوية الإميان باهلل

ولو تاأملنا يف بقية اأع�ساء اجل�سد واأبنيتها ووظائفها، وما ا�ستمل عليه اجل�سد 
احليواين من ال�سوائل واجلوامد، ومنافع كل منها، لراأينا هناك ما ي�سهد باأن جلميع 
ذلك خالًقا حكيًما ومدبًرا عليًما، ولن�سر لبع�ض ذلك فنقول: اأال يكون للناظرين 
عربة، وللباحثني تدبر واإمعان واإذعان بوجود خالق للأكوان اإذا نظروا ملا احتوى 
عليه اجل�سم احليواين من مخ وخميخ وجمموع ع�سبي وقلب ورئتني وكبد وطحال 
وكليتني ومعدة واأمعاء واأوردة و�سرايني واأوتار وع�سلت وغدد وغ�ساريف وعظام 
والبنكريا�ض  واالأمعاء  املعدة  وع�سار  ولعاب  و�سفراء  دم  من  و�سوايل  واأن�سجة 
وغازات، وعرفوا اأبنية هذه املذكورات ووظائفها وحركاتها واأعمالها يف اجل�سد من 
اله�سم والتغذية والتنف�ض واالإفراز، ونظروا اإىل اأع�ساء التنا�سل واأعمالها واإتقانها 
الولد ومنوه وتغذيته وغري  التي هيئت حل�سوله وحلفظ  التوالد، والتدابري  وكيفية 
ذلك مما يحتمل �سرحه جملدات، نعم.. اإن العلماء الذين يطلعون على تفا�سيل 
يكونوا  باأن  اجلديرون  ودقايقها وحكمها، هم  اأ�سرارها  لهم  وتظهر  املباحث،  هذه 
من اأقوى النا�ض اإميانًا بوجود اإله العامل اخلالق احلكيم املدبر العليم، ولو قيل اإنهم 
االإجمالية  االأدلة  يقيمون  الذين  الكلم  علماء  بع�ض  اأكرث من  بذلك  جديرون 
تفا�سيل  املطلعون على  القوم هم  اأولئك  فاإن  الت�سديق،  بعد عن  ملا  على ذلك 
اأعجب العجائب يف م�سنوعات الباري تعاىل، وهل لنا دليل عقلي عليه �سبحانه 
اإال مب�سنوعاته وغرائبها؟ فاإذا تاأملها املتاأمل، واطلع على تفا�سيلها، وظهر له اإتقانها، 
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والق�سد واحلكمة يف تكوينها، و�سقطت من البني ال�سرورة وال�سدفة، جتد االإميان 
قد ر�سخ يف قلبه ر�سوخ اجلبال، وت�سامى فوق االأفلك عن اأن تطاوله يد ال�سلل.

�شعف اإميان التالمذة وف�شاد عقائد معلميهم

اأنا�ض ممن يدخلون يف املدار�ض التي تدر�ض  اإنا نرى بع�ض  ولو قال قائل: 
الطب  علم  اإىل  للتو�سل  واحليوان،  النبات  علم  �سيما  ال  الكائنات،  علوم  فيها 
مروق  االإ�سلمي  الدين  من  مارقني  اأ�سها  ومعرفة  در�سها  بعد  يخرجون  ونحوه، 
وجود  واأحالوا  العامل،  مبوجد  االعتقاد  رف�سوا  قد  فرتاهم  الرمية،  من  ال�سهم 
اأجزائها والطبيعة والنوامي�ض  الكائنات واآثار هذه املوجودات على املادة وحركة 
واأمثال هذه امل�سميات، ومتى هدم عندهم هذا الركن فاأي اعتقاد لهم يف الدين 
االإ�سلمي يبقى؟ واأي عبادة لهم فيه تق�سد؟ واأي اأدب من اآدابهم يحمد؟ وال 
�سيما اإذا در�سوا فن الطبيعيات واطلعوا على نوامي�ض الكائنات وكيفية تاأثريها يف 
املتفاعلت، فاأين القول حينئذ باأن الذين يطلعون على تفا�سيل تلك العلوم هم 

اجلديرون بقوة االإميان واالعتقاد بوجود خالق االأكوان؟

الكايف  اجلواب  االإ�سكال  تعاىل عن هذا  اهلل  �ساء  اإن  اأجيب  اإين  فاأقول: 
ال�سايف، واأرغب اإىل اأهل ملتنا املحمدية اأن ينتبهوا من جوابي ملا حل يف بع�ض 
اأبنائهم من البلء العظيم وامل�ساب يف الدين اجل�سيم، وليتداركوا هذا االأمر قبل 
اأن يعظم اخلطب، فليعلم اأن هذه العلوم التي تقدم ذكرها من علم النبات واحليوان 
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ومثلها علم الفلكيات واجلويات وباقي العلوم الطبيعية التي تبحث عن نوامي�ض 
الكائنات من نحو نوامي�ض النور واملاء والهواء والكهربائية وغري ذلك، ال �سك وال 
ريب اأن مباحثها تدل باأقوى االأدلة على وجود اخلالق لهذه الكائنات املبحوث 
اآثاره، واإمنا ي�ستدل  عنها يف تلك العلوم، واأنه تام القدرة و�سامي احلكمة اإذ هي 
وتظهر  اأ�سرارها وحكمها،  للعقول  تنك�سف  مباحثها  الأنه يف  باالآثار؛  املوؤثر  على 
اأنها م�سنوعة لق�سد ومو�سوعة بتدبري، ولكن طريق اال�ستدالل على املوؤثر يوجد 
فيها عقبة كوؤود)1) هي مزلقة اأقدام ومزلة اأفهام، وذلك اأن العقل الب�سري عندما 
يرى االآثار وي�سرع يف البحث عن م�سدرها، تراه اإذ مل يدقق النظر فقد ي�سل اإىل 
م�سدر لها ظاهري، فيظنه هو امل�سدر احلقيقي فيقف عنده، فبع�ض من خا�سوا يف 
تلك العلوم واطلعوا على تلك االآثار التي يبحث عنها فيها اأخذوا يبحثون عن 
م�سدرها بغري دقة نظر وال تعمق يف البحث، ومل يكن عندهم ما يوقظ اأفكارهم 
اإىل  فو�سلوا  �سحيح،  ب�سرع  االعتقاد  نحو  من  احلقيقي  امل�سدر  اإىل  وير�سدهم 
م�سادر لها ظاهرة من نحو املادة ونوامي�سها، وقدروا اأي�ًسا اأن حركة اأجزائها الفردة 
هي امل�سدر الفعال فاعتقدوا بوجودها، ولق�سور تدقيق نظرهم مل تنتبه عقولهم اإىل 
اأن تلك احلركة والنوامي�ض هل ت�سلح اأن تكون م�سدًرا لتلك الغرائب والعجائب 
اأم ال، وال اإىل اأن املادة هل ت�سلح اأن تكون م�سدًرا غري �سادر عن �سيء اآخر اأم 
ال بد من �سدورها عن غريها لوجوب حدوثها، فوقفوا عند ذلك احلد، واأ�سبحوا 
معتقدين اأن م�سدر هذه الكائنات هو املادة ونوامي�سها وحركة اأجزائها، ومنكرين 

عقبة كوؤود: �سعبة املرتقى، �ساّقة. )م).  (1(
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لوجود اإله لهذا العامل، ومرنوا على هذا االإنكار، و�ساروا ين�سبون كل اأثر يظهر لهم 
اإىل املادة وحركتها والنوامي�ض التي اكتنفتها، ويعربون عن ذلك بعبارات �ستى 
تقتنع بها عقولهم القا�سرة، فتارة يقولون هذا االأثر فعل الطبيعة، وتارة يقولون هذا 

االأثر فعل النوامي�ض واأمثال ذلك، فبلغوا الغاية يف جمود االعتقاد.

ما يحفظ عقائد اأولئك التالمذة

املدار�ض  ُيقاموا معلمني يف  باأن  العلوم  تلك  اأهلتهم زخرفة  اإن منهم من  ثم 
التي تدر�ض فيها، وجلبت بني اأيديهم تلمذة اأحداث اأغرار مل يعلموا من الدين 
االإ�سلمي عقائده احلقة، وال ما يجب اأن يعتقده املوؤمن يف كيفية حدوث هذه االآثار 
وتكون هذه الكائنات، واأنها بخلق موجد االأر�ض وال�سماوات، فاأخذ اأولئك املعلمون 
يبثُّون الأولئك التلمذة يف غ�سون تعليمهم ما انطوت عليه �سمائرهم من املعتقدات 
الباطلة، وكلما اطلعوا على غريبة من غرائب الكائنات، و�سر من اأ�سرار املوجودات، 
يقولوا  اأن  العلوم، فعو�ًسا عن  اأثناء در�ض تلك  امل�سنوعات، يف  وحكمة من حكم 
لهم: انظروا اأيها التلمذة اإىل عجيب �سنع اهلل و�سامي حكمته يف اإيجاد هذا االأثر 
الغريب، يقولون: انظروا اإىل فعل الطبيعة، واعجبوا من اأثر النامو�ض الفلين، وهلم 
ا، وال يزالون معهم على هذا النمط حتى تر�سخ تلك احلالة يف قلوبهم، وتنطبع  جرًّ
تلك التخيلت على �سحيفة اأفكارهم، فل تنق�سي مدة اإقامتهم يف املدار�ض اإال وقد 
اأ�سربت قلوبهم اأن ال فاعل يف االأكوان اإال الطبيعة وحركة اأجزاء املادة والنوامي�ض، 
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وينحل عقد اعتقادهم باأن للعامل اإلًها خالًقا، فيخرجون من تلك املدار�ض وقد فارقوا 
دين اآبائهم وملة اأ�سلفهم، وقد كان يف رجاء اأهل امللة االإ�سلمية اأن يكت�سبوا بهم 
جناح  يف  وي�سعون  �سريعتهم)1)،  حوزة  ويحمون  دينهم،  اأهل  ينفعون  عارفني  رجااًل 
غفرًيا،  ا  َجمًّ عدادهم  من  ويخ�سرون  م�سعاهم،  ويخفق  رجاهم  فيخيب  اأوطانهم، 
يف  اأهليهم  يخالفون  والوطن،  والدولة  للدين  االألداء  االأعداء  وهم  منهم  يح�سبون 
االعتقاد، ويفارقونهم يف �سلوك مناهجهم وعزائم مقا�سدهم، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون، 
فعلى اأهل احلل والعقد من حماة الدين االإ�سلمي اأن يتداركوا هذا امل�ساب االآتي 
باالأو�ساب)2)، فل ينتخبون معلمني لتلك املدار�ض اإال كل من �سحت عقيدته على 
ا وموقًنا �سدًقا،  املنهج االإ�سلمي، و�سلمت طويته من الزيغ وال�سلل، وكان موؤمًنا حقًّ
بل متحلًيا باآداب ال�سريعة قائًما بتكاليفها على قدر االإمكان، فاإن التلميذ مراآة �سيخه، 
املدار�ض  تلك  التلمذة يف  يدخلوا  اأن ال  وعليهم  كانت،  فيه �سورته كيفما  تنطبع 
حتى يقيموهم اأواًل مدة كافية يف مدار�ض دينية، ي�سححون بها عقائدهم االإ�سلمية 
على اأكمل الوجوه، بحيث ال تزعزعهم ال�سبه وال تهولهم االأغاليط، وت�سلح نفو�سهم 
باالآداب، وتاألف القيام بالعبادات، واإن ع�سر ذلك خلوف فوت الوقت الذي ي�سلح 
معلمون  مدار�سها  يقام يف  اأن  ال�سروري  اللزم  فمن  الدنيوية،  العلوم  تلك  لتعليم 
يلزمون  لذلك،  كفًئا  يكونون  املحمدي،  الدين  اأحكام  وبقية  االإ�سلمية  للعقائد 
تعليمهم العقائد واالأحكام الدينية مدة اإقامتهم من اأول دخولهم يف تلك املدار�ض 

َحْوزة �سريعتهم: حدودها ونواحيها. )م).  (1(
االأو�ساب: االأمرا�ض. )م).  (2(
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اإىل حني اخلروج، ولو يف كل يوم �ساعة من الزمان، ويكونون حمافظني على عقائدهم 
واآدابهم وعباداتهم يف تلك املدة، ويوفقون لهم بني اأحكام الدين وما ظاهره خمالف 
لتلك  معلمني  انتخاب  وهما  ال�سرطني  هذين  ففي  العقلية،  العلوم  تلك  من  له 
املدار�ض من اأهل الدين واالعتقاد ال�سحيح، وتعليم التلمذة لعقائدهم االإ�سلمية 
اإقامتهم فيها، حتفظ  اأو يف مدة  وبقية اأحكام ملتهم قبل الدخول يف تلك املدار�ض 
عقائد اأولئك التلمذة من الزيغ، وت�سلم اآدابهم الدينية من الف�ساد، وت�سان عباداتهم 
من االإهمال، بل تكون عقائدهم من القوة واملتانة يف مكان ملا يكتنفها من م�ساهدة 
كلما  اإذ  العلوم،  تلك  در�سهم  عند  اأعماله  وغرائب  تعاىل  اهلل  م�سنوعات  تفا�سيل 
ا غريًبا �سمعوا معلمهم املوؤمن يقول: انظروا اإىل �سنع اهلل  �ساهدوا �سنًعا عجيًبا و�سرًّ
و�سامي حكمته يف اإتقان هذا امل�سنوع البديع، في�سبحون اخلالق جل وعل وميجدونه، 
وتربو يف قلوبهم عظمته، وتعظم يف اأنف�سهم قدرته، فما مت�سي مدة اإقامتهم يف تلك 
املوحدين، ترى منهم رجااًل  واأفا�سل  املوؤمنني  اأ�سبحوا من خيار  اإال وقد  املدار�ض 
�سبحانه  ن�ساأله  والوطن،  الدولة  بنا�سر  ويقيمون  االإ�سلمي،  الدين  حوزة  يحمون 
وتعاىل اأن يوفق اأولياء اأمورنا ملا فيه اخلري لهذه االأمة املحمدية، ويجعل مكافاأتهم على 

ف�سل اهلل تعاىل و�سفاعة ر�سول اهلل عليه ال�سلة وال�سلم.
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وح واحلياة والعقل الرُّ

يف  النظر  من  تقدم  ما  جميع  بعد  املاديون  اأيها  لكم  اأقول  اإين  ثم  هذا.. 
اأحوال املح�سو�سات: لو خ�سنا يف مبحث احلياة والروح والعقل وقوى النف�ض من 
احلافظة والذاكرة وغريهما لتهنا يف تيهاء هذا الرب ال�سا�سع، وغرقنا يف اأعماق هذا 
البحر الوا�سع، ومل ن�سل اإىل ت�سور ماهية هذه احلقائق حق الت�سور، ومعرفة كيف 
�سفحات  عن  وتزول  تن�سى،  اأن  بعد  وتذكر  االإن�سان،  عند  االأ�سياء  �سور  حتفظ 
املعقوالت وتقوم كليات االأحكام وجزئياتها يف االأذهان،  الفكر، وكيف تت�سور 
وكيف وكيف من كل م�ساألة يف هذا الباب مل تزل غام�سة على اأفكار العلماء 
اها ومل تك�سف خباياها، وغاية املدعني لك�سفها اأن  واأذهان احلكماء، مل يفتح ُمَعمَّ
ياأتوا بكلم غام�ض جممل ال ي�سفي الغليل، وال َياأْ�ُسو)1) الطرف الكليل، فكاأن 
�سرت هذه احلقائق عن العقول الب�سرية اإعجاز لهم من اهلل تعاىل لينبههم بذلك 
االإعجاز على اأنه اإذا ق�سرت اأفكارهم عن اإدراك حقيقة اأنف�سهم وعقولهم وقواها 
فاأنى لهم القدرة على اإدراك حقيقة الذي خلق تلك احلقائق واأبدعها، والغرابة يف 
ذلك اأن االإن�سان الذي خا�ض يف عقله بحار املعارف وعرف االأفلك وال�سيارات 
واطلع على عوامل اجلمادات والنباتات واحليوانات هو عاجز عن معرفة نف�سه وما 
يعلم، وحجب عنه معرفة  االإن�سان ما مل  ف�سبحان من علم  باإدراكاته،  القائم  هو 

نف�سه وقواها، فاأ�سبح لدى ذلك اأعمى اأ�سم اأبكم.

ياأ�سو: يعالج. )م).  (1(
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حتذير املاديني من غائلة عقائدهم

حدوث  على  الدالئل  من  لكم  �سرحته  ما  جميع  اأبعد  املاديون،  اأيها  فيا 
املادة،  قدم  ت�سرون على  وال�سماوات،  االأر�ض  الكائنات، ووجوب وجود خالق 
ن�سب لكم  الذي  العامل  اإله  وتنكرون  للأكوان،  املكونة  اأجزائها هي  واأن حركة 
ال�سواهد على وجوده مما هو كالعيان؟! اإين اأعيذ عقولكم من االختلط، واأفكاركم 
من االختباط، اأمعنوا النظر وحرروا الفكر، وال تغرتوا بال�سبه الواهية واالأغاليط 
التي ترميكم بالداهية، فمدة احلياة ق�سرية �سريعة الزوال، ويف �سحة ما يقول اأتباع 
حممد - عليه ال�سلة وال�سلم - تلقون بعد هذه احلياة عظائم االأهوال، وهناك 
االأحوط،  الطريق  يتحرى  والعاقل  القدم،  عرثات  تقال  وال  الندم،  ينفعكم  ال 
ويحرت�ض من املوهوم البعيد احل�سول ف�سًل عن القريب املاأمول، تاأملوا يف حالكم 
 جتدوا مثالكم معهم مثال رجلني دخل ق�سًرا م�سيًدا  اأتباع حممد  وحال 
و�سبابيك  باأبواب  مزخرفة  ومقاعد  حمكمة  خمادع  على  ي�ستمل  البناء،  متقن 
الفاخر  بالَفْر�ِض  ومدارج ومداخل على غاية االإحكام، وقد زينت تلك املخادع 
بال�ساعات  الثمينة، وزينت جدرانه  االأواين  اأرجائه  واأقيمت يف  الرفيعة،  وال�سرر 
وموازين احلرارة وموازين ثقل الهواء، واحتوى على املرتفقات اللزمة ل�سكناه، 
االأ�سجار،  فيها  قامت  التي  الزاهيات  املناظر  واأبهج  املنتزهات  باأجمل  واأحيط 
منها  وملأت  املتقنة،  اأقنيتها  مياهه يف  اأجريت  وقد  االأزهار،  منابت  فيها  ورتبت 
حيا�سه املحكمة، وكمل كل �سيء فيه من لوازم املعي�سة من كل ما يقول ناظره 
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اأنه و�سع حلكمة وق�سد وروية واإحكام، فقال اأحد الرجلني الداخلني عندما �ساهد 
هذا الق�سر وما احتوى عليه: اإن هذا ال�سنع مل يكن من نف�سه األبتة، فل بد اأن 
�سنعه،  على  قادر  اأنه  �سك  ال  ال�سانع  وهذا  فيه،  ما  جميع  واأتقن  �سنعه  �سانًعا 
وعليم بطرق تاأليفه وو�سعه، وقد اأن�ساأه على غاية احلكمة واأمت االإتقان، موفًيا لوازمه 
ومكمًل اأدواته ليكون �ساحًلا للإقامة وق�ساء حق املعي�سة يف نواديه، وهذا ال�سانع 
واإن كان غائًبا عن نظري ومل اأره، ومل اأت�سور يف فكري حقيقته، فاإين ال اأ�سك يف 
وجوده، وال اأرتاب يف �سفاته التي تقت�سيها �سناعة هذا الق�سر من قدرته وعلمه 
وحكمته واإتقانه، وروؤية �سخ�سه لي�ست �سرًطا يف اعتقادي بوجوده وات�سافه بتلك 
ال�سفات؛ الأن اأثره وهو هذا الق�سر وما ا�ستمل عليه يقنع عقلي يف اعتقادي ذلك 
األبتة، ثم قال: واإن كان ي�ساهد يف م�ستملت هذا الق�سر بع�ض اأ�سياء مل تظهر 
يل حكمة و�سعها فل بد اأن يكون و�سعها حلكمة واإن خفيت علّي الأين اقتنعت 
مبا ظهر يل من احلكم يف هذه امل�ستملت اأن وا�سعها حكيم فل ي�سع �سيًئا بدون 
حكمة، وقال الرجل االآخر: اإين مل اأ�ساهد بنظري ال�سانع الذي تعتقد اأنه �سنع 
هذا الق�سر، فاأنا ال اأعتقد بوجوده وال بات�سافه بتلك ال�سفات، ولكن وجود هذا 
الق�سر يف هذا االإتقان ال بد له من م�سدر �سدر عنه، فاأخذ يتاأمل مييًنا و�سمااًل 
واأماًما وخلًفا، فنظر جبًل مطلًّ على هذا الق�سر ويف اأ�سله نبع ماء منه ُت�ستمد املياه 
التي يف الق�سر، فقال: قد ظهر لفكري امل�سدر احلقيقي لهذا الق�سر وجلميع ما 
فيه، وذلك اأن الريح تنحدر من راأ�ض هذا اجلبل من قدمي الزمان اإىل البقعة التي 
الريح تنقل االأتربة واالأحجار  ال�سنني مل تزل  األوف من  الق�سر، فمن  فيها هذا 
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وجتمعها يف هذه البقعة على اأ�سكال، وت�سعها على اأو�ساع تتخالف وتتوافق، ومياه 
االأمطار تت�سرف باأ�سكالها وجتمعها وتفرقها كذلك، وا�ستمر تبدل تلك االأو�ساع 
واالأ�سكال تارة بغري انتظام وتارة بانتظام باأعمال الريح واملطر حتى بلغت مع كرور 
ومدارجه  و�سبابيكه  واأبوابه  ومقاعده  مبخادعه  املنتظم  ال�سكل  هذا  اإىل  الدهور 
وطرقه وحيا�سه واأقنيتها، والت�سقت اأجزاوؤه بخا�سية الطني املبتل مباء املطر فاأ�سبح 
ق�سًرا َم�ِسيًدا حمكًما بجميع ما فيه من ال�سنع، واأما مياهه فاإنها انحدرت اإليه من 
هذا النبع الذي هو يف اأ�سل اجلبل، ومل تزل جتري يف �ساحته على طرق خمتلفة 
تارة بغري انتظام وتارة بانتظام ب�سبب حتليلها الأتربة اأر�سه وب�سبب فعل الريح واملطر 
يف طرقها، حتى بلغت على كرور الزمان احلالة املنتظمة التي هي عليها االآن من 

�سريها يف االأقنية، وان�سبابها يف احليا�ض التي �سنعتها الريح واملطر.

اأوانيه وفر�سه و�ساعاته وموازينه فهذه رمبا وقعت من بع�ض امل�سافرين  واأما 
الذين ينزلون بقوافلهم يف هذا اجلبل اأو يف هذه الربية، فلم تزل الريح تلعب بها 
وتنقلها من حيز اإىل حيز، وتخالف بني اأو�ساعها فتقارب بينها وتباعد، وتدخلها يف 
خمادعه وتخرجها حتى اآل االأمر على كرور الزمان اإىل اأن الفر�ض فر�ست بانتظام، 

ت باإحكام، وال�ساعات واملوازين علقت باجلدران. فَّ واالأواين �سُ

على  وهي  الق�سر،  ذلك  منتزهات  يف  التي  والزهور  االأ�سجار  وكذلك 
تزل  وبزرت هناك، ومل  فنمت  بقاعه  اإىل  الرياح  بزورها  نقلت  قد  متقنة،  اأو�ساع 
على  وترتبت حدائقها  و�سعها  انتظم  اأو�ساعها حتى  بني  وتخالف  بزورها  تنقل 
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احلالة التي عليها االآن، واحلا�سل اأن كرثة حركات الريح وت�سرفات املطر وكون 
كل حركة اأو ت�سرف قد يوافق ما �سبقه وقد يخالفه فين�ساأ عنه و�سع غري الو�سع 
اإىل درجة متقنة  اإىل ما هو عليه، وحيث و�سل  ال�سنع  اأو�سلت هذا  ال�سابق قد 
حمكمة فقد قوي على الثبات اأمام فعل الريح واملطر ومل تتغري اأو�ساعه واأو�ساع 
م�ستملته بعد بلوغ هذه الدرجة كما تغريت االأو�ساع ال�سابقة وزال اأثرها؛ الأن 
هذا  �سدور  اأ�ستغرب  ال  واأنا  الثبات،  على  قوية  متقنة  تكن  مل  االأو�ساع  تلك 
الق�سر وم�ستملته عما ذكرته؛ الأن الريح واملطر واإن كانا غري عاقلني وال عاملني 
وال يفعلن عن اإرادة وق�سد لكن كرثة حركاتهما وت�سرفاتهما والتباين فيهما على 
اأن  ودليلي على  االإتقان،  اإىل هذا  وم�ستملته  الق�سر  اأو�سلت هذا  الزمان  مرور 
�سنع هذا الق�سر مل ي�سدر عن ق�سد ومراعاة حكمة اأنه يوجد يف بع�ض م�ستملته 

ما مل يظهر فيه اأثر للق�سد واحلكمة.

  حممد  اأتباع  مثال  هو  الرجلني  هذين  اأول  اإن  املاديون،  اأيها  فيا 
واإن مل  عليم حكيم  قادر  مريد  اإله  هو  الكائنات  هذه  اأوجد  الذي  باأن  القائلني 
واإن  �سفاته،  ووجود  وجوده  على  مب�سنوعاته  ا�ستدلوا  فقد  ذاته،  روؤية  اإىل  ي�سلوا 
لها حكمة خفيت عليهم  باأن  �سلموا  فقد  الكائنات  بع�ض  لهم حكمة  يظهر  مل 
ملا �ساهدوه من احلكم التي ال حت�سى يف بقية الكائنات، وثانيهما هو مثالكم اأيها 
باأن حركة املادة هي التي كونت هذه االأكوان على مرور الزمان بكرثة  القائلون 
ما اأحدثته من تباين اأو�ساع اأجزائها على �سور �ستى، حتى اأف�سى االأمر اإىل ما 
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فيها  تقوى  درجة  اإىل  بلوغها  مت  الطبيعي  وباالنتخاب  االآن،  الكائنات  عليه  هي 
على الثبات، وهو الذي حفظ نظامها واأبقى اأح�سنها، وت�ستدلون على عدم وجود 
احلكمة والق�سد يف هذا العامل باأن بع�ض االأ�سياء منه مل يظهر فيها من الق�سد 
واحلكمة اأثر، وغفلتم عن االألوف املوؤلفة من احلكم التي ت�سهد باأن م�سدر هذه 
الكائنات حكيم، فتاأملوا اأي القولني من هذين الرجلني اأحق باأن تقبله العقول 
واالأهواء  النف�سانية  التع�سبات  عن  اخلالية  احلرة  االأفكار  له  وتذعن  ال�سليمة، 
ال�سيطانية، وعار ثم عار على ذوي العقول اأن يرتكوا احلق بعد و�سوحه، ويكابروا 

يف املح�سو�ض بعد ظهوره، واهلل يتوىل ُهدانا اأجمعني.

اإيراد �ُشَبه للماديني

العامل  �سانع  وجود  على  الدالئل  من  لكم  اأوردته  ما  جميع  وبعد  هذا.. 
�سبحانه، وات�سافه ب�سفات الكمال، وتنزهه عن �سفات النق�سان، واأنه هو املوجد 
للمادة واملاديات وجميع الكائنات، مما يقنع عقولكم اإن �ساء اهلل تعاىل، وي�سلك 
بكم يف �سبيل الهداية، فاإين قد راأيت يف كتبكم �سبًها لرمبا تكون عقبة يف �سبيل 
اإميانكم اإن مل تعاجلوا اإزاحتها من اأمامكم بقواطع الرباهني، واأما اإذا حتريتم الو�سول 
اإىل ال�سواب، ومكنتم تلك االأدلة التي اأقمتها لكم يف قلوبكم، وت�سورمت عظمة 
ذلك االإله، و�سلمتم بعجزكم يف �سبيل املعرفة وق�سور عقولكم عن االإحاطة به 
�سبحانه وبجميع اأعماله، فتلك ال�سبهة ت�سقط من البني، ويكون اعتقادكم بوجود 
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واأنا  م�سقة،  اأدنى  يكلفكم  عليكم ال  �سهًل  اأمًرا  الكائنات  وباإحداثه  االإله  ذلك 
اأذكر هنا اأ�سهر تلك ال�سبه املذكورة يف كتبكم واأدح�سها عنكم اإن �ساء اهلل تعاىل 

باأوفى بيان، فاأقول:

ال�شبهة الأوىل: اإنكم تقولون: ال ميكن اأن تت�سور عقولنا وجود �سيء لي�ض بج�سم 
وال مادة ج�سم وال �سورة ج�سم، وال مادة معقولة يف �سورة معقولة، وال له ق�سمة يف 

. الكم وال يف الكيف، فعله منه ولي�ض مت�سًل به، تعنون بذلك اهلل

ال�شبهة الثانية: اإنكم تقولون: ال ميكن اأن تت�سور عقولنا وجود �سيء من ال �سيء، 
تعنون بذلك اأنكم ال تعقلون ح�سول املادة من العدم.

ال�شبهة الثالثة: اإنكم تقولون: لو كان نظام الكائنات بق�سد وحكمة لكانت علمة 
الق�سد  على  تنطبق  ال  اأ�سياء  نرى  اأننا  مع  �سيء،  كل  يف  تامة  واحلكمة  الق�سد 

واحلكمة بل هي بخلفهما، فل تنطبق اإال على ال�سرورة.

ي�ستدلون    حممد  اأتباع  اأن  تقدم  ما  جميع  من  علمتم  قد  فاأقول: 
ممكن  بنف�سها غري  وجودها  الأن  الكائنات؛  بهذه  و�سفاته  العامل  اإله  وجود  على 
وال�سنع  العظمة  من  بلغت  قد  الكائنات  وهذه  حدوثها،  على  الدليل  قيام  مع 
ا تعجز عن االإحاطة بجميعها العقول  الغريب واالإتقان واالإحكام درجة رفيعة جدًّ
ا  اإذن تدل على عظمة مبدعها وعظمة �سفاته و�سمو حكمته جدًّ الب�سرية، فهي 
ا اإىل درجة ال تدخل حتت احل�سر، وال حتيط بها االأفكار، وهكذا �ساأن العقل  جدًّ
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ونحن  هاأنتم  االآثار،  عظمة  مبقدار  املوؤثر  عظمة  مقدار  على  ي�ستدل  اأن  الب�سري 
اإىل  نظرمت  اإذا  ثم  اآثارها،  بعظمة  ال�سالفة و�سمو مداركها  االأمم  ن�ستدل على عظم 
منزلتكم يف العلم وهي اأنكم يف غاية الق�سور فيه، ولو اأنكم قابلتم كل ما علمتموه 
من احلقائق مبا هو باق حتت حجاب جهلكم لكان نقطة من بحر وذرة من رمال بر، 
هذا ال�سيء ال تنكرونه األبتة، لناأخذ كتب الطب والكيمياء والت�سريح والفاثلوجيا 
والباثلوجيا واجليولوجيا والفلكيات واجلويات وبقية العلوم التي برعتم فيها واألفتم 
املجلدات ال�سخمة، وطولتم ال�سروح، فما نفتح �سفحة اأو �سفحات اإال وجندكم 
اإىل �سرح  العلماء  اأو مل ي�سل  تقولون: االأمر الفلين مل تزل حقيقته جمهولة، 
حقيقته �سرًحا كافًيا، واختلفوا فيه، ومل يقر قرارهم على �سيء قطعي يف �ساأنه، اأو 
اأو منفعته خفية، اإىل غري ذلك من  اأن ال�سيء الفلين مل تزل وظيفته جمهولة 
تزالون  االأكوان، وال  ما جتهلونه من حقائق هذه  التي تدل على كرثة  العبارات 
جمتهدين يف ك�سف حقائق الكائنات واإبداء اأفكاركم فيها لدى املجامع العلمية، 
وكثري منكم من يظهر له خطوؤه فيما اجتهد يف ك�سفه و�سرف مقداًرا من الزمان 
اأمر م�ساهد معلوم بينكم وبني جميع علماء هذا الزمان من غريكم  الأجله، هذا 
ال�سارفني اأوقاتهم للكت�سافات العلمية، واأمثلته ال تدخل حتت احل�سر، واإن كابرمت 
يف ذلك ومل تقروا بكرثة جهلكم وقلة علمكم فجهلكم حلقيقة املادة التي ترونها 
وتلم�سونها وعدم اإجماعكم على بيان ماهيتها وهي اأم الكائنات عندكم هو اأكرب 
�ساهد على ذلك، ومثله عدم ك�سفكم حلقيقة اإدراك الدماغ للمرئيات وامل�سموعات 
واملذوقات وامللمو�سات وامل�سمومات، فغاية ما تقولون يف ذلك: اإن الع�سب ينقل 
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بيانًا كافًيا فلم  اأما بيان حقيقة ذلك االإدراك  �سور االأ�سياء للدماغ وهو يدركها، 
يتم لكم )ولن يتم)، ومثل ذلك حقيقة احلياة، فاإنكم تقولون على مذهبكم فيها: 
اأجزاء املادة، والعقل ظاهر من جملة تلك الظواهر،  اإنها ظاهر من ظواهر تفاعل 
واأما بيان حقيقة ذلك الظاهر بيانًا �سافًيا كافًيا فلم تظهروا عليه، ومن ذلك م�ساألة 
جزئية وهي اأنكم حتققتم اأن النور مبقت�سى �سري اأ�سعته ونفوذها يف طبقات العني 
ير�سم �سور املرئيات على ال�سبكية مقلوبة، ومل تتحققوا كيف اأن العقل يدركها 
منت�سبة، وقد قدمت لكم احتمااًل يف هذه امل�ساألة لعله يرتفع به االإ�سكال، وهذا 
باب وا�سع يطول فيه ال�سرح اإن اأخذت بتعداد كل ما جتهلونه يف مباحث علومكم، 
ولكن االخت�سار فيه البلغ والقول ال�سايف، اإن جهلكم هو الق�سم الكبري، وعلى 
هذا اإذا ت�سورمت عظمة ذلك االإله باال�ستدالل باآثاره ونظرمت اإىل منزلتكم يف جهل 
احلقائق كان من االإن�ساف وال�سواب اأن ال تتطاولوا اإىل معرفة حقيقة ذلك االإله، 
اإدراك حقيقة جميع اأجزاء ال�ساعة امل�سنوعة، ال يليق  فاإن الذي بان عجزه عن 
به اأن يتطاول مبجرد روؤيتها التي تدل على اأن لها �سانًعا اإىل معرفة حقيقة ذلك 
اأو  اأو �سمني  اأو ق�سري،  اأو طويل  اأ�سود،  اأو  اأبي�ض  اأنه  ال�سانع و�سورته و�سكله من 
�سئيل، اإىل غري ذلك، فاإن من يراه يتطاول اإىل هذه املعرفة يقول له: اإن هذا االأمر 
منك �سخافة عقل، اإن روؤية هذه ال�ساعة اإمنا تدلك على اأن لها �سانًعا قادًرا على 
فلي�ض من طبيعة  اأنها تدلك على حقيقته و�سكله و�سورته  واأما  به،  �سنعها عاملًا 
روؤيتها الداللة على ذلك، كيف واأنت مل تعلم جميع اأجزائها على الوجه التام، 
وهي بني يديك م�ساهدة حا�سرة تكلف نف�سك معرفة حقيقة �سانعها الغائب عن 
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نظرك؟ فتكليفك نف�سك بذلك تكليف �سطط، و�سلوك �سبيل غلط، واإن قلتم: 
اإننا ال نروم)1) فهم حقيقة ذلك االإله من جمرد النظر يف هذه الكائنات، بل نعلم 
اأن جمرد روؤيتنا اإياها ال يدلنا على حقيقته وال ي�سرحها لنا، ولكن نقول: ال ميكن 
لعقولنا اأن تت�سوره بتلك اخلوا�ض التي ذكرمتوها له، بل جتزم عقولنا باأنه ال ميكن 
وجود �سيء مت�سف بهذه اخلوا�ض من اأنه لي�ض بج�سم وال مادة ج�سم اإىل اآخر 
نعلم �سيًئا موجوًدا من كل ما اطلعنا عليه مت�سًفا بتلك االأو�ساف  اإذ ال  ما مر، 
املذكورة، قلت: عدم متكن عقولكم من ت�سوره ال يلزم منه عدم وجوده يف نف�سه، 
اإذ كثري من احلقائق مل تتمكنوا من ت�سورها حق الت�سور ومع ذلك فهي موجودة 
يف نف�ض االأمر لقيام الدليل على وجودها، وهذا اجلزم منكم باأنه ال ميكن وجود 
من  يظهر  كما  التمثيل  قيا�ض  من  معكم  ن�ساأ  قد  اخلوا�ض  بتلك  مت�سف  �سيء 
قولكم: »اإذ ال نعلم �سيًئا موجوًدا من كل ما اطلعنا عليه مت�سًفا بتلك اخلوا�ض«، 
فزعمتم اأن كل موجود تلزمه اأ�سداد تلك اخلوا�ض قيا�ًسا على ما �ساهدمت، وهذا 
كذلك  وهو  خادًعا،  دليًل  روؤ�سائكم  اأكرب  �سماه  بل  قاطًعا،  دليًل  لي�ض  القيا�ض 
الأنه كثرًيا ما يخدع االإن�سان ويوقعه يف الغلط حتى يحكم على ال�سيء باأحكام 
غريه، مع اأنه مل تكن له تلك االأحكام لفارق بينه وبني ذلك الغري مل يطلع عليه 
امل�ستدل، وحينئذ يقال لكم: ما املانع من وجود ذلك االإله الذي لي�ض بج�سم 
يفيد  ت�سور حقيقته ال  اقتداركم على  تقدم؟ وعدم  ما  اآخر  اإىل  وال مادة ج�سم 
ا�ستحالة وجوده، وقيا�سكم اإياه على ما �ساهدمتوه يف العامل املادي حتى جزمتم 

نروم: نطلب ونق�سد. )م).  (1(
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الذي  ما  قلتم:  واإن  بينهما،  فارق  لوجود  مغلوط  قيا�ض  هو  باأنه ال ميكن وجوده 
الذي  ما  قلتم:  واإن  عليه،  دلت  التي  اآثاره  هي  قلنا:  وجوده؟  اعتقاد  اإىل  يدعو 
يدعو اإىل تنزيهه عن كونه ج�سًما اأو مادة ج�سم اإىل اآخره؟ قلنا: هو ما قام معنا 
من الدالئل على اأن املادة وما يتبعها من املاديات وخوا�سها حادثة، وال ميكن اأن 
ا اأو له خوا�ض  تكون قدمية، وهو �سبحانه يجب اأن يكون قدميًا، ولو كان مادة اأو ماديًّ
املادة لكان حادًثا مثلها، وهو حمال، وقد تقدم لكم �سرح هذا يف �سدر املذاكرة 
معكم، واإن قلتم: اإننا نروم دليًل يو�سلنا اإىل ت�سور حقيقة ذلك االإله، قلنا لكم: 
معرفة  اإىل  الو�سول  اأن  والتدقيق  بالبحث  لهم  ظهر  قد    حممد  اأتباع  اإن 
ن�سو�ض  الب�سري، وكذلك جاء يف ظاهر  العقل  بطاقة  لي�ست  وت�سورها  حقيقته 
ا ومدارك العقول الب�سرية حقرية  ال�سريعة املحمدية، وذلك الأنه �سبحانه عظيم جدًّ
اإىل احلقيقة العظيمة  باملعرفة  اإىل عظمته، وحقري االإدراك ال ي�سل  بالن�سبة  ا  جدًّ
هو  االإله  ذلك  من جانب  به  يكلفون  الذي  اأن  �سريعتهم  اأفهمتهم  وقد  العالية، 
معرفتهم به املعرفة التي تو�سلهم اإليها اآثاره، وهي االإذعان باأنه موجود حي قادر 
مريد اإىل اآخر ما مر من �سفاته التي تقدمت يف �سدر املذاكرة معكم، وكلفتهم 
اأي�ًسا باعتقاد بع�ض �سفات له تعاىل لي�ض الإثباتها وال لنفيها دليل عقلي فعرفتهم 
اإياها فاعتقدوها، وقد نهتهم عن اخلو�ض والبحث يف حقيقة ذاته الأجل عجزهم 
فيقعوا يف  عليه  ما هي  يت�سوروها يف عقولهم بخلف  اأن  واخل�سية  اإدراكها،  عن 
اجلهل املذموم، وقد حذر بع�سهم من ذلك البحث فقال: »كل ما خطر ببالك 

فهو هالك، واهلل بخلف ذلك«.
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ا فاأعماله يف غاية العظمة، يظهر ذلك من  ثم كما اأن ذلك االإله عظيم جدًّ
لنا ذكر �سيء  مر  التي  الغرائب  ا�ستملت عليه من  وما  االأكوان  التاأمل يف هذه 
قليل منها، واإنكم قد عجزمت عن اإدراك كثري من م�سنوعاته واكت�ساف حقائقها، 
واأزيدكم على ذلك هنا اأنكم تقولون يف اكت�سافاتكم اجلديدة: اإن احلركة تتحول 
اإىل نور،  اإىل حرارة، واحلرارة تتحول  اإىل قوة كهربائية، والقوة الكهربائية تتحول 
فاأ�ساألكم: هل يف و�سعكم اأن تت�سوروا كيف تتحول بع�ض هذه املذكورات اإىل 
البع�ض االآخر، ثم تعربوا عن ت�سوركم بعبارة ت�سرح لنا حقيقة هذه التحوالت؟ 
ال اأخال اأن يف و�سعكم �سيًئا من ذلك، غاية ما تقولون: اإن تلك التحوالت نا�سئة 
عن تغري حركات اأجزاء املادة واأو�ساعها، واأما اإي�ساح ذلك التغري وك�سف حقيقته 
والثالث  الثاين  التحول  وبني  والثاين  االأول  التحول  بني  الفرق  وبيان  للأذهان 
ت�سوره  عن  تعجزون  هذا  اأمثال  من  وكثري  القتاد،  خرط  ذلك  فدون  وهكذا 
واإي�ساحه، فاإذا كان عجزكم فا�سًيا يف كثري من اأعمال هذا االإله يف م�سنوعاته، 
فما هو ا�ستغرابكم لعدم ت�سوركم اأنه كيف اأحدث العامل من ال �سيء، مع اأن 
عدم ت�سوركم حلقيقة االأمر ال يكون دليًل على عدمه يف نف�سه كما تقدم، واإن 
قلتم: اإن عقولنا حتيل ح�سول �سيء من ال �سيء؛ الأن يف جميع ما �ساهدناه ما 
راأينا �سيًئا حدث من ال �سيء، وال ا�ستطاع اأحد منا اأن يحدث �سيًئا من ال �سيء، 
فلذلك حكمنا با�ستحالة ذلك، قلت: اإن عدم م�ساهدتكم حدوث �سيء من ال 
�سيء ال يلزم منه اأن ذلك حمال، وعدم ا�ستطاعة اأحد منكم لذلك ال يلزم منه 
االأمر قد جاءكم  بامتناع هذا  اأي�ًسا  االإله، فحكمكم هذا  اأي�ًسا عدم قدرة ذلك 
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من قيا�ض التمثيل الذي ال يكون قطعّي الداللة بل كثرًيا ما يوقع يف الغلط كما 
تقدم، وقد ق�ستم قدرة ذلك االإله على قدرتكم وعلمه على علمكم واأعماله على 
اأعمالكم، وهذا مع �سخافته هو ظاهر الفرق بني املقي�ض واملقي�ض عليه، ف�ستان ما 
بينكم وبني ذلك االإله الذي اأوجد هذه االأكوان على هذا االإتقان، اأنتم اإىل االآن 
مع طنطنتكم)1) برباعتكم يف �سناعة الكميا ال تقدرون على حتليل العنا�سر وال 
تركيب ج�سم حيوي ي�ستمل على خوا�ض احلياة وال�سورة احليوية، وعجزكم عن 
عمل هذين االأمرين الب�سيطني وعن اأعمال كثرية من اأعماله تعاىل ال يحتاج اإىل 
تطويل يف حترير الربهان وعليه الدليل، اأفل تخجلون بعد ذلك اأن تقي�سوا اأنف�سكم 
بذلك االإله �سبحانه واأعمالكم باأعماله، على اأنكم لو تاأملتم يف اأعمالكم ال جتدون 
ا فيها، انظروا اإىل حتليلكم املعدن الفلين مثًل اإىل عنا�سره،  الأنف�سكم �سنًعا حقيقيًّ
اأو تركيبكم املركب الفلين من عن�سرين اأو اأكرث، يظهر لكم اأنكم ما اأجريتم اإال 
ذلك  �سبًبا يف  تكون  اأنها  على  اطلعتم  التي  الرتكيب  اأو  التحليل  يف  االأ�سباب 
اأو  من نحو خلط كذا بكذا واإحماء كذا وتغطي�سه بكذا حتى يحدث التحليل 
الرتكيب، اأما حقيقة متيز العنا�سر وكيفية انف�سالها عن بع�سها اأو حقيقة امتزاجها 
على اأو�ساع اأجزائها التي ين�ساأ عنها املطلوب فاأنتم يف احلقيقة تعجزون عن ت�سور 
جميع ذلك حق الت�سور وعن �سرحه بال�سرح الوا�سح، ف�سًل عن اأنكم اأنتم الذين 
عملتم ذلك كله، وخل�ستم االأجزاء الفردة لكل عن�سر من بني االأجزاء الفردة 
للآخر يف �سورة التحليل، وخلطتم االأجزاء لكل عن�سر مع االأجزاء الفردة للآخر 

الطنطنة: كرثة الكلم. )م)  (1(
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اأي�ًسا  على االأو�ساع اللزمة يف �سورة الرتكيب، بهذا ظهر عجزكم يف ال�سناعة 
كما ظهر عجزكم يف االإدراك واملعرفة، اأبعد ذلك تتطاولون اإىل قيا�ض اأعمال ذلك 
االإله على اأعمالكم وقدرته على قدرتكم، وحتكمون باأنكم اإذا عجزمت عن اإحداث 

�سيء من ال �سيء اأنه �سبحانه يكون عاجًزا عن ذلك؟ اأعوذ باهلل من الغرور.

فمن الواجب عليكم اأيها املغرورون العاجزون يف العلم والعمل اأن ت�سلكوا 
الطريق التي �سلكها اأتباع حممد ، فاإنها املنهج العدل امل�ستقيم اخلايل عن 
كل ع�سف)1)، وهم قد امتطوا فيه منت االحرتا�ض واحلذر واالأخذ باالأحوط، وذلك 
الغريبة  اآثاره  العامل مب�ساهدة  اإله  القاطع على وجود  اأنهم قد قام عندهم الدليل 
الدالة على عظمة ذاته �سبحانه، وظهر لهم عجزهم عن ت�سور حقيقته  العظيمة 
ينفي وجوده  العجز ال  وهذا  �سبحانه،  ذاته  اإىل عظمة  بالن�سبة  مداركهم  لق�سور 
الثابت عندهم بداللة االآثار، وال ينايف اإميانهم بوجوده الثابت عن دليل قطعي، 
ثم قام عندهم الدليل القاطع على اأن العامل حادث بعد اأن مل يكن، وال بد من 
حمدث اأحدثه من العدم، وهو االإله �سبحانه، ولكن عجزوا عن كيفية ت�سور ذلك 
االإحداث، وهذا العجز ال يوجب ا�ستحالته وال ينايف االإميان به احلا�سل عن دليل 
  قاطع، فقد ظهر هنا �سقوط قول بع�سكم عندما يذكر اعتقاد اأتباع حممد
باأنه  واعتقادهم  االأج�سام،  له �سفات  بج�سم وال  لي�ض  الذي  االإله  بوجود ذلك 
اأحدث العامل من ال �سيء )اإن هذا االعتقاد يحتاج اإىل اإميان قوي، وال دخل له 

ع�سف: ظلم. )م)  (1(
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يف �سبيل العلم)، كان ذلك البع�ض يظن اأن االإميان هو الت�سديق بال�سيء ت�سليًما 
�ساذًجا وانقياًدا اأعمى بدون دليل جازم، ومل يدرك ذلك الغر اأنه ال يكمل االإميان 
هذه  يف  الكامل  االإميان  واأن  قاطع  دليل  عن  كان  اإذا  اإال  املحمدية  ال�سريعة  يف 
ال�سريعة هو العلم اجلازم عن دليل قاطع بجميع ما جاء به حممد   مما ثبت 
اإله  بوجود  اإميانهم  فهكذا  النف�ض وخ�سوعها لذلك،  اإذعان  مع  ا،  قطعيًّ به  جميئه 
اإال عن دليل قاطع كما مر  العامل �سبحانه وباإيجاده العامل من ال �سيء ما كان 
�سرحه، ولكنهم يقرون بالعجز عن اإدراك حقيقة ذاته وعن كيفية اإحداثه للعامل 
الدليل على وجوده  قام  الذي  ال�سيء  ت�سور حقيقة  والعجز عن  �سيء،  من ال 
يف نف�ض االأمر ال ينايف االعتقاد اجلازم بوجوده عن دليل، فما اأ�سخف ظن هذا 
العلم،  اأ�سمج غلطه يف ف�سله االإميان عن  تقرير احلق، وما  اأجهله يف  البع�ض وما 

واحلال اأن االإميان اأكمل اأنواع العلم، فقاتل اهلل اجلهل الفا�سح.

َبه الثالثة للماديني دفع ال�شُّ

يف  االإله  ذلك  اأ�سرار  من  �ساهدوا  قد    حممد  اأتباع  اإن  ثم  هذا.. 
التي تفوق االإح�ساء، ومل تزل تظهر لهم حكمة بعد  الباهرة  م�سنوعاته احلكم 
حكمة يوًما بعد يوم بعدما تخفى عليهم االأعوام، فثبت عندهم اأنه �سبحانه حكيم 
حكمة بالغة ال حتيط ِبِحَكِمه العقول، فاإذا �ساهدوا �سيًئا من الكائنات مل تظهر 
اإن اخلالق  يقولون:  ُوِجَد عبًثا بدون حكمة، بل  اأنه  لهم فيه حكمة مل يعتقدوا 
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ا  �سبحانه حكيم بدليل ما �ساهدناه من حكمه التي ال حتد، وكثري منها كان خفيًّ
علينا ثم ظهر لنا، فهذا ال�سيء الذي مل تظهر لنا حكمته نقول: اإن احلكمة فيه قد 
ا،  خفيت علينا ال اأنه وجد عبًثا، ومما يقنع عقولنا بذلك اأن هذا اخلالق عظيم جدًّ
واأنا نرى عظمة �سفاته واأ�سراره وحكمه يف خلقه، والعقول الب�سرية مهما بلغت 
ا، واإدراكها ال يعد �سيًئا بالقيا�ض اإىل  من ال�سعة فهي بالن�سبة لذلك حقرية جدًّ
ذلك، فكان من ال�سواب يف �ساأنكم اأيها املاديون اأن ت�سلكوا اأي�ًسا هذه الطريقة 
، فتذعن عقولكم فيما ظهر لديكم من  اأتباع حممد  التي �سلكها  العادلة 
حكم الكائنات التي تفوق االإح�ساء، والتي ال تزال تظهر لكم حيًنا بعد حني 
واأنه ال �سيء بدون  الكون مبني على احلكمة،  باأن  بعدما تخفى عليكم �سنني، 
حكمة، ومن هنا تتو�سلون اإىل اأنه ال بد للكون من �سانع حكيم، وال �سيء فيه 
لكم حكمته  تظهر  �سيًئا مل  راأيتم  واإذا  ق�سد،  وبدون  العمياء  بال�سرورة  حا�سل 
اأنه ال حكمة وال ق�سد يف ح�سول الكائنات،  اأن جتعلوه دليًل على  فعو�ًسا عن 
له حكمة  ال�سيء  هذا  اإن  تقولوا:  اأن  تعاىل،  اخلالق  اإنكار  اإىل  بذلك  وتتو�سلوا 
خفيت علينا، قيا�ًسا على جميع ما ظهر لنا من احلكم التي ال حت�سى، والذي يقنع 
عقولكم يف ذلك اأن تت�سوروا عظمة ذلك االإله وعظمة اأعماله يف الكائنات و�سمو 
حكمه التي اطلعتم عليها، ثم تت�سوروا اأن العقول الب�سرية بالن�سبة اإليه تعاىل واإىل 

ا، واإدراكها ال يعد �سيًئا بالن�سبة اإىل ذلك. اأعماله وحكمه قا�سرة جدًّ
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هذا.. واإين بعد ما قدمته لكم يف دح�ض �سبهكم الثلث اأريد اأن اأ�سرب 
لكم مثااًل يظهر لكم فيه خطوؤكم يف االلتفات اإليها فاأقول: تاأملوا اأيها املاديون يف 
األوف ومليني،  ال�سغرية  املاء  نقطة  التي يوجد منها يف  املكر�سكوبية  احليوانات 
اأن  معي�ستها  يف  احتياجها  قدر  على  معها  الذي  االإدراك  من  لها  مبا  تقدر  فهل 
تت�سور حقيقة االإن�سان وتت�سور تفا�سيل اأع�سائه ووظائفها وكيفية �سمعه واإب�ساره 
فيه،  الدموية  التغذية والدورة  اأع�ساء  واأعمال  و�سمه وذوقه ومل�سه وكيفية تغذيه 
من  وم�سنوعاته  االإن�سان  اأعمال  تعلم  واأن  واأفكاره،  ت�سوراته  دماغه يف  واأعمال 
واملطبوعات  والتاآليف  واالأدوية  واملطعومات  واملن�سوجات  البخارية  االآالت 
تعلم  واأن  وكذا،  وكذا  والفوطغرافية  والتلفونية  والفونغرافية  التلغرافية  واالآالت 
كيف اخرتعها، ومن اأي اأن�ساأها، وكيف ا�ستخل�ض احلديد وبقية املعادن من بطون 
االأر�ض، وا�سطنع تلك االأدوات الغريبة، واأن تعلم حكمة كل جزء من االآالت 
التلغراف  عمد  اإىل  نظرت  اإذا  مثًل  هكذا  �سنعه؟  �سيء  والأي  له،  امل�سنوعة 
من�سوبًا عليها اأ�سلكها، فهل تقدر اأن تعلم حكمة ذلك، والأي غاية فعل هذا، وما 
وراءه من املكينات التلغرافية، وهي مل ت�ساهد اإال العمد وعليها االأ�سلك، فاإذا 
فر�ض اطلعها على اأعمال االإن�سان العظيمة وا�ستدلت بها على وجوده وعظمته، 
وخفي عليها كثري من اأعماله وكيفية عملها، وفر�ض اطلعها على حكم كثرية يف 
م�سنوعاته وا�ستدلت بذلك على اأنه حكيم تام احلكمة، فهل يكون من الواجب 
عليها اأن تقول: اإين بهذا املقدار الذي معي من االإدراك الذي ال يذكر بالن�سبة 
لعظمة ذلك االإن�سان وعظمة اأعماله ووا�سع حكمه اأقر بالعجز عن معرفة حقيقة 
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ذاته العظيمة، بل غاية ما عندي اأن اأذعن بوجوده وقدرته وحكمته ملا �سهدت من 
اأعماله، واأقر بالعجز عن اإدراك الكثري من كيفية عمله مل�سنوعاته، وال اأنكرها لعدم 
اإدراك فكري العاجز لها، واإذا �ساهدت �سيًئا من م�سنوعاته مل تظهر يل حكمته 
فعلي اأن اأقر بعجزي عن اإدراك حكمته؛ حيث اإن كثري حكمه يف اأعماله دلت 
فهي  القا�سر،  فهمي  على  قد خفيت  ذلك  اإن حكمة  واأقول:  اأنه حكيم،  على 
اإنها و�سعت  تقول  اأ�سلكها ال  مثًل وعليها  التلغراف  �ساهدت عمد  اإذا  حينئذ 
يف الطرقات حتت االأمطار وحر ال�سم�ض للتلف وبدون حكمة وفائدة، بل تقول 
علومكم  ما  املاديون،  اأيها  اأنتم  واإن خفيت علي، فكذلك  لها من حكمة  بد  ال 
و�سمو  علمه  و�سعة  اأعماله  وعظمة  االإله  ذلك  عظمة  اإىل  بالن�سبة  واإدراكاتكم 
وعلمه  وقدرته  االإن�سان  عظمة  اإىل  بالن�سبة  احليوانات  تلك  كاإدراك  اإال  حكمته 
وحكمته يف اأعماله، بل يفرق اأكرث بكثري من ذلك، فبعد ذلك ما هو ا�ستعظامكم 
الأنف�سكم وا�ستكثاركم ملعارفكم، ال اأرى لكم �سبيًها اإال طائفة من مبتدعي االأمة 
رطون عليه ال�سروط  االإ�سلمية قد ا�ستعظموا اأنف�سهم بالن�سبة هلل تعاىل، فاأخذوا َي�ْسِ
يف معاملة اخللق، ويوجبون عليه االأحكام، قالوا: اإنه يجب عليه تعاىل اأن ال يفعل 
كتلك  �سبحانه  اإليه  بالن�سبة  اأنهم  عن  غفلوا  وقد  االإن�سان،  حق  يف  ال�سالح  اإال 
احليوانات املكر�سكوبية بالن�سبة اإىل االإن�سان، بل اأحقر بكثري مبا ال يحد، وغفلوا 
عن اأنه �سبحانه هو الذي اأوجدهم من العدم، وهو املالك املطلق لهم والأرواحهم، 
وهو الفاعل املختار املت�سرف يف ملكه مبا ي�ساء، ال ين�سب اإليه الظلم كيفما ت�سرف 
فيه، اأال ُيرى لو اأن ملًكا عظيًما اأخذ نقطة من املاء الذي هو ملكه، وهي حمتوية 
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تل�ست  حتى  النار  يف  واألقاها  املكر�سكوبية،  احليوانات  تلك  من  االألوف  على 
وتل�سى جميع ما ا�ستملت عليه من تلك احليوانات التي رمبا تبلغ عدد الب�سر 
اأن ذلك امللك فعل حمظوًرا عليه وظلم  على وجه االأر�ض، هل يخطر يف البال 
املالك املطلق  بفعله تلك احليوانات احلقرية؟ وهل الأحد منازعته يف ذلك وهو 
لتلك النقطة وجلميع ما حوته؟ ال ينازعه اإال كل مو�سو�ض متعر�ض ملا ال ي�ساعده 
عليه م�ساعد، نعم اإن ذلك االإله �سبحانه قد تف�سل برحمته وف�سله على جميع 
اخللق بالنعم التي ال حت�سى، ولكن مل يعطها لهم بطريق الوجوب عليه تعاىل بل 
بطريق التف�سل واالإح�سان، ولو مل يعطها لهم و�سلط عليهم جميع البليا ملا كان 
ذلك منه اإال ح�سًنا الأنه مت�سرف يف ملكه ال حق الأحد يف منازعته يفعل ما ي�ساء 

ويحكم مبا يريد.

فعليكم  الواهية،  �سبهكم  و�سقوط  املاديون،  اأيها  لديكم  احلق  ظهور  فبعد 
�سبحانه  االإله  ذلك  ملعرفة حقيقة  التعر�ض  منكم  وطلبت  اأنف�سكم  نازعتكم  اإذا 
اإن عقولنا الب�سرية تق�سر عن ذلك، ويكفينا من معرفته ما دلتنا  اأن تقولوا لها: 
واإذا  التي تدل عليها تلك االآثار،  بال�سفات  اأنه موجود ومت�سف  اآثاره من  عليه 
طلبت منكم معرفة كيف اأوجد العامل من ال �سيء فقولوا لها: اإنا مل ندر جميع 
له ال  ت�سورنا  وعدم  ندركه،  ما ال  فليكن هذا من جملة  يعملها،  اأعماله وكيف 
يقت�سي اأن ننكره، واإذا عر�ض لكم �سيء ومل تعرفوا حكمته اأن تقولوا: اإن �سانع 
العامل حكيم بدليل ما ظهر من كثري حكمه يف م�سنوعاته، وعدم اإدراك حكمة 
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هذا االأمر ال يقت�سي عدم وجود حكمة له، وال يلزمنا اإنكار احلكم يف الكائنات 
اللهم  العقبى،  النجاة يف  فيه  ملا  واإياكم  العمياء، هدانا اهلل  ال�سرورة  اإىل  ونلتجئ 

اآمني.

امل�شائل الأربع يف مذهب املاديني

واإىل هنا انتهى الكلم معكم اأيها املاديون يف اإثبات حدوث العامل وتنوعاته، 
واإقامة الربهان على وجود االإله الذي اأوجده من العدم، وات�سافه �سبحانه ب�سفاته 
اللئقة به تعاىل، ودفع اأ�سهر �سبهكم يف ذلك، وبقي الكلم يف بقية ما ذكرمتوه يل 

من مذهبكم، وهو ي�ستمل على اأربع م�سائل مهمة:

الأوىل: اأن طريق حدوث تنوعات العامل من �سماويات واأر�سيات هو الن�سوء، اأي 
ن منها ال�سدمي ثم ال�سم�ض، ثم انف�سلت عنها الكواكب ومنها  اأن اأجزاء االأثري َتَكوَّ
واأخذ  البورتوبل�سم،  االأول  املعادن، واملكون  ثم  العنا�سر  فيها  ثم تكونت  اأر�سنا، 
هذا بالرتقي والتوالد حتى بلغ اأدنى نبات اأو حيوان، ومل يزل هذان مبا اكتنفهما 
من نامو�ض التباينات ووراثتها وتنازع البقاء واالنتخاب الطبيعي يرتقيان ويتنوعان 
وي�ستق من االأنواع اأنواع حتى بلغا ما هما عليه االآن من االأنواع، كل ذلك بحركة 

اأجزاء املادة اال�سطرارية، واجلري على هذه النوامي�ض.
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الثانية: اإن االإن�سان ما هو اإال حيوان من جملة احليوانات، حادث بطريق الن�سوء، 
ترقى يف التح�سني باالنتخاب الطبيعي حتى بلغ ما هو عليه االآن، ومبقت�سى م�سابهته 
للقرد ال ميتنع اأن يكون قد ا�ستق هو واإياه من اأ�سل واحد، واأخذ هو بالرتقي عنه 

حتى فاق عليه.

املادة  اأجزاء  اإال ظاهر من ظواهر تفاعل  اإن احلياة وعقل االإن�سان ما هما  الثالثة: 
املتحركة وعنا�سرها املمتزجة، واإن يكن اأ�سل املادة خالًيا عن احلياة واالإدراك، واإن 
، وال يخالفها يف الذات  عقل االإن�سان ال يخالف عقول بقية احليوانات اإال ِبالَكمِّ

واحلقيقة.

نحو  من  املحمدية  ال�سريعة  يف  وجدمتوها  التي  امل�سائل  لبقية  اإنكاركم  الرابعة: 
البعث بعد املوت وال�سماوات اإىل اآخر ما مر، وزعمتم اأن ذلك ال دليل عليه يف 

علومكم، بل البع�ض منه ترف�سه وتدل على ا�ستحالته.

فاأقول وباهلل التوفيق: اعلموا اأن الكلم معكم يف هذه امل�سائل يحتاج اإىل 
تقدمي مقدمتني:
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تقدمي مقدمتني للرد عليهم

عليها يف  ويعتمد  املحمدية  ال�سريعة  ترد يف  التي  الن�سو�ض  اإن  الأوىل:  املقدمة 
متواتر،  ق�سمني:  اإىل  تنق�سم  واالأحكام  االأعمال  يف  عليها  يعتمد  كما  االعتقاد 

وم�سهور.

االأ�سباب  من  فيه  توفر  ملا  ال�سريعة  هذه  وروده يف  ا  قطعيًّ ثبت  ما  فاملتواتر 
املوجبة للعلم اليقيني بوروده فيها، وامل�سهور هو ما ثبت وروده فيها ثبوًتا قريًبا من 
القطعّي ملا توفر فيه من االأ�سباب املوجبة لطماأنينة القلب بوروده، وهي فوق الظن 

ودون اليقني.

ثم اإن كلًّ من املتواتر وامل�سهور اإما اأن يدل على معنى ال يحتمل الداللة 
على �سواه، فل يقبل ال�سرف والتاأويل اإىل معنى اآخر، وهذا ال يوجد يف جميع 
ما ورد منه يف ال�سريعة املحمدية ما يناق�ض معناه الدليل العقلي القاطع، ولن�سم 
هذا الق�سم مُبَتَعنّي املعنى، واإما اأن يدل كل من املتواتر وامل�سهور على معنى ظاهر 
متبادر منه ويحتمل الداللة على معنى اآخر واإن كان بعيًدا، وهذا قد يوجد فيما 
القاطع،  العقلي  الدليل  الظاهر  معناه  يناق�ض  ما  املحمدية  ال�سريعة  يف  منه  ورد 

ولن�سم هذا الق�سم بظاهر املعنى.

ثم اإن حكم الن�ض املتعني املعنى يف ال�سريعة املحمدية اأنه اإن كان متواتًرا 
يوجب  معناه  تكذيب  اأو  وروده  واإنكار  املتعني،  ومبعناه  بوروده  الت�سديق  يجب 
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الكفر؛ اأي اخلروج عن الدين االإ�سلمي، وال يجوز تاأويله و�سرفه اإىل معنى اآخر، 
حتى  القاطع  العقلي  الدليل  منه  �سيء  يناق�ض  وال  التاأويل،  يحتمل  ال  هو  اإذ 
واإنكار  ومبعناه،  بوروده  الت�سديق  اأي�ًسا  فيجب  م�سهوًرا  كان  واإن  لتاأويله،  يحتاج 
وروده اأو تكذيب معناه يعد �سلاًل وف�سًقا، وال يجوز تاأويله و�سرفه اإىل معنى اآخر 

ملا مر يف املتواتر.

بوروده  الت�سديق  يجب  متواتًرا  كان  اإن  اأنه  املعنى  الظاهر  الن�ض  وحكم 
ومبعناه املتبادر، واإنكار وروده اأو تكذيب معناه بدون تاأويل يكون كفًرا اأي�ًسا، وال 
يجوز تاأويله اإال اإذا قام دليل عقلي قاطع يدل على ما يناق�ض معناه املتبادر منه، 
فحينئذ يوؤول وي�سرف اإىل معنى غري معناه املتبادر على �سبيل االحتمال بحيث 
م�سهوًرا  كان  واإن  القاطع،  العقلي  الدليل  عليه  دل  ما  وبني  بينه  التوفيق  ي�سح 
فحكمه حكم املتواتر الظاهر املعنى اإال اأن اإنكار وروده اأو تكذيب معناه ال يوجب 

الكفر بل ال�سلل والف�سق.

وامللخ�ض اأن الن�ض املتعني املعنى من املتواتر وامل�سهور ال يوجد يف العقل 
ما يناق�سه وال ي�سوغ تاأويله، والن�ض الظاهر املعنى منهما ال يجوز تاأويله و�سرفه 
عن معناه املتبادر منه اإال اإذا قام يف العقل دليل قاطع على ما يناق�ض معناه الظاهر، 
واإمنا جاز حينئذ تاأويله الأن اجلمود على اعتقاد املعنى املتبادر منه ورف�ض ما يدل 
عليه الدليل العقلي القاطع يقت�سي هدم االأ�سل وهو العقل الذي ثبت به ر�سالة 
ة، اإذ لوال العقل ملا و�سلنا اإىل اال�ستدالل  الر�سول املتكلم بتلك الن�سو�ض ال�سرعيَّ
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فرف�ض  الفرع ال حمالة،  هدم  االأ�سل  هدم  فاإذا  الر�سالة،  دعواه  �سدقه يف  على 
املطلوب،  خلف  وهو  بالنق�ض،  النقلية  الدالئل  على  رجوع  العقلية  الدالئل 
هكذا احلكم يف كل ن�ض ظاهر املعنى ناق�سه الدليل العقلي القاطع يرجع فيه اإىل 
 »كذا يف كثري من الكتب،  اأتباع حممد  التاأويل، وذلك قاعدة كلية عند 
كتف�سري الرازي يف قوله تعاىل: ژۇ  ۇ   ۆ  ۆژ ]البقرة/ 286[، ومثله 

يف املقا�سد واملواقف«.

مثًل قد ورد يف القراآن الكرمي يف ق�سة ذي القرنني قوله تعاىل: ژٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹژ ]الكهف/ 86[، فاملعنى الظاهر من هذا 
الن�ض املتواتر اأن ال�سم�ض تغرب يف عني من عيون االأر�ض، فلو مل يقم الدليل 
العقلي القاطع على ما يخالف هذا املعنى الظاهر ويناق�سه لكان من الواجب يف 
ال�سريعة املحمدية اعتقاد هذا املعنى املتبادر، وال يجوز تاأويله، ويقال حينئذ: اإن 
خرب ال�سادق دل مبعناه الظاهر على اأن ال�سم�ض تغرب يف عني من عيون االأر�ض، 
فيجب االعتقاد بذلك، لكن قد قام الدليل العقلي القاطع على اأن ال�سم�ض اأكرب 
البقاء على مقدارهما  ال�سغري مع  من االأر�ض بكثري، ودخول اجل�سم الكبري يف 
من املحال، وقام الدليل العقلي القاطع اأي�ًسا على اأن ال�سم�ض ال تغرب يف نف�ض 
االأر�ض، فحينئذ وجب تاأويل هذا الن�ض احتمااًل، و�سرفه اإىل معنى غري ما يتبادر 
منه، فيقال مثًل واهلل اأعلم مبراده: يحتمل اأنه تعاىل اأراد اأن ذا القرنني ملا بلغ ذلك 
املكان من بلد املغرب وجد ال�سم�ض بح�سب روؤية الرائي تغرب يف عني حمئة؛ 
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الأن الناظر اإىل ال�سم�ض يف �سواحل البلد الغربية يخيل اإليه اأن ال�سم�ض تغيب 
يف بحرها الغربي املحيط بها، وذلك البحر كثري احلماأة ال�سوداء)1) والظلمة وذو 
�سخونة، وذلك اإ�سارة اإىل اأن اجلانب الغربي من االأر�ض قد اأحاط به البحر، �سواء 
قلنا ذلك اجلانب هو �ساحل اإفريقيا الغربي اأو �ساحل اأمريكا الغربي، ولي�ض املراد 
اأن ال�سم�ض تغرب يف عني من عيون االأر�ض يف نف�ض االأمر )يوؤخذ هذا التاأويل 
من الرازي واجلللني وتف�سري الكوا�سي كما نقله ال�سيخ مرعي احلنبلي يف كتاب 
عجائب املخلوقات، وما قاله اأهل االأخبار من اأن ال�سم�ض حقيقة تغرب يف العني 
كلم على خلف اليقني، وكلم اهلل تعاىل مرباأ عن هذه التهمة، فلم يبق اإال اأن 

ي�سار اإىل التاأويل، كذا يف الرازي).

 وهكذا يقول الواحد منا: اإين من املكان الفلين وجدت ال�سم�ض تغرب 
يف البحر، ومن املكان الفلين وجدتها غربت خلف اجلبل اأو يف الوادي الفلين، 
واحلال اأن اعتقاده اأنها مل تغرب يف واحد من تلك املذكورات، واإمنا حكى �سورة 
للمعنى  الظني مناق�ًسا  القطعي بل  العقلي غري  الدليل  قام  اإذا  واأما  روؤيته هذا، 
املتبادر من ن�ض ال�سريعة فل ي�سوغ تاأويل ذلك الن�ض، و�سرفه اإىل معنى اآخر غري 

متبادر منه، بل يجب البقاء على االعتقاد مبعناه الظاهر.

داللة  مدلوله  على  يدل  الذي  هو  القاطع  العقلي  الدليل  اأن  املعلوم  ومن 
يقينية ال حتتمل النقي�ض، واأما الدليل العقلي الظني فهو الذي يدل على مدلوله 

احلماأة ال�سوداء: الطني االأ�سود املُْننِت. )م).  (1(
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داللة راجحة حتتمل النقي�ض ولو احتمااًل بعيًدا، فبذلك االحتمال ينزل عن درجة 
اليقني، وال يعتمد عليه يف املعتقدات االإ�سلمية، فل يكون معار�ًسا للمعنى الذي 

يظهر من ن�ض ال�سريعة املتواتر اأو امل�سهور، وال ي�سوغ عنده تاأويل ذلك الظاهر األبتة.

ثم قد يوجد يف ال�سريعة املحمدية ن�ض ال تتوفر له ال�سروط التي يبلغ بها 
وهو  باالآحاد،  وي�سمى  ا،  يقينيًّ وروده  ثبوت  يكون  فل  امل�سهور،  اأو  املتواتر  درجة 
االإ�سلمية  ال�سريعة  يف  وحكمه  املعنى،  وظاهر  املعنى  متعني  اإىل  اأي�ًسا  ينق�سم 
اأن يعتمد عليه يف االأعمال ال�سرعية، اإذ يكفي يف حقها الظن، وال يعتمد عليه 
يقيني، فل  اإن ثبوت وروده ظني ال  املعتقدات االإ�سلمية؛ حيث  ا�ستقلاًل يف 
اأو معناه )كما هو من�سو�ض يف كتب االأ�سول، ولكن االآحاد  يكفر منكر وروده 
اإذا نقلها العدول و�سارت معتمد الفقهاء يف الفروع فل يجوز اإنكارها؛ حيث مل 
يعار�سها معار�ض عقلي قاطع، لئل يجر ذلك اإىل اإنكار املتواتر وامل�سهور والعياذ 
اإذا اكتنف االآحاد ما يقويه ويجعله مفيًدا لليقني فيعتمد عليه  باهلل تعاىل)، نعم 

حينئذ يف املعتقدات اأي�ًسا كما يعتمد على املتواتر وامل�سهور فيها.

بيان ما  اإمنا يق�سد منها  ال�سرائع  ال�سريعة املحمدية بل و�سائر  اإن  املقدمة الثانية: 
ير�سد اخللق اإىل معرفة اهلل تعاىل باعتقاد وجوده، وات�سافه ب�سفات الكمال، واإىل 
كيفية عبادته واأداء �سكره، واإىل االأحكام التي تو�سلهم اإىل انتظام املعا�ض وح�سن 
املعاد، واأما تعريفهم مبباحث العلوم الكونية من كيفية خلق العامل وما هي النوامي�ض 
القائمة يف ال�سماويات اأو يف االأر�سيات واأمثال ذلك فلي�ض �سيء من نحو ذلك من 
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مقا�سد ال�سرائع، بل هذه املباحث هي معارف تتو�سل النا�ض اإليها بعقولهم، فرمبا 
ينتفعون بها يف دنياهم، ورمبا يكون حظهم منها جمرد االطلع، وال�سرائع ال تلتفت 
اإليها اأوال وبالذات وال تعتني بتفا�سيلها، نعم قد تذكر �سيًئا منها جممًل على قدر 
ما يكون له دخل يف مقا�سدها، فتذكر مثًل خلق ال�سماوات واالأر�سني واإبرازها 
من العدم، واختلف اأنواع املخلوقات يف التنوعات، وكيفية تدبري االأكوان واإعطاء 
ا للنا�ض على  كل منها نظامه على �سبيل االإجمال الأجل اأن يكون ذلك دليًل عقليًّ
وجود اإله للعامل، وعلى ات�سافه بالعلم والقدرة واحلكمة اإىل غري ذلك، وقد تف�سل 

بع�ض تلك املباحث لداع يدعو اإىل ذلك يكون مرجعه اإىل مقا�سدها.

اإذا فهمتم هاتني املقدمتني فاعلموا اأن الذي ورد يف ال�سريعة املحمدية من 
الن�سو�ض املتواترة اأو امل�سهورة التي يعتمد عليها يف االعتقاد يف خ�سو�ض خلق 
االأكوان وتنوع االأنواع اإمنا هي ن�سو�ض مل يبني فيها تفا�سيل اخللق وكيفياته ملا 

قلنا: اإن ذلك لي�ض من مقا�سد ال�سرائع.

الن�شو�ص الواردة يف خلق الأكوان وفهم علماء الإ�شالم لها 

لكن ورد منها اأن اهلل تعاىل خلق ال�سماوات واالأر�ض وما بينهما يف �ستة 
اأيام، واأنه تعاىل ا�ستوى اإىل ال�سماء وهي دخان ف�سواهن �سبع �سماوات )اأي ق�سد 
اإليها وهي بخار ماء كما يف اجلللني)، وقد اختلف اأتباع حممد  يف تف�سري 
هذه االأيام ال�ستة م�ستنًدا كل قائل اإىل دليل من دالئل ال�سريعة، فاأكرثهم قال: 



العلم والإميان
283283

اإنها كاأيامنا اأي مقدرة بها؛ الأنه حينئذ مل تكن �سم�ض وال فلك، وقال بع�سهم: 
اإنها اأيام من اأيام االآخرة؛ الأنه قد ورد يف ا�سطلح �سريعتهم اأن يوم االآخرة األف 
»مباهج  عبا�ض كما يف  ابن  مروي عن  �سنة  باألف  اليوم  )تف�سري  �سنينا  من  �سنة 
الفكر« للوراق)، وقال بع�سهم: اإنه يطلق على خم�سني األف �سنة، ومع ذلك فهم 
متفقون على اأن اهلل تعاىل قادر على خلق ال�سماوات واالأر�ض وما بينهما يف اأقل 
من حلظة ملا قام لديهم من دالئل عظمة قدرته �سبحانه، واإمنا خلق ذلك يف �ستة 
اأيام حلكمة هو يعلمها، وقد قيل: اإن من حكمة ذلك تعليم عباده بعد اإبلغهم 
كيفية ما اأجراه يف خلقه ذلك على ل�سان الر�سل اأن طريق التاأين خري من طريق 

العجلة، ولو علم العامل من نف�سه الع�سمة عن اخلطاأ يف العجلة.

وورد اأي�ًسا من تلك الن�سو�ض اأن ال�سماوات واالأر�ض كانتا َرْتًقا ففتقهما 
باأنهما كانتا �سيًئا واحًدا    اأتباع حممد  اهلل  تعاىل، وف�سر هذا الن�ض بع�ض 
ال�سماء حيث هي،  ورفع  بينهما،  تعاىل  اهلل  فف�سل  باالأخرى،  اإحداهما  ملت�سًقا 
وال�سحاك  ومثله عن عطاء  ابن عبا�ض،  )رواه عكرمة عن  االأر�ض كما هي  واأقر 
واحل�سن، وهو قول �سعيد بن جبري وقتادة، كما يوؤخذ من اجلمل على اجلللني 
والرازي، وجعله الرازي اأوىل وجوه التاأويل كما يف �سورة االأنبياء)، وف�سره بع�سهم 
بتف�سري اآخر، وقد فهم بع�ض اأتباع حممد  من ن�سو�ض ال�سريعة اأن االأر�ض 
ثم  لل�سكنى،  �ساحلة  مب�سوطة  اأي  مدحوة  غري  لكنها  ال�سماوات،  قبل  خلقت 
اإىل ال�سماء وهي دخان )اأي كان خلقه قبل ذلك) اأي ق�سد  ا�ستوى اهلل تعاىل 
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ف�سواها �سبع �سماوات، ثم دحا االأر�ض اأي ب�سطها وجعلها ت�سلح لل�سكنى، ومن 
قال بهذا تاأول الن�ض الذي ظاهره يخالفه، وفهم بع�سهم اأن ال�سماوات خلقت 
قبل االأر�ض، وتاأول ما ظاهره يخالفه )نقل هذا اجلمل عن اخلطيب عن الرازي يف 
ف�سلت، ثم راأيته فيه)، ولكل وجه ي�ستند اإليه موافق الأ�سول ال�سريعة املحمدية.

زينة  وجعلها  الكواكب  خلق  تعاىل  اهلل  اأن  املذكورة  ن�سو�سها  من  وورد 
ال�سماء الدنيا اأي القربى من االأر�ض، فقال بع�سهم: هي مركوزة يف نف�ض ال�سماء 
بع�سهم:  وقال  للوراق)،  الفكر  مباهج  نقله يف  كما  املف�سرين،  قول جمهور  )هو 
هي دون ال�سماء، بينها وبني االأر�ض )نقله يف كنز االأ�سرار للقا�سي ال�سنهاجي 
نقله عن وهب،  النف�ض  بهجة  واإن �ساحب  التكوير،  �سورة  تف�سري  عن مكي يف 
ونقله يف خمت�سر الهيئة ال�سنية للقرماين عن كثري من املف�سرين وغريهم، وذكر 
ا  مثله ال�سيخ مرعي احلنبلي املقد�سي يف عجائب املخلوقات، ونقل حديًثا اأحاديًّ
يدل عليه، وكذلك نقل هذا احلديث اأبو جعفر حممد بن عبد اهلل الك�سائي يف 
كتاب امللكوت، ونقل الرازي اأثًرا عن كعب يف تف�سري �سورة القدر �سريًحا يف اأن 
اأن تكون  اأي: وكونها زينة ال�سماء الدنيا ال يلزم  ال�سم�ض دون ال�سماء الدنيا)، 
ولعلهم  اأقول:  كانت حتتها،  واإن  مراآنا  بح�سب  زينتها  يراد  اأن  فيها جلواز  مركوزة 
يتاأولون قوله: ژڄ  ڄ          ڃ  ڃژ ]نوح/ 16[ اأي يف ال�سماوات نظري هذا 
فيه قيل: هو ج�سم يحملها،  ت�سبح  الكواكب  اأن  الذي ورد  الفلك  ثم  التاأويل، 
وقيل: هو مدارها اأي احليز الذي ت�سري فيه من الفراغ )وهذا قول ال�سحاك كما 
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كما  الكواكب  غري  واأنها  ال�سماوات  وجود  على  تدل  والن�سو�ض  الرازي)،  يف 
يفهم مما مر، و�سياأتي بيان ذلك عند الكلم معكم على ما ا�ستنكرمتوه مما ورد يف 
ال�سريعة املحمدية، والذي عليه جمهور اأتباع حممد  اأن ال�سماء مرئية لنا، 
وقال بع�سهم: اإنها غري مرئية، واإمنا املرئي الهواء، نقله يف عجائب املخلوقات عن 
القا�سي اأبي بكر بن العربي، ولعله يوؤول الن�ض الذي يدل ظاهره اأنها ترى بتاأويل 

منا�سب.

فهذا ملخ�ض ما ورد من ن�سو�ض ال�سريعة املحمدية التي تعتمد يف االعتقاد 
يف خلق ال�سماوات واالأر�ض والكواكب، مع بيان ما ورد لعلماء تلك ال�سريعة من 

االأقوال يف فهم تلك الن�سو�ض.

ما قيل يف تكون الأكوان مبني على الظنون

 واأما تف�سيل خلقها وكيفيات تكونها اأو تكون ال�سم�ض والكواكب واالأر�ض 
كما تزعمون من اأن اأ�سلها ال�سدمي، ثم تكونت منه ال�سم�ض، ثم انف�سلت عنها 
اأو على طريقة  اأر�سنا على النوامي�ض التي تذكرونها يف كتبكم  الكواكب ومنها 
اأخرى، فلم تن�ض ال�سريعة املحمدية على �سيء من ذلك، ومل يرد من ن�سو�سها 
التعر�ض  ذم  اإىل  ي�سري  ما  ال�سريف  القراآن  يف  ورد  قد  لكن  ينفيه،  اأو  يثبته  ما 

ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  تعاىل:  قال  اإذ  ذلك،   للبحث عن 
 ۉژ ]الكهف/ 51[.
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واإذا نظرنا اإىل هذه التفا�سيل التي تذكرونها يف تكون ال�سم�ض والكواكب 
التاأمل يف  يظهر من  وتخمينات، كما  فرو�ض  اأنها  االإن�ساف ظهر  بعني  واالأر�ض 
اأن يكون اهلل تعاىل قد كونها على تلك الطريقة  �سرحكم لها يف كتبكم، فيجوز 
التي تقولون بها، ويجوز اأن يكون احلال بخلف ذلك، فما دامت تلك الفرو�ض 
يف درجة الظن فاأتباع حممد  ال يجزمون بها يف اعتقادهم، ويكفيهم فيه ما 
اإذا  نعم  بها علماوؤهم،  وقال  فهمها  التي  االأوجه  اأحد  �سريعتهم على  ورد يف  قد 
ثبتت تلك الفرو�ض بالدالئل القاطعة التي ال حتتمل النقي�ض، وال جمال للعقل 
يف رف�سها - وهيهات ذلك، واقتنعت عقولهم بها، فهم حينئذ يقولون بها، اأي مع 
نها، وف�سل منها الكواكب واالأر�ض على  اعتقاد اأن اهلل تعاىل اأوجد ال�سم�ض وكوَّ
الكيفية التي تذكرونها، والنوامي�ض التي قلتم بها يف ذلك التكوين تكون عندهم 
اأ�سبابًا عادية ال تاأثري لها يف نف�سها، كالنوامي�ض التي و�سعها اهلل تعاىل يف تكون 
بقية العوامل، فالنبات مثًل يتكون بوا�سطة املاء والنور والرتاب، ولي�ض لذلك تاأثري 
يف اإيجاد النبات، واإن املوؤثر احلقيقي هو اهلل تعاىل، لكن جرت عادته يف و�سع تلك 

االأ�سباب واإيجاد م�سبباتها عندها.

ومن الوا�سح حينئذ اأن ال �سيء من الن�سو�ض املتقدمة ينايف القول بهذا 
وهو  فاملق�سود  املتاأمل، وعلى كل  يخفى على  به، كما ال  تقولون  الذي  التكون 

اال�ستدالل باالآثار على موؤثرها حا�سل.
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دللة الطبيعيني على تطبيق مذهبهم بوجود الأكوان على الدين

حدوث  واعتقدمت  االإ�سلمي  الدين  اعتنقتم  اإذا  املاديون  اأيها  وميكنكم 
الدليل عليه فيما تقدم، واعتقدمت  اأقمت لكم  العامل بخلق اهلل تعاىل كما  مادة 
بوجود �سبع �سماوات كما �سياأتي لكم بيانه، وثبت لديكم باالأدلة القاطعة تكون 
اأن  بها،  تقولون  التي  الطريقة  على  عنها  واالأر�ض  الكواكب  وانف�سال  ال�سم�ض 
يعتمد  التي  املحمدية  ال�سريعة  ن�سو�ض  من  ورد  ما  وفق  على  اعتقادكم  تقرروا 

عليها يف االعتقاد، وعلى وفق ما فهمه بع�ض علمائها، فتقولون حينئذ هكذا: 

اإن اهلل تعاىل خلق اأواًل مادة العامل �سيًئا واحًدا، وقد �سماه اهلل تعاىل عند 
املنت�سر يف اخللء، ثم  ال�سدمي  املاء، وهو  ببخار  ال�سماء دخانًا، وف�سروه  ذكر مادة 
اأن  يريد  التي  املادة  ال�سماء عن  مادة  ميز  اأنه  اأي  واالأر�ض،  ال�سماوات  اهلل  فتق 
يكون منها مادة ال�سم�ض والكواكب واالأر�ض )ويجري هذا على ما روي عن ابن 
عبا�ض ومن معه يف تف�سري الرتق والفتق كما تقدم قريًبا)، ثم رفع مادة ال�سماء 
فوق مادة املذكورات، ثم كون ال�سم�ض وف�سل عنها الكواكب واالأر�ض )وهذا 
يجري على قول من يقول: اإن الفلك هو مدار الكواكب، اأي حيزها من الفراغ 
كما تقدم)، ولكن االأر�ض كانت بعد ف�سلها غري مدحوة، اأي ب�سورة ال ت�سلح 
ال�سدمي،  وهو  ماء  بخار  اأي  دخان  وهي  ال�سماء  اإىل  �سبحانه  ق�سد  ثم  لل�سكنى، 
ف�سواها �سبع �سموات، وال�سماء ال ترى، واإمنا املرئي هو اجللد )ويجري هذا على 
قول اأبي بكر بن العربي كما تقدم)، ثم دحا االأر�ض بعد ذلك، وكل ذلك اأجراه 
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اأزمنة م�ستطيلة هي  اأ�سباب عادية، ويف  اهلل تعاىل على نوامي�ض خم�سو�سة وهي 
التي �سماها �ستة اأيام، وهو قادر �سبحانه على تكوين جميع ذلك بتلك النوامي�ض 
قائمة حتت  فال�سم�ض والكواكب واالأر�ض تكون  اأقل من حلظة، وعلى هذا  ويف 
ال�سماء بنامو�ض اجلاذبية الذي و�سعه اهلل تعاىل فيها، وهو �سبب عادي، والفاعل 
ورد  ما  انطبق على  قد  يكون مذهبكم  التقرير  ففي هذا  تعاىل،  اهلل  هو  احلقيقي 
اأن تكون  يف ن�سو�ض ال�سريعة املحمدية املتقدمة وعلى ما قال به بع�ض علمائها 
وبني  مذهبكم  بني  فل خمالفة  وعليه  مواقعها  ويف  واالأر�ض  والكواكب  ال�سماء 

الدين االإ�سلمي توجب اإخراجكم من عداد اأهله.

ولكن اأتباع حممد  ال يلتزمون القول بهذا التف�سيل الذي َمرَّ حتى 
تقوم عندهم االأدلة القاطعة على ثبوت الكيفية التي قلتم بها يف تكون ال�سم�ض 
وانف�سال الكواكب واالأر�ض عنها، واإال فهم يقت�سرون يف االعتقاد على ما تقدم 
ذكره من الن�سو�ض التي وردت يف �سريعتهم، ويتبعون راأي جمهور علمائهم على 
ما يف ذلك من االإجمال، ويفو�سون علم تف�سيل ذلك اإىل اهلل تعاىل؛ الأنهم مل 
يكلفوا بالبحث عن تف�سيل ذلك، واإذا �سئلوا عنه اأو عن اأمثاله من كل ما مل يرد 
يف �سريعتهم ت�سريح فيه ومل تقم االأدلة القاطعة عليه بل كانت اأدلته ظنية، فاإن 
كان ينايف ن�سو�ض �سريعتهم رف�سوه وامتنعوا عن القول به، واإن مل يناف تلك 

الن�سو�ض قالوا: يحتمل ال�سحة ويحتمل خلفها، اإذ هو اأمر مظنون.
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ن�شو�ص ال�شريعة تدل ظواهرها على طريق اخللق ول حتتاج لتاأويل

اأن  الكون  عوامل  �ساأن  يف    حممد  اأتباع  اعتقاد  يف  املدار  ثم  هذا.. 
اأحدثها  تعاىل،  اهلل  وهو  حمدث  من  لها  بد  فل  حادثة،  اأنها  جازًما  علًما  يعلموا 
اأنواعها التي ت�ساهد االآن، واإن جميع ذلك مل  اإىل  واأوجدها من العدم، ونوعها 
يكن بتاأثري طبيعة اأو نامو�ض، والنوامي�ض التي ت�ساهد يف تكوين بع�ض الكائنات 
اإمنا هي اأ�سباب عادية و�سعها اهلل تعاىل لذلك، وهو غني عنها، قادر على اإحداث 
تلك الكائنات بدونها، وهذا القدر من العلم اجلازم يكفيهم يف اال�ستدالل على 
تلك  عليها  تدل  التي  ال�سفات  و�سائر  والعلم  بالقدرة  وات�سافه  تعاىل  اهلل  وجود 
تكون  خ�سو�ض  اإىل  التفاتهم  يكون  عندما  االعتقاد  هذا  موجب  فعلى  االآثار، 
عوامل االأر�ض من معدن ونبات وحيوان، كان من الوا�سح اأنه ال فرق عندهم بني 
اأنه  اأي  اأنواع هذه العوامل الثلثة بطريق اخللق،  اأوجد  اأن اهلل تعاىل  اأن يعتقدوا 
ا عن �سواه، �سواء اأوجده  اأوجد كل نوع منها ابتداء م�ستقلًّ عن غريه لي�ض م�ستقًّ
تطورات  مادة على  اأب�سط  رقاه من  باأن  متمهل  بتكوين  اأوجده  اأو  واحدة،  دفعة 
عديدة حتى بلغ به ما هو عليه، وكل من التكوين الدفعي واملتمهل من اجلائزات 
العقلية الداخلة حتت ت�سرف قدرة اهلل تعاىل، وهو �سبحانه له فاعل خمتار ال حجر 
اأنواع هذه  اأوجد  تعاىل  اهلل  اأن  يعتقدوا  اأن  وبني  اأراد،  اأي طريق  �سلوك  عليه يف 
اأنه اأوجد املادة الب�سيطة ثم رقاها اإىل عنا�سر ثم اإىل  العوامل بطريق الن�سوء، اأي 
معادن اأو اإىل اأب�سط ج�سم حي )الربتوبل�سم)، ثم اإىل اأدنى النبات اأو احليوان، ثم 
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فرع من ذلك بقية االأنواع، وا�ستق بع�سها من بع�ض، ويختار اإبقاء البع�ض ويبيد 
البع�ض، واأجرى جميع ذلك على نوامي�ض و�سعها يف املادة يت�سبب عنها ذلك 

االرتقاء والتنوع، اإىل اأن بلغت تلك العوامل اأنواعها التي عليها االآن.

فكلٌّ من هذين االعتقادين اأي اعتقاد طريق اخللق واعتقاد طريق الن�سوء 
يف اإيجاد العوامل املذكورة ما دام م�ستنًدا اإىل خلق اهلل تعاىل واأنه لي�ض ل�سواه تاأثري 
 ال�ستداللهم على وجود اهلل تعاىل،  اأتباع حممد  اأن يكفي  كان من حقه 
وات�سافه بال�سفات التي تدل عليها تلك االآثار، وبعبارة اأخرى: اإن كلًّ من اعتقاد 
اأن اهلل تعاىل اأوجد كل نوع من اأنواع هذه العوامل م�ستقلًّ عن غريه ابتداء، اإما 
بدفعة واحدة واإما بتمهل، وتكون االأجنا�ض بعد ذلك منتزعة يف العقول ومت�سورة 
من تلك االأنواع، ولي�ض لها وجود اإال يف ال�سور الذهنية، ومن اعتقاد اأنه �سبحانه 
اأوجد يف اخلارج مادة االأجنا�ض اأواًل، ومل يزل يرقيها وينوع منها االأنواع، وي�ستق 
االأنواع من بع�سها حتى بلغت ما هي عليه االآن هو كاف لل�ستدالل على وجود 

اهلل تعاىل، وات�سافه بال�سفات املذكورة.

لكن الن�سو�ض املعتمدة يف االعتقاد التي وردت يف ال�سريعة املحمدية يف 
اأن اهلل تعاىل جعل من املاء كل  �ساأن خلق عوامل االأر�ض هذه خل�ستها: ورد 
�سيء حي، واأنه خلق كل دابة من ماء، واأنه بث - اأي: فرق - يف االأر�ض الدواب، 
واأنه خلق من كل زوجني اثنني، واأنه خلق من االأنعام اأزواًجا )اأي ذكوًرا واإناًثا 
كما يف التف�سري)، واأنه خلق االأزواج كلها )اأي االأ�سناف كلها كما يف التف�سري 
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اأي�ًسا)، واأنه خلق الزوجني )اأي ال�سنفني كما يف التف�سري اأي�ًسا) الذكر واالأنثى، 
واأنه جعل يف االأر�ض من كل الثمرات زوجني اثنني )اأي من كل نوع كما يف 
بحد  تف�سريها  يف  يجري  اأن  يحتمل  االأوىل  الثلثة  فالن�سو�ض  اأي�ًسا)،  التف�سري 
القول  يوافقهما  االأوالن  والن�سان  الن�سوء،  مذهب  اأو  اخللق  مذهب  على  ذاتها 
احلديث لكم اأيها املاديون: اإن تكون املادة احليوية من املاء، واأما بقية الن�سو�ض 
املذكورة فاملعنى الظاهر املتبادر منها هو اأن اهلل تعاىل اأوجد اأنواع العوامل بطريق 
ا من �سواه، اأعم  اخللق، اأي اأنه اأوجد كل نوع منها م�ستقلًّ عن غريه لي�ض م�ستقًّ
اأ�ساليب  يدري  من  على  يخفى  ال  كما  متمهل،  اأو  دفعي  باإيجاد  يكون  اأن  من 
الكلم العربي؛ الأن من يقول مثًل: قدمت ل�سيفاين من االأطعمة اأنواًعا، يتبادر 
من كلمه اأنه ا�سطنع كل نوع م�ستقلًّ عن البقية وقدمه اإليهم، واأما كونه ا�سطنع 
جملة الطعام جن�ًسا واحًدا، ثم فرع منه االأنواع برتقيه يف �سناعة الطبخ، وا�ستقاق 
نوع من نوع، فهو معنى بعيد عن االإرادة ال يخطر يف البال، واإن كان جائز الوقوع، 
يوؤيد هذا  ما  لي�ست مدار االعتقاد  التي هي  الن�سو�ض االأحادية  ورمبا يوجد يف 
املعنى الظاهر الذي تفيده تلك الن�سو�ض التي عليها املدار، ولكن مع ذلك كله 
مل يرد ن�ض يفيد اأن كل نوع اأوجده اهلل تعاىل م�ستقلًّ قد اأوجده دفعة واحدة اأو 
بتمهل، نعم قد ورد يف بع�ض الن�سو�ض االأحادية )يف حديث م�سلم) اأن اهلل تعاىل 
خلق ال�سجر يف يوم كذا من االأيام ال�ستة التي اأوجد اهلل تعاىل فيها ال�سماوات 
اأن  اإال  يفيد  منها، لكن هذا ال  يوم كذا  احليوانات يف  بعده  ثم خلق  واالأر�ض، 
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ا اأو  احليوان تاأخر عن ال�سجر يف اخللق، واأما اأن كل نوع منهما كان اإيجاده دفعيًّ
بتمهل فل يفيد �سيًئا من ذلك.

فعلى ما تقدم من ظاهر تلك الن�سو�ض، وبح�سب القاعدة املتقدمة من اأن 
الواجب يف ال�سريعة املحمدية اأن يعتقد اأتباعها املعاين املتعينة اأو املعاين الظاهرة 
من ن�سو�سها املتواترة اأو امل�سهورة ما مل يعار�ض املعاين الظاهرة دليل عقلي قاطع 
يلجئ اإىل تاأويلها، يجب اأن يكون اعتقاد اأتباع حممد  اأن اهلل خلق كل نوع 
من عوامل االأر�ض م�ستقلًّ ابتداء عن البقية، ومل يخلقها بطريق الن�سوء وي�ستق 
دفعة  نوع خلقه  اأن كل  واأما  ال�سورتني،  كلتا  قادًرا على  واإن كان  نوع،  نوًعا من 
واحدة اأو بتمهل وترق ب�سبب نوامي�ض و�سعها اهلل له فهذا �سبيله عندهم التوقف، 
حيث مل َيِرد يف �سريعتهم ما يفيد القطع باأحد االأمرين، وال ي�سوغ لهم مبقت�سى 
حكم �سريعتهم كما تقدم اأن يعدلوا عن اعتقاد هذا الظاهر اإىل االعتقاد بخلفه 
هذا  الأن  املاديون؛  اأيها  تقولون  كما  بع�ض  من  بع�ض  وا�ستقاق  الن�سوء  نحو  من 
خلف ظاهر الن�سو�ض املتقدمة، ومل يقم عليه دليل قاطع ي�سطرهم اإىل تاأويلها، 
واالأدلة التي تذكرونها يف كتبكم على الن�سوء ما هي اإال ظنون وفرو�ض مل تخرج 
عن دائرة االحتمال الذي ي�سقط به اال�ستدالل، كما يظهر من االطلع عليها 
مع خلو الغر�ض، وما دام احلال كذلك فاأتباع حممد ال ي�سرفون تلك الن�سو�ض 
عن ظواهرها ولو مع اعتقادهم باأن ذلك الن�سوء بخلق اهلل تعاىل، بل ال ي�سوغ لهم 
ال�سرف ما دام احلال كذلك، نعم لو قام الدليل العقلي القاطع على خلف ظاهر 
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تلك الن�سو�ض كان عليهم حينئذ اأن يوؤولوها للتوفيق بينها وبني ما قام عليه ذلك 
الدليل جرًيا على القاعدة املتقدمة )واأخال اأن دون ذلك خرط القتاد).

اليقني،  الن�سوء بلغت درجة  اأدلتكم على  اأن  ُفِر�َض  لو  املاديون  اأيها  فاأنتم 
اإال  ل�سيء  خالق  ال  اأن  اأ�سا�سه  الذي    حممد  دين  اعتقاد  اإىل  وهديتم 
اهلل تعاىل، فل حجر عليكم يف تاأويل تلك الن�سو�ض و�سرفها عن ظاهرها وتطبيقها 
تعاىل،  اهلل  بخلق  اأنه  اعتقاد  مع  الن�سوء  من  القاطعة  االأدلة  عليه  قامت  ما  على 
يفوتكم  االإ�سلمي، وال  الدين  اأهل  اأن حت�سبوا من  ينايف ذلك واحلالة هذه  وال 
�سيء من اال�ستدالل بهذه الكائنات على وجود اهلل تعاىل وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته، ولكن اأحذركم من الغلط وتوهم الدليل الظنّي الذي يقوم عندكم اأنه 

دليل يقينّي، فعليكم بالتدقيق، واهلل الهادي.

هذا.. وجميع ما حررت هنا هو يف �ساأن تكون عوامل االأر�ض بقطع النظر 
. عن االإن�سان، واأما هذا فالكلم يف تكونه اأذكر بيانه م�ستقلًّ
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الكالم على ما ورد من ن�شو�ص تدل على اأن الإن�شان ُخلق م�شتقالًّ

التي عليها مدار االعتقاد  ال�شريعة املحمدية  فاأقول: قد ورد من ن�شو�ص 
يف خلق االإن�شان اأن اهلل تعاىل بداأ خلقه من طني، واأنه خلقه من تراب، ومن طني 
الزب)))، ومن �شاللة من طني، ومن حماأ م�شنون)2)، ومن �شل�شال كالفخار، وورد 
اأنه خلقه من ماء، قال بع�ص اأتباع حممد  »هو االإمام الرازي«: اإن الرتاب 
واملاء اأ�شالن لالإن�شان، اأي اأنه ُخلق منهما، فتارة تذكر الن�شو�ص هذا، وتارة تذكر 
ذاك، وورد اأن اهلل تعاىل خلقه بيديه، وهذه العبارة تدل على اأن خلقه كان ب�شورة 
»اآدم«،  واحدة  نف�ص  من  الب�شر  خلق  �شبحانه  اأنه  وورد  العوامل،  بقية  عن  ممتازة 
وخلق منها زوجها »حوا«، وبث منهما رجااًل كثرًيا ون�شاء، فهذه الن�شو�ص تفيد 
ظواهرها اأن اهلل تعاىل خلق االإن�شان نوًعا م�شتقالًّ ال بطريق الن�شوء، ومل ي�شتقه 

ژھ      ھ  ھ     ھ   يقول  الذي  الن�ص  �شيما  تقولون، ال  كما  اآخر  نوع  من 
ےژ ]ال�شجدة/ 7[، وقد جاء يف بع�ص الن�شو�ص االأحادية ما هو َبنينِّ ال�شراحة 

ا من غريه، وال �شك اأن هذه  ا باأن خلق االإن�شان كان م�شتقالًّ ولي�ص هو م�شتقًّ جدًّ
الن�شو�ص واإن مل يكن عليها مدار االعتقاد بانفرادها فال اأقل من اأنها تقوي ظواهر 
تلك التي عليها املدار وتع�شدها، واأي�ًشا يبعد كل البعد اأن يكون اأ�شل االإن�شان 
املادة الب�شيطة، ثم ترقى اإىل العنا�شر ثم اإىل املادة احليوية وهي الربوتوبال�شم، ثم 
اإىل اأدنى حيوان، ثم ترقى حتى بلغ القرد ثم اإىل القرد االإن�شان ثم اإىل االإن�شان 

طني الزب: ملتزق بع�شه ببع�ص. )م).  (((
حماأ م�شنون: طني اأ�شود ُمْننت م�شّور �شورة اإن�شان اأجوف. )م).  (2(
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قوله  على  ويقت�شر  ذلك،  جميع  بيان  تعاىل  اهلل  يهمل  ذلك  ومع  تقولون،  كما 
ي�شرح  اأن  كان من حكمته  بل  ]ال�شجدة/ 7[،  ژھ      ھ  ھ     ھ  ےژ 

ذرية  خلق  تف�شيل  يف  عليه  جرى  ح�شبما  ويف�شلها  والرتقيات  التطورات  تلك 
باأنه خلقهم من تراب )اأي: الأن غذاء  االإن�شان، فاإنه ف�شله يف ن�شو�ص ال�شريعة 
ا كان اأ�شله الرتاب، كذا يوؤخذ من الرازي، ويف تف�شري  اآبائهم الذي ي�شتحيل منيًّ
ثم  علقة،  ثم  نطفة،  من  ثم  اآدم)،  اأبيهم  تراب خلق  من  معنى خلقهم  اإن  اآخر: 
م�شغة، ثم اأخرجهم طفاًل، فاإن ذلك التف�شيل له وقع يف النف�ص يف الداللة على 
قدرة اخلالق �شبحانه؛ ملا فيه من نقل املادة من طور اإىل طور، ف�شكوت الن�شو�ص 
ما  على  واقت�شارها  �شواه  نوع  من  االإن�شان  وا�شتقاق  الن�شوء  بيان  عن  املذكورة 
كما  ا  م�شتقًّ لي�ص  م�شتقالًّ  نوًعا  خلق  االإن�شان  اأن  يف  ظاهر  هو  البيان  من  تقدم 
تقولون، واإن كان كال االأمرين من اجلائز العقلي الداخل حتت ت�شرف قدرة اهلل 
تعاىل، نعم لي�ص يف تلك الن�شو�ص �شراحة باأن اهلل خلق االإن�شان االأول من تراب 
دفعة واحدة اأو بتكوين متمهل على انفراده، ف�شبيل هذا التوقف، وعدم اجلزم 
يظهر  قد  كان  واإن  االعتقاد،  مدار  عليها  التي  الن�شو�ص  ح�شب  االأمرين  باأحد 
بتمهل،  كان  اآدم«  »وهو  االإن�شان  تكون ذلك  اأن  االأحادية  الن�شو�ص  بع�ص  من 
ومرت عليه مدة من الزمان، واهلل قادر على كال الطريقني، وقد �شرح بع�ص علماء 

ڇ   ڇ   ژڇ   تعاىل:  قوله  تف�شري  يف  الرازي«  االإمام  »هو    حممد اأتباع 
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎژ ]الروم/ 20[ باأن خلق االإن�شان كان مبتداأ 
»اإذا«  اإن  قال:  ما  وهذا  عليه،  هو  ما  بلغ  االأدنى حتى  من  مرتقًيا  لي�ص  م�شتقالًّ 
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للمفاجاأة، يقال: خرجت فاإذا االأ�شد بالباب، وهو اإ�شارة اإىل اأن اهلل تعاىل خلقه 
يعني االإن�شان من تراب بكن فكان، ال اأنه �شار معدنًا ثم نباًتا ثم حيوانًا ثم اإن�شانًا، 
وهذا اإ�شارة اإىل م�شاألة حكمية وهي اأن اهلل تعاىل يخلق اأواًل اإن�شانًا فينبهه اأنه يحيا 
اإن�شانًا ونامًيا وغري ذلك، ال اأنه خلق اأواًل حيوانًا ثم يجعله اإن�شانًا، فخلق االأنواع 
هو املراد االأول، ثم تكون االأنواع فيها االأجنا�ص بتلك االإرادة، فاهلل تعاىل جعل 
املرتبة االأخرية يف ال�شيء البعيد عنها غاية من غري انتقال من مرتبة، اإىل مرتبة من 

املراتب التي ذكرها. انتهى.

فهذا ت�شريح باأن ذلك الن�ص يفيد اأن االإن�شان كان تكوينه بطريق اخللق 
تعطيه  الذي  هو  اخللق  وطريق  تزعمون،  كما  الن�شوء  بطريق  ال  ابتداء،  م�شتقالًّ 
على  ال  عليه  االعتقاد  يف    حممد  اأتباع  فاعتماد  الن�شو�ص،  بقية  ظواهر 
الن�شوء، وال يجوز لهم تاأويل تلك الظواهر و�شرفها عن معناها الظاهر اإال اإذا قام 
دليل عقلي قاطع يدل على اأن اهلل تعاىل خلق االإن�شان بطريق الن�شوء كما تزعمون 
»هيهات هيهات«، فعند ذلك ي�شطرون اإىل تاأويل ظواهر تلك الن�شو�ص كما هو 
القاعدة عندهم يف التوفيق بني الدليل النقلي والدليل العقلي املتعار�شني، وبعد 
ذلك ال يخفى اأن الن�شوء عندهم لو ثبت هو غري الن�شوء عندكم؛ الأنه لو ثبت 
اأنه ال  الدليل على  قام عندهم من  ملا  تعاىل  اهلل  بخلق  هو  يقولون  كانوا  عندهم 
خالق وال موؤثر �شواه، والنوامي�ص التي ترافقه ما هي اإال اأ�شباب عادية ال تاأثري لها 
األبتة، واأما الن�شوء عندكم فهو على زعمكم بتاأثري تلك النوامي�ص، ف�شتان ما بني 
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املعنيني، ثم لتعلموا اأن االأدلة التي تذكرونها يف كتبكم على الن�شوء يظهر للناظر 
بعني االإن�شاف اأنها ال ت�شطر اأتباع حممد  اإىل تاأويل ظواهر تلك الن�شو�ص 
التاأويل  اإىل  ي�شطرون  ال  وهم  الفرو�ص،  مبناها  ظنية  اأدلة  الأنها  بالن�شوء  والقول 
قاطعة  يقينية  اأدلة  اإىل  و�شولكم  فر�ص  لو  فاأنتم  اليقني كما علمتم،  مبعار�شة  اإال 
اأ�شا�شه  الذي  االإ�شالمي  بالدين  واعتقدمت  الن�شوء،  بطريق  االإن�شان  وجود  على 
اأن اهلل تعاىل هو اخلالق لالأكوان وال تاأثري ل�شواه فيها، فال مانع مينعكم من تاأويل 
تلك الن�شو�ص و�شرفها عن ظاهرها للتوفيق بينها وبني ما قام لديكم حينئذ من 
االأدلة اليقينية، وال تخرجون بهذه الطريقة عن الدين االإ�شالمي، واأعيد حتذيركم 
من الوقوع يف الغلط بظن االأدلة الظنية اأنها يقينية، فحرروا الدليل وا�شتو�شحوا 
ال�شبيل، ورمبا يعار�شكم حينئذ ما قاله جمهور اأتباع حممد  من اأن االإن�شان 
االأول »اآدم« قد خلق يف جنة عدن التي هي غري اأر�شنا، اأو ما قاله بع�شهم )هو 
القولني ال  فاإن هذين  الدنيا،  ال�شماء  اإنه خلق يف  االأ�شرار):  الذي كما يف كنز 
ذلك  عن  منا�ص)))  فلكم  االأر�ص،  يف  ح�شل  اأنه  مبناه  الذي  الن�شوء  يوافقان 
قاله بع�شهم »هو منذر بن �شعيد البالطي وجماعة كما يف كنز  باجلري على ما 

االأ�شرار اأي�ًشا«: اإنه خلق يف جنة من جنان الدنيا.

منا�ص: مفر ومهرب. )م).  (((
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تطبيق مذهب الطبيعيني بن�شوء الإن�شان اإذا قامت اأدلة قطعية

 يدفع عنكم م�شادة  وبذلك تكونون قد وافقتم قواًل الأتباع حممد 
الدين االإ�شالمي، ورمبا يعار�شكم اأي�ًشا اأن اهلل تعاىل بعدما خلق االإن�شان االأول 
»اآدم« خلق زوجته منه واأ�شكنهما اجلنة، وتلك اجلنة هي دار الثواب التي وعدها 
اهلل تعاىل عباده املوؤمنني بعد املوت والبعث، وهي غري اأر�شنا، وهو قول جمهور 
اأتباع حممد ، فلكم منا�ص عن ذلك اأي�ًشا باجلري على قول بع�شهم »هو 
الرازي«:  عنهما  نقله  كما  مف�شر كبري  االأ�شفهاين  م�شلم  واأبو  البلخي  قا�شم  اأبو 
اإن تلك اجلنة كانت يف االأر�ص، ويحمل اإهباطهما منها على االنتقال من بقعة 
اأ�شكل عليكم  ]البقرة/ )6[، واإن  ژ  ژۈ  ٴۇ  اإىل بقعة، كما يف قوله: 
من  هو  اإذ  م�شكل،  غري  »وهو    حممد  اأتباع  من  االأكرثون  يقوله  ما  اأي�ًشا 
اجلائز العقلي الداخل حتت ت�شرف القدرة االإلهية، هذا احليوان الهيدرا يق�شم 
ثالثة اأق�شام، ثم يعود كل ق�شم حيوانًا م�شتقالًّ كما تقدم، ولكن جارينا اخل�شم 
خلق  »اآدم«  االأول  االإن�شان  خلق  بعدما  تعاىل  اهلل  اأن  من  عليه«  االأمر  لت�شهيل 
�شريعتهم من  ورد يف  ملا  الي�شرى  اأ�شالعه  اأي من �شلع من  منه زوجته »حواء« 
الن�شو�ص االأحادية اأن املراأة خلقت من �شلع اأعوج، فاإن ذهبت تقيمها ك�شرتها، 
واإن تركتها وفيها عوج ا�شتمتعت بها، ولت�شريح بع�ص اأجالء اأتباعه بذلك »هم: 
فلكم  ال�شعود«،  اأبي  تف�شري  ال�شحابة كما يف  وبع�ص  عبا�ص،  وابن  م�شعود،  ابن 
خمل�ص عن ذلك اأي�ًشا باجلري على ما اختاره بع�شهم »هو اأبو م�شلم االأ�شفهاين 
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اأن اهلل تعاىل خلق من  كما يف الرازي« موؤواًل الن�ص الذي ورد يف ال�شريعة من 
االإن�شان االأول زوجته، باأن املراد بخلقها منه اأنها من جن�شه، كما قال يف ن�ص اآخر: 
ژمئ  ىئ  يئ  جب  حبژ ]النحل/ 72[، وبهذه الطريقة اأي�ًشا تكونون قد 

وافقتم بع�ًشا من علماء اأتباع حممد  بنوع من التاأويل، وبهذا ال ت�شادمون 
ا معتمًدا  الدين االإ�شالمي م�شادمة تخرجكم من عداد اأتباعه، اإذ مل تكذبوا ن�شًّ
اأتباع حممد  على اأمر معلوم من الدين  يف االعتقاد، ومل تخالفوا اإجماع 
بال�شرورة، غاية ما اأجريتم اأنكم خالفتم االأكرث ووافقتم البع�ص، وتاأولتم الن�شو�ص 

بتاأويل يوفق بني االأدلة النقلية والعقلية، واهلل الهادي اإىل �شواء ال�شبيل.

ل ُيعباأ بالأدلة الظنية يف جانب الن�شو�ص ال�شرعية

ثم تلخ�ص مما قررناه من اأن اأتباع حممد  يعتمدون يف االعتقاد ظواهر 
يوؤولونها  ا، وال  لثبوت ورودها قطعيًّ التي عليها مدار االعتقاد  �شريعتهم  ن�شو�ص 
اأدلة  اإذا عار�شتها  بل  اأدلة عقلية ظنية،  اإذا عار�شتها  الظاهر  اإىل غري  وي�شرفونها 
�شلمنا  تقولوا:  اأن  املاديون جمااًل  اأيها  لكم  اأن  البال  قد يخطر يف  يقينية،  عقلية 
اأن اأتباع حممد  ال ي�شوغ لهم ترك اعتقاد معنى الن�شو�ص املتعينة املعنى، 
ولكن الن�شو�ص التي هي ظاهرة املعنى ما دامت حتتمل معنى غري ظاهر واإن كان 
بعيًدا فهي ظنية الداللة على املعنى الظاهر، واإن كانت يقينية الورود فقد ت�شاوت 
يف الداللة مع ما يقوم عندنا من االأدلة الظنية، فما احلامل لهم على ترجيح تلك 
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الظواهر على اأدلتنا؟ فاأقول يف اجلواب: اإن الن�شو�ص الظاهرة املعنى واإن كانت 
ظنية الداللة على املعنى الظاهر منها يف حد ذاتها، اإذ يحتمل اأن يراد منها املعنى 
اإرادة املعنى الظاهر دون خالفه  البعيد غري الظاهر، ولكن االأ�شل يف التخاطب 
االإفادة  يف  خلاًل  يكون  داع  غري  من  البعيد  املعنى  فاإرادة  اإليه،  يدعو  لداع  اإال 
فلذلك  يخفى،  ال  ما  املفا�شد  من  ذلك  ويف  االأ�شل،  عن  وخروًجا  واال�شتفادة 
اأجمع اأتباع حممد  على اعتماد املعنى الظاهر وعدم االلتفات اإىل املعنى 
غري املتبادر اإال لداع يدعو اإليه، وهو معار�شة الدليل العقلي القاطع، ويكون ذلك 
املعنى  هذا  وي�شري  اللفظ،  من  املتبادر  غري  املعنى  اإرادة  على  كالقرينة  الداعي 
ب�شبب ذلك الداعي هو الظاهر، وهكذا ُكلنِّفوا من جانب �شريعتهم اأن يعتمدوا 
اعتقدوا  اأنهم  فر�ص  فلو  الداعي،  عند  اإال  اإىل خالفه  يلتفتوا  وال  الظاهر  املعنى 
الظاهر من اللفظ قبل ظهور الداعي الذي يدعوهم لالن�شراف عنه يكونون قد 
اأتوا مبا كلفوا وال اإثم عليهم يف ذلك، ولو فر�ص اأنه ظهر لهم الداعي اإىل االن�شراف 
عن الظاهر بعد ذلك وان�شرفوا به يكونون اأي�ًشا قد اأتوا مبا كلفوا به وال اإثم عليهم 
مبعار�شة  الظاهر  ترك  اإىل  الداعي  انح�شر  واإمنا  �شريعتهم،  هو حكم  اإذ  ذلك،  يف 
به  ثبت  الذي  لالأ�شل  رف�ص  الدليل  هذا  رف�ص  الأن  القاطع؛  العقلي  الدليل 
�شدق الر�شول وهو العقل كما تقدم، ورف�ص العقل يوجب رف�ص ال�شرع، واأما 
معار�شة الدليل الظني فال يكون داعًيا لرتك الظاهر؛ الأن رف�ص الدليل الظني ال 
يوجب رف�ص العقل، كما هو ظاهر االحتمال اأنه فا�شد، فلو تركوا الظاهر واعتقدوا 
ما يدل عليه الدليل الظني لكانوا يف معر�ص اأن يكون اعتقادهم خطاأ، وحينئذ ال 
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تعذرهم ال�شريعة يف ذلك، اإذ ال �شرورة تدعوهم اإليه كما تدعوهم ال�شرورة عند 
معار�شة الدليل القاطع، على اأن اتباع االأدلة الظنية وترك الظواهر يوجب اختباًطا 
ا ويخمن تخميًنا،  واختالًطا يف االعتقاد ال يحد، فاإن الظنون كثرية، كل يظن ظنًّ
  واالعتقاد يعتمد فيه اليقني، فكان من ال�شواب اأن يتم�شك اأتباع حممد
اإىل خالفها ملجرد  يتحولون عنها  الورود، وال  اليقينية  �شريعتهم  ن�شو�ص  بظواهر 

الظنون، واهلل الهادي.

يَّة اأدلة املاديني على الن�شوء َظنِّ

الن�شوء  على  كتبكم  يف  ذكرمتوها  التي  اأدلتكم  اأن  لكم  اأبنينِّ  اأن  اآن  وقد 
وتوجيهاتكم له كل ذلك ظني، ال ي�شطر اأتباع حممد  اإىل تاأويل ن�شو�ص 
اأت�شدى  اأن  اأريد  العوامل بطريق اخللق، وال  باأن وجود  املعنى  الظاهرة  �شريعتهم 
ملناظرتكم يف اإبطال ذلك والرد عليكم يف كل ما قررمتوه يف اإثبات تلك الدعوى؛ 
الأن ذلك يحتمل كالًما كثرًيا نخرج به عن مو�شوع بحثنا الذي نحن ب�شدده، 
ومن حقه اإفراد كتاب لذلك، اأعانني اهلل على جمعه، ولكن اأريد اأن اأبني لكم 
اأن معتمد اأدلتكم على الن�شوء وتوجيهكم له مل يتجاوز الظن والتخمني، وبذلك 
كفاية ملا هو غر�شنا، فاأقول: اإن معظم ما ا�شتندمت عليه يف اال�شتدالل على ن�شوء 
االأنواع من اأ�شل واحد اأنكم �شاهدمت االأع�شاء االأثرية يف بع�ص احليوانات ال يف 
كلها وال يف غالبها، وهي اآثار اأع�شاء توجد يف احليوان كاآثار اأرجل مثاًل غري كاملة، 
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بل الذي يظهر منها مبداأ تكونها قلتم اإنه لو كان كل نوع خملوًقا م�شتقالًّ كما هو 
مذهب اخللق ملا كان بهذه االآثار فائدة؛ الأن مذهب اخللق يقت�شي اأن يكون يف 
كل نوع اأع�شاوؤه الالزمة له ذات الفائدة ال اأقل وال اأكرث، وهذه االأع�شاء االأثرية 
ال فائدة لها االآن، فيظهر اأنها اآثار اأع�شاء يف نوع قدمي، وقد كانت الزمة له، ثم ملا 
تتال�شى حتى مل  اأخذت  عنها  ا�شتغناءه  تقت�شي  تغريات  النوع  هذا  على  طراأ 
يبق االآن اإال اأثرها، اأو اأن هذا النوع كان خالًيا عن تلك االأع�شاء، فطراأت عليه 
التي ظهرت  االأع�شاء  تلك  اإىل  يحتاج  اآخر  نوع  اإىل  ينقلب  الأن  توؤهله  تغريات 
اآثار اأع�شاء كانت  اإما  اآثارها، فابتداأت تظهر فيه االآثار، واخلال�شة اأن تلك االآثار 
اأع�شاء �شوف تكمل، وعلى كل فقد ثبت  قدمية واأخذت تتال�شى، واإما مبادئ 
�شحة التغري لالأنواع وانتقال النوع اإىل نوع اآخر، وذلك يدلنا على �شحة الن�شوء 

واالرتقاء، واإال فما هذه االآثار؟

يف  وجدمت  اأنكم  واالرتقاء  الن�شوء  على  باال�شتدالل  عليه  ا�شتندمت  ومما 
واأدنى  النبات  اأدنى  هو  االأر�ص  طبقات  يف  االأ�شبق  اأن  ة  اجليلوجيَّ اكت�شافاتكم 
زمن  يف  املتاأخر  هو  اجلميع  اأرقى  كان  حتى  فاالأرقى،  االأرقى  بعده  ثم  احليوان 
وجوده ومكانه من طبقات االأر�ص العليا، واالأدنى قد تال�شى بعدما وجد الذي 
اأرقى منه، فلو كان مذهب اخللق هو ال�شحيح لكان يوجد من كل نوع من  هو 
ة املتقدمة واملتو�شطة واملتاأخرة، وكان ي�شاهد  االأرقى واالأدنى يف االأزمنة اجليلوجيَّ
ذلك يف الطبقات ال�شفلى والو�شطى والعليا من االأر�ص، ولكن ذلك مل يكن، 
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ثم  الدنيا،  هي  املوجودات  فاأ�شل  البع�ص،  بع�شها  عن  مرتقية  االأنواع  اأن  فلوال 
اأخذت ترتقى حتى بلغت ما هي عليه االآن، وكان االأرقى يال�شي االأدنى بتنازع 

البقاء، ملا كان احلال كما اكت�شفنا.

بيان النوامي�ص الأربعة التي اعتمدها الطبيعيون يف توجيه الن�شوء

باالأرقى  اأحلتم ذلك االرتقاء وحتول االأنواع لبع�شها ومال�شاة االأدنى  ثم 
على اأربعة نوامي�ص:

الأول: نامو�ص الوراثة؛ اأي اأن الفرع يرث �شفات االأ�شل.

الثاين: نامو�ص التباينات؛ اأي اأن كل فرع مع اإرثه ل�شفات كانت يف اأ�شله ال بد 
اأن يباينه يف �شفات اأخرى.

الثالث: نامو�ص تنازع البقاء؛ اأي اأن االأنواع تنازع بع�شها يف الت�شابق اإىل اأ�شباب 
املعي�شة، ويطراأ عليها كوارث خارجية كاحلر والقر، ويهلك ال�شعيف بتغلب القوي 

اأو بالكوارث، ويبقى القوي املتحمل لها.

الرابع: نامو�ص االنتخاب الطبيعي؛ اأي اأن القوي واالأن�شب هو الباقي، وال�شعيف 
وغري االأن�شب هو املتال�شي، فنتج عن ذلك انتخاب الطبيعة لالأنواع احلا�شرة.
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اإن  تقولون  هكذا،  النوامي�ص  هذه  وجود  على  واالرتقاء  الن�شوء  وتقررون 
اأول موجود من االأج�شام احليوية هو املكون االأول الربتوبال�شم تكون من اجتماع 
بع�ص العنا�شر ب�شبب حركة اأجزاء املادة، ثم اأخذ ذلك املكون يف التوالد ف�شارت 
مع  الفروع  جرت  وهكذا  اأخرى،  �شفات  يف  وتباينه  منه  �شفات  ترث  فروعه 
االأ�شول، ويحدث الرتقي ب�شبب ذلك، اإىل اأن بلغت رتبة اأدنى احليوان والنبات، 
ودام احلال على ذلك، فن�شاأ من اإرث الفروع ل�شفات االأ�شول ومباينتها لها يف 
�شفات اأخرى على كرور ال�شنني وكرثة التباينات املوروثة اأن �شار احلال اإىل تنوع 
االأنواع وا�شتقاق بع�شها من بع�ص، ون�شاأ من تنازع البقاء هالك ال�شعيف وبقاء 
الطبيعي، ومن ذلك  الزمان ح�شول االنتخاب  القوي، ونتيجة ذلك على طول 

كله و�شلت االأنواع اإىل ما هي عليه االآن واأ�شلها واحد.

وملا راأيتم االإن�شان ي�شبه القرد ويقاربه يف �شورته وبع�ص اأعماله قلتم ال مانع 
اأن يكونا ا�شتقا من اأ�شل واحد، وبتلك النوامي�ص ترقى االإن�شان عنه حتى و�شل 
اإىل ما و�شل اإليه هذا، واإين راأيت بع�ص اأخ�شامكم يف مذهبكم هذا قد حاولوا 
اإبطال م�شتنداتكم بتطويالت تورث ال�شاآمة بال نتيجة كافية، واأنتم تروغون منهم 
وحت�شدون االأدلة الإثبات مذهبكم، وطالت يف ذلك بينكم املناظرة، واألفت فيها 
كتب ور�شائل بتطويل من دون طائل، ول�شت مت�شدًيا االآن ملا ت�شدى اإليه اأولئك 
على  اال�شتدالل  يف  عليه  تعتمدون  ما  اأن  لكم  اأبني  اأن  اأريد  ولكن  االأخ�شام، 
 ، االرتقاء والن�شوء اأمور ظنية ال يعتمد عليها يف االعتقاد عند اأتباع حممد
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اإذ ال ي�شطرهم اإىل  تاأويلها،  اإىل  وال تعار�ص ظواهر ن�شو�ص �شريعتهم فت�شطرهم 
ذلك اإال معار�شة اليقني كما قدمنا.

اإبطال ا�شتدلل الطبيعيني على الن�شوء بالأع�شاء الأثرية

فاأقول: اعلموا اأن الدليل متى طراأ عليه االحتمال ولو كان احتمااًل بعيًدا 
�شقط به اال�شتدالل على اليقني، وهذا حكم ال ينكر عند كل العقالء وال اأخال 
اأنكم تنكرونه، اإذا تقرر ذلك فاعلموا اأن ا�شتداللكم باالأع�شاء االأثرية على الن�شوء 
باأنها تدل على تغيري االأنواع فتوافق مذهب الن�شوء وال توافق مذهب اخللق هو 
ا�شتدالل ال نتيجة له اإال الظن ولي�ص من اليقني يف �شيء لتطروؤ االحتمال فيه، 
اأن تلك االأع�شاء االأثرية لها فائدة وفيها حكمة قد  اأن يقول: ما املانع  اإذ لقائل 
النباتات  اأج�شام  توجد يف  اأ�شياء كثرية  فوائد  خفيت عليكم كما خفي عليكم 
واحليوانات؟ كما يظهر من مراجعة كتب الفاثولوجية، مثاًل هذه املادة امللونة يف 
ج�شد احليوان جمهولة الفائدة يف اأكرث اأجزاء اجل�شد اإال يف املُقَلة، فاحلكمة منها 
يف املقلة امت�شا�ص اأ�شعة النور الزائدة، واأمثال ذلك كثرية، فاأنتم مل حتيطوا علًما 

بفائدة كل كائن حتى جتزموا باأن تلك االأع�شاء االأثرية ال فائدة لها األبتة.

فيه، لكن  الذي هو  النوع  تغيري  واأنها تدل على  لها،  فائدة  اأنها ال  �شلمنا 
نقول: اإنها مل توجد اإال يف بع�ص االأنواع ومل توجد يف كلها، بل وال يف غالبها، 
وعلى ذلك فما املانع من اأن التغري قد يوجد يف بع�ص االأنواع، وهي التي وجدت 



306306
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

واأما  باأ�شباب و�شعها اهلل لذلك،  اآخر  نوع  اإىل  نوع  فيها تلك االأع�شاء، فيتحول 
يطراأ  فقد خلقت م�شتقلة، ومل  االأع�شاء  تلك  فيها  توجد  التي مل  االأنواع  باقي 
عليها ذلك التغيري، فلم يثبت مذهب الن�شوء الذي قلتم بعمومه يف كل االأنواع؟ 
مثاًل ميكن اأن يكون قد ح�شل تغري يف نوع من احليات التي وجدمت فيها االأع�شاء 
اأو غريه  اأواًل مثل احِلْرُذون ذات اأرجل، ثم ملا ا�شت�شعر االإن�شان  االأثرية، فكانت 
من احليوان باأذيتها ت�شلط عليها بالقتل، ف�شارت حتذره وت�شلك يف اأوكار االأر�ص 
وتن�شل يف الرتاب وتهمل ا�شتعمال اأرجلها ال�شتغنائها عنها، فعلى طول الزمان 
غري اهلل خلقها بذلك ال�شبب العادي، واأخذت تتال�شى اأرجلها بخلق اهلل تعاىل، 
اإىل ما هي  اإىل فروعها، ويورث ذلك التال�شي حتى بلغت  وينتقل ذلك التغري 
االآثار  بع�ص  يف  ورد  ملا  جمال  )هنا  االأرجل  تلك  اآثار  اإال  يبق  ومل  االآن،  عليه 
اأن احلية كانت من  االأحادية عن ابن عبا�ص وابن وهب وغريهما من املف�شرين 
، فاأهبطها اهلل  حيوانات اجلنة، فتو�شطت الإبلي�ص بدخولها ليو�شو�ص الآدم 
تعاىل اإىل االأر�ص وم�شخ �شورتها، وقد كانت ح�شنة ال�شورة ذات قوائم اأربع، نقله 
يف كنز االأ�شرار)، وهكذا يقال يف بقية ما �شوهد فيه االأع�شاء االأثرية، واأما بقية 
اإنها مل يح�شل لها اأدنى تغري بل هي كما خلقت،  االأنواع وهي االأكرث فنقول: 
فعلى هذا التقرير يكون حكمكم على جميع االأنواع بالتغري وبا�شتنتاج الن�شوء 
ال  الذي  الناق�ص  اال�شتقراء  من  معكم  نتج  الذي  الظن  على  ا  مبنيًّ حكًما  منه 
يفيد اليقني، اأال ترون اأنه لو فر�ص اأن اأنا�ًشا كانوا ي�شكنون الرباري البعيدة عن 
البحار واالأنهار، ومل ي�شاهدوا اإال حيوانات الرب التي ال تعي�ص يف املاء، وحكموا مبا 
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ا�شتقروه من تلك احليوانات باأن احليوان ال يعي�ص يف املاء يكون ا�شتقراوؤهم ناق�ًشا 
البحار واالأنهار و�شاهدوا حيواناتها ظهر لهم  واإذا وردوا �شطوط  وحكمهم خطاأ، 

خطوؤهم يف حكمهم ال�شابق.

اإبطال ا�شتدللهم عليه بالكت�شافات اجليلوجية

هذا.. ثم اإن م�شاهدتكم يف اكت�شافاتكم اجليلوجية اأن االأ�شبق يف طبقات 
كان  حتى  فاالأرقى،  االأرقى  بعده  ثم  احليوان  واأدنى  النبات  اأدنى  هو  االأر�ص 
قد  واأنه  االأر�ص،  طبقات  من  ومكانه  وجوده  زمن  يف  املتاأخر  هو  اجلميع  اأرقى 
تال�شى االأدنى فاالأدنى اإىل اآخر ما تقدم من تقريركم وا�شتداللكم بذلك على 
الرتقي والن�شوء، واأن ذلك ال يوافق مذهب اخللق، فاأقول: داللة هذا احلال يف 

االكت�شافات بعد ت�شليمه على الرتقي والن�شوء مظنونة اأي�ًشا.

 اإذ يقال: ما املانع من اأن اأول ما وجد يف طبقات االأر�ص اأدنى النبات واأدنى 
احليوان ثم اأوجد اهلل تعاىل ما هو اأرقى منهما، م�شتقالًّ كل نوع منه، األي�ص نا�شًئا 
عن نوع من اأنواع ذلك االأدنى، ثم اأباد االأدنى الأ�شباب كونية من نحو اأن الدور 
الزماين مل يبق منا�شًبا له واإمنا ينا�شب ما وجد بعده، اأو اأن االأرقى تغلب عليه، 
اأو غري ذلك من االأ�شباب، ثم بعد دور اآخر اأوجد ما هو اأرقى من الثاين م�شتقالًّ 
كل نوع منه اأي�ًشا غري نا�شئ عما قبله، ثم اأباد الثاين الأ�شباب اأخرى كونية كما 
تقدم، ثم بعد دور اآخر اأوجد ما هو اأرقى من الثالث م�شتقالًّ كل نوع منه اأي�ًشا ثم 
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اأباد الثالث، وهكذا احلال حتى و�شل الدور اإىل اأنواع النبات واحليوان املوجودة 
االآن م�شتقلة اأنواعها غري نا�شئة عما قبلها، وقد اأباد ما قبلها مبثل تلك االأ�شباب 
فبقيت اأحافريها واآثارها يف طبقات االأر�ص، واإذا كان هذا االحتمال قائًما فاأين 
اليقني يف ا�شتداللكم على الرتقي والن�شوء فيما اأظهرته اكت�شافاتكم اجليلوجية؟ 
وبهذا االحتمال ال تخالف تلك االكت�شافات مذهب اخللق، ونظري وجود نباتات 
وحيوانات تلك االأدوار اجليلوجية م�شتقلة غري نا�شئة عن بع�شها، بل كان وجود 
رتبة منها ملنا�شبة دورها الزماين ما ن�شاهده كل عام يف توالد كثري من النباتات 
واحليوانات عند انق�شاء ف�شل ال�شتاء وقدوم الربيع وال�شيف، فاإن اأول ما ينبت 
عند ذلك النبات الدين مثل الطحالب واالأع�شاب، ثم يتدرج االأمر اإىل االأرقى 
ا، واأول ما يتولد اأو تنفرج عنه بيو�شه  فاالأرقى من النبات كلما تزايد احلر وهلم جرًّ
احليوان الدين مثل البكتوريا واحليوانات املتولدة يف العفونة والرباغيث والذباب، 
ثم يتدرج االأمر كذلك اإىل االأرقى فاالأرقى حتى ي�شل الدور اإىل بروز النباتات 
واحليوانات العليا، ولي�ص �شيء من تلك االأنواع نا�شًئا عن نوع اآخر ومتحواًل عنه، 
ونرى االأنواع التي تن�شاأ اأواًل يف اأول تلك املدة كلما تقدم زمن احلر يهلك كثري 
بعدها  توجد  التي  االأنواع  �شطوة  اأو  بها  احلر  تاأثري  نحو  من  كونية  الأ�شباب  منها 
اأرقى منها ونحو ذلك، وعند انتهاء مدة ال�شيف ال يبقى غالًبا اإال االأنواع العليا 
التي هي منتخبات جميع ما تولد يف تلك املدة، والتي هلكت تبقى لها بقايا يف 
االأر�ص كبقايا االأحافري، فهذا احلال ال�شنوى يكون حاكًيا وممثاًل للحالة اجليلوجية 
التي اأطلعتكم عليها اكت�شافاتكم من اأن اأول ما وجد االأدنى ثم االأرقى فاالأرقى 
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ا�شتداللكم  �شقط  فقد  قبلها،  ما  احلا�شرة وهلك  االأنواع  اإىل  احلال  حتى و�شل 
باكت�شافاتكم على الن�شوء كما هو ظاهر للمن�شف.

النوامي�ص الأربعة ميكن وجودها مع اأن اهلل اأوجد العامل

ثم النوامي�ص االأربعة التي اأحلتم االرتقاء والن�شوء عليها لي�شت هي اأدلة 
تقوم عليهما، بل هي لكم مبنزلة وا�شطة توجيه كيفية جريان الرتقي والن�شوء يف 
عامل النبات واحليوان، فاأنا ال اأ�شلك معكم م�شلك اأخ�شامكم الذين اأخذوا يف 
حماولة اإبطال تلك النوامي�ص واأخذمت يف حماولة اإثباتها، ولكني اأبني لكم منزلتها 
ل�شفات  الفروع  اإرث  اأما  فاأقول:  ثبتت،  متى  عنها  ينتج  ما  ومقدار  الثبوت  من 
االأ�شول فهذا اأمر م�شاهد ال ينكره اأتباع حممد ، ويقولون اإنه جائز احل�شول 
بخلق اهلل تعاىل، �شواء كان الأ�شباب عادية اأم ال، وكذلك تنازع البقاء ال مانع من 
ح�شوله، واأنه ينتج عنه اأن بع�ص االأنواع تبقى وبع�شها تهلك، واملرجع يف ذلك 
اإىل اهلل، ونحن اإىل االآن مل نزل ن�شاهد هذا النامو�ص بني اخللق حتى يف اأ�شناف 
الب�شر، ولكن هذان النامو�شان ي�شح اأن يح�شال مع الن�شوء اأو مع اخللق، فاأي مانع 
من كون االأنواع وجدت م�شتقلة، ومع ذلك ترث الفروع �شفات االأ�شول وتنازع 
االأنواع البقاء فيبقى القوي ويهلك ال�شعيف، مع اأن كل نوع منها م�شتقل لي�ص 

نا�شًئا عن �شواه من االأنواع؟
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اأن  بد  اأ�شله ال  �شفات  اإرثه  مع  فرع  اأن كل  وهو  التباينات؛  نامو�ص  واأما 
يباينه يف �شفات اأخرى، فهذا النامو�ص قد نازعكم فيه اأخ�شامكم باأن التباينات 
النوع  تغري  ملوجب  حتى  جوهرية،  لي�شت  عر�شية  هي  الفروع  يف  حتدث  التي 
وتكرر  الزمان  من  املاليني  مرور  على  اإنها  قلتم:  واأنتم  اآخر،  نوع  اإىل  وانتقاله 
تلك التباينات وتتابعها ت�شري جوهرية، وتوجب تغري النوع وحتوله اإىل نوع اآخر، 
واأقول:  بدون طائل،  ال�شاهقة تطول  املباين  وبنيتم  املبحث  بهذا  وخ�شتم معهم 
اإن نامو�ص التباينات؛ اأي اأن الفرع يباين اأ�شله يف �شفات لي�شت فيه هو م�شاهد 
يف النبات واحليوان، واأقول: اإن اهلل تعاىل قد جعله يف املخلوقات الأجل التمايز، 
اإذ لو كانت اأفراد االأنواع على �شورة واحدة يف كل نوع حل�شل من ذلك ا�شتباه 
يعلم  الرجل ال  نهايته، فكان  العامل ال تدرى  نظام  ون�شاأ عنه اختالل يف  بينها، 
ابنه وال زوجته وال هما يعلمانه، وال يعلم فر�شه، ويف ذلك من ف�شاد املعامالت 
ا يف النبات واحليوان وال  و�شياع احلقوق ما ال يخفى، ولي�ص هذا النامو�ص خا�شًّ
يف الفروع مع االأ�شول بل هو عام يف كل املوجودات، فال نرى �شيًئا ي�شابه �شيًئا 
كتابًا  ترى  فال  الب�شر  �شنائع  ال، حتى يف  اأم  فرعه  كان  �شواء  امل�شابهة  متام  اآخر 
ي�شابه كتابًا اآخر متام امل�شابهة، ولو ح�شل كامل التحري من �شانعهما يف اإكمال 
امل�شابهة باختيار اأوراقهما وطبعهما مبطبعة واحدة، وال ترى قدًحا ي�شبه قدًحا وال 
االأ�شباب  كامل  ال�شانع  حترى  ولو  امل�شابهة،  متام  اأخرى  حبة  ت�شابه  حبة خردل 
ا يظهر عند  ا جدًّ املف�شية اإىل متام امل�شابهة، بل ال بد من تباين هناك ولو كان خفيًّ
تدقيق النظر، وما ذلك اإال لطف من اهلل تعاىل الأجل التمايز كما قلنا، فالتباين 
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يف املوجودات هو نامو�ص وهبي من اخلالق �شبحانه ولي�ص بطبيعي كما تقولون، 
ياأتي  اأن  ا بني الفروع واالأ�شول فقد كان من حق الفرع  واإال فاإن نظر فيه طبيعيًّ
طبق اأ�شله ويرث جميع �شفاته وال يباينه يف �شيء اإال عند عرو�ص �شبب موجب، 
ولكن مهما اتفق من توحد االأ�شباب للم�شابهة ال تتم بني �شيئني اأ�شاًل، ال بني 
الفرع واأ�شله وال بني الفرعني املتحدين يف جميع اأ�شباب التكون، كمثل التواأمني 
تربيتهما توحيد  اللذين يولدان يف كي�ص واحد وم�شيمة واحدة، ثم يتحرى يف 
االأ�شباب التكوينية على غاية الدقة، فال بد من التباين بينهما، والتما�ص اأ�شباب 
وهمية للتباين حينئذ كما ن�شمعه عن بع�شكم ما هو اإال تع�شف بارد وخارج عن 
دائرة االإن�شاف، اإذا علمتم ذلك فنقول: ما املانع من اأن تباين الفروع لالأ�شول 
الذي اعتمدمت عليه يف تغري النوع وحتوله اإىل غريه على طول الزمان يكون حمدوًدا 
مبقدار ال يخرج النوع اإىل نوع اآخر، وبذلك املقدار تتم فائدة التمايز بني االأفراد، 
وفروع  تباينه يف �شفات،  النوع  االأول من  الفرد  فروع  قد جعل  اهلل  اأن  فيمكن 
يجري  الن�شب  �شل�شلة  من  اإىل حد حمدود  وهكذا  اأي�ًشا  اأ�شولها  تباين  الفروع 
ثم  اآخر،  نوع  اإىل  النوع  بها  يخرج  ال  درجة  اإىل  وال�شور  االأفراد  من  ماليني  يف 
يكر �شبحانه على الفروع فيعطيها �شور اأجدادها ال�شابقة وهكذا حتى يتم الدور 
الثاين ال�شتيفاء الفروع �شور اجلدود، ثم يعيد ذلك العمل يف الفروع التي جتيء 
العامل، ورمبا يتربهن  اأو ينق�شي هذا  النوع  بعد ذلك وهكذا حتى ينق�شي هذا 
هذا احلال لالأجيال االآتية بعدنا اإذا و�شلت الأيديهم �شور من ال�شور ال�شم�شية 
الأهل هذا الزمان، ثم قابلوا بينها وبني فروعها التي تكون يف اأيامهم، فيظهر لهم 
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تكرار �شور االأجداد الظاهرة للنظر يف فروعهم، ثم نقول: اإذا ت�شورنا ما يحدث 
من تكاثر ال�شور واالأ�شكال ب�شبب اأدنى تغري بني الفروع واأ�شولها جند اأن ال�شور 
تتكاثر كثرًيا يف تلك الكيفية التي قررناها وال تخرج النوع وال حتيله اإىل نوع اآخر 

الأنها حمدودة كما فر�شنا.

بني  وما  املاليني  من  االأر�ص  على  منه  يوجد  وما  االإن�شاين  للنوع  انظروا 
اأفراده من التباين الوا�شع كما بني الزجني والرومي، هل اأخر ذلك التباين �شنًفا 
منه عن النوع واأدخله يف نوع اآخر؟ كال.. وال ت�شتغربوا رجعة الفروع اإىل �شور 
االأجداد القدمية، فاإنكم قد قلتم مبثل هذا النامو�ص وهو نامو�ص »االأتافي�شم«، اأي: 
الرجوع اإىل اجلد، وي�شميه بع�شكم بالدور الوراثي اأو الرجعة، قلتم: اإن ال�شفات 
زجني  تزوج  اإذا  ما  كمثل  ذلك،  بعد  االأوالد  يف  تظهر  ثم  اأجيال  يف  تكمن  قد 
ن�شلها  بع�ص  يظهر يف  رمبا  اأجيال  بعد  ثم  مثلها،  بي�ًشا  اأوالدها  ياأتي  فقد  برومية، 
بع�ص اأوالد لهم ما كان يف جدهم الزجني من ال�شفات والتكوين، وكذلك يجري 

هذا النامو�ص يف الفوائد واالأخالق واالأمرا�ص.

وامللخ�ص اأن ما فر�شناه من حتدد التباينات بني الفروع واالأ�شول وتكرارها هو 
اأمر جائز الوقوع ال ترف�شه العقول، وقد ورد يف ال�شريعة املحمدية ما ي�شري اإىل رجوع 
�شور االأجداد يف الفروع، اإذ قد نقل عن �شاحب ال�شريعة - عليه ال�شالم - يف تف�شري 
 قوله تعاىل يف القراآن يف خطاب االإن�شان: ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ ]االنفطار/ 8[: 
اأن النطفة اإذا ا�شتقرت يف الرحم اأح�شرها اهلل تعاىل كل ن�شب بينها وبني اآدم، 
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و�شورها يف اأي �شبيه �شاء )كذا يف تف�شري ُروح البيان)، فما دام االحتمال قائًما 
يف نامو�ص التباينات يف اأن يكون حمدوًدا يف كل نوع اإىل درجة ال تخرج النوع 
ا، فبلوغه اإىل درجة ي�شري  اإىل نوع اآخر، وتعاد تباينات االأ�شول يف الفروع وهلم جرًّ
ا حتى يحيل النوع اإىل نوع اآخر هو اأمر مظنون فال يعتمد عليه،  بها التغري جوهريًّ
فقد �شقطت اأبهتكم يف تقرير هذا النامو�ص واإحالة تغري االأنواع به على املاليني 

من ال�شنني.

وامللخ�ص اأن هذا النامو�ص وهو التباين غري املحدود على زعمكم واإن كان 
جائًزا عقاًل والتغري به جائز اأي�ًشا، وكل داخل حتت ت�شرف القدرة االإلهية، ولكن 
اإىل  االأنواع  تغري  وهو  نتيجته  فح�شول  يقيني،  غري  مظنون  النامو�ص  ذلك  وقوع 
بع�شها يكون مظنونًا، فاأتباع حممد  ال يعبوؤون بهذا النامو�ص وال يعتربونه 
على  الدالة  �شريعتهم  ن�شو�ص  ظواهر  تاأويل  اإىل  ي�شطرون  فال  للن�شوء،  منتًجا 
اخللق، ووجود االأنواع م�شتقلة، بل يدومون على اعتقادهم باأنها وجدت باخللق، 
اإال اإذا فر�ص قيام دليل يقينّي قاطع يدل على خالفه، »وهيهات هيهات«، فحينئذ 

يجرون على القاعدة املتقدمة يف التاأويل للتوفيق بني الدليل العقلي والنقلي.

واأما نامو�ص االنتخاب الطبيعي فهو عندكم مبنزلة نتيجة للنوامي�ص الثالثة 
املتقدمة، فنتاجه عنها يكون مظنونًا، وبعد ت�شليم ح�شوله يقال: ميكن اأن يكون 
هذا مع وجود االأنواع بطريق اخللق، باأن يكون قد وجد اأواًل االأدنى منها، ثم وجد 
االأرقى م�شتقالًّ غري نا�شئ عن االأدنى فتنازع البقاء مع االأدنى واأباده، ثم وجد 
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ا، اإىل اأن و�شل احلال اإىل االأنواع  اأرقى من الثاين م�شتقالًّ ونازعه واأباده، وهلم جرًّ
االأح�شن  اأن وجود  فقد ظهر  نوع،  نا�شًئا عن  نوع  اأن يكون  بدون  االآن  املوجودة 
ا للن�شوء، بل ميكن اأن يكون مع اخللق وا�شتقالل  واالأن�شب االآن لي�ص الزًما خا�شًّ

االأنواع، فح�شوله ال يدل على الن�شوء.

وامللخ�ص اأنه ميكن تقرير هذه النوامي�ص االأربعة مع القول باخللق وا�شتقالل 
اأنواًعا  الدنيا، ثم خلق  االأنواع  اأواًل  اأن اهلل تعاىل خلق  يقال: ميكن  باأن  االأنواع، 
اأرقى منها م�شتقلة لي�شت نا�شئة عنها، ثم اأباد االأوىل باأ�شباب كونية وتنازع البقاء 
مع الثانية، ثم وثم حتى بلغ احلال اإىل هذه االأنواع املوجودة االآن، وهي اأح�شن 
واأن�شب من جميع ما مر من االأنواع، فهذه احلال ت�شمنت نامو�ص التنازع وبقاء 
ل�شفات  الفروع  اإرث  �شبحانه  اأجرى  قد  اأي�ًشا  ذلك  ومع  واالأن�شب،  االأح�شن 
االأ�شول ومباينة الفروع لالأ�شول يف �شفات اأخرى، ولكن ذلك التباين اإىل حد 
وهذه  قلنا،  كما  التمايز  وحكمته  اآخر،  نوع  اإىل  النوع  يحول  ال  بحيث  حمدود 
اأن  امل�شاهدان، مع  والتباين  االإرث  الباقيني وهما  النامو�شني  احلال قد ت�شمنت 
االأنواع قد وجدت باخللق واال�شتقالل عن بع�شها، واكت�شافاتكم اجليلوجية ال 
تنايف �شيًئا من هذا التوجيه، فهل عندكم دليل على امتناعه؟ كال ثم كال، وبعد 
جميع ما تقدم ال يكون الن�شوء راجًحا على اخللق يف نظر العقل، بل هما على 
حد �شواء، فكل منهما حمتمل جائز داخل حتت ت�شرف القدرة االإلهية، وبهذا 
اأتباع  بل هو م�شكوك، ولكن  العقل  نظر  اأي�ًشا يف  لي�ص مظنونًا  الن�شوء  اأن  تبني 
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حممد  يرجحون عليه القول باخللق وا�شتقالل االأنواع، ويجزمون به لظواهر 
ن�شو�ص �شريعتهم، واأنتم ال داعي لكم اإىل ترجيح الن�شوء واجلزم به بعدما اأظهرت 
لكم منزلته من الثبوت. هذا.. وبعد ما تقدم اإذا مل يثبت الن�شوء فال يبنى عليه 

ا�شتقاق االإن�شان والقرد من اأ�شل واحد كما تزعمون.

الإن�شان مل ي�شتق هو والقرد من اأ�شل واحد

 وقولكم اإنه مبقت�شى م�شابهته للقرد ال ميتنع اأن يكون قد ا�شتق هو واإياه من 
اأ�شل واحد �شبهة يف غاية ال�شقوط؛ الأن امل�شابهة ال�شورية ال توجب هذا االأمر 
اأنها  اأقل من  وال تقت�شيه كما هو ظاهر، واإن قلتم: نعم هي ال توجبه، ولكن ال 
حتدث الظن به، قلت: اإن اأتباع حممد  ال يعتمدون الظن يف باب االعتقاد، 
اأن تلك امل�شابهة يعار�شها  وال يعتربونه معار�ًشا لظواهر ن�شو�ص �شريعتهم، على 
اأمر يدفع ما اأحدثته من الظن، وهو اأننا نرى االإن�شان يف اأول والدته يف غاية من 
ال�شعف عقاًل وج�شًدا، ال يقدر على م�شي وال جلو�ص بنف�شه، وال اأدنى حركة 
ج�شدية تكون منتظمة، وهو يف غاية البالدة والبله، ال يدري ما هو حميط به، وال 
يعرف االأر�ص من ال�شماء، وال النار من املاء، فال يتجنب موؤذًيا، وال يختار نافًعا، 
اإليه، ثم بعد  اأمه، فتعاجله االأيام حتى يهتدي  ياأخذ ثدي  حتى ال يدري كيف 
القوة واالإدراك  اأخذ يرتقى يف  نراه قد  كل ذلك ال�شعف وجميع تلك البالدة 
حتى بلغ درجة فيهما مل تكن منتظرة منه فيما لو قي�ص على بقية احليوانات التي 
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تكون عند والدتها اأقوى منه حااًل ج�شًدا واإدراًكا، وهذه احلالة من اأعجب اأعمال 
اخلالق ، ودليل �شاطع على عظمة قدرته يف ترقية اأ�شعف حيوان واأبلده اإىل 
ا جباًرا يقتلع ال�شخور وي�شيد املباين الهائلة  درجة مل يلحقه فيها الحق، فيغدو قويًّ
بعد اأن كان يف غاية ال�شعف والعجز، وي�شبح عاملًا مدقًقا وفيل�شوًفا حمقًقا بعدما 
حيوانات  ويقهر  واإدراكه  بقوته  ويت�شلط  ال�شماء،  البالدة  تلك  مغمو�ًشا يف  كان 
البحار ووحو�ص القفار وحملقات االأطيار وي�شبط نظامات ال�شمو�ص واالأقمار، وهو 
اإما مقر بخالقه الواحد القهار، واإما منكر له اأ�شد االإنكار، واأما القرد فهو ِمْثل غالب 
م�شاعدة  يف  حينئذ  الكافية  للحركة  توؤهله  القوة  من  نوع  على  يولد  احليوانات، 
اأمه البهيمة على تربيته، وعنده من االإدراك مقدار لي�ص عند طفل االإن�شان منه 
اأثر، فيهتدي اإىل غذائه املعد له فيلتقم ثدي اأمه بدون تلك املعاجلة التي تعاجلها 
يتاأهل فيها طفل  اأقرب مدة ال  النافع، ويف  اأم االإن�شان، ويجتنب املوؤذي ويختار 
االإن�شان للجلو�ص على اإليته يقوى هو على ال�شعي يف جانب رزقه، ويتم اإدراكه 
الأعمال حياته مبقدار يجعله مبنزلة الكبري من بني نوعه، وهو مل يزل »ق�شة«؛ اأي: 
ا هو والقرد من  جرًوا �شغرًيا، ف�شتان ما بينه وبني االإن�شان، فلو كان االإن�شان م�شتقًّ
اأ�شل واحد ومرتقًيا عنه لكان من حقه اأن ال يكون يف تلك احلالة التي ذكرناها 
فيه، فال يكون عند والدته دون القرد الذي ترقى هو عنه، اإذ يقال: ما ال�شبب يف 
ذلك االنحطاط يف القوة واالإدراك يف طفل االإن�شان مع اأن �شريكه يف اال�شتقاق 
من اأ�شل واحد الذي ترقي هو عنه نراه اأكمل منه فيهما؟ ولو قيل: اإنه ترقى عن 
�شريكه يف ح�شن ال�شورة وانحط عنه يف القوة واالإدراك الأ�شباب اأوجبت ذلك، 
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قلنا: فما الذي اأكملهما له عند الكرب ورّقاه فيهما على القرد بكثري، فاحلق اأن هذا 
مما يوهن كل الوهن قولكم با�شتقاق االإن�شان والقرد من اأ�شل واحد اإذا مل نقل 
اإنه يبطله، فاإذا تاأملتم اأيها املاديون بعني االإن�شاف ظهر لكم اأن امل�شابهة ال�شورية 
بني االإن�شان والقرد ال تقاوم هذا الفرق العظيم الذي �شرحناه لكم بينهما، هدانا 

اهلل تعاىل واإياكم ملا فيه ال�شواب.

فهذا ما اأردت االآن اإيراده عليكم، وهو كاف يف بيان اأن دالئلكم يف الن�شوء 
خا�شوا  قد  اأخ�شامكم  راأيت  وقد  املحمدية،  ال�شريعة  ن�شو�ص  تعار�ص  ال  ظنية 
معكم يف اأبحاث ال حاجة لنا فيها، فاأنكروا عليكم تغري االأنواع، وقمتم تربهنونه 
حتى بتغريها ال�شناعي، واأنكروا وجود احللقات بني نوع ونوع اآخر تزعمون اأنه ن�شاأ 
عنه، فقلتم: اإن احللقات قد وجدت يف البع�ص، ومنيتم اأنف�شكم باأنها �شوف توجد 
الباقي، وكل ذلك خرب يحتمل ال�شدق والكذب،  باالكت�شافات اجليلوجية يف 
فمن منا رافق اجليلوجيني يف اكت�شافاتهم و�شاهد تلك احللقات؟ ف�شبحان العليم 
بحقيقة االأمر، على اأنه لو ثبت فال يزال االحتمال حا�شاًل يف اأنها اأنواع م�شتقلة 
كما قدمنا، فبقيت اأدلتكم مظنونة، فباالخت�شار ال داعي لنا اإىل اخلو�ص معكم 
فيما خا�شت فيه اأخ�شامكم، ويكفينا ما قررناه العتماد ظواهر الن�شو�ص ال�شرعية، 
اعتمدمتوها،  التي  االأدلة  تلك  قيمة  الأريناكم  ذلك  معكم يف  اخلو�ص  اأردنا  ولو 
اأ�شا�شها الوهم واأركانها الفرو�ص، واإن وفق اهلل تعاىل كتبت يف  اأن  واأظهرنا لكم 

ذلك املو�شوع ما ي�شفي الغليل.
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التوفيق بني ما ورد يف ال�شريعة وقول الطبيعيني

ظواهر  من  ظاهر  اإال  هما  ما  االإن�شان  وعقل  احلياة  اإن  قولكم  ثم  هذا.. 
تفاعل اأجزاء املادة املتحركة وعنا�شرها املمتزجة، واإن يكن اأ�شل املادة خالًيا عن 
اإال بالكم،  احلياة واالإدراك، واأن عقل االإن�شان ال يخالف عقول بقية احليوانات 
وال يخالفها يف الذات واحلقيقة، فجميع ذلك ميكن انطباقه على ما يف ال�شريعة 
االإ�شالمية، اأما احلياة فقد عرفها اأتباع حممد  باأنها �شفة وجودية زائدة على 
نف�ص الذات، مغايرة للعلم والقدرة، م�شححة الت�شاف الذات بهما )كذا يف ُروح 
البيان، ومثله يف الرازي)، فهم اإذا عر�ص عليهم كالمكم هذا يف احلياة من اأنها 
ظاهر من ظواهر تفاعل اأجزاء املادة اإىل اآخره يقولون: اإن احلياة عندنا �شفة عر�شية 
ال مادة، فهذا الظاهر الذي تقولون باأنه احلياة �شفة عر�شية، فال مانع من اأن تكون 
احليوان  يقولون: حدوثها يف    اأتباع حممد  ولكن  الظاهر،  هذا  هي  احلياة 
بخلق اهلل تعاىل ال كما تقولون باأنها حدثت بحركة اأجزاء املادة التي تزعمونها بال 
دليل كما تقدم، واإن كان من اجلائز اأن تكون تلك احلركة موجودة اأي�ًشا مبح�ص 
خلق اهلل تعاىل، وت�شبب عنها ذلك الظاهر الذي هو احلياة، كعادته تعاىل يف اإنتاج 

امل�شببات عن االأ�شباب.

الوقف  اختار  فبع�شهم   ، اأتباع حممد  فيه  اختلف  فقد  العقل  واأما 
عن �شرح حقيقته الأنه قال هو من املغيبات التي مل ي�شرحها لنا ال�شرع، فاالأوىل 
واالأدب الكف عن اخلو�ص فيه، وعلى هذا فمهما قلتم يف تف�شريه مما ال ينايف �شيًئا 
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تف�شريكم  اإن  يقولون لكم:    فاأتباع حممد  املحمدية  ال�شريعة  ن�شو�ص  من 
حمتمل ال�شحة ال مانع اأن يكون هو ال�شواب، فقولكم اإنه ظاهر من ظواهر تفاعل 
اأجزاء املادة ميكن اأن يكون �شوابًا، ولكن ذلك الظاهر حدث بخلق اهلل تعاىل ال 
كما تقولون من اأنه حدث مبح�ص تلك احلركة، وبع�شهم خا�ص يف تف�شري العقل، 
واأقوال جلهم متطابقة على كونه عر�ًشا، وجلها اأنه من قبيل العلوم، اأي ملكة تدرك 
بها العلوم النظرية، وقول بع�شهم اإنه نور، وكذا ورد يف بع�ص االآثار االأحادية )كما 
يف اأدب الدين للماوردّي) يريد اأنه نور معنوي، فال يخالف اأنه من جن�ص العلوم، 
ومنهم من قال اإنه جوهر، وقد رد هذا القول )كذا يوؤخذ من عبد ال�شالم وحا�شية 
االأمري عليه)، هذا كله يف العقل الغريزي، اأما العقل املكت�شب الذي هو نتيجة 
العقل الغريزي فهو نهاية املعرفة و�شحة ال�شيا�شة واإ�شابة الفكرة )كذا يف اأدب 
الدين للماوردّي)، فعلى هذا فمن الوا�شح اأنه ال منافاة بني قول جل من خا�شوا 
يف تف�شري العقل الغريزي وبني قولكم، اإذ اإن القولني متفقان على اأنه عر�ص، فاإذا 
قيل الأتباع حممد  عند جريهم على هذا القول: اإن ذلك العر�ص هو ظاهر 
من ظواهر تفاعل اأجزاء املادة فال مانع مينعهم اأن يقولوا: ميكن اأن يكون هو هو، 
وذلك الظاهر الذي هو يح�شل به االإدراك للعلوم، لكن وجوده ووجود االإدراك به 
مبح�ص خلق اهلل تعاىل، فال ينايف ذلك عقائدنا، واأنتم حينئذ ما بينكم وبينهم اإال 
اأن تقولوا اإن ذلك الظاهر حدث بخلق اهلل تعاىل، واأما قولكم: اإن عقل االإن�شان 
ال يخالف عقول احليوانات اإال بالكم، وال يخالفها يف الذات واحلقيقة، فهو اأي�ًشا 
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ال ي�شادم �شيًئا من ن�شو�ص ال�شريعة املحمدية املعتمدة يف االعتقاد، اإذ غاية ما 
تفيده تلك الن�شو�ص اأن االإن�شان قد خ�ص بالعقل عن �شائر احليوانات، وبه كلف 
اأم ال فلم يرد يف  واأما كونه مغايًرا الإدراكها يف الذات واحلقيقة  بال�شرائع دونها، 
اإذا �شئلوا عن    فاأتباع حممد  تلك الن�شو�ص ما هو ت�شريح ب�شيء منهما، 
معي�شتها  لتدبري  اأعطيته  الذي  احليوانات  اإدراك  يكون  اأن  مانع  ال  يقولون:  هذا 
وعقل االإن�شان هما من مقولة واحدة هي عر�ص من االأعرا�ص يح�شل بخلق اهلل 
تعاىل، ولكنه قد زاد حتى بلغ يف االإن�شان درجة توؤهله ال�شتنباط العلوم والتمييز 
بني االأخالق احلميدة وغريها، واال�شتح�شال على بقية ما يتميز به االإن�شان عن 
و�شميت عقاًل  ال�شرعي،  للتكليف  اأهاًل  التي جتعله  الدرجة هي  احليوان، وهذه 
الأنها تعقله عن ارتكاب خالف ال�شواب، فالقول باأن العقل االإن�شاين ال يخالف 
اإدراك احليوانات اإال بالكم ال ينايف الدين االإ�شالمي، وهو قابل لالنطباق عليه، 
وعلى هذا فجميع ما يرد يف ال�شريعة من تعظيمات عقل االإن�شان من نحو اأنه نور 
ومدار التكليف وغري ذلك فاإمنا هي تعظيمات لتلك الدرجة ال�شامية من االإدراك 

ال ل�شيء مغاير الإدراك احليوانات يف اأ�شل احلقيقة، واهلل اأعلم.

واأما اإنكاركم لبقية امل�شائل التي وجدمتوها يف ال�شريعة املحمدية ال دليل 
عليها يف علومكم اأو اأنها مرفو�شة فيها، فقد ورد لنا معكم من املباحث ما قد اأجنز 
الكالم يف بع�شها، واأنا اأنبه على ذلك فيما �شياأتي، والباقي منها �شاأبني لكم حتقيق 
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اأنه ال يوجد منه ما ترف�شه العقول بل كل  الكالم فيه بعون اهلل تعاىل، واأريكم 
منطبق على قواعد العقل ال�شليم، فا�شتمعوا ما اأقول:

اأوجدها  الذي  واأن  معدومة،  كانت  اأن  بعد  حدثت  العامل  مادة  اأن  اأما 
بعد العدم وكون منها اأنواع الكائنات على هذا النظام هو االإله، واأنه قادر على 
خلق  تعاىل  اهلل  واأن  العدم،  بعد  اأوجدها  كما  الوجود  من  واإعدامها  مال�شاتها 
االإن�شان نوًعا م�شتقالًّ عن بقية احليوانات وخلق اأنثاه، واأ�شكنهما يف دار ت�شمى 
اجلنة، ثم اأهبطهما اإىل االأر�ص ملخالفتهما ما نهاهما عنه، واأن جميع ما يحدث يف 
هذا العامل فهو بق�شاء اهلل تعاىل وتقديره، اأي اأنه يعلمه ويريده ويربزه اإىل الوجود 
بقدرته، واأن جميع ما يق�شيه فهو بخلقه يوجد ويكون، ال خالق �شواه، واأنه واإن 
اخلالق  فهو  الثانية،  تن�شاأ عن  االأوىل  باالأ�شباب، وجعل  امل�شببات  ربط  قد  يكن 
تاأثريها  اإمنا وجد  االأ�شياء  امل�شبب، وجميع  بخلق  ويعقبه  ال�شبب  يخلق  للثنتني، 
امل�شاهد لنا بخلقه واإيجاده، وال �شيء يوؤثر بطبعه اأو بقوة اأودعت فيه، واأنه �شبحانه 
موجود قدمي دائم، ي�شتحيل عليه العدم، واحد اأحد يف ذاته و�شفاته، غني عن 
كل ما �شواه، مفتقر اإليه جميع ما عداه، ال ي�شبه �شيًئا من جميع املوجودات وال 
ي�شبهه �شيء منها، مريد اأمت االإرادة، عامل اأكمل العلم، يعلم ما كان وما يكون وما 
هو كائن، ال يعزب عن علمه �شيء، قادر على كل �شيء من اجلائز العقلي مهما 
كان عظيًما ج�شيًما، حي مت�شف ب�شفات الكمال التي تليق به، منزه عن �شفات 
النق�شان، فهذه امل�شائل قد تقدم يف املباحث التي ب�شطتها لكم ما فيه الكفاية يف 
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الكالم عليها؛ الأن منها ما اأقمت لكم برهانًا على حتققه وثبوته، وذلك كحدوث 
املادة، ووجود االإله �شبحانه، وات�شافه ب�شفاته، ومنها ما وفقت بينه وبني ما يعار�شه 
من علومكم، وذكرت لذلك توجيًها موافًقا، اأو هديتكم اإىل الطريق الذي ب�شلوكه 
ال ت�شادمون الدين االإ�شالمي م�شادمة توجب رف�ص اعتقاده، والذي مل اأ�شرح 
به من ذلك فقد يوخذ من املباحث املتقدمة باأدنى تاأمل، ويوجد ب�شط الكالم 

عليه يف كثري من الكتب االإ�شالمية فلريجع اإليه من يريد.

امل�شائل التي اأنكرها الطبيعيون من ال�شريعة املحمدية

ي�شمى  فوقنا، وخلق ج�شًما كبرًيا  �شبع �شماوات  تعاىل خلق  اأن اهلل  واأما 
ا فوق تلك ال�شماوات، وج�شًما اأكرب منه فوقه ي�شمى عر�ًشا، واأن بيننا وبني  كر�شيًّ
وج�شًما  لوًحا  ي�شمى  كبرًيا  ج�شًما  خلق  واأنه  عظيمة،  م�شافات  االأج�شام  تلك 
اآخر ي�شمى قلًما الإثبات ما يكون وت�شطريه، ال عن حاجة اإىل ذلك، واأنه يجري 
نعيم االإن�شان يف دار خلقها ت�شمى اجلنة، وعذابه يف دار ت�شمى جهنم، يدخلهما 
الب�شر بعد خراب عامل االأر�ص وال�شماوات وبعثهم بعد املوت، فاأقول: اأنتم واأتباع 
االأفكار يف  تتيه  الذي  ال�شا�شع  البعد  وهو  املمتد،  باخلالء  تقولون    حممد 
�َشَعته، ثم اأنتم تقولون: اإن ال�شم�ص والكواكب قائمة يف الفراغ ال�شا�شع بنامو�ص 
اجلاذبية، ويف اأقوال بع�ص اأتباع حممد  ما يوافق قولكم هذا يف اأن ال�شم�ص 
والكواكب لي�شت مركوزة يف ال�شماء بل هي قائمة يف الفراغ، وفلكها هو مدارها 
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فيه كما تقدم، فما املانع من اأن يكون وراء تلك الكواكب يف ذلك البعد ال�شا�شع 
قد خلق اهلل تعاىل تلك االأج�شام املذكورة وهي ال�شماوات ال�شبع )وكونها غري 
العربي) بن  بكر  اأبو  وهو  تقدم،  اأتباع حممد كما  بع�ص  قول  يجري على  مرئية 
واأقامها هناك بقدرته �شبحانه،  والعر�ص والكر�شي واللوح والقلم واجلنة وجهنم، 
�شواء اأقامها بنامو�ص من النوامي�ص التي ي�شعها يف نظام خملوقاته اأم بغري نامو�ص، 
اإذ هو قادر على ذلك ح�شب اعتقاد اأتباع حممد  من اأن النوامي�ص اأ�شباب 
عادية، كما اأقام ال�شم�ص والكواكب يف الفراغ التي هي فيه، ثم اجلميع بعيد عنا 
اأدركناه من عظمة ذلك االإله  بينها م�شافات كذلك، وما  مب�شافات �شا�شعة كما 
عليه،  ذلك  من  �شيء  عنه  يبعد  ال  ن�شاهدها  التي  م�شنوعاته  قدرته يف  وعظمة 
فكل ذلك جائز ممكن ال يحيله العقل، وقدرة االإله �شاحلة لتعلقها باإيجاده، وعدم 
اأخرى ال يقت�شي عدمه، ومن تقرير  اأو بو�شائط  اإدراكه بحوا�شكم  اإىل  و�شولكم 
هذا املقام يظهر اأنه ال مانع اأي�ًشا من وجود �شبع اأر�شني كما ورد يف بع�ص ن�شو�ص 
ال�شريعة املحمدية، وتكون االأر�شون ال�شتة قائمة يف الفراغ الذي فيه اأر�شنا و�شائر 
الكواكب، وال مانع من ا�شتمالها على عوامل كما تظنون اأنتم يف ا�شتمال الكواكب 
على ذلك، واإن قلتم: اإننا مل نرها بالنظارات املكربة، قلت: يحتمل اأنها لي�شت 
اأنكم راأيتموها وح�شبتموها يف عدد الكواكب  منرية ت�شلح للروؤية بها، ويحتمل 
القائمة يف الفراغ، واإن قلتم: �شلمنا اأن جميع ذلك جائز احل�شول، ولكن ما الدليل 
على اأن ذلك حا�شل بالفعل، وما الذي حمل اأتباع حممد  على القول به؟ 
قلت: الذي حملهم على ذلك وهو دليلهم عليه ن�شو�ص �شريعتهم ال�شريحة يف 
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ا عن ر�شولهم ، وهو  وجود تلك االأج�شام، وهي ن�شو�ص واردة وروًدا قطعيًّ
ال�شادق يف جميع ما يخرب به؛ الأنه مع�شوم عن الكذب لثبوت ر�شالته من عند 
اهلل  خلق  ومِلَ  قلتم:  واإن  اأتباعه،  عند  قامت  التي  القاطعة  بالرباهني  تعاىل  اهلل 
التي  العوامل  وبقية  واالأر�ص  الكواكب  خلق  كما  قلت:  االأج�شام؟  هذه  تعاىل 
ت�شاهدونها، فهو اأعلم بحكمة خلق اجلميع، وهو فاعل خمتار، ال ي�شاأل عما يفعل، 
وقد قدمت لكم فيما �شبق الربهان على ق�شور العقول عن االإحاطة باإدراك جميع 
اأ�شرار اأعماله �شبحانه فارجعوا اإليه، وقد ذكر اأتباع حممد   حكًما واأ�شراًرا 
خللق تلك االأج�شام يطول بنا ال�شرح اإذا ب�شطناها، فارجعوا اإىل كتبهم اإذا �شئتم.

وجود املالئكة واجلن ل ينايف العقل

على  قادرة  املالئكة  ت�شمى  نورانية  اأج�شاًما  خلق  االإله  ذلك  اأن  واأما 
ق�شرية  مدة  يف  واالأر�ص  ال�شماوات  بني  التي  امل�شافات  تقطع  واأنها  الت�شكل، 
ا، واأنها متر اأمامنا وال نراها، واأنها تفعل اأفعااًل تعجز عنها القوى الب�شرية، واأن  جدًّ
ال�شماوات مملوءة بها، كما اأنه اأوجد اأج�شاًما اأخرى ت�شابه املالئكة املذكورين يف 
بع�ص خوا�شهم من نحو االقتدار على الت�شكل واالحتجاب عن االأب�شار وقدرتها 
على اأفعال عظيمة، ولكنها تخالفهم يف اأنها لي�شت ُنورانية مثلهم اإىل اآخر ما مر، 
بتلك  اأج�شاًما  تعاىل خلق  اهلل  اأن  املانع  ما  فاأقول:  ا،  ِجنًّ االأج�شام  هذه  وت�شمى 
ا، وميكن  ت�شمى جنًّ تقدم  فيما  نظريها  اأخرى  واأج�شاًما  ت�شمى مالئكة  اخلوا�ص 
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اأن تكون مادتها كمادة االأثري الذي تقولون باأنه مالئ الكون ومل تروه اأو كمادة 
الهواء، كونها اهلل تعاىل وجمع اأجزاءها بكيفية جتعلها �شاحلة لتلك اخلوا�ص التي 
ذكرت لها، كما كون احليوان من العنا�شر اجلمادية بكيفية اأك�شبته احلياة وجميع 
مما ذكر،  �شيء  للعنا�شر  يكن  اأن مل  بعد  واحلركة وغري ذلك  االإدراك  قواها من 
فيحتمل اأن عدم روؤيتنا اإياها ل�شفافتها اأو لطافتها كالهواء واالأثري، على اأن االأمر 
ا على اعتقاد اأتباع حممد  باأن الروؤية مبح�ص خلق اهلل تعاىل كما مر  ظاهر جدًّ
تقريره لكم، واقتدارها على الت�شكل مع اأنه جائز عقاًل داخل حتت ت�شرف قدرة 
اهلل تعاىل، ميكن توجيهه باأن اهلل تعاىل كون تلك االأج�شام على كيفية يقتدرون 
اأو نظري ذلك وتكثيفها وتكوينها على  اأو االأثري  بها على تناول كمية من الهواء 
لالأب�شار  فيظهرون  ثوبه،  اأحدنا  يلب�ص  كما  يلب�شونها  ثم  يريدونها،  التي  ال�شورة 
الب�شر عليها من حتويالت  اأقدر اهلل  التي  الكيماوية  ال�شورة ويف االأعمال  بتلك 
االأج�شام اإىل بع�شها، كتحويل الكثيف لطيًفا وبالعك�ص ما يقرب فهم ما قررناه 
اإىل العقول، وحيث اإن ت�شكل تلك االأج�شام كيفما كان، م�شند اإىل عظمة قدرة 
اهلل تعاىل الذي تده�ص اأعماله االأفكار فيما اأعطاه للحيوان والنبات من اخلوا�ص 

فال غرابة فيه اأ�شاًل.

اأج�شام لطيفة،  اأنها  الب�شرية مع  القوى  اأعمااًل تعجز عنها  اأنها تعمل  واأما 
فبعد النظر اإىل اأعمال الرياح التي تقلع االأ�شجار العظيمة، واأعمال قوة الكهربائية 
املالئكة  اأعمال  غرابة يف  فال  الرجال،  األوف  عنها  تعجز  التي  االأثقال  جتر  التي 
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يعد ذلك  الذي ال  تعاىل  يقدرهم على ذلك هو اهلل  الذي  اأن  �شيما  واجلن، ال 
بالن�شبة اإىل عظمة قدرته �شيًئا �شعًبا، واإذا نظرنا اإىل اأن بع�ص النا�ص يك�شر بقوة 
اأخرًيا اإىل خمه  اأع�شابه التي تنتهي  ذراعه احلديد، وما هي قوة ذراعه اإال عمل 
اللطيف النحيف الذي هو مبداأ احلركة كما تقولون، وهو ال يحتمل اأدنى م�شادمة 
تعدمه  قد  اإليه  الالزم  القدر  على  زائدة  دم  نقطة  �شعود  بل  غريب،  ج�شم  من 
وتعدم �شاحبه احلياة، ظهر لنا اأن اهلل تعاىل قادر على اإعطاء اللطيف قوة ال توجد 

يف ال�شلب الكثيف، �شبحانه من قادر قاهر.

واأما كون املالئكة يقطعون امل�شافات ال�شا�شعة بني تلك االأج�شام ال�شماوية 
ا، فاأقول: ال مانع منه عقاًل؛ الأن �شرعة احلركة لي�شت حم�شورة  مبدة ق�شرية جدًّ
بحدٍّ حمدود، وهذا النور تزعمون اأنه ي�شل اإلينا من ال�شم�ص التي بيننا وبينها ما 
ينوف عن ت�شعني مليون ميل يف مقدار ثماين دقائق وك�شور، واإن قلتم: اإن النور 
عندنا حركة وعر�ص، قلت: يف علومكم الطبيعية اأن اجل�شم ال�شاقط اإىل االأر�ص 
يف اأول ثانية من �شقوطه تكون �شرعته �شتة ع�شر قدًما وك�شوًرا، واإذا كان �شقوطه 
اأربعمائة وخم�شني قدًما وك�شوًرا، ثم  الثانية  ال�شم�ص تكون �شرعته يف تلك  اإىل 
اإن اجل�شم ي�شقط يف اأي عدد كان من الثواين ما ي�شاوي مقدار ما ي�شقط يف اأول 
ثانية م�شروبًا يف مربع ذلك العدد من الثواين، فبالتاأمل يف هذا النامو�ص يعلم ما 
تبلغه �شرعة حركة االأج�شام من العظمة التي يحتار فيها الفكر، وهذا جنم امل�شرتي 
على ما يف علوم الهيئة عندكم يجري ثالثني األف ميل يف ال�شاعة، اأي اأ�شرع من 
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كلة مدفع ثمانني مرة، فيجري ت�شعة اأميال، كلما تنف�ص االإن�شان، و�شرعة اأجزائه 
دقيقة، وهو  مياًل كل  و�شتون  و�شبعة  اأربعماية  دورانه على حموره  اال�شتوائية يف 
اأكرب من اأر�شنا باألف واأربعماية مرة على ما يقول الفلكيون منكم ومن غريكم، 
فاالإله الذي جعل اجل�شم الكثيف العظيم يقطع تلك امل�شافة ال�شا�شعة يف تلك 
اأن يجعل امللك يقطع تلك امل�شافات يف مدة  املدة اجلزئية، ال يبعد على قدرته 
ا، واإن كانت هذه امل�شافات اأكرث بكثري من امل�شافة التي يقطعها امل�شرتي،  قليلة جدًّ
االإله  باأن قدرة ذلك  العقل  يقنع  الكوكب  ال�شحيح يف �شري ذلك  النظر  ولكن 
الذي �شريه ذلك ال�شري �شاحلة الأعظم ما يكون من جن�ص هذا العمل، ال �شيما 
ونامو�ص االأج�شام ال�شاقطة قد بني عظمة �شرعة حركة االأج�شام، واإن قلتم: اإن �شري 
امل�شرتي بوا�شطة اجلاذبية على ما هو مف�شل يف علومنا، وكذلك �شرعة االأج�شام 
اأعمااًل  اإليها  ال�شاقطة، قلت: وما هي تلك اجلاذبية التي تطنطنون بها وتن�شبون 
عظيمة يف الكائنات؟ واأنتم ال تعلمون حقيقتها، وما املوجب لقيامها يف االأج�شام، 
وال تقدرون على االإف�شاح عن ذلك، غاية ما يكون اأنكم قلتم بها لتعليل احلوادث 
التي حريت عقولكم من نحو النظام ال�شم�شي وغريه، وعلى ت�شليم ثبوتها فمن 
يف  العظيمة  االأعمال  تلك  عنها  واأن�شاأ  االأج�شام  خا�شة  وجعلها  اأوجدها  الذي 
الكائنات، اأغري االإله الذي اأبدع اخللق من العدم وو�شعه على اأمت نظام واأ�شمى 
حكم؟ فاإذا كان ذلك االإله قادًرا على اإيجاد مثل هذه اجلاذبية، واإحداث تلك 
االأعمال عنها، فال يعجز اأن يجعل امللك يقطع تلك امل�شافات يف مدة وجيزة، اإما 
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بنامو�ص و�شعه فيه، واإما بغري نامو�ص، فالكل جائز عقاًل، وقدرته العظيمة �شاحلة 
الأي كان.

فهم خلق من  ا�شتغراب يف ذلك،  فال  باملالئكة  مملوءة  ال�شماء  واأما كون 
جملة خملوقات اهلل تعاىل، اأ�شكنهم تلك ال�شماوات كما اأ�شكن عوامل االأر�ص 
يف االأر�ص، وكما اأ�شكن املاليني من احليوانات املكر�شكوبية يف نقطة من املاء، ال 
حرج على قدرته يف اأعظم عظيم واأدق دقيق، وعلى زعمكم كثري من الفلكيني 
منكم ومن غريكم اأنه يوجد يف الكواكب عوامل ذات اأعمال كاالإن�شان، ي�شتدلون 
كفتح  الكواكب  تلك  يف  اأعمالها  اآثار  من  املكربة  بنظاراتهم  يتخيلونه  مبا  عليها 
الطرق وحفر الرتع واأمثال ذلك، اأمور ت�شخ�ص لنا املثل اجلاري اأن رجاًل وقف 
اآخر: ما فيهم  له  اأبي، فقال  املقابر وقال: »كل هوؤالء االأموات كانوا عبيد  على 
من يكذبك«، فما ا�شتغرابكم من وجود املالئكة يف ال�شماوات وملئهم لها بعد 
هذا البيان، واإن قلتم اأي�ًشا: ما دليل اأتباع حممد  على جميع ما تقدم من 
ثبوت املالئكة واجلن، وثبوت تلك اخلوا�ص فيهم، وملء املالئكة لل�شموات، قلت 
اأي�ًشا: دليلهم على جميع ذلك الن�شو�ص التي ينطق بها الر�شول - عليه ال�شالة 
وال�شالم - وهو ال�شادق امل�شدق لثبوت ر�شالته بالرباهني القاطعة القائمة لديهم، 
وهو الذي حملهم على االعتقاد بذلك، وهو جائز عقاًل ال ي�شتلزم حمااًل، فاآمنوا 

به من دون تاأويل.



العلم والإميان
329329

وح وح�شول البعث ل ينايف العقل وجود الرُّ

واأما اأن لالإن�شان نف�ًشا ت�شمى روًحا وهي غري ج�شده، واأن لها تعلًقا بج�شده 
بعد  باقية  الروح  تلك  واأن  املوت،  يحله  عنه  تنف�شل  وعندما  حياته،  عنه  ين�شاأ 
انفكاكها عنه تدرك وتلتذ وتتاأمل، واأن االإن�شان بعد حلول املوت فيه وفنائه يعيده 
وح به، ويثيبه على اأعماله اخلريية التي عملها يف مدة  االإله �شبحانه ويعيد تعلق الرُّ
حياته يف االأر�ص، اأو يعذبه على اأعماله ال�شرية هناك، واأن الذي يقوم فيه اللذة 
واالأمل عند تعلق الروح باجل�شد وقيام احلياة فيه هو جمموع الروح واجل�شد، واأن 
لبقية احليوانات اأرواًحا مثل االإن�شان، وعندها من االإدراك ما يكفي لتعي�شها، اأو 
لي�ص عندها من االإدراك والعقل مثل ما عند االإن�شان، فلذلك كلف بعبادة االإله 
�شبحانه دونها، فاأقول: اإذا اأبيتم الت�شديق مبا ذكر، حيث مل تو�شلكم علومكم اإال 
اإىل هذا الهيكل االإن�شاين، وال تعلمون وراءه �شيًئا من نحو الروح، وكذلك يف 
بقية احليوانات، فاعلموا اأن اأتباع حممد  قد اتفقوا على اأن لكل اإن�شان ُرْوًحا 
لها تعلق بج�شده، ولكن اختلفوا يف البحث عن حقيقتها، فبع�شهم ترك اخلو�ص 
يف  يكفي  هوؤالء  طريقة  وعلى  ذلك،  على  دليل  ال�شارع  عن  يرد  فيه حيث مل 
ت�شديق الن�شو�ص ال�شرعية التي وردت يف وجود الروح اأن يعتقد اأن لكل اإن�شان 
ُروًحا، وهو �شيء موجود اهلل اأعلم بحقيقته، ولي�ص يف القول بوجوده ما يخالف 
العقل، وعدم االإح�شا�ص به ال يقت�شي عدمه، اإذ رمبا مل نح�ص به للطافته كاالأثري 
ا كاحليوانات املكرو�شكوبية اأو لغري  الذي تقولون به ومل حت�شوا به، اأو لدقته جدًّ
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ذلك، وبع�شهم خا�ص يف البحث عن حقيقتها، قال بع�ص حمققيهم »هو ال�شيخ 
»هو  بع�شهم  قاله  ما  فيها  قيل  ما  واأ�شح  اجلوهرة«:  على  االأمري  يف  كما  النووي 
اإمام احلرمني«: اإنها ج�شم لطيف �شفاف حي لذاته م�شتبك باالأج�شام الكثيفة 
ا�شتباك املاء بالعود االأخ�شر، ثم قال بع�شهم اإنه ال يعلم مقرها من اجل�شد، وقال 
بع�شهم اإن مقرها البطن، وقيل بقرب القلب، وقيل به، ثم اختلفوا يف نف�ص حقيقة 
االإن�شان، فقال بع�شهم »هم جمهور املتكلمني كما يف الرازي وغريه«: اإن االإن�شان 
هو اجل�شد، ولكن له ُروح كما تقدم تتعلق به وبتعلُِّقها، حت�شل حياته بخلق اهلل 
وح واجل�شد، وقال بع�شهم وهم  تعاىل، وقال بع�شهم: اإن االإن�شان هو جمموع الرُّ

وح فقط، واجل�شد اإمنا هو قالب لها. القليل: اإن االإن�شان هو الرُّ

الكالم على البعث وكيفية اعتقاده يف ال�شريعة

 ولكن بعد ذلك اتفقوا جميًعا على اأن اهلل تعاىل بعد موت النا�ص وفناء 
اإليها ويحا�شبهم،  اأرواحهم  واإعادة  اأج�شادهم  باإعادة  يبعثهم  اأن  بد  اأج�شادهم ال 
البعث  وهذا  العقاب،  دار  جهنم  وبع�شهم  الثواب  دار  اجلنة  بع�شهم  ويدخل 
من  وهو  عليه،  اإجماعهم  انعقد  قد  القطعية  دينهم  اأ�شول  من  هو  يتبعه  وما 
عن  خروًجا  يكون  وقوعه  اأو  جوازه  اإنكار  اإن  بحيث  ال�شرورية  دينهم  معلومات 
الدين االإ�شالمي، وكثرًيا ما ت�شرح به ن�شو�ص �شريعتهم، وتن�شب عليه الدالئل، 
ويكفيهم للت�شديق بتلك الن�شو�ص واعتقاد البعث املذكور اأن يعتقدوا اأنه ال بد 
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اإليها للح�شاب وما يعقبه  باإعادة االأج�شاد بعد فنائها واإعادة االأرواح  من البعث 
ا، بل يكون يف دائرة اجلواز العقلي، وهو داخل  على وجه ال ي�شتلزم حمااًل عقليًّ
اأن يعلموا تف�شيل تلك االإعادة وبيان  حتت ت�شرف قدرة اهلل تعاىل، وال يلزمهم 
كيفيتها اجلائزة عقاًل؛ الأن �شريعتهم مل تكلفهم بذلك، ولكن ملا ورد عليهم من 
اأخ�شامهم املنكرين للبعث اإ�شكاالت ت�شتلزم بظواهرها حماالت عقلية يف اإعادة 
االأج�شاد احتاجوا الإقناع عقول اأخ�شامهم يف تلك االإعادة وبيان جوازها عقاًل 
اإىل اخلو�ص يف تف�شيلها وبيان كيفيتها على وجه يقنع العقول وال ت�شطرب عنده 
البعث  ما ورد عليهم من االإ�شكاالت يف  اأ�شهر  الدين، ومن  ال�شعفاء يف  اأفكار 
واالإعادة من طرف اأخ�شامهم قولهم: اإن االإن�شان لي�ص اإن�شانًا مبادته بل ب�شورته، 
واإمنا تكون االأفعال االإن�شانية �شادرة عنه لوجود �شورته، فاإذا بطلت �شورته عن 
اإذا  ثم  بعينه،  االإن�شان  بطل  فقد  العنا�شر  من  اأ�شولها  اإىل  املادة  وعادت  مادته 
خلقت يف تلك املادة بعينها �شورة اإن�شان جديدة حدث منها اإن�شان اآخر ال ذلك 
االإن�شان االأول، فاإن املوجود يف الثاين من ذلك االأول مادته ال �شورته، وال يكون 
ا لثواب اأو عقاب مبادته بل ب�شورته، فيكون  هو حمموًدا وال مذموًما وال م�شتحقًّ
االإن�شان املثاب واملعاقب لي�ص االإن�شان املح�شن وامل�شيء بل اإن�شان اآخر م�شارك 
باالغتذاء واحًدا، فكيف  اإن�شانًا ف�شارا  اإن�شان  اأكل  اإذا  اأي�ًشا:  يف مادته، وقولهم 
االأر�ص  ظاهر  على  الغالب  اإن  واأي�ًشا  البعث،  عند  واحد  باإن�شان  روحان  يتعلق 
اأجزاء جثث املوتى القدمية، وقد زرع فيها زروع كثرية وغر�ص فيها اأ�شجار، واغتذى 
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منها النا�ص وانعقد يف اأبدانهم ذلك حلًما ودًما، فكيف يكون مادة واحدة واأ�شل 
واحد حا�شلة ل�شور اأَنَا�شّي))) كثرية؟ انتهى.

الأجزاء الأ�شلية والف�شلية لالإن�شان

ويف مقابلة هذه االإ�شكاالت ي�شلح الأتباع حممد  اأن يقولوا يف دفعها 
اإن �شعة علم اهلل تعاىل وعظمة قدرته املربهن عليهما مب�شاهدة عجائب  اإجمااًل: 
م�شنوعاته وغرائب اأعماله ودقائق اأفعاله ال يبعد عليهما اأمر البعث على كيفية 
ال ت�شتلزم تلك املحاالت التي ت�شمنتها تلك االإ�شكاالت، ونحن يكفينا االإميان 
بالبعث واالإعادة واعتقاد اأن ذلك يح�شل على وجه ال ي�شتلزم حمااًل، وال يلزمنا 
اإىل  علمها  ونفو�ص  ذلك،  تعاىل يف  اهلل  يجريها  التي  الكيفية  بيان  اإمياننا  ل�شحة 
ال�شعفاء يف  اأفكار  بالتف�شيل، وللمحافظة على  العقول  اهلل تعاىل، ولكن الإقناع 
الدين من اال�شطراب نقول: اإن املعاد من اجل�شم هو جميع اأجزائه االأ�شلية، اأي: 
باالأجزاء  القول  نقل  الف�شلية )كذا  االأجزاء  اآخره ال  اإىل  العمر  اأول  الباقية من 
االأ�شلية واالأجزاء الف�شلية يف اليواقيت عن جمع اجلوامع وحا�شية الكمال عليه 
ال�شبه كما  اإن�شانًا، وهو ي�شلح جوابًا عن بقية  اإن�شان  اأكل  يف اجلواب عن �شبهة 
يحفظ  القدرة  العظيم  العلم  الوا�شع  تعاىل  اهلل  اأن  من  املانع  فما  اأي:  �شنقرره)، 
تلك االأجزاء االأ�شلية لالإن�شان من التفرق ومن زوال �شورتها ومن الدخول يف 

اأَنَا�شّي: جمع اإن�شان. )م).  (((
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تركيب اأجزاء اأ�شلية حليوان اآخر؟ واإن دخلت يف تركيب اأجزاء ف�شلية فتنف�شل 
وح بها،  عنها عند انحالل هذه، ثم عند االإعادة والبعث يعيد اهلل تعاىل تعلق الرُّ
اأو غريها،  املوت  قبل  ما كانت  �شواء كانت هذه عني  اأجزاء ف�شلية  اإليها  وي�شم 
اإمنا هو للروح ولهذه االأجزاء االأ�شلية،  بالتعذيب  اأو  بالتنعيم  ويكون االإح�شا�ص 
وي�شدق على هذه الكيفية اأنها اإعادة اإذ قد اأعيد تعلق الروح باالأجزاء االأ�شلية 
بعد اأن فارقتها، واأعيد لهذه االأجزاء االأ�شلية احلياة، واأعيدت اإليها اأجزاء ف�شلية 
اأو  م  الُمَنعَّ االإن�شان  اإن  يقال  باأعيانها، فال  اإعادتها  تتوقف �شحة االإعادة على  ال 
ب غري الذي كان قبل املوت، وال اأن الروحني تتعلقان بج�شد واحد، وال  الُمَعذَّ
اأن مادة واحدة حا�شلة الأنا�شي كثرية، بل االأجزاء االأ�شلية التي كانت مع الروح 
املتعلقة بها قبل املوت اإن�شانًا هي بعينها مع الروح املتعلقة بها عند البعث واالإعادة 
ذلك االإن�شان بعينه، وِعْلُم اهلل تعاىل وقدرته ي�شلحان الإجراء هذه الكيفية التي 
ال تت�شمن حمااًل اأ�شاًل، �شواء كان ذلك بدون وا�شطة نامو�ص اأم بوا�شطة ذلك، 
االأجزاء  تفرق  ن�شاهد  اأننا  يحتمل  اإذ  عدمها،  ي�شتلزم  ال  بها  اإح�شا�شنا  وعدم 
ذلك،  لغري  واإما  للطافتها  واإما  لدقتها  اإما  االأ�شلية  االأجزاء  ن�شاهد  وال  الف�شلية 
وكم من العوامل مل تزل يف حيز اخلفاء حمجوبة عن حوا�شنا، وال مانع اأن تكون 
والبعث،  باالإعادة  نطقت  �شريعتنا  ن�شو�ص  اأن  فامللخ�ص  القبيل،  هذا  من  هذه 
فنحن نوؤمن بذلك ونعتقد اأنه �شيكون على وجه ال ي�شتلزم حمااًل، وال يلزمنا بيان 
الكيفية على وجه التف�شيل، واإن احتجنا اإىل هذا البيان جند اأن مثل تلك الكيفية 

التي قررناها كافية وافية يف اإقناع العقول ودفع االإ�شكاالت، واهلل اأعلم.
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ا�شتدلل الرازي على اأن الإن�شان غري تلك البنية

ن�شو�ص  من  �شيًئا  يخالف  مبا ال  وتوجيهه  املقام  هذا  اأي�شاح  ميكن  اأقول: 
ال�شريعة املحمدية التي عليها مدار االعتقاد بعون اهلل تعاىل وتوفيقه، وذلك يحتاج 
ما  قبول  بها  التب�شر  يظهر من  املحمدية  االأمة  علماء  تقدمي جملة من كالم  اإىل 
�شنورده من التوجيه، فاعلموا اأن من اأكرب علماء ال�شريعة املحمدية من ا�شتدل 
على اأن االإن�شان هو غري تلك البنية »هو االإمام الرازي يف تف�شريه الكبري« بقوله: اإن 
العلم البديهي حا�شل باأن اأجزاء اجلثة متبدلة بالزيادة والنق�شان كما يف ال�شمن 
والهزال، والعلم ال�شروري حا�شل باأن املتبدل املتغري مغاير للثابت الباقي، ويح�شل 
من جمموع هذا الكالم العلم القطعي باأن االإن�شان لي�ص عبارة عن جمموع هذه 
ا حال ما يكون البدن ميًتا، فوجب كون  اجلثة، ثم قال: واإن االإن�شان قد يكون حيًّ

االإن�شان مغايًرا لهذا البدن، والدليل على �شحة ما ذكرنا قوله تعاىل ژگ  گ  
 ،](69 عمران/  ]اآل  ڻژ  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ  
فهذا الن�ص �شريح يف اأن اأولئك املقتولني اأحياء، واحل�ص يدل على اأن هذا اجل�شد 
ميت، ثم قال: على اأن االإن�شان يحيا بعد املوت، وكذلك قوله : »اأَنِْبَياُء اهلِل 
ٌة ِمْن  ال مَيُوُتوَن، َولِكن ُيْنَقلوَن ِمن داٍر اإىل َداٍر«، وكذلك قوله : »اَلقرْبُ َرْو�شَ
اِر«، كل هذه الن�شو�ص تدل على اأن االإن�شان  ِة اأَْو ُحْفَرٌة ِمْن ُحَفِر النَّ ِرَيا�ِص اجَلنَّ
يبقى بعد موت اجل�شد، وبديهة العقل والفطرة �شاهدان باأن هذا اجل�شد ميت، ولو 
ا جاز مثله يف جميع اجلمادات وذلك عني ال�شف�شطة، واإذا ثبت اأن  جوزنا كونه حيًّ
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االإن�شان حي وكان اجل�شد ميًتا لزم اأن االإن�شان �شيء غري هذا اجل�شد، ثم قال: 
اإن الذين قد دلت الن�شو�ص ال�شرعية على م�شخهم، يقال: اإن االإن�شان هل بقي 
اإماتة لذلك االإن�شان وخلًقا  اأو مل يبق، فاإن مل يبق كان هذا  حال ذلك امل�شخ 
لذلك احليوان املم�شوخ اإليه، ولي�ص هذا من امل�شخ يف �شيء، واإن قلنا: اإن ذلك 
االإن�شان حي حال ح�شول ذلك امل�شخ، فنقول على ذلك التقدير ذلك االإن�شان 
باق، وتلك البنية وذلك الهيكل غري باق، فوجب اأن يكون ذلك االإن�شان �شيًئا 
مغايًرا لتلك البنية، ثم قال: اإن االإن�شان يجب اأن يكون عاملًا، والعلم ال يح�شل 
اإال يف القلب، فيلزم اأن يكون االإن�شان عبارة عن ال�شيء املوجود يف القلب، واإذا 
ثبت هذا بطل القول باأن االإن�شان عبارة عن هذا الهيكل وهذه اجلثة، ثم ا�شتدل 

على اأن لالإن�شان علًما، واأنه يف القلب مبا يطول نقله.

الكالم على تف�شري اآية اأخذ العهد على ذرية اآدم

ژٹ   تعاىل:  قوله  ال�شريف  القراآن  ن�شو�ص  يف  ورد  قد  اأنه  اعلموا  ثم 
ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ال�شحيح عن  الن�ص يف  هذا  تف�شري  ورد  وقد  ]االأعراف/ 72)[،  ڃڃ  ڃژ 
�شيدنا حممد - عليه ال�شالة وال�شالم - باأن اهلل تعاىل اأخرج ذرية اآدم من ظهره، 
كلهم كهيئة الذر، قال بع�ص العلماء من اأتباع حممد  )كما يف اجلمل عن 
اخلازن): اأخرج اهلل اأواًل ذرية اآدم من ظهره، ثم اأخرج من هذا الذر الذي اأخرجه 
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النوع  اآخر  اإىل  ا، وهكذا  ذرًّ ذريته  االآخر  الذر  اأخرج من  ثم  ا،  ذرًّ ذريته  اآدم  من 
االإن�شاين، وخلق فيهم العقل والفهم واحلركة والكالم، وخاطب اجلميع بقوله: 
اآدم،  اإىل ظهر  اأعاد اجلميع  اأنت ربنا، ثم  اأي  األ�شت بربكم؟ فقال اجلميع: بلى، 
ا اأو تخرج ذرة كل اإن�شان يف منيه الذي  وقال بع�شهم: وهل هذا الذر ا�شتحال منيًّ
اأعلم بحقيقة احلال )كذا يف اجلمل باخت�شار)، وقال بع�شهم  يتخلق منه؟ واهلل 
)كما يف اجلمل عن ال�شعراين): اإن االأقرب كما قيل اأن اهلل تعاىل ا�شتخرجهم 
من م�شام �شعر ظهره يعني اآدم، ثم قال: اإنهم اأجابوا بالنطق وهم اأحياء عقالء، اإذ 
ال ي�شتحيل يف العقل اأن اهلل تعاىل يعطيهم احلياة والعقل مع �شغرهم )اأقول: ومن 
نظر اإىل احليوانات املكر�شكوبية وما عندها من االإدراك الذي به ت�شعى على رزقها 
وتتوالد وجتتنب املوؤذيات وحتيد عن طريق مالقيها ال ي�شتغرب ذلك وال ي�شتبعده 
على علم اهلل تعاىل وقدرته)، ويحتمل اأن يكونوا م�شورين ب�شورة االإن�شان لقوله 
تعاىل ژڤ  ڤ  ڦژ ]االأعراف/ 72)[ ومل يقل ذراتهم، ولفظ الذرية 
ذرية،  �شماهم  الأنه  اأحياء  ا�شتخرجهم  اأنه  والظاهر  قال:  ثم  امل�شورين،  على  يقع 
والذرية هم االأحياء، فيحتمل اأن اهلل تعاىل اأدخل فيهم االأرواح وهم يف ظلمات 
ظهر اأبيهم، ويخلقها فيهم مرة اأخرى يف ظلمات بطون اأمهاتهم، ويخلقها مرة اأخرى 
ثالثة فيهم وهم يف ظلمات بطون االأر�ص خلًقا بعد خلق يف ظلمات ثالث، هكذا 
جرت �شنة اهلل تعاىل، ثم قال: والظاهر اأنه ملا ردهم اإىل ظهره قب�ص اأرواحهم قيا�ًشا 
على ما يفعله اإذا ردهم اإىل االأر�ص بعد املوت، فاإنه يقب�ص اأرواحهم ويعيدهم فيها، 

انتهى باخت�شار.
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قول الإمام اأبي طاهر يف رد �شبهة البعث

وقال بع�ص االأئمة االأعالم »هو االإمام اأبو طاهر يف كتابه »�شراج العقول« 
كما يوؤخذ من اليواقيت لل�شعراين« يف اجلواب عن ال�شبه املتقدمة الواردة على 
البعث ما ملخ�شه: اإن الذرة التي قب�شت من االأر�ص اأواًل يف كل اإن�شان باقية ال 
تتبدل األبتة، وهي اجلزء القائم الذي اأخذ عليه امليثاق )يعني كما يف اآية خطاب 
وح اإليه على  الذر املتقدمة)، ويتوجه عليه يف القرب ال�شوؤال، ويتوىل اجلواب برد الرُّ
اإليه �شائر االأجزاء حيث كانت بقدر اهلل تعاىل  ما دلت عليه االأخبار، ثم ين�شم 
حتى يقوم ال�شخ�ص متاًما كما كان يف الدنيا، هذا �شيء ال يخالفه عقل وال �شرع. 

انتهى ببع�ص اخت�شار.

فاإذا دققنا النظر وتفهمنا باإمعان ما نقلته من تلك الدالئل التي اأقامها ذلك 
العامل »الرازي« على اأن االإن�شان لي�ص هو هذه البنية، وما نقلته من تف�شري االآية 
بع�ص  فيها من جانب  قيل  وما  اآدم،  ذرية  على  العهد  اأخذ  تذكر  التي  املتقدمة 
قرره  وما  واأقره«،  اجُلمل  عن  تقدم  كما  وال�شعراين  »اخلازن  املحمديني  العلماء 
ذلك العامل املحمدي »اأبو طاهر« يف رد �شبه البعث، وذكر اأنه ال يخالفه عقل وال 
ا اأنه ي�شوغ الأتباع حممد  اأن يف�شروا االأجزاء االأ�شلية التي  �شرع، ظهر جليًّ
تقدم لهم القول بها تلك الذرات التي اأخرجت من ظهر اآدم واأخذ عليها العهد، 
فيقولوا: اإن هذه الذرات هي االأجزاء االأ�شلية لكل اإن�شان وبقية البنية امل�شاهدة 
لنا هي االأجزاء الف�شلية التي تذهب وتتبدل، فيكون االإن�شان احلقيقي املخاطب 
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املكلف املعاد املنعم املعذب هو تلك الذرات مع الروح التي حتل فيها، والهيكل 
�شواء  االإعادة،  حتقيق  يف  بها  عربة  وال  الف�شلية،  االأجزاء  هو  امل�شاهد  االإن�شاين 
اأعيدت باأعيانها اأو باأمثالها، بل العربة يف حتقق االإعادة هو االأجزاء االأ�شلية التي 
ال يطراأ عليها اإال مفارقة الروح، وان�شالخ االأجزاء الف�شلية عنها، ويف البعث تعاد 

اإليها الروح وتعاد االأجزاء الف�شلية وتن�شم اإليها. 

وقد تقدم اأن بع�شهم يكتفي يف بيان الروح اأن يقول: اإنها �شيء موجود، 
اهلل اأعلم بحقيقته، وبع�شهم يف�شرها باأنها ج�شم لطيف �شفاف حي لذاته م�شتبك 
باالأج�شام الكثيفة ا�شتباك املاء بالعود االأخ�شر، فعلى جميع ما قدمناه ميكن تقرير 
البعث و�شوؤال القرب  التي ترد على  ال�شبه  ياأتي، وهو يدفع جميع  املقام على ما 
اهلل  اأن  املانع  ما  فيقال:  اال�شطراب،  من  ال�شعفاء  اأفكار  ويحفظ  ذلك،  واأمثال 
تقولون  الذي  االأثري  لطيفة كمادة  مادة  فردة من  اأجزاء  من  االأرواح  تعاىل كون 
بوجوده، على ترتيب وكيفية وو�شع يح�شل بها جميع اخلوا�ص التي تذكر للروح 
وتفهم من ن�شو�ص ال�شريعة من اأنها حية بنف�شها، اأي ال حتتاج اإىل ان�شمام �شيء 
اآخر حتيا به، واأنها ذات اإدراك، واإذا حلت باجل�شم اأك�شبته احلياة واالإدراك وبقية 
�شفات احلي )وهكذا املغناطي�ص بدلكه بالفوالذ يك�شبه خا�شية جذب احلديد)، 
ا ال تدركها حوا�شنا، ثم كون من اأجزاء فردة ذرات  وهي مع ذلك ذرة �شغرية جدًّ
من  خوا�شها  وبقية  احلياة  بها  الروح  تعلق  عند  تقبل  كيفية  على  ا  جدًّ �شغرية 
االإدراك ونحوه، وجعل لها اأع�شاء االإن�شان كما للحيوانات املكر�شكوبية اأع�شاء، 
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وهذه هي االأجزاء االأ�شلية التي تقدم ذكرها، ثم كون هيكل اآدم وهو االأجزاء 
الف�شلية، وجعلت ذرته يف مو�شع من هيكله، ويحتمل اأنه القلب لذلك الهيكل، 
وهو االأقرب )و�شياأتي نقل عبارة الفي�شولوجيني التي تقرب اأن القلب هو مركز 
ذلك)، ثم و�شع ذرات جميع ذريته يف ظهر هيكله، وال غرابة يف ات�شاعه ملاليني 
عدد  مكر�شكوبية  حيوانات  على  حتتوي  ال�شغرية  املاء  نقطة  فاإن  الذرات،  هذه 
الب�شر املوجودين على وجه االأر�ص كما تقولون، فال مانع من ات�شاع ذلك الظهر 
لذرات بني اآدم الذين يوجدون يف مدة الدنيا، ثم اإنه �شبحانه اأحل روح اآدم يف 

ذرته التي يف داخل هيكله، وكاأن اإليه االإ�شارة يف القراآن ال�شريف بقوله ژوئ  
ومعرفة  باإبداعها  انفردت  التي  الروح  من  اأي:   ،]29 ]احلجر/  ۇئژ  ۇئ    وئ  
حقيقتها وحقيقة تكوينها، فعند حلولها يف تلك الذرة ن�شاأ عنها حياتها، و�شرت 
احلياة اإىل بقية الهيكل؛ الأنه �شبحانه قد كون الهيكل على هذا اال�شتعداد، ثم اإنه 
اأخرج جميع ذرات بني اآدم من ظهره واأحل اأرواحها فيها فاأ�شبحت حية مدركة، 
فخاطبها واأخذ عليها العهد، ثم ف�شل عنها اأرواحها واأعادها اإىل ظهر اآدم واأدخلها 
فيه من م�شامه كما اأخرجها منها، وهكذا تدخل احليوانات املر�شية يف االأج�شاد 
وتخرج منها كما تقولون، ثم حفظ تلك االأرواح حيث �شاء من الكون، ثم �شار 
اإىل رحم زوجته عند  اآدم  يخرج تلك الذرات يف مادة املني الذي ينف�شل من 
اجلماع، فتحل البزور التي تنف�شل من مبي�ص زوجته، فيكون هياكلها من تلك 
االإن�شاين،  الهيكل  �شورة  تبلغ  اأطواًرا حتى  ويطورها  املنوي،  ال�شائل  مع  البزور 
واأول ذرة من اأوالدها نقلها اإىل بزرتها نقل معها عدد الذرات التي تكون اأوالًدا 
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لها، ثم ينقل تلك الذرات يف املني الذي ينف�شل فيما بعد عن هيكل هذه الذرة 
هذا  على  الكيفية  تلك  يفعل  واأوالدهم،  اأوالده  بقية  يف  احلال  وهكذا  االأوىل، 

الرتتيب اإىل اآخر الدهر. 

حق  يف  تعاىل  قوله  تف�شري  يف  بع�شهم  قاله  ما  على  االإ�شارة  اإليه  ولعل 
يف  تنقلك  اأي:  ]ال�شعراء/ 9)2[،  ںژ  ڱ   ژڱ    : الر�شول
اأ�شالب االآباء واأرحام االأمهات، وعند بلوغ كل هيكل اإىل حد حمدود ير�شل 
اهلل تعاىل الروح فتحل يف ذرتها، وت�شري فيها ويف هيكلها احلياة واحلركة، فكل 
قال  التي  االأ�شلية  االأجزاء  هي  الذرة  وهذه  والذرة،  الروح  جمموع  هو  اإن�شان 
اإليها  باإعادة الروح  الباقية مدة العمر، وهي املعادة  ، واأنها  اأتباع حممد  بها 
وتزيد  وجتيء  تروح  التي  الف�شلية  االأجزاء  هو  والهيكل  باملوت،  تفارقها  اأن  بعد 
وتنق�ص، فاإذا اأراد اهلل تعاىل موت االإن�شان ف�شل عن ذرته الروح، ففارقتها احلياة 
وفارقت الهيكل اأي�ًشا الذي هو االأجزاء الف�شلية وحلهما املوت، فياأخذ الهيكل 
باالنحالل، ويجري عليه من التفرق والدخول يف تركيب غريه ما يجري، والذرة 
واإن  واالنحالل،  البلى  من  الذهب  ذرة  حتفظ  كما  الرثى  اأطباق  بني  حمفوظة 
دخلت يف تركيب حيوان فاإمنا تدخل يف تركيب هيكله الذي هو االأجزاء الف�شلية 
اأطباق  يف  عادت حمفوظة  الهيكل  ذلك  انحل  فاإذا  منحلة،  غري  اأي�ًشا  حمفوظة 
الرثى، وال تدخل يف تركيب االأجزاء االأ�شلية لذلك احليوان التي هي حقيقته، 
غاية ما يطراأ عليها باملوت مفارقة الروح لها وانحالل هيكلها، واإذا اأراد اهلل تعاىل 
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 ، حياتها اأعاد الروح اإليها فتعود اإليها احلياة وبقية خوا�شها واإن كان هيكلها منحالًّ
ومن هنا تنحل �شبه �شوؤال القرب ونعيمه وعذابه واأمثال ذلك من اأمور الربزخ))) 
التي وردت الن�شو�ص ال�شرعية بها، واأنها تكون قبل البعث، ثم اإذا اأراد اهلل تعاىل 
اأن يبعث اخللق للح�شاب اأعاد تكوين هياكل الذرات االإن�شانية التي هي االأجزاء 
املدار على  اإذ  اأو غريها،  املوت  قبل  ال�شابقة  االأجزاء  �شواء كانت هي  الف�شلية، 
عدم تبدل الذرات، واأحل الذرات يف تلك الهياكل، وبتعلق الروح بها تقوم فيها 

ويف هياكلها احلياة، ويقوم الب�شر يف الن�شاأة االآخرة كما كانوا يف هذه الدار.

االإن�شان  احليوانات غري  بقية  يكون حا�شاًل يف  اأن  تقدم ميكن  ما  وجميع 
يف  واآثارهما  قدرته  وعظمة  تعاىل  اهلل  علم  �شعة  ت�شورنا  واإذا  تف�شيله،  جميع  يف 
بوا�شطة  ذلك  اإجراء  كان  �شواء  تقدم،  ما  �شيًئا من جميع  ن�شتبعد  الكائنات ال 
نوامي�ص و�شعها اهلل تعاىل لذلك جتري عليها جميع تلك االت�شاالت واالنف�شاالت 
فيما  املاديون  اأيها  تاأملتم  واإذا  نوامي�ص،  بدون  اأو  الف�شلية  لالأجزاء  والتكونات 
ا وكرثتها يف نقطة ماء  تقولونه باكت�شافاتكم املكر�شكوبية للحيوانات ال�شغرية جدًّ
وحياتها وحركتها واإدراكها يف اأمر معي�شتها واحرتا�شها على نف�شها تبني لكم اأنه 
ال غرابة وال ا�شتحالة يف اأن ذرات االإن�شان ميكن اأن حتلها احلياة وجميع خوا�شها، 
واأن االأرواح تكون بتلك اخلوا�ص التي ذكرت لها، واإذا تاأملتم يف اأن امل�شام يف 
اأربعة  يوجد  منه  املربع  ال�شرب  يف  اإن  قلتم:  حتى  ا  جدًّ كثرية  االإن�شاين  الهيكل 

الربزخ: احلاجز بني وقت املوت اإىل القيامة، ومن مات دخله. )م).  (((
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اإعادتها  ثم  اآدم  الذرات من ظهر  تلك  ت�شتبعدوا خروج  امل�شام، مل  ماليني من 
»املالريا« يف  مثل  ة  الَمَر�شيَّ احليوانات  دخول  لعقولكم  تقريًبا  ذلك  ويزيد  اإليه، 
االأج�شاد، وانتقالها اإىل اأج�شاد اأخرى بالعدوى، و�شريانها يف دورة الدم، واأمثال 

تلك احلقائق املذكورة يف كتب علومكم الطبية على ما تقولون.

ينف�شل  الذي  املنوي  ال�شائل  تقولون بوجود حيوانات منوية يف  اإنكم  ثم 
ت�شاهد  ا  جدًّ �شغرية  حيوانات  وهي  االأنثى،  بزور  ويلقح  الذكر  خ�شيتي  من 
باملكر�شكوب، طول الواحد منها من جزء من خم�شمائة جزء اإىل جزء من �شتمائة 
جزء من القرياط، وطول راأ�ص الواحد من جزء من خم�شة اآالف جزء اإىل جزء 
من �شتة اآالف جزء، ولها حركة يف ال�شائل املنوي بوا�شطة حتريك اأذنابها بحيث 
تندفع روؤو�شها اإىل جهات خمتلفة، ويظهر اأن حركتها م�شتقلة ال تتعلق بالكيفيات 
اخلارجية، ب�شرط اأن ال تتغري كثافة ال�شائل املنوي الطبيعية، وقد تدوم احلركة يف 
داخل ج�شد االأنثى �شبعة اأيام اأو ثمانية وخارجه نحو اأربع وع�شرين �شاعة، واجتاه 
�شريها غري معلوم، وقال بع�ص الف�شيولوجيني: اإنها تقطع قرياًطا يف ثالث ع�شرة 
اأنها تكاد توجد يف مني جميع احليوانات،  فائدتها هو  يعلم من  دقيقة، وغاية ما 
واأن مالم�شتها للبي�شة؛ اأي: بزرة االأنثى �شروري الأجل التلقيح، كذا يف كتب 
الف�شيولوجيا، فاأي مانع اأن تلك احليوانات املنوية جعلها اخلالق تعاىل حتمل ذرات 
بني اآدم التي هي اأ�شغر منها، وت�شري بها يف ال�شائل املنوي حتى تلقيها يف البزور 
املنف�شلة من مبي�ص االأم، ويبتدئ عند ذلك تكون الهيكل االإن�شاين الذي هو 
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االأجزاء الف�شلية بنمو البزرة، ويكون االإن�شان احلقيقي الذي حتله الروح وت�شري 
البزرة،  واأدخلته يف  الهيكل هو ما حملته تلك احليوانات  اإىل  فيه ثم منه  احلياة 
وتدخل معه الذرات التي هي عدد ما يكون له من الذرية، وتبقى هذه يف هيكله 
واإذا كان احلال على  ا،  فروعه وهلم جرًّ اإىل هيكل  وتنتقل  حتى تخرج يف منيه 
هذه الكيفية التي ال مينع منها عقل وال �شرع يتحقق كالم اأتباع حممد  بل 
كالم كثري من العقالء اأن كل اإن�شان فهو منتقل من اأبيه اإىل رحم اأمه خالف ما 
تقولون اأنتم اإن االإن�شان هو من بزرة اأمه واإمنا مني اأبيه ملجرد التلقيح، فاأنتم نظرمت 
اإىل الهيكل االإن�شاين ومل تعلموا �شواه، فلذلك قلتم بذلك، و�شواكم و�شل اإىل 
الهيكل،  اإال  الأمه  ولي�ص  اأبيه  من  منف�شل  االإن�شان  اإن  فقال:  الهيكل  وراء  ما 
وانف�شاله من اأبيه هو ما تذعن اإليه عقول اجلم الغفري، وي�شتاأن�ص له بعواطف االآباء 

على االأوالد.

حركته،  اأي  القلب  عمل  نظام  �شبب  يف  اختلفوا  الفي�شيولوجيني  اإن  ثم 
وعللوا ذلك بتعليالت واهية، ثم رجعوا عليها بالنق�ص، والذي ا�شتظهروه اأخرًيا 
اأن �شبب ذلك العمل م�شتقر يف القلب نف�شه، ثم قالوا: اإنه يظهر اأن نظام حركته 
هو نا�شئ عن العقد الع�شبية املوجودة فيه، فهي املراكز احلقيقية للعمل النظامي، 
الع�شبية عماًل منقطًعا منتظًما  املراكز  ملاذا تعمل هذه  اإىل االآن  تعلم  اأنه ال  غري 
ال عماًل دائًما، ثم قالوا: قد ظهر من جتارب كثرية اأن القوة الدافعة النا�شئة من 

انقبا�شات القلب هي وحدها كافية لدورة الدم. انتهى.
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فاإذا تاأملتم يف هذا الكالم ظهر لكم وقرب يف عقولكم اأن يقال: اإن مركز 
الذرة االإن�شانية هو القلب من الهيكل االإن�شاين، واإذا حلت فيها الروح اأورثتها 
و�شرت  الدم،  دورة  عنها  ون�شاأ  املنتظمة،  احلركة  تلك  تتحرك  واأخذت  احلياة، 
اأن ين�شاأ عنها ذلك  اإىل �شائر الهيكل، و�شغرها و�شغر الروح ال مينع  احلياة منها 
�شغرية  اآلة  من  فكم  وع�شالته،  اأع�شابه  والأعمال  الهيكل  حلياة  الكايف  العمل 
ا، وين�شاأ عنها  اآلة كبرية جدًّ ا اإذا حركها طفل �شغري يتولد عنها حركة تدير  جدًّ
اأعمال عظيمة حتتاج مبا�شرة اإىل قوة عظيمة، وهذا م�شاهد يف عمل االإن�شان، فما 
بالكم يف عمل االإله العليم القادر الذي ركب م�شنوعاته على كيفيات تن�شاأ عنها 

خوا�ص حتتار فيها الفكر وتذهل العقول.

التي  الذرة  التقدير هو  االإن�شان احلقيقي على هذا  اأن  تقدم  ما  وخال�شة 
حتل يف القلب، وحتل فيها الروح فتك�شبها احلياة، وت�شري احلياة اإىل الهيكل، ثم 
الهيكل اإمنا هو اآلة لق�شاء اأعمال تلك الذرة يف هذا الكون، والكت�شاب معارفها 
ب�شببه، وتلك الذرة مع الروح احلاّلة فيها هي املخاطب بالتكليف واملعاد واملنعم 
واملعذب اإىل اآخر ما ورد يف حق االإن�شان، وعلى هذا التقرير جند اأن ال�شبه التي 
وردت على ما جاء يف ال�شريعة املحمدية من البعث و�شوؤال القرب ونعيمه وعذابه 
بالتاأمل  برمتها كما يظهر  الب�شر يف قبورهم ونحو ذلك قد �شقطت  وحياة بع�ص 

ال�شادق، واهلل اأعلم.
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فاإن قيل: اإنا نرى ن�شو�ًشا يف ال�شريعة املحمدية تذكر اإعادة نف�ص الهيكل 
االإن�شاين، اأو تن�ص على اإعادة بع�شه، كما يف قوله تعاىل: ژڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں.   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ ]ي�ص/ 78- 79[، فكيف ينطبق هذا 
مع التوجيه الذي ذكرته للبعث واالإعادة؟ قلت: مقت�شى ما قدمته من التوجيه 
اأن البعث كما يكون لالأجزاء االأ�شلية التي هي الذرات بالكيفية التي قدمتها 
كذلك يكون للهيكل االإن�شاين الذي هو االأجزاء الف�شلية، ولكن االإ�شكاالت 
املتقدمة على البعث تندفع مبا ذكر يف اإعادة االأجزاء االأ�شلية التي هي الذرات، ثم 
اإن اإعادة الهيكل الذي هو االأجزاء الف�شلية �شواء كان باإعادتها باأعيانها اأو باإيجاد 
اأمثالها ال يرد عليها تلك االإ�شكاالت بعد اندفاعها بكيفية اإعادة االأجزاء االأ�شلية 
على الوجه املتقدم، واإمنا ن�شت تلك الن�شو�ص على اإعادة االأجزاء الف�شلية التي 
هي الهيكل لدفع اإ�شكاالت اأخرى كانت تعر�ص الأفكار اأهل اجلاهلية يف اإعادتها، 
اإذ عند ذكر البعث ال تن�شرف اأفكارهم اإال اإىل اإعادة هذا الهيكل امل�شاهد لهم، 
فيقولون: كيف تعود احلياة للعظام بعد اأن ت�شري رميًما؟ وكيف جتتمع تلك االأجزاء 
املتفرقة يف اأعماق الرثى؟ فتدفع تلك الن�شو�ص اإ�شكاالتهم هذه باأن اهلل تعاىل 
قادر عليم ال يعجزه ذلك، فهو يحيي العظام كما بداأها اأول مرة، وعلمه حميط 
بجميع املوجودات، وقدرته �شاملة جلميع اجلائزات اإىل غري ذلك من الردود، وهذا 
ال ينايف التوجيه الذي تقدم يف اإعادة االأجزاء االأ�شلية التي هي الذرات لتدفع 

به االإ�شكاالت االأخرى التي تقدمت فلُيتاأمل.
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الدين الإ�شالمي ل يكلف اأتباعه بذلك التف�شيل

اإن  اأقول  ل�شت  اأين  القوم  اأيها  لكم  ب�شطه  تقدم  ما  بعد جميع  ولتعلموا 
بالهيكل  الف�شلية  واالأجزاء  بالذرات  االأ�شلية  والتف�شري لالأجزاء  التوجيه  ذلك 
 كما  اأتباع حممد  اآخر ما حررته يف هذا املقام هو م�شرح به يف كالم  اإىل 
اإن  اأقول:  اإمنا  اأنه يجب عليهم اعتقاده بهذا التف�شيل والبيان، كال،  اأو  �شرحته، 
ال�شبه  بذلك  ودفعوا  ف�شلية،  واأجزاء  اأ�شلية  اأجزاء  لالإن�شان  اأن  قرروا  علماءهم 
من  كثري  من كالم  يوؤخذ  اإنه  لكم:  قلت  واأنا  ونحوه،  البعث  على  وردت  التي 
اأجالء علمائهم »كاالإمام الرازي، واأبي طاهر �شاحب �شراج العقول، وال�شعراين، 
واخلازن، وغريهم« اأن ال مانع اأن يراد باالأجزاء االأ�شلية التي ذكروها يف دفع ال�شبه 
فيه  يذكر  الذي  القراآين  للن�ص    الر�شول  تف�شري  املذكورة يف  الذرات  هي 
اأخذ العهد على ذرية اآدم، واأن تكون االأرواح مع تلك الذرات هي اأفراد االإن�شان 
احلقيقي، واأن يراد باالأجزاء الف�شلية الهياكل االإن�شانية، ويوؤخذ من كالم علمائهم 
اأي�ًشا اأن مقر االإن�شان احلقيقي هو القلب من الهيكل، فيكون ذلك الهيكل املتغري 
املتبدل اآلة لالإن�شان احلقيقي يف ق�شاء اأعماله يف هذا الكون واكت�شاب معارفه، 
منه  مينع  البعث، وال  املتقدمة على  االإ�شكاالت  اندفاع  يو�شح لكم  وهذا �شيء 
عقل وال �شرع، وي�شوغ لهم اأن يقولوا به لدفع تلك ال�شبه، واإال فيكفي يف �شحة 
اأعلم بحقيقتها، وكذلك  اإن�شان روًحا اهلل  اأن لكل  اإنا نعتقد  اأن يقولوا  اعتقادهم 
جلميع احليوانات، وال بد اأن اهلل تعاىل يعيد االإن�شان بعد املوت ويحا�شبه وينعمه 
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اأو يعذبه، كل ذلك على كيفية ال ت�شتلزم حمااًل، وال يلزمنا تف�شيلها، واهلل اأعلم 
بها، فاإن ذلك من اجلائز العقلي، و�شعة علم اهلل وقدرته ال ي�شتحيل عليها ذلك.

جتدون  ال  فاإنكم  فيه،  النظر  ودققوا  املقام،  هذا  تاأملوا يف  املاديون  اأيها  فيا 
نف�ًشا  اإن�شان  اإن لكل  تقدم،  ما  ما مينعكم يف علومكم من جتويز جميع  لتف�شيله 
املانع لكم هو  اأن يكون  اإال  اآخر ما ذكر يف �شدر هذا البحث،  اإىل  ي�شمى روًحا 
الأتباع  احلامل  ما  ولكن  عقاًل،  تقدم  ما  جميع  جواز  �شلمنا  قلتم:  واإن  العناد، 
حممد  على اعتقاد ح�شول ذلك بالفعل؟ قلت: اجلواب ما تقدم نظريه، 
اأن احلامل لهم على ذلك ما ورد يف ن�شو�ص �شريعتهم على ل�شان ر�شولهم  هو 
ال�شادق  التي ت�شرح بح�شول ذلك، ومبجموعها ال حتتمل التاأويل، وما دام 
ذلك منطبًقا على العقل وجائًزا يف اأحكامه فال ي�شوغ لهم اأن يرتكوا ظواهر تلك 

الن�شو�ص ومييلوا اإىل التاأويل بوجه من الوجوه.

اإيراد اأدلة عقلية على ح�شول البعث تطمئن بها القلوب

على اأن البعث بخ�شو�شه واإن كان امل�شهور اأن دليل جوازه عقلي نظري ما 
قدمنا، ودليل وقوعه بالفعل نقلي هو ن�شو�ص ال�شريعة املحمدية، ولكن اإذا دقق 
اإقناعية  فهي  قاطعة  برهانية  تكن  اإن مل  عقلية،  اأدلة  بالفعل  لوقوعه  يتبني  النظر 
الفكر يجزم  القلوب، وبتوارد جمموعها على  العقول وتطمئن عندها  لها  تذعن 
العقل بوقوع البعث وال يعري لل�شك فيه اأذنًا �شاغية، فا�شتمعوا ملا اأتلوه عليكم من 
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ذلك على ما اأفاده بع�ص علماء االأمة االإ�شالمية »الرازي« مع ما اأزيده عليه من 
تو�شيح اأو اأ�شتح�شن فيه من اخت�شاره.

وات�شافه  العامل  اإله  وجود  على  القاطعة  الرباهني  اإقامة  بعد  اإنه  فاأقول: 
كل  اأن  �شك  ال  لهم،  ورحمته  خلقه  وعدله يف  و�شمو حكمته  الكاملة  ب�شفاته 
معتقد لذلك يظهر له اأن من حكمته تعاىل وعدله بعد اأن خلق اخللق واأعطاهم 
عقواًل مييزون بها بني احل�شن والقبيح وقدًرا بها يقدرون على اخلري وال�شر اأن مينعهم 
عن ذكره بال�شوء، وعن اجلهل والكذب واإيذاء ال�شاحلني من خلقه، وغري ذلك 
من القبائح، ويرغبهم بعمل اخلري واالت�شاف باالأخالق الفا�شلة التي ينتظم بها 
معا�شهم، ومن املعلوم اأن هذين االأمرين ال يتمان اإال بربط عمل اخلري بالثواب 
وعمل ال�شر بالعقاب، وكل من الثواب والعقاب غري حا�شل يف دار الدنيا، فال 
بد من دار اأخرى يح�شل فيها ذلك، وال يقال: اإنه يكتفى يف الرتهيب والرتغيب 
اأودع يف العقول من حت�شني اخلريات وتقبيح املنكرات؛ الأن الهوى والنف�ص  مبا 
اإىل االنهماك يف ال�شهوات اجل�شمانية واللذات اجل�شدية، واإذا  يدعوان االإن�شان 
ح�شل هذا التعار�ص فال بد من مرجح قوي ومعا�شد كامل، وما ذاك اإال ترتيب 

الوعد والوعيد والثواب والعقاب على الفعل والرتك.

ثم اإن �شريح العقل يق�شي اأن من حكمة احلكيم اأن يفرق بني املح�شن 
اأهل  من  كثرًيا  نرى  الأنا  الدار؛  هذه  يف  لي�ص  التفرقة  هذه  وح�شول  وامل�شيء، 
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االإ�شاءة يف اأعظم الراحة وكثرًيا من اأهل االإح�شان بال�شد من ذلك، فال بد اأنه 
بعد هذه الدار من دار اأخرى حت�شل فيها تلك التفرقة.

ثم اإنه لو مل يكن للنا�ص زاجر من خوف املعاد لكرث الهرج واملرج، ولعظمت 
به، فال بد من  املعا�ص، ومل يجد املكلف وقًتا الأداء ما كلف  نظام  الفنت وف�شد 
ح�شول دار الثواب والعقاب لتنتظم اأحوال العامل وت�شان عن الف�شاد، واإن قيل: 
اأنهم  يكفي لبقاء نظام العامل مهابة امللوك و�شيا�شتهم، واأي�ًشا فاالأوبا�ص يعلمون 
لو حكموا بح�شن الهرج واملرج النقلب االأمر عليهم، ولقدر غريهم على قتلهم 
واأخذ اأموالهم، فلهذا املعنى يحرتزون عن اإثارة الفنت، قلنا: اإن جمرد مهابة امللوك 
ال تكفي بذلك؛ الأن امللك اإما اأن يكون قد بلغ يف القدرة اإىل حيث ال يخاف من 
الرعية، واإما اأن يكون خائًفا منهم، فاإن كان ال يخاف الرعية، مع اأنه ال خوف له 
من املعاد اأي�ًشا، فحينئذ يقدم على الظلم واالإيذاء على اأقبح الوجوه؛ الأن الداعية 
النف�شانية قائمة، وال رادع لها يف الدنيا وال يف االآخرة، واأما اإن كان يخاف الرعية 
فحينئذ الرعية ال يخافون منه خوًفا �شديًدا، فال ي�شري ذلك رادًعا لهم من القبائح 

والظلم، فثبت اأن نظام العامل ال يتم وال يكمل اإال بالرغبة والرهبة يف املعاد.

ثم اإن ال�شلطان العادل احلكيم الرحيم اإذا كان له جمع من الرعية، وكان 
ينت�شف  اأن  ورحمته  وعدله  حكمته  من  كان  �شعفاء،  وبع�شهم  اأقوياء  بع�شهم 
للمظلوم ال�شعيف من الظامل القوي، واهلل �شبحانه وتعاىل �شلطان حكيم عادل 
عبيده  من  املظلومني  لعبيده  ينت�شف  اأن  ورحمته  وعدله  حكمته  فمن  رحيم، 
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الظاملني، وهذا االنت�شاف مل يح�شل يف هذه الدار؛ الأننا نرى املظلوم قد يبقى 
الدم،  مهدور  العر�ص  مف�شوح  املال  م�شلوب  والقهر،  الذلة  غاية  يف  مهانًا  فيها 
والظامل يبقى يف غاية العزة والقدرة، فال بد من دار اأخرى يظهر فيها هذا العدل 

وهذا االإن�شاف.

ثم اإنه لو مل يح�شل لالإن�شان معاد لكان االإن�شان اأخ�ص من جميع احليوانات 
يف املنزلة وال�شرف، وبيان ذلك اأن م�شار االإن�شان يف الدنيا اأكرث من م�شار جميع 
احليوانات، فاإن �شائر احليوانات قبل وقوعها يف االآالم واالأ�شقام تكون فارغة البال 
طيبة النف�ص؛ الأنه لي�ص لها فكر وتاأمل، اأما االإن�شان فاإنه ب�شبب ما يح�شل له من 
املا�شية واالأحوال امل�شتقبلة، فيح�شل له ب�شبب  اأبًدا يف االأحوال  العقل يتفكر 
اأكرث االأحوال املا�شية اأنواع من احلزن واالأ�شف، ويح�شل له ب�شبب اأكرث االأحوال 
االآتية اأنواع من اخلوف، فثبت اأن ح�شول العقل لالإن�شان �شبب حل�شول امل�شار 
العظيمة يف الدنيا واالآالم النف�شانية ال�شديدة القوية، اأما اللذات اجل�شمانية فهي 
طيب،  اجُلَعل)2)  مذاق  ْرِقني))) يف  ال�شنِّ الأن  احليوانات؛  �شائر  وبني  بينه  م�شرتكة 
معاد  لالإن�شان  يح�شل  فلو مل  االإن�شان طيب،  احللويات يف مذاق  اأفخر  اأن  كما 
به تكمل حالته وتظهر �شعادته لوجب اأن يكون كمال العقل �شبًبا ملزيد الهموم 
والغموم واالأحزان من غري جابر يجرب ذلك، ومعلوم اأن كل ما يكون كذلك فاإنه 
اأنه  يكون �شبًبا ملزيد اخل�شة والدناءة وال�شقاء والتعب اخلالية عن املنفعة، فثبت 

ل »ُت�شّمد« به االأر�ص. )م). ْرِقني: ما ُتَدمَّ ال�شنِّ  (((
اجُلَعل: دابة �شغرية من دواب االأر�ص، قيل هو اأبو َجْعران. )م).  (2(
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اأخ�ص احليوانات حتى اخلناف�ص  االإن�شان  ال�شعادة االأخروية لكان  لوال ح�شول 
والديدان، وملا كان ذلك باطاًل قطًعا علمنا اأنه ال بد من الدار االآخرة، واالإن�شان 
الدار هي كاملميز بني اخلريي منه وال�شرير  اإن هذه  خلق لالآخرة ال للدنيا، نعم 
ليجزي االأول بالثواب والثاين بالعقاب؛ الأن كل من كان �شريًرا فالنار اأوىل به، 
نراها موفورة  الدار، فلذلك  ويكون حظه من الوجود ما يح�شله من لذات هذه 

لالأ�شرار منغ�شة على االأخيار.

مذهب املاديني باإنكار البعث �شر ل مياثله �شر

ومن هذا املقام تعلمون اأيها املاديون اأنه ي�شدق فيكم قول اأخ�شامكم اأهل 
ال�شرائع وامللل: اإن مذهبكم �شيما يف اإنكار املعاد �شر ال مياثله �شر؛ الأنه يلزم عنه 
اأنه ال حالل وال حرام، ومع هذا ميتنع العمران، وجوابكم باأن نظام العامل يكمل 
مبعرفة االإن�شان ما له من احلقوق وما عليه من الواجبات، فهذه املعرفة تكمل له 
االأهواء  اأن  عن  اجلواب  هذا  غفلتم يف  قد  فاأقول:  العام،  التام  ال�شحيح  بالعلم 
وال�شهوات وحب الذات ال يقاومها جمرد النوامي�ص التي يقيمها العلم، فال بد 
من وازع اآخر يزع النفو�ص عن امل�شار، ومرجح يرجح اتباع طريق اخلري وهجران 
ا  �شبيل ال�شر، وهو االإميان باملعاد، واملكافاأة على االأعمال اإن خرًيا فخري واإن �شرًّ
ف�شر، واإال فليتاأمل العاقل اأن االإن�شان اإذا كان يعتقد اأنه مثل نبات االأر�ص ينبت 
ثم يزول ال اإىل رجعة، ولي�ص له حظ من وجوده اإال لذاته احليوانية التي ينالها 



352352
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

مدة حياته، فمهما �شن له العلم من ال�شوابط ملعرفة ما له من احلقوق وما عليه 
من الواجبات فاإذا قدر على قتل �شواه واأخذ ماله الذي يبلغ املاليني بدون اأن 
يطلع عليه اأحد من النا�ص، اأو على هتك اأ�شرف عر�ص وبلوغ اأ�شهى لذة بدون 
اطالع اأحد، فهل يظن اأن تلك القوانني التي �شنها له العلم تردعه عن ارتكاب 
ذلك؟ ال يقول بذلك اإال مكابر، اإن االإن�شان مفطور على حب ذاته، فمن يدري 
به حق الدراية ال ياأمن له يف �شيء اإال اإذا وجده مرتبًطا بالدين واعتقاد املعاد، 
يكون  فكيف  الف�شاد،  من  يظهر  ما  فيها  ويظهر  املعاد  تعتقد  االأمم  بع�ص  نرى  اإنا 
حالها لو ن�شخ هذا االعتقاد منها؟ فبال �شك اأن ف�شادها بالدرهم ي�شري بالقناطري، 
يف  اآخذة  تزال  ال  االأزمان  هذه  يف  العلم  بينها  انت�شر  التي  االأمم  نرى  اأننا  على 
�شبيل ال�شرور، بل كلما ازداد علمها ازدادت �شرورها، وف�شا فيها الزنا الذي ي�شيع 
االأن�شاب ويحل عقد التنا�شر، وقتل النف�ص واالنتحار، واإزالة العقول بامل�شكرات، 
من  وكثري  واخلديعة،  والغ�ص  االأموال  �شلب  على  و�شنائعها  بعلومها  واالحتيال 
االأخالق املخلة بنظام الهيئة االجتماعية، وما ذلك اإال الأن علومها التي برعت 
فيها لي�ص لها يف اعتقاد املعاد ن�شيب، وبظني اأن تلك االأمم لوال بقية من اعتقاد 

املعاد قائمة بينها لوجدناها قد هوت للدمار واأخذت تنمحي من لوح الوجود.

ومما ي�شحك الثكلى اأنكم ملا الحظتم اأن العلم ال يتكفل بنظام الهيئة اإال 
ا يف جميع االأفراد االإن�شانية، ا�شرتطتم يف تكفله بذلك اأن يكون  ا عامًّ اإذا كان تامًّ
ا، ورمبا يلزم له  ا، ثم قلتم: ال بد من ذلك يوًما ما، اإال اأن ذلك بعيد جدًّ ا عامًّ تامًّ



العلم والإميان
353353

األوف من االأجيال، فاأنتم يف رف�شكم العتقاد املعاد ومتنيكم يف العلم هذه االأماين 
الواهية مثل الطبيب االأحمق الذي يقول للمري�ص باملر�ص القاتل اترك احلمية 
به �شفاوؤك،  اآتيك بدواء يكون  ال�شنني  وكل ما �شئت، واإين بعد كذا وكذا من 
فقد �شدق هنا املثل الدارج: »اإىل حينما ياأتي الرتياق من العراق يكون مل�شوع 
الهوى فارق«، على اأنه لي�ص من ح�شن التدبري وكيا�شة الراأي واالأخذ باحلزم مع 
اعتقادكم ملذهبكم من اإنكار املعاد اأن جتاهروا به بني العموم وتدر�شوه لالأحداث 
حتى تروا اأن العلم الذي تزعمونه مبجرده متكفاًل بحفظ نظام العامل قد مت وعم، 
العامل،  على  الدمار  باب  فتحتم  قد  الباطل  املذهب  بهذا  مبجاهرتكم  فاأنتم  واإال 
اأن ي�شيع والعقول ال�شليمة  اأن ي�شيع هذا الفكر بني االأمم، ومعاذ اهلل  ونعوذ باهلل 

تاأباه، هدانا اهلل واإياكم ملا فيه خري االأنام.

واإين اأن�شح لكم اأن تاأخذوا باحلزم واالحتياط، وتت�شوروا اأنكم اإذا �شدقتم 
ا جنومت واإن كان باطاًل مل ي�شركم هذا االعتقاد، غاية  باملعاد وتاأهبتم له فاإن كان حقًّ
ما يف الباب اأن يقال: اإنه تفوتكم اللذات اجل�شمانية، اإال اأن هذه اللذات يجب 

على العاقل اأن ال يبايل بها الأمرين:

اأحدهما: اأنها يف غاية اخل�شا�شة؛ الأنها م�شرتك فيها اخلناف�ص والديدان والكالب.

والثاين: اأنها منقطعة �شريعة الزوال والفناء، فاحلر�ص عليها ال ي�شاوي ترك احلزم 
واالحتياط يف االأمر الذي تخ�شى عواقبه.
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الكالم على م�شاألة نزول املطر من ال�شماء وتطبيقها على العقل

هذ�.. وقد بقيت م�ساألة من �مل�سائل �لتي ذكرمت فيما تقدم �أنكم تنكرونها 
�ل�سماء،  نزول �ملطر من  �ل�سريعة �ملحمدية؛ وهي م�ساألة  �لتي يف  �لن�سو�ص  من 
من  تتولد  �لأمطار  �أن  على  دل  علومكم  �ختباركم يف  �إن  تقولون:  �أنكم  وذلك 
�أبخرة ترتفع من �لأر�ص و�لبحار، وتت�ساعد �إىل �لطبقة �لباردة من �لهو�ء فتتجمع 
�إن �لن�سو�ص  فاأقول:  هناك ب�سبب �لربد وتنزل بعد �جتماعها، وذلك هو �ملطر، 
�لذي عليه �لعتماد يف �لعتقاد  �ملتو�تر  �ملحمدية من  �ل�سريعة  �لتي وردت يف 
باأن �ملطر ينزل من �ل�سماء، ومنها  ب�ساأن �ملطر هي على ق�سمني: منها ما ت�سرح 
ما ت�سرح باأنه ينزل من �ل�سحاب، ثم �ل�سماء تطلق يف �للغة �لعربية �لتي وردت 
�ل�سريعة �ملحمدية بها على عدة معان كما يف قو�مي�ص تلك �للغة منها: �ل�سماء 
�لتي هي م�سكن �ملالئكة، ومنها �سقف كل �سيء وكل بيت، ومنها كل ما عال 

�ل�سيء فهو �سماوؤه، ومنها �ل�سحاب، ومنها �ملطر. 

يعتقدو�  �أن    حممد  �أتباع  عند  �ملقررة  �لقاعدة  �أن  لكم  تقدم  وقد 
قاطع  عقلي  دليل  يقم  مل  ما  منها  �ملتبادرة  و�ملعاين  �ل�سرعية  �لن�سو�ص  ظو�هر 
ذلك  وبني  بينها  و�لتوفيق  بتاأويلها  �أخذو�  كذلك  دليل  قام  و�إن  خالفها،  على 
�لدليل، فعلى هذ� فهم يعتقدون �ملعنى �لظاهر �ملتبادر من لفظ �ل�سماء �ملذكور 
يف �إنز�ل �ملطر، وهو �جل�سم �لذي هو م�سكن �ملالئكة، كما هو �ملر�د يف كثري من 

�ل�ستعمالت �ل�سرعية.
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�شوؤال اأهل الذكر للتوفيق بني ال�شرع والعقل

 ويوفقون بني �لن�سو�ص �لتي ت�سرح بنزول �ملطر من �ل�سماء، و�لتي ت�سرح 
�لبخار�ت  �ل�سماء على  �إنز�له من  على  قادر  تعاىل  �هلل  باأن  �ل�سحاب  بنزوله من 
�لن�سو�ص  تذكر  فتارة  �لأر�ص،  �إىل  منها  ينزله  ثم  بال�سحاب،  �مل�سماة  �ملجتمعة 
�ل�سرعية حمل نزوله �لأول، وتارة تذكر حمل نزوله �لثاين، و�هلل �أ�سدق �لقائلني، 
و�إن ثبت لديهم ما تقولونه من �أن �ملطر لي�ص �إل بخار�ت �لأر�ص وبحارها، وحتقق 
ذلك بالربهان �لقاطع، �ساغ لهم على موجب �لقاعدة �ملتقدمة �أن يوؤولو� �لن�سو�ص 
�لتي يتبادر من ظو�هرها �أن �ملطر ينزل من �ل�سماء �لتي هي مقر �ملالئكة باأن �ملر�د 
بال�سماء يف هذه �لن�سو�ص هي ما عالنا و�سار �سقًفا لنا وهو �ل�سحاب »ذكر هذ� 
�إليه �ل�سيخ �ل�سرنباليل يف  �لتاأويل �لإمام �لر�زي يف تف�سري �سورة �لبقرة، و�أ�سار 
مر�قي �لفالح«، �أو �أن يقال: �إنه ملا كان نزول �ملطر باأ�سباب �سماوية من جملتها 
ِعد �لأجز�ء �ملائية من �أعماق �لأر�ص �أو من �لبحار  حر�رة �ل�سم�ص �لتي ُتِثري، وُت�سْ
و�لأنهار �إىل جو �لهو�ء فتنعقد �سحابًا فتمطر، كان �لإنز�ل من �ل�سحاب حقيقة 
ومن �ل�سماء جماًز� باعتبار �ل�سببية، و�هلل م�سبب �لأ�سباب »ذكر هذ� حقي �أفندي 

يف تف�سري �سورة �لنباأ«.

فبعد هذ� �لبيان �أي �إ�سكال لكم �أيها �ملاديون يف ن�سو�ص هذ� �ملقام ما د�مت 
باأقرب تاأويل، وقد بقي كثري من ن�سو�ص �ل�سريعة �ملحمدية  تنطبق على �لعقل 
توجيهها،  معرفتكم  لعدم  �لأمر  �أول  يف  تنكرونها  عليها  باطالعكم  �أنكم  �أخال 
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ومبا قاله علماء �ل�سريعة يف معانيها وكيفية �عتقادها، ولكن �إذ� �ساألتم �أهل �لذكر 
�أتباع حممد  ل جتدون �سيًئا منها �إل له �نطباق �سحيح على  و�ملعرفة من 
قانون �لعقل ل يخالفه باأدنى خمالفة، ولكن �ملد�ر على �ملذ�كرة مع علماء هذه 
�أجالوؤها يف تف�سري  قاله  مبا  �لعاملني بقو�عدها، �ملحيطني  �ملتبحرين فيها  �ل�سريعة، 
منها  يعرفون  �لذين ل  �ل�سعفاء  مع  ، ل  �لر�سول  �سافهو�  �لذين  ن�سو�سها 
�أفا�سل �لعلماء و�أ�ساطني  �إل ر�سوم �لعباد�ت و�أحكام �ملعامالت، فتظنونهم من 
�حلكماء، فهوؤلء رمبا يكونون عقبة يف �سبيل �إميان �أمثالكم جلهلهم بقو�عد �لدين 
ومتى  �لعقلية  و�لأدلة  ن�سو�سه  بني  �لتوفيق  معرفتهم يف طرق  وعدم  �ملحمدي، 
عن  �ملحاماة  فيها  يق�سدون  �سباًل  بغفلتهم  ي�سلكون  فقد  �لتوفيق،  ذلك  يجب 
�لدين �لإ�سالمي فيجلبون �لتنفري عنه عو�ًسا عن �لتاأليف �إليه، فهم بذلك �أ�سر 

على �لدين من �أعد�ئه �لألد�ء.

قول بع�ض ال�شعفاء: ل يجوز العتقاد بوجود اأمريكا!

�لدين  يف  يجوز  ل  يقول:  �أنه  �ل�سعفاء  هوؤلء  بع�ص  عن  �سمعت  »قد 
�أن  �عتقاد  ي�ستلزم  ذلك  �عتقاد  لأن  �أمريكا؛  قارة  بوجود  �لعتقاد  �لإ�سالمي 

�لأر�ص كرة، وهو خالف �لعتقاد �لإ�سالمي«، �نتهى. 

باملح�سو�ص  يكابرو�  �أن  �لإ�سالم  �أهل  بجهله  كلف  قد  �مل�سكني  فهذ� 
ويجعلو� دينهم �سخرية بني �لأمم، وحا�سا �لدين �لإ�سالمي �أن يكون بهذه �ملثابة، 
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و�أن ينحط �إىل هذه �لدرجة �ل�سافلة وهو �أعظم �لأديان متانة يف �لعقول، و�أبعدها 
لهذ�  كان  وقد  �ل�سليمة،  �لعقول  ترف�سه  مبا  و�لت�سديق  �لباطلة  �لعتقاد�ت  عن 
�أمريكا  وجود  ينكر  ل  باأن  �حلرج  �لطريق  هذ�  يف  تع�سفه  عن  منا�ص  �مل�سكني 

�لثابت وجودها بالعيان وبالتو�تر. 

و�إذ� وجد كما زعم �أن �لعتقاد بوجودها ي�ستلزم قطًعا �لعتقاد باأن �لأر�ص 
كرة، فله �أن ياأخذ بقول من قال من �أجل علماء �مللة �لإ�سالمية بكروية �لأر�ص 
كالإمام �لر�زي، ويوؤول �لظاهر من �لن�سو�ص �ل�سرعية �لتي يتبادر منها �أن �لأر�ص 

مب�سوطة بتاأويالت مو�فقة، فيقول مثاًل يف �لن�ص �لقر�آين �لذي يقول: ژڱ  
ڱ  ڱ  ںژ ]�لنازعات/ 30[: �إن �ملر�د بالدحو ت�سوية ظاهرها بجعلها �ساحلة 
�ل�سريعة  يف  �لعتقاد  هذ�  حينئذ  ي�سر  ول  �ملف�سرين،  بع�ص  قاله  كما  لل�سكنى 
�ملحمدية ما د�م مو�فًقا لقول من �أقو�ل علمائها �لذين تعتمد �أقو�لهم يف �لدين 
�ل�سحيحة،  �لتاأويل  �أوجه  من  وجه  على  وجارًيا  �ل�سرعية،  �لن�سو�ص  فهم  ويف 
ولكن من �أين لهذ� �مل�سكني �أن يدرك هذ� �ملدرك وهو ل يعلم �إل �سق�سقة �لل�سان 
ببع�ص �ألفاظ �لأحكام، فهو �سديق للدين ولكن �سديق �أحمق �سالك يف �سبيل 
عدو �ألد، ذلك من وفور جهله وقلة عقله، وفقنا �هلل جميًعا للتحلي بالعلم �حلق 

و�سلوك منهج �ل�سو�ب، �للهم �آمني«.
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اإقناع الطائفة الطبيعيني بالدين الإ�شالمي ودخولهم فيه 

هذ�.. وملا بلغ �لعامل �ملحمدي يف كالمه مع هذه �لطائفة �ملاديني �إىل هذ� 
�حلد من �لبيان �لذي ك�سف كل �سبهة قامت لهم يف �ل�سريعة �ملحمدية، و�أر�هم 
منزلة مذهبهم يف نظر �لعقل �ل�سليم، ��ستيقظو� من غفلتهم و�نتبهو� من رقدتهم، 
وبعثت �ألبابهم من حلود �لأوهام، وخل�ست �أفكارهم من قفار �لظالم، وقالو� له: 
�أمامنا  �أزلت من  �لنا�سح �لأمني و�ملر�سد �ملبني، فقد  �أيها  �ل�ساكرين  �إنا لك من 
 ، حممد ت�سديق  من  �ملانع  �أزلت  �أنت  ولكن  عقبات،  ومهدت  �سعوبات 
فبقي علينا �ملقت�سي لت�سديقه، وهو يكون عندنا متى وجدنا �لأدلة �لتي قامت 

عند �أتباعه �سحيحة د�لة على �سدقه دللة قاطعة. 

فقال لهم ذلك �لعامل: �إن هذ� �لأمر �إليكم، و�سهل مب�سيئة �هلل تعاىل عليكم، 
ف�سرعو� يف �لنظر يف تلك �لأدلة وتدقيق �لبحث فيها مف�سلة وجملة، فظهر لهم 
  بعد �إمعان �لنظر و�إجالة �لفكر �أنها من �ل�سحة مبكان د�لة على �سدق حممد
�أن تتفق  �ل�سليم يحيل  فاإن �لعقل  �لريب، ل �سيما جمموعها،  دللة ل يعرتيها 
جميعها على �سحة دعو�ه  وهي تكون غري �سحيحة، و�عتقاد �ل�سدفة يف 
�تفاقها ل يذعن به �لعقل، على �أن منها ما لي�ص ملحمد  يف �إقامته دخل، ول 
يقول بح�سول �ل�سدفة و�لتفاق يف ذلك �إل مكابر »وتف�سيل هذ� قد مر يف �سدر 
كالم هذه �لطائفة عندما �أخذت ت�ستو�سح حال حممد ، و�سياأتي يف �لردود 
على �لطائفة �لتي تروم ت�سكيك �أتباع حممد  يف �أدلتهم، فارجع لكل يف 
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مرجعه، ول حاجة �إىل �لتكر�ر هنا«، فعند ذلك �سدقت هذه �لطائفة حممًد� - 
بوجوده  مقرين  تعاىل،  �هلل  عند  من  �لر�سالة  دعو�ه  - يف  و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه 
�إميانًا  بذلك  و�آمنو�  به،  جاء  ما  وجميع  و�لبعث  وكتبه  بر�سله  م�سدقني  �سبحانه، 
�أ�سياعه - عليه �ل�سالة  �أكرم  فاأ�سبحو� من  ثابًتا عن بيان كاف وتو�سيح �ساف، 

و�ل�سالم - و�أثبت �أتباعه، و�هلل على كل �سيء قدير.





 ذكر من اأخذتهم عزة النف�ض عن الإقرار بت�شديقه

هذ�.. وقد كان يوجد من كل طائفة من �لطو�ئف �ملتقدمة �أنا�ص لهم رئا�سة 
و�سطوة  كلمة  نفوذ  ولهم  و�سيا�سة،  �إمارة  رئا�سة  و�إما  دينية  رئا�سة  �إما  قومهم،  يف 
�لأقو�ل  �ملتبوئون يف  هم  ر�أي،  لهم  يرد  ول  �أمر،  لهم  يع�سى  فال  �لقلوب،  على 
�لأمو�ل  على  �سطو�  �إذ�  �مل�ساحمون  وهم  �أتباع،  لهم  قومهم  و�سائر  و�لأفعال، 
عليه   - حممد  �دعى  فعندما  ع�سبيتهم،  وعزة  رئا�سة  ملكان  و�لدماء  و�لأعر��ص 
�ل�سالة و�ل�سالم - �لر�سالة من عند �هلل تعاىل، وجرى ما جرى له مع �لطو�ئف 
�ملتقدمة، و�آخر �لأمر �سدقو� دعو�ه مبا ثبت لديهم من �لدلئل على �سدقه، قام يف 
نفو�ص �أولئك �لروؤ�ساء �ملذكورين �سدق دعو�ه �أي�ًسا، وجزمو� بذلك �أكمل �جلزم 
لو�سوح دلئله، ولكن حب �لرئا�سة وما لهم من �لتميز بني �أقو�مهم حال بينهم 

وبني �لإذعان و�خل�سوع له - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - و�لإقر�ر بت�سديقه. 

�شبهات حول ال�شريعة
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وذلك �أنه خطر لهم �أنهم �إذ� �تبعوه وخ�سعو� له �سلبو� تلك �لرئا�سة وحرمو� 
ذلك �لتميز، ولزمهم �أن يكونو� �أتباًعا بعدما كانو� متبوعني، وجتري عليهم �أحكام 
�سريعته، ل مييزون عن �سو�هم يف �سيء، كما هو �ساأن تلك �ل�سريعة من �لت�سوية بني 
  جميع �أتباعها، و�أنهم ل ينالون �سيًئا من �أمو�ل قومهم �لتي تدخل ت�سرفه
�إل �إذ� عملو� عماًل يعود على �أتباعه بالنفع، و�أن من ي�سطو منهم على �أحد يف مال 

�أو عر�ص �أو دم ل ي�سامح مبثقال ذرة �إل �أن يعفو �ساحب �حلق. 

فكتمو� ما قام يف نفو�سهم من �سدقه ، و�أخذو� يفتكرون يف �أمر يعاك�ص 
�ساأنه ويفرق عنه �أتباعه، فر�أو� �أن �لأقرب يف بلوغ ذلك �ملاأرب �أن يلقو� �ل�سبه على 
�لطو�ئف �لذين �تبعوه ليوقعو� يف نفو�سهم �ل�سك، فحاولو� توهني �لدلئل �لتي 
حتى  �لتاأويالت  و�إير�د  فيها  �لحتمالت  بتطريق  �لطو�ئف  �أولئك  بها  ��ستدل 
تعود يف نظرهم غري يقينية، فيقولون لهم حينئذ: �إن هذه �لدلئل �لتي �عتمدمت 
عليها يف ت�سديق حممد  ما هي �إل دلئل ظنية، ول يليق بكم �أن ترتكو� 
�لأديان  من  تلقيتموه  وما  �ملعتقد�ت  من  �آباوؤكم  عليه  كان  وما  �ملاألوفة  عو�ئدكم 
�لر�سل �ملتقدمون ملجرد دلئل ظنية، و�لظن ل يعتمد عليه يف  �لتي جاءت بها 

مثل هذ� �حلال، فرتبو� يف �أفكارهم تلك �ل�سبه �لو�هية و�لحتمالت �لباطلة. 
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�شبهتهم على امل�شدقني ب�شبب العجز عن معار�شة القراآن

وقال:  بالقر�آن   حينما حتدى  �لتي �سدقت حممًد�  للطائفة  وجاءو� 
�إنه ي�ستعجز �لف�سحاء و�لبلغاء ب�سورة منه، وهم كانو� من �أهل �لف�ساحة و�لبالغة 
فعجزو� عن �ملعار�سة، و�سدقو� ب�سبب ذلك دعو�ه بالر�سالة، فقالو� لهم: يحتمل 
�أن حممًد�  قد ح�سل له درجة من �لف�ساحة و�لبالغة مل توجد يف �أحد 
يبلغ  من  �سناعة  كل  �أهل  بني  يوجد  ما  وكثرًي�  معار�سته،  عن  فعجزمت  منكم، 
عن  عاجزون  وهم  رئي�سهم،  باأنه  �أهلها  �سائر  له  يقر  فيها حتى  �لق�سوى  �لدرجة 
�سق غباره، فاأجابتهم تلك �لطائفة باأن �سناعة �لف�ساحة و�لبالغة و�إن كان �أ�سا�سها 
��ستعد�د �ساحبها يف �أ�سل فطرته، ولكن ل بد لكمالها وبلوغها فيه درجة �سامية 
�خلطب  ومعاناة  ورو�يتها،  �لأ�سعار  قول  نحو  من  طرقها،  يف  وتدرج  ممار�سة  من 
ودر��ستها، وحماورة �لف�سحاء ومغالبة �لبلغاء حتى تقوى فيه ملكتها وي�سبح من 
زمرتها ح�سب ��ستعد�ده �لذي فطر عليه، و�أي�ًسا مهما بلغت درجتها من �ل�سمو 

فال بد لها من نظري من نوعها ومثال من �سنفها، ولو كان دونها يف درجات. 

� لتلك �ل�سناعة،  ونحن نرى حممًد�  و�إن كان يف �أ�سل فطرته م�ستعدًّ
ولكنا مل جنده من �أول ن�ساأته �إىل �أن بلغ �لأربعني �سنة من عمره �لتي هي �سن 
�لتح�سيل و�ملمار�سة قد مار�ص تلك �ل�سناعة ممار�سة ت�ستلزم له بلوغ تلك �لدرجة، 
ومل يكن يف تلك �ملدة له معاناة يف �لأ�سعار ل قوًل ول رو�ية، وكذلك �خلطب 
مبحاورة  مولًعا  �أي�ًسا  �ملدة  تلك  عناية، ومل جنده يف  فيهما  له  يكن  و�لر�سائل مل 
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يخفى  وكيف  حاله،  علينا  يخفى  ل  �أظهرنا  بني  وهو  �لبلغاء،  ومغالبة  �لف�سحاء 
ومن يعاين تلك �ل�سناعة ي�ستهر بيننا كال�سم�ص يف ر�بعة �لنهار لأنها من �أعظم 
مفاخرنا؟ فعندما بلغ �سن �لأربعني و�دعى �لر�سالة وحتد�نا بالقر�آن ما ر�عنا �إل ما 
وجدناه يف قر�آنه من تلك �لف�ساحة �لبارعة و�لبالغة �ل�سادعة �للتني ُرمينا عندهما 

بالعجز و�أ�سبنا بالوهن. 

و�أي�ًسا قد �نفرد ذلك �لقر�آن يف منهجه �لذي �سلكه يف �لف�ساحة و�لبالغة مبا 
ل جند له نظرًي�، فال هو من �لأ�سعار ول �لأر�جيز، ول من نوع �خلطب و�لر�سائل، ول 
  له مثل يحتذى عليه، وهذ� يكون �أعرق يف �لغر�بة، فعلى من مار�ص حممد
هذه �لطريقة �لتي جاء بها يف قر�آنه وهي مل تعهد بني �لعرب �أجمع؟ �أيكون هو 
�أول خمرتع لها ويبلغ فيها هذه �لدرجة �لتي ل تلحق؟ ما هذه عادة �ملخرتعني 
لالأ�سياء، بل عادة كل خمرتع �أن ي�سدر عنه �خرت�عه كالطفل، و�سو�ه يربيه حتى 
�أن �ملخرتع يبلغ باخرت�عه �لغاية �لق�سوى �لتي  يبلغ �لغاية �لتي متكن فيه، و�أما 
ل ت�ستطاع ولي�ص بعدها منزلة، فهذ� �سيء مل يعهد يف �ملخرتعني من �لب�سر، ول 
يبعد �أن يقال: �إنه غري ممكن يف قدرتهم ح�سب �ل�ستقر�ء �إل �أن يكون �لخرت�ع 
مبا  �ملا�سي من عمره  �ل�سناعة يف  لتلك    ممار�سة حممد  فعدم   ،� طفيًفا جدًّ
بلغ  �لذي  �لأ�سلوب  ذلك  يف  قر�آنه  و�نفر�د  تلحق،  ل  �لتي  �لدرجة  تلك  يبلغه 
�لغاية يف �لف�ساحة و�لبالغة حتى عجزنا عن معار�سته هو مبطل لالحتمال �لذي 
  م�سدقني حممًد�  نز�ل  فنحن ل  به،  علينا  �ل�سك  �إدخال  و�أردمت  جوزمتوه 



�شبهات حول ال�شريعة
365365

يف دعو�ه بدون �سك ول ريب، ونقول: �إن ذلك �لقر�آن لي�ص �لإتيان به يف قدرة 
. لب�سر، بل هو منزل من عند �هلل تعاىل كما �دعاه حممد�

�شبهتهم على امل�شدقني ب�شبب ما احتوى عليه القراآن 

فانعطف �أولئك �مل�سككون �إىل �لطائفة �لذين �سدقو� حممًد�  ب�سبب 
�أنهم وجدو� �لقر�آن �لذي جاء به م�ستمال على �ل�سفات �لفا�سلة �لتي ل ميكن 
�جتماعها يف كالم �إل �أن يكون من عند �هلل تعاىل، و�إىل �لطائفة �لذين �سدقوه 
بانتظام  وتكفلها  ف�سيلة  كل  على  و�حتو�ئها    �سريعته  حال  �نتظام  ب�سبب 
�لر�سالة  قبل دعو�ه  �أن حممًد�  بلغنا  قد  �لطائفتني:  لهاتني  فقالو�  متبعيها،  حال 
ببع�ص رهبانهم  �أنه �جتمع هناك  �لروم يف جتارة مرتني، وبلغنا  �إىل بالد  �سافر  قد 
»بحري� �لر�هب �لذي عندما ر�آه مع جتار قري�ص يف طريق �ل�سام تفر�ص به �أنه نبي 
�آخر �لزمان، كما هو منقول يف �ل�سري �لنبوية«، فلعله نقل هذ� �لقر�آن �مل�ستمل على 
�لف�سائل عمن ذكر، وتعلم منه تلك �ل�سريعة، وجاء بالده و�دعى �لر�سالة، وع�سد 
دعو�ه بذلك �لقر�آن وتلك �ل�سريعة، ولعدم وجود �أحد يف بالده من �أهل �ملعرفة 
�لذين ميكنهم معار�سته بالإتيان مبثل ما جاء به توهمتم �أن ما جاء به ح�سل له من 

جانب �هلل تعاىل دون �سنيع �لب�سر. 

تلك  �ملحتوي على  �لقر�آن  مثل ذلك  باأن  �ملذكورتان  �لطائفتان  فاأجابتهم 
�ل�سفات �لفا�سلة �لتي مر �سرحها يف ��ستدللنا، وبيان �أن �أكرب �لعلماء و�حلكماء 
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و�ل�سيا�سيني يعجزون عن جمعها يف مثل ذلك �لكتاب، و�أن مثل تلك �ل�سريعة 
و�لأخالق  �حلقة  �لعقائد  ��ستدللنا من  �أي�ًسا يف  �سرحه  تقدم  ما  �مل�ستملة على 
تتكفل  �لتي  و�لأحكام  �لباهرة  و�لأ�سر�ر  �حلكم  �ملبنية على  و�لعباد�ت  �حل�سنة 
بانتظام �أحو�ل �لأنام وغري ذلك مما �سبق �أن ��ستيفاء عدده يحتاج �إىل جملد�ت، 
كل ذلك لو فر�ص جو�ز تعلمه من �لغري لحتاج �إىل زمان مديد يبلغ �لع�سر�ت 
من �ل�سنني، ولو كان �ملعلم من �أبرع �حلكماء و�ملتعلم من �أعظم �لأذكياء، وحممد   
قري�ص  جتار  مع  �أظهرنا  بني  عا�سه  �لذي  عمره  مكة يف جميع  بلده  غاب عن  �إمنا 
�لذين كانو� ياأتون �لبالد �لرومية للتجارة �أياًما معدودة هي مدة �لذهاب و�لإياب 
بني مكة وبالد �لروم، وق�ساء م�سالح �لتجارة، وهذه مدة ل تكفي لأن يتعلم فيها 
�أبو�ب �سريعته �لتي جاء بها، وكل و�حد منا يعلم  حممد  بابًا و�حًد� من 
  سعوبة �لتعلم و�حتياجه �إىل �لزمان �لكايف، على �أن تعلم ما جاء به حممد�
فكيف  مبكان،  �ملديد  �لزمان  �إىل  و�لحتياج  �ل�سعوبة  من  هو  �لقارئ  للكاتب 
وحممد  �أمي ل يقر�أ ول يكتب؟ فكيف يجيز �لعقل تعلمه جميع ذلك مع 

�أميته وق�سر زمان غيبته عن بلده؟ 

و�أميته  �لتي طاملا ن�سمعه يدعيها لنف�سه، ويذكر يف �لقر�آن �لذي يتلوه 
بني �لعام و�خلا�ص �أنه �لنبي �لأمي، ويذكر فيه �أي�ًسا يف �لحتياج على �أن ما جاء 

به هو من عند �هلل تعاىل لي�ص بتعلم من �لب�سر قول ربه له: ژڌ  ڌڎ  ڎ  
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 ،]48 ژ ]�لعنكبوت/  ک    ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  ڈ    ڈ  

هي �أي تلك �لأمية ثابتة عندنا بال ريب؛ لأنه  قد ن�ساأ بني �أظهرنا، ومل نعلم 
�أنه عانى �سنعة �لقر�ءة و�لكتابة، ول ر�آه �أحد منا �أو نقل �إلينا �أنه خط �سطًر� و�حًد� 
يوًما من �لأيام، ولو �أنه كان يعرف تلك �ل�سنعة بني قومه �لذين ل يوجد منهم من 
يعرفها �إل �لأفر�د �لقالئل ملا خفي علينا حاله يف تلك �ملدة ولو تق�سد �إخفاءها، 
فيه  ملا  حاله  �إظهار  �إىل  يدعو  �لد�عي  بل  �إليه،  يدعو  د�عي  ول  يتق�سده  وكيف 
�ل�سفة �لكمالية بني تلك �لأمة �لأمية، و�لعقل ل ي�سدق �أن هذ� �لرجل من قبل 
تعلم تلك �ل�سنعة �سمم على �أنه يتعلمها ويخفي حاله، ثم ي�ستعني بها على تعلم 
ذلك �لقر�آن وتلك �ل�سريعة من بع�ص رهبان �لروم، ثم يدعي �لر�سالة، من �أين 
�سمن لنف�سه متام ذلك؟ ثم مت له �إخفاء حاله يف تعلم تلك �ل�سنعة، ومت له تعلم 
ما جاء به، و�دعى تلك �لدعوى، ل يقول بذلك �إل كل مكابر �أو منقاد لالأوهام. 

�لعقل ل ي�سدق بوجود معلم قد حوى جميع تلك  فاإن  وبعد ذلك كله 
�ملعارف �لتي ��ستمل عليها �لقر�آن وتلك �ل�سريعة، و�أحاط باأطر�ف تلك �لعو�رف 
به  ما جاء  �أن  للروم  بعد خمالطتنا  لنا  وقد ظهر  �لروم ول يف غريها،  ل يف بالد 
حممد  ل يوجد عند علمائهم �أجمعني، ف�ساًل عن وجوده عند بع�سهم، بل 
ر�أيناهم بعد �ملخالطة و�لطالع على ما جاء به حممد  يعجبون من ح�سن 
�نتظام �ل�سريعة، ويقتب�سون منها ما يو�فق �سيا�سة بالدهم، فكيف يكون ذلك عند 



368368
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

   به حممد ويجاهر  يظهره  ا حتى  ويبقى خفيًّ بينهم  ي�سيعونه  علمائهم ول 
فيقتب�سون منه ما يقتب�سون؟

على �أنه يوجد فيما جاء به كثري مما يخالف دين �لروم يف �لعقائد و�لأعمال 
و�لأخالق ويذم ذلك منهم غاية �لذم، فكيف يقتنع �لعقل �أن بع�ص رهبان �لروم 
علَّم حممًد� ذلك؟ و�أي د�ع دعاه �إليه؟ على �أنه لو غ�ص �لنظر عن جميع �ملو�نع 
 ما جاء به من بع�ص رهبان �لروم فاإنه  �ملتقدمة �لتي متنع من تعلم حممد 
يوجد مانع �آخر قوي مينع من ذلك �ألبتة، وهو �أن حممًد�   ما جاء بالقر�آن 
ًقا  و�ل�سريعة دفعة و�حدة، و�أظهر ذلك للنا�ص يف �أول دعو�ه، بل جاء بذلك ُمَفرَّ
ًما))) من �أول دعو�ه �لر�سالة �إىل �أن مت دينه، و�نت�سر بني �لطو�ئف �لذين �تبعوه  ُمَنجَّ
قر�آنه  من  و�ل�سورتني  و�ل�سورة  و�لآيتني  بالآية  ياأتي  فكان  �سدقوه،  �لذين  و�لأمم 
على ح�سب �حلو�دث �لتي حتدث بينه وبني �أخ�سامه �أو فيما بني �أتباعه، م�ستماًل 
ذلك على ما يقت�سيه �حلال من ��ستدلل �أو دفع �سبهة �أو جو�ب �سوؤ�ل �أو غري 
ذلك، وكذلك �أحكام �ل�سريعة كان يبلغها للنا�ص �سيًئا بعد �سيء على ح�سب 
فياأتي يف مقابلة كل �سيء من ذلك  �مل�سالح و�حلو�دث و�مل�ساكل و�ل�سوؤ�لت، 

بطبق �ملرغوب.

مقابلة كل حادث يحدث معه يف مدة دعو�ه  ياأتي يف  �أنه كان  و�مللخ�ص 
مبا ينا�سبه ويو�فقه من �لقر�آن و�ل�سريعة، وهذه �لكيفية معلومة بال�سرورة لنا وملن 

ًقا مل ينزل جملة و�حدة. )م). ًما: مفرَّ ُمَنجَّ  (((
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بع�ص  �أعلم  �لذي  ما  يقال:  وحينئذ  �ل�سحيح،  بالتو�تر  و�سريته  خربه  لهم  نقل 
رهبان �لروم بجميع �حلو�دث �مل�ستقبلة �لتي �سوف تقع وتتفق ملحمد  بينه 
�ل�سريعة،  ومن  �لقر�آن  من  ينا�سبه  ما  منها  لكل  فعلمه  �أتباعه،  �أو  �أخ�سامه  وبني 
فعرف جو�ب كل �سوؤ�ل �سوف يرد عليه، ودفع كل �سبهة وحكم كل حادثة يتفق 
حدوثها يف مدته، وهو �أورد لكل �سيء من ذلك ما يجب له يف وقته م�سدًد� مقنًعا 
لالأفكار، و�إنا نرى من تلك �حلو�دث ما ل يخطر يف بال �أحد �أنه �سوف يقع �أو يتفق 

وقوعه �إىل �آخر �لدهر. 

ومن يطلع على جميع ما حدث من �حلو�دث يف مدة دعو�ه  يعلم �أن 
�إحاطة بع�ص رهبان �لروم �لذي تزعمونه بجميع ما �سوف يحدث يف تلك �ملدة 
و��ستح�سار ما يلزم له هو من �ملحال �ألبتة، ل يقول به �إل كل عنيد، و�إن قلتم: �إنه 
يوجد يف �أتباع حممد  رجل »قيل هو �سلمان �لفار�سي ، وقيل غريه«، 
  �حممًد �أن  من  �ملانع  فما  �ملمالك،  ونظامات  باملعارف  �سهرية  �أمة  من  هو 
يتعلم من ذلك �لرجل �أحكام ما يرد عليه من �حلو�دث، و�أجوبة ما يلقى عليه من 
�مل�سائل، ودفوع ما يعار�ص به من �ل�سبه وغري ذلك، كل �سيء ياأخذه عنه يف وقته، 
فكلما ورد عليه �أمر من ذلك جلاء �إىل ذلك �لرجل و�ساأله عنه، فيعلمه ما يقت�سيه 

�حلال، قلنا: �إن توهم هذ� �لأمر من �ل�سخافة مبكان:

اأوًل: ل يخفى �أن �أمر �لتعلم ل يتاأتى يف جل�سة و�حدة ول يف جل�سات قليلة، ول 
يتم يف �خلفية، بل �لتعليم �إمنا يتم �إذ� �ختلف �ملتعلم �إىل �ملعلم �أزمنة متطاولة ومدًد� 
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متباعدة، ولو كان �لأمر كذلك ل�ستهر بني �خللق �أن حممًد�   يتعلم �لعلوم 
من فالن، و�حلال لي�ص كذلك.

وثانًيا: لو كان ذلك �لرجل معلًما ملحمد  جميع تلك �لعلوم �لتي وجدت 
�أن  بالبنان، و�حلال  �إليه  ي�سار  �لف�سل و�لتحقيق،  قر�آنه و�سريعته لكان يف غاية  يف 
ذلك �لرجل �لذي تزعمونه لي�ص بهذه �لدرجة �ل�سامية، بل ول هو من �مل�ساهري 
باملعرفة بني �لنا�ص، ويوجد كثري من �أتباع حممد  يفوقونه يف �لإحاطة باأحكام 
�إليه،  يحتاج  ما  ويتعلم  دونهم  وممن  منهم  يكت�سب  نف�سه  وهو  بدرجات،  �ل�سريعة 
�إخفاء  يقتدر على  �أن  �لعقل  ي�سدق  للمعلم، ول  �ملتعلم  لديهم خ�سوع  ويخ�سع 

حاله بهذه �لدرجة.

وثالًثا: لو كان هو �ملعلم ملحمد  ل�سطر حممد �إىل تقدميه يف �ملرتبة و�ملقام 
بني �أتباعه على جميعهم، ولو مل ُيْقمه حممد يف تلك �ملنزلة ملا �سرب هو على ذلك، 
ونحن نر�ه بني �أتباع حممد دون كثري منهم يف �لرتبة، وهو ر��ص بذلك غري متنكر 

منه.

ما جاء  عندها جميع  فلم جند  �لرجل  ذلك  �أمة  بعد  فيما  قد خالطنا  �إنا  ورابًعا: 
منها مل  �جلامعة لكل خري، وكثري  و�ل�سريعة  و�لأحكام  �لعلوم   من  حممد 
يوجد عندهم منه عني ول �أثر، بل وجدناهم يقتب�سون من �سريعته ما يرونه منا�سًبا 
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�أين جاء ذلك �لرجل جميع تلك �ملعارف و�أمته حمرومة  ل�سيا�سة بالدهم، فمن 
منها؟

فكل ذلك يبطل هذه �لحتمالت �لتي �أوردمتوها علينا �أيها �مل�سككون، 
ويلقيها يف حيز �لإهمال، فنحن ل نز�ل م�سدقني بدعوى حممد - عليه �ل�سالة 

و�ل�سالم - بدون �سك ول ريب.

�شبهتهم على امل�شدقني ب�شبب اعتبار اأحوال ثالث طوائف

  فما �أولئك �مل�سككون �إل �لطائفة �لذين ��ستدلو� على �سدق حممد
باإقر�ر �أهل �لف�ساحة و�لبالغة بالعجز عن معار�سة قر�آنه، وب�سهادة �أهل �ملعرفة يف 
�لتي يعجز عن جمعها  �لفا�سلة  �ل�سفات  �لقر�آن على  با�ستمال  �لكالم  ف�سائل 
يف مثله كل �أحد من �لب�سر، ويعجز بع�ص �أهل �لف�ساحة و�لبالغة عن معار�سة 
قتل  �سببت  �لتي  �إىل حماربته  �نحازو�  بل  لها،  �لتعر�ص  بدليل عدم  �أي�ًسا  قر�آنه 
�أنف�سهم و�سبي ذر�ريهم وتخريب ديارهم وجالءهم عن �أوطانهم، فرتكو� �لطريق 
�ل�سهل وهو �ملعار�سة لو متكنهم، و�سلكو� �سبيل �ملحاربة �لتي هي �أ�سعب �ل�سبل، 
فقالو� لهم: وما يدريكم �أن �لطائفتني �للتني �إحد�هما �أقرت بالعجز عن �ملعار�سة، 
و�تبعو� جميًعا  تلحق،  ل  �لتي  �لف�سائل  على  �لقر�آن  با�ستمال  �أقرت  و�لأخرى 
ذلك  يف  يبلغونها  وغاية  �لأغر��ص  من  لغر�ص  منهم  ذلك  كان   ، حممًد� 
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لهم على  ليكون ذلك حجة  �ل�سهادة  بتلك  و�أتو�  �لإقر�ر  بذلك  فاأقرو�  �لتباع، 
من يلومهم.

و�أما �لطائفة �لذين تركو� �ملعار�سة و�نحازو� �إىل �ملحاربة �لتي �سببت لهم 
وب�سبب  باملحاربة،  �بتد�أهم  �لذي  هو    حممد  يكون  فرمبا  �لأ�سر�ر  تلك 
 من  للمعار�سة، ومل ميكنهم حممد  نار �حلرب مل تبق لهم فر�سة  ��ستعار 
قد  فهم  �ل�سعب،  �ل�سبيل  و�سلكو�  �ل�سهل  �لطريق  تركو�  �ل�سبب  وبهذ�  ذلك، 
ئو� لذلك �إجلاًء، فاأجابتهم هذه �لطائفة باأن قولكم يف حق �لطائفتني �لأوليني  �أُجِلْ
�أن يكون ما ح�سل منهم من �لإقر�ر و�ل�سهادة و�لتباع لغر�ص من  �أنه يحتمل 
ُم�َسْرَبل))) باملجازفة، وجمرد عن كل  �لأغر��ص وغاية ينالونها يف ذلك فهو قول 
فيه  �لذي يرجو  �لعاقل مفارقة دينه  �أ�سعب �سيء على  �أن  روّية؛ لأنه ل يخفى 
�لنجاة يف �لدنيا و�لآخرة، و�أ�سعب �سيء بعد ذلك عليه مفارقة عو�ئده �لتي مرن 
عليها وتلقاها عن �أ�سالفه، حتى �إن �لبع�ص و�إن ��ست�سعر برد�ءة عو�ئده ي�سعب 

عليه مفارقتها، وحتكم عليه نف�سه مبالزمتها. 

�إذ� تيقن �لنجاة يف دين �سو�ه، ول  �إل  وعلى هذ� فالعاقل ل يفارق دينه 
نر�هم قد  �لطائفتان  فهاتان  قاهر،  ل�سبب قوي  �إل  �ملوروثة  �سيما  يهجر عو�ئده ل 
فارقو� دينهم �لذي يرجون به جناتهم وعو�ئدهم �لتي مرنو� عليها، و�سارو� يذمون 
جميع ذلك �أ�سد �لذم، و�أقرو� بالعجز عن �ملعار�سة، و�سهدو� بف�سل �لقر�آن مبجرد 

ُم�َسْرَبل: ُم�ْسَبغ. )م).  (((
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�لع�سبية  لهم من  ملا    �أدنى خوف من جانب حممد  بدون  �طالعهم عليه 
�لقوية بدون �حتياج �إىل �أمو�ل يف يده، بل قبل �أن تقوم له ع�سبية و�أن يح�سل 
يف يده �سيء من �لأمو�ل، وبدون �سبب من �لأ�سباب �مللجئة لذلك، يعلم ذلك 
من ��ستق�ساء حالهم وحاله و�لطالع على كيفية �تباعهم له، فلول �أنهم جزمو� 
بالعجز عن �ملعار�سة وباحتو�ء �لقر�آن على تلك �لف�سائل �لتي يعجز عن جمعها 
�لب�سر ملا �أقرو� و�سهدو� بذلك، وملا كان منهم ذلك �لتباع �لذي فارقو� به دينهم 

�لذي يعتقدون به جناتهم وكابدو� م�سقة هجر عو�ئدهم وهم عقالء فطناء �آمنون.

�ملعار�سة  عن  عجزهم  ظهر  �لذين  �لبلغاء  �لف�سحاء  حق  يف  قولكم  و�أما 
�أنه رمبا �بتد�أهم  �إياها، و�سلوكهم �سبيل �ملحاربة �لتي جاءتهم بالأ�سر�ر:  برتكهم 
منها،  حممد  ميكنهم  ومل  للمعار�سة،  فر�سة  يجدو�  ومل  باملحاربة    حممد 
فنقول: لو كان ما ح�سل بينهم وبني حممد  من دعوته لهم و�متناعهم قد 
حدث يف و�قعة و�حدة ويف مدة وجيزة لرمبا كان �لعقل ي�سدق بذلك �لحتمال 
�لذي قلتم به، ولكن �حلال لي�ص كذلك، فاإنهم ما حتاربو� معه  حتى حتد�هم 
بالقر�آن مر�ًر�، ونادى على رءو�ص �لأ�سهاد بعجز �لب�سر عن معار�سته، وم�سى على 
ذلك مدة من �لزمان لي�ست بقليلة، وهو يف ق�سم كبري من �أولها مل يكن  ذ� 

�أتباع ي�سلح عددهم للمحاربة. 

ثم بعدما ��ستعرت نار �حلرب بينه وبني هذه �لطائفة مل يزل متحدًيا بذلك، 
ويدعوهم �إىل �ملعار�سة كلما وجد فر�سة لها، وقد كان يح�سل بينه وبينهم هدن 
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كثرية، ويجتمع هو و�أ�سحابه معهم يف �أوقاتها، فكان ميكنهم يف �أثناء تلك �لهدن 
و�لفر�ص �أن ياأتو� باملعار�سة لو �أمكنتهم، وير�سلو� �إليه ما يعار�سون به، وين�سروه بني 
�أحياء �لعرب ول يعدمون ن�سرًي�، ولكن مل جندهم حاولو� ذلك ل يف �أول دعو�ه 
ول يف وقت �حلرب ول يف زمن �ل�سلم، وما �لتجئو� �إىل ف�ساحتهم وبالغتهم �إل 
يف هجائه وهجاء �أتباعه، و�أما �ملعار�سة فما تفوهو� يف جانبها ببنت �سفة، ولو ح�سل 

منهم �سيء منها ملا خفي علينا، ولكانت نقلته �لرو�ة �إىل �مل�سارق و�ملغارب.

�إل  يجوزها  ل  ز�هقة،  باطلة  بها  ت�سكيكنا  �أردمت  �لتي  �لحتمالت  فهذه 
 ، مع حممد  �لطو�ئف  �أولئك  �أحو�ل  َغِبَي عن حقيقة  �لتدقيق  كل عدمي 
ين م�سدقني بدعوى   فنحن نرف�ص جميع تلك �لحتمالت �لو�هية، ول نز�ل ُمِقرِّ

حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - معتمدين على دليلنا �ملتقدم بدون �رتياب.

�شبهتهم على امل�شدقني ب�شبب خوارق العادات

  فانعطف �أولئك �مل�سككون �إىل �لطائفة �لذين �سدقو� دعوى حممد
�لتي ظهرت على  �لطبيعية  �لنو�مي�ص  �لعاد�ت وخمالفة  ملا �ساهدوه من خو�رق 
كان  �خلو�رق  من    حممد  �أظهره  ما  جميع  �أن  يحتمل  لهم:  فقالو�  يديه، 
من نوع �ل�سحر، ف�سحر �أعينكم حتى تخيلتم وقوع ذلك، فاأجابتهم تلك �لطائفة 
�ل�سر،  عن  وينهى  باخلري  ياأمر  فاإنه  �ساحر،  حالة  لي�ست    حممد  حالة  باأن 
لنو�ل  �ل�سحر  باأعمال  ياأتون  �سهو�نيون،  �أ�سر�ر  �أنهم  �ل�سحرة  من  يعهد  و�لذي 
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للعاد�ت  �خلارقة  �لأعمال  من  �سيًئا  يظهر  ل    وحممد  �خل�سي�سة،  ماآربهم 
به من  ما جاء  باتباع  �لعقول  ليقنع  �إل  بذلك  ياأتي  لأجل غر�ص خ�سي�ص، ول 
�ل�سريعة �لتي حتتوي على مكارم �لأخالق، وتاأمر بالتخلي عن �ل�سرور و�لتحلي 
باخلري�ت، فحالته حالة �لر�سل �لذين تقدموه من كمال �ل�سفات، و�سلوك �سبيل 
دعو�ه  موؤيد  وهو  �لنجاح،  منهج  و�ل�سري يف  �حلق،  �إىل  �خللق  وهد�ية  �ل�ستقامة، 
مبثل ما �أيدو� دعو�هم من خرق �لنو�مي�ص �لكونية �لتي ل يقدر على خرقها �إل 
�هلل تعاىل، وذلك يكون كالت�سديق منه تعاىل لدعوى ذلك �لر�سول، كاأنه تعاىل 
هو  يديه  على  �لكونية  للنو�مي�ص  وخرقي  عني،  يبلغ  فيما  عبدي  �سدق  يقول: 
ت�سديقي له يف دعو�ه »وقد تقدم تو�سيح ذلك باأوفى بيان، فارجع �إليه �إن �سئت«.

ل    حممد  يدي  على  ظهرت  �لتي  �خلو�رق  تلك  بع�ص  �أن  على 
�ساهده  �لذي  �لقمر  كان�سقاق  وذلك  عليها،  قدرة  لل�سحرة  �أن  �لعقل  ي�سدق 
�حلا�سر و�لبادي، فاإنه كما ر�آه �حلا�سرون عند حممد  �لذين طلبوه منه، فقد 
�أفق  �أفقهم مع  �ساهدوه و�أخربو� به �مل�سافرين �لو�ردين من �أمكنة بعيدة ت�ساوى 
�حلا�سرين، فهب �أن حممًد�  �سحر �أعني �حلا�سرين عنده حتى �ساهدو� �أن 
�لقمر قد �ن�سق، فهل يف قدرته �أن ي�سحر �أولئك �مل�سافرين �لذين كان كل فريق 
منهم يف مكان من �لبادية؟ ل يقول بذلك �إل كل مكابر �أو جاهل مبقد�ر قدرة 

�ل�سحرة يف �أعمالهم. 
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على �أننا بعدما �سدقنا حممًد�  ب�سبب تلك �خلو�رق، و�طلعنا على 
�سريعته �أمت �لطالع، وخالطناه �أ�سد �ملخالطة، ودققنا �لنظر يف �أحو�له ، مل 
جند يف �سريعته �إل كل ��ستقامة وكل ما يوؤول على �لعامل بها بجلب �خلري ودفع 
�ل�سري، ك�سر�ئع �لر�سل �ملتقدمني يف �أ�سل �ل�ستقامة، فائقة عليها با�ستيفاء �أبو�ب 
�لكمالت، ومل جند فيه  ما ينكره �لعقل �أو يرتاب فيه �لفكر، ولي�ص �ساأنه 
�ساأن �ل�سحرة، ول حاله حال �ملحتالني على حت�سيل حطام �لدنيا ونو�ل �سهو�تها، 
بل د�أبه هد�ية �لنا�ص �إىل منهج �ل�ستقامة و�أد�ء �سكر �ملوىل تعاىل، و�سلة �لأرحام 
�لو�لد  ك�سفقة  �أتباعه  على  منه  �سفقة  مع  و�لأيتام،  للم�ساكني  �لطعام  و�إطعام 
�حلنون، ل طمع له يف �أمو�لهم، ول ميل فيه �إىل ملذ�تهم، بل هو يتف�سل عليهم 

بالإح�سان �ساأن �لر�سل قبله عليه وعليهم �أف�سل �ل�سالة و�ل�سالم.

فعلى جميع ما قدمنا مل يبق لنا ريب يف �سدق دعو�ه، وهذ� �لت�سكيك 
منكم ذ�هب �أدر�ج �لرياح، و�ساقط يف نظر كل من�سف، فنحن ل نز�ل م�سدقني 
و�هلل ويل  تعاىل،  �هلل  به من عند  ما جاء  بكل  موؤمنني   يف دعو�ه،  حممًد� 

�لتوفيق.

�شبهتهم على امل�شدقني ب�شب انطباق العالمات عليه

�سدق  على  ��ستدلو�  �لذين  �لطائفة  �إىل  �مل�سككون  �أولئك  فانعطف 
للر�سل  �ملن�سوبة  �لكتب  يف  وردت  �لتي  �لعالمات  �أن  ب�سبب     حممد
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�ملتقدمني �لتي تكون يف ر�سول ير�سله �هلل تعاىل بعدهم قد �نطبقت عليه، فقالو� 
لهم: وما �أدر�كم �أن تلك �لعالمات قد �نطبقت على ر�سول قد م�سى قبل �أن قام 
حممد  بدعو�ه، فاأجابتهم تلك �لطائفة باأننا قد بحثنا يف تاريخ �أحو�ل �لر�سل 
�لذين تقدمو� حممًد� ، وجاءو� بعد ورود تلك �لعالمات يف تلك �لكتب، 
فلم جند و�حد� منهم قد �نطبقت عليه جميع تلك �لعالمات، ولو كان و�حد منهم 
كذلك ملا خال ذكره من جميع تو�ريخ �لر�سل، ولكانت �أخباره تنقل �إلينا ولو يف 
بع�ص �لأقا�سي�ص؛ لأن مثله ل يندر�ص))) ذكره هذ� �لندر��ص، نعم قد وجد من 
وجدت فيه بع�ص تلك �لعالمات، ولكن مل يوجد من توفرت فيه باأجمعها، وقد 

�أو�سحنا هذ� يف تقرير ��ستدللنا »فلري�جع هناك«. 

�أنه قد ياأتي يف �لزمن �مل�ستقبل ر�سول من طرف  �أدر�كم  فقالو� لهم: وما 
�هلل تعاىل تنطبق عليه جميع تلك �لعالمات، ويكون هو �ملر�د يف تلك �لكتب، 
بطريق  كان   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - حممد  على  �لآن  �لعالمات  و�نطباق 
بعيًد�  �سخ�سني  يف  وتوفرها  �لعالمات  تلك  وجود  كان  و�إن  و�لتفاق،  �ل�سدفة 
�، ولكن �لعقل ل يحيله، فاأجابتهم تلك �لطائفة باأنا نعتقد �أن �هلل تعاىل �لذي  جدًّ
�إليهم  و�إيحاوؤها  �لكتب  بتلك  جاءو�  �لذين  �لر�سل  �أولئك  �إر�سال  �إليه  ين�سب 
�سوف  �أنه  يعلم  كان  فاإذ�  ياأتي،  م�ستقبل  كل  يعلم  �أن  بد  فال  عليم حكيم،  هو 
ياأتي حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - ويدعي �لر�سالة وتنطبق عليه جميع تلك 

َيْنَدِر�ص: يذهب �أثره. )م).  (((
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�لعالمات، و�حلال �أنه غري مر�د و�إمنا �ملر�د من ياأتي بعده، فال بد مبقت�سى حكمته 
�سبحانه �أنه كان ينبهنا على ذلك ولو بعبارة و�حدة، باأن يقول يف تلك �لكتب �إنه 
ياأتي و�حد يدعي �لر�سالة وتنطبق عليه جميع تلك �لعالمات �لتي تذكر يف كتب 
ر�سلي، ولكنه غري �ملر�د يل و�إمنا �ملر�د من ياأتي بعده، وحيث مل يرد منه �سبحانه 
�سيء من ذلك فوجب �أن يكون حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - هو �ملر�د قطًعا. 

و�حتمال وجود �لعالمات يف �سخ�سني �لذي قلتم �إن �لعقل ل يحيله قد 
تبني بهذ� �لتقرير �أنه حمال؛ لأنه يقت�سي �إما جهل �هلل تعاىل يف حو�دث �مل�ستقبل 
على  تعاىل  منه  �لتلبي�ص  ووقوع  �حلكمة  خالف  على  �سبحانه  �أعماله  �إجر�ء  �أو 
عباده، وكل ذلك حمال، فما �أدى �إليه يكون حمال، فاإًذ� وجود تلك �لعالمات 
يف �سخ�سني ل يجيزه �لعقل، فمحمد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - �لذي وجدت 
بيان،  باأكمل  ��ستدللنا  تقرير  �ألبتة، وقد �سرحنا ذلك يف  �ملر�د  باأجمعها هو  فيه 
 »فلري�جع هناك«، فنحن ل نز�ل م�سدقني بدعوى حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - 

بال �سك ول ريب.

�شبهتهم على امل�شدقني ب�شبب توافق الأدلة على �شدقه

فمال �أولئك �مل�سككون �إىل �لطائفة �لذين ��ستدلو� على �سدق حممد - 
عليه �ل�سالة و�ل�سالم - باأنه لو مل يكن �سادًقا يف دعو�ه ملا �تفق على ت�سديقه 
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�أ�سد  ومكذبني  �ملخالفة  �أ�سد  له  خمالفني  كانو�  بعدما  �لعقالء  �لطو�ئف  �أولئك 
�لتكذيب ومتع�سبني لعقائدهم وعو�ئدهم، وملا توفرت لهم تلك �لأدلة، لكن قد 
�تفقو� وتوفرت لهم تلك �لأدلة فيكون �سادًقا، فقالو� لهم: يحتمل �أن يكون كل 
ا ل يفيد �ليقني، و�إذ� كان �حلال كذلك  دليل من �أدلة �أولئك �لطو�ئف دلياًل ظنيًّ
فكيف  �لأفر�د،  تلك  �إل  �ملجموع  لي�ص حقيقة  �إذ  ا،  ظنيًّ يكون  �لأدلة  فمجموع 
بقوة حجته  �أن حممًد�  ويحتمل  �لدين،  ومفارقة  �لعتقاد  يعتمد على ذلك يف 
ا  وحدة خاطره �لتي فطر عليها قد �سور لكل طائفة من تلك �لطو�ئف دلياًل ظنيًّ

وحاله بحلية �ليقني. 

بتلك  �مل�ستدلة  �لطو�ئف  تلك  من  طائفة  كل  باأن  �لطائفة  تلك  فاأجابتهم 
�لأدلة �إذ� تاأمل �لعاقل يف �ساأنهم من �أنهم عقالء متع�سبون ملا هم عليه من �لعقائد 
و�لعاد�ت ل ي�سدق عقله باأنهم يعتمدون يف مفارقة دينهم وعو�ئدهم على دليل 
ظني، ويت�ساهلون يف حترير دليلهم و�عتماد �ليقني فيه؛ لأن �إقد�مهم على ما �أقدمو� 
عليه لي�ص �أمًر� طفيًفا حتى يهملو� �لتحقيق و�لتدقيق فيه، فالذي يقنع به �لعقل 
�ل�سليم �أن كل طائفة منهم مل تعتمد يف �تباعها حممًد� - عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
- �إل على دليل يقيني يفيد �جلزم، وعلى فر�ص �أن هذ� �لتقرير ل يفيد �لقطع باأن 
كل دليل من تلك �لأدلة هو يقيني، فاتفاق تلك �لأدلة على نتيجة و�حدة وهي 
�سدق حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - مما يفيد �سحة دعو�ه، ويكون ذلك دلياًل 

لنا م�ستقالًّ يوجب لنا �جلزم بذلك. 
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ا فمجموع �لأدلة يكون كذلك  وقولكم: �إذ� كان كل دليل على حدته ظنيًّ
�إذ لي�ص �ملجموع �إل تلك �لأفر�د هو قول ممنوع؛ لأنه و�إن يكن �ملجموع لي�ص �إل 
�لأفر�د، ولكن حكم كل فرد غري حكم �ملجموع يف �ملح�سو�سات و�ملعقولت كما 
ل يخفى »قد مر ب�سط �لكالم يف هذ� �ملقام يف �لرد على �ملوؤولني لأدلة �لطو�ئف 
�لذين �سدقو� �لرجل �ملر�سل من عند �مللك، ويز�د هنا على ذلك بع�ص �لبيان«، 
ي�ستقل  حدته  على  منها  كل  خيوط  جمموع  هو  �لثَِّخني)))  �حلبل  �أن  ترون  �أل 
بقطعه �لولد �ل�سغري، و�أما جمموع تلك �خليوط وهو �حلبل فيعجز عن قطعه �أقوى 
فيه  من جمتمع ح�سرو�  كثريون  لو خرج جماعة  فيما  �حلال  وكذلك  �لرجال، 
خطيًبا خطب بينهم، و�أخرب كل و�حد منهم �أن �خلطيب يف �أثناء خطبته �سقط عن 
ا يحتمل  منرب �خلطبة و�سج ر�أ�سه، فخرب كل و�حد منهم على حدته و�إن كان ظنيًّ

�أنه كذب، ولكن جمموع �أخبارهم تفيد �ليقني. 

ويحيل �لعقل �أن هوؤلء �جلماعة �لكثريين قد تو�طئو� على �لكذب وهم 
خمتلفون يف �لأفكار ول جامع يجمعهم على �ختالف ذلك �خلرب، وكذلك �إذ� 
قال جماعة: �إن �لأمري قد ح�سر من �سفره �إىل �لبلدة، فاأحدهم قال: لأين ر�أيت 
�ليوم ثيابه قد ح�سرت مع بع�ص خدمه، و�لآخر قال: لأين ر�أيت خد�مه �خلا�سة 
�أل  �لذي من عادته  �لعزيز  ر�أيت ولده  قال: لأين  بخدمته قد ح�سرو�، و�لآخر 
يفارقه ل �سفًر� ول ح�سًر� قد ح�سر، و�لآخر قال: لأين �سمعت �أ�سو�ت �ملد�فع 

�لثَّخني: �لغليظ. )م).  (((
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قد ح�سر،  �لأمري  �إن  فقال يل:  �ملدفعيني  بع�ص  ذلك  عن  ف�ساألت  �سربت،  قد 
و�لآخر قال: لأين ر�أيت �أرباب �لوظائف يف �حلكومة م�سرعني ملالقاته و�ل�سالم 
عليه عند خروجه من �ل�سفينة، وهم �أخربوين بذلك، و�لآخر قال كذ�، و�لآخر 
ا، فاإن �لعقل ل  قال كذ�، وكل منهم �أتى بدليل �إذ� نظر �إليه بحد ذ�ته يكون ظنيًّ
ينظر �إىل كل دليل على حدته، بل يعترب جمموع تلك �لأدلة ويقول: �إن �تفاقها 
ل يكون بطريق �ل�سدفة، ويجزم ب�سببها بح�سور �لأمري �ألبتة، فقد ظهر �أن �لأفر�د 
ا، ولكن جمموعها قد �سار يقيًنا بالجتماع يفيد  من �لأدلة و�إن كان كل منها ظنيًّ

�جلزم.

بقوة حجته   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - �أن حممًد�  يحتمل  قولكم:  و�أما 
ا وحاله بحلية �ليقني،  وحدة خاطره �لتي فطر عليها قد �سور لكل طائفة دلياًل ظنيًّ
فهذ� كالم من مل يعرف حقيقة �لأدلة �لتي �عتمد عليها �أولئك �لطو�ئف، فاإن 
�أكرثها مل يتح�سل ب�سنع من حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - فكيف يقال �إنه 
هو �لذي �سوره وحاله؟ تاأملو� كيف ميكن ملحمد -عليه �ل�سالة و�ل�سالم - �أن 
يحدث يف �لف�سحاء و�لبلغاء �لعجز عن معار�سة قر�آنه �إذ� مل يكن نف�ص �لقر�آن 
معجًز� »وقد مر رد �ل�سبه �لو�ردة على هذ� يف �أول �لكالم مع �ملاديني، فلري�جع 

هناك«. 

هب �أن حممًد� �ألزم نف�سه بالعالمات �ملذكورة يف �لكتب �ملن�سوبة للر�سل 
�ملتقدمني �لتي هي من نوع �لأخالق و�لأفعال �لختيارية على زعم �أنه �ملطلع على 
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�أنه يحب �لرب ويبغ�ص �لإثم، ويحكم بالعدل ويحارب ونحو  تلك �لكتب، مثل 
ذلك، فهل ميكنه �أن يحدث يف نف�سه �لعالمات �جل�سدية مثل: �إن عالمة ملكه 
ا؟ وهل ميكنه �أن يحدث �لعالمات �لتي لي�ست �ختيارية بل  بني كتفيه، وكونه قويًّ
هي من قبيل �حلظوظ يف �لعامل، مثل كون �ل�سعب حتته، وكون �لهد�يا ترد �إليه من 
�مللوك، وكون �لأغنياء تنقاد له، و�أن �لربية ترفع �سوتها بذكره، وهي �لديار �لتي 
ي�سكنها قيد�ر، وكونه �حلجر �لذي رف�سه �لبناءون و�سار ر�أ�ص �لز�وية، و�أنه �أعطي 
�سلطانًا على �لأمم، و�أن �حلب�سة جتثو له، و�أن ملوك �ليمن تاأتيه بالقر�بني، وهذه �لأمم 
تخ�سع له وتدين له بالطاعة، وكونه يعطى من ذهب �سباأ، وهو و�أتباعه مثل �لزرع 
�لكثري على وجه �لأر�ص، و�أن �سلطانه يكرث يوًما فيوًما، و�أنه بعد ظهوره تك�سرت 
�لأ�سنام و�ألقيت �إىل �لأر�ص، و�أن �لطيور تاأكل حلم �مللوك �لذين يحاربونه، و�أن 
�أتباعه يقودون �مللوك وي�سوقونهم بال�سال�سل و�لأغالل، و�أن �هلل �أغار بهم �سعب 
يف  �لعالمات  هذه  تطبيق  مر  »قد  جاهل؟  ب�سعب  و�أغ�سبهم  �أغارهم  �إ�سر�ئيل، 
كالم �لطائفة �لذين ��ستدلو�، فلرُي�جع هناك«، فقد ثبت مبا قررناه �أن كل �حتمال 
�أوردمتوه لت�سكيكنا هو غري جائز ل ي�سدقه �لعقل �ل�سليم �خلايل عن �لتع�سب، 

فنحن ل نز�ل م�سدقني دعوى حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - بدون �رتياب.
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�شبهتهم على الذين كانوا ماديني

ثم  طبيعيني  ماديني  كانو�  �لذين  �لطائفة  �إىل  �مل�سككون  �أولئك  فانعطف 
�لتي  �لدلئل  و�أبانه من  �ملحمدي  �لعامل  لهم  �سرح  مبا  و�تبعوه  �سدقو� حممًد�، 
وتدل على �سحة دين  و�لوحي،  �لعامل  �إله  �إنكار  تدل على بطالن مذهبهم يف 
حممد  ومو�فقته للعقل و�أحكامه �ليقينية، مع دفع �ل�سبه �لتي كانت عقابًا 
يف �سبيل ت�سديقهم، فر�أى �أولئك �مل�سككون بعد �طالعهم على ما جرى بني هذه 
�لطائفة وبني ذلك �لعامل �ملحمدي من �ملذ�كر�ت و�ملباحثات �أن كل �سبهة يرجون 
و�أظهر  مباحثاته  �لعامل يف  ذلك  دفعها  قد  �لطائفة  هذه  على  �ل�سك  �إدخال  بها 
�أننا ن�سككهم  بطالنها، ف�سقط يف �أيديهم وقالو�: مل يبق لنا مع هذه �لطائفة �إل 
 ، حممد �تباع  يف  �إقناعهم  �سبب  كالمه  كان  �لذي  �لعامل  هذ�  كالم  يف 
فقالو� لهم: لعل هذ� �لعامل يكون قوي �حلجة كثري �لطالع مت�سلًعا يف �أ�ساليب 
�ملباحثات ف�سحر عقولكم ب�سحر بيانه، حتى خيل لكم بطالن ما يخالف �سريعته 
من مذهبكم و�سحة دين حممد ، فكان عليكم �أن تثبتو� ول ترتكو� �عتقادكم 

�ملبني على علومكم �لطويلة �لعري�سة ملجرد مذ�كرة ذلك �لعامل ومباحثته. 

فاأجابتهم تلك �لطائفة باأننا قوم �أ�سحاب عقول، ولنا باع طويل يف �ملناظر�ت 
وفطنة تامة يف تلقاء من يناظرنا، فال تخال �أن ذلك �لعامل �ملحمدي �أو �أعظم منه 
نظرنا  ما  �ل�سو�ب، وكل  بغري  و�إقناع عقولنا  علينا  متويه �حلجج  يقدر على  بكثري 
فيه و�أقنع به عقولنا قد �سلك فيه �سبيل �لبيان �لعقلي �لو��سح، وجرى يف ذلك 
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و��سح  بدليل  �لعامل  مادة  �أوًل حدوث  لنا  فاأثبت  �لعقل،  �سريح  مقت�سى  على 
�أو  �لدليل على وجوب  لنا  �أقام  ثم  �لكائنات،  �كت�سافاتنا يف حقائق  مبني على 
وجود �إله حمدث للعامل، ووجوب �ت�سافه بال�سفات �لتي َتُدلُّ عليها �آثاره يف هذه 
�لأكو�ن، ودفع عنا �سبًها كانت مانعة لنا من �لت�سديق بوجود ذلك �لإله، و�سرب 
باأو�سح بيان، و�أيقظ عقولنا لال�ستدلل على وجود ذلك  لنا �لأمثلة على ذلك 
�لكائنات  تفا�سيل  من  به  ذكرنا  مبا  حكمته  ووفور  �سفاته  وعظمة  �سبحانه  �لإله 
و�أ�سر�رها �ملنطوية يف مباحثنا �ملدونة يف كتب علومنا على �أكمل تبيان، ثم وفق 
لنا بني ما ورد يف �سريعة حممد  وبني ما جاء يف علومنا مما ظاهره �ملخالفة 
لها، حتى ز�ل نفورنا عما ورد يف تلك �ل�سريعة، ثم �أبان لنا �لأ�سر�ر �لتي تن�ساأ يف 
�لعامل �لب�سري من �لعتماد على �عتقاد�تنا ل �سيما من �إنكار �لبعث لالإن�سان، 
  �ثم بعد ذلك تاأملنا يف �لأدلة �لتي �عتمدها �لطو�ئف �لذين �تبعو� حممًد
و�سدقوه ب�سببها، فظهر لنا �أنها �سحيحة د�لة على �سدقه، يقينية �لدللة ل �سيما 

جمموعها �لذي ل يحتمل توفره بوجه �ل�سدفة و�لتفاق. 

فعند ذلك ظهر لنا �حلق، ولي�ص بعد �حلق �إل �ل�سالل، ونحن د�ئما بني 
�أينما كان، فكيف بعد ذلك كله  باأننا �أحر�ر �لأفكار نذعن للحق  �لأنام نطنطن 
وخ�سارة  �لأبدي  بال�سقاء  علينا  تعود  مكابرة  �سيما  ول  �ل�سو�ب  ونخالف  نكابر 
�أنف�سنا؟ فلم ي�سعنا بعد ذلك �إل ت�سديق حممد  و�تباعه، ف�سدقناه و�تبعناه 
�لعامل  ذلك  كالم  يف  �لت�سكيك  هذ�  فاإير�دكم  �إيقان،  و�أحكم  �إميان  باأكمل 
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�ملحمدي ل يجديكم نفًعا، فكفو� عنا ب�سالم، فعند ذلك رجع �أولئك �مل�سككون 
عن �أولئك �لطو�ئف �سفر �لأيدي بخفي حنني، و�هلل ل ي�سلح عمل �ملف�سدين.

ت على التكذيب ذكر طائفة كانت خامدة الأفكار واأ�شرَّ

  هذ�، وقد كانت طائفة من �أولئك �جلماهري �لذين قام بينهم حممد
بدعو�ه، خامدة �لأفكار جامدة يف تع�سبها جمود �لأحجار، فعندما �سمعو� بدعوى 
يلتزمو�  �أن  �ختيارهم  ب�سوء  ر�أو�  �تبعوه  �لذين  �لطو�ئف  و�ساهدو�    حممد 
�لتع�سب �لأعمى ملعتقد�تهم وعاد�تهم، ويكذبو� دعو�ه  بدون ��ستناد �إىل 
�آباءنا على هذه �لعتقاد�ت و�لعاد�ت، فال نرتك  �إنا وجدنا  �سيء �سوى قولهم: 
عليه  م�سى  وقد  ذلك  من  �سيًئا  نرتك  وكيف   ، لدعوى حممد  منها  �سيًئا 
�خلامد،  و�لفكر  �لبارد  �جلمود  هذ�  على  فاأ�سرو�  �سنني عديدة؟  وعملنا  �أ�سالفنا 
يتبعو�  مل  وبية،  وخلة  دنيئة  خطة  �تباع  مع  �ساللهم  يف  بقو�  قد  �لقوم  فهوؤلء 
ف�سقطو� يف مهاوي  �لألباب،  ينا�سلو� عن خمتارهم منا�سلة ذوي  �ل�سو�ب ومل 
�خل�سر�ن، و�نحطو� يف دركات �لهو�ن، و�هلل  ل يعذرهم يف ذلك �لعناد، ول بد 

�أن ينتقم منهم يف يوم �لتناد. 

و�إن قيل: �إن هوؤلء �لقوم كما ذكرت عنهم �أفكارهم خامدة، فلعل ذلك 
يكون لهم عند �هلل تعاىل عذًر�، فيقولون: يا ربنا، مل يكن عندنا من �لفكر عندما 
�دعى حممد  �لر�سالة ما يو�سلنا �إىل ��ستي�ساح دعو�ه، فلذلك بقينا م�سرين 
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على تكذيبه، قلت: �إن خمود �أفكارهم لي�ص لنق�ص يف �أ�سل خلقتهم و�سعف 
�لعجم  �حليو�نات  �أو  �ملجانني  درجة  �إىل  بهم  ينزل  وجبلتهم  عقولهم  يف  فطري 
حتى يعذرو� عند �هلل تعاىل يف جمودهم على تكذيب دعوى حممد  وعدم 
��ستي�ساحهم لها، وي�سقط بذلك عنهم �لتكليف �لإلهي �لذي كلف �هلل تعاىل 
من  ن�ساأ  قد  فيهم  �خلمود  ذلك  بل  �ل�سالم،  عليهم  ر�سله  �أل�سنة  على  عباده  به 
رغائبهم  حت�سيل  و�نهماكهم يف  �للذ�ت،  �إىل  و�لتفاتهم  �ل�سهو�ت  يف  �نغما�سهم 
�لدنيوية وبلوغ �أهو�ئهم �لدنية، فا�ستثقلو� لأجل ذلك �سلوك �سبيل �ل�ستب�سار، 

وركنو� �إىل �لذلة و�ل�سغار. 

و�لدليل على ذلك �أننا نر�هم يف حت�سيل رغائبهم وجمادلة �أخ�سامهم يف 
مقا�سدهم �أ�سحاب �أفكار و�أنظار و��ستدللت ذ�ت �أخطار، يدققون �لنظر لبلوغ 
�لوطر، ويعملون �لفكر يف حت�سيل �لإبر، فاأي مانع منعهم من �ل�ستب�سار يف دعوى 
حممد  بعدما �سمعو� بها؟ ما هو �إل �لبطر وهوى �لنف�ص و�لإخالد �إىل هذه 
�لدنيا �لفانية، فهم ي�ستحقون من �هلل تعاىل �لنتقام يوم �لزحام، على قانون �لعدل 
ل يظلمون فتياًل »وهكذ� ترى كثرًي� من �ملنهمكني يف �للذ�ت وحت�سيل �لرغائب 

�لفانية يهملون �أنف�سهم من ت�سحيح عقائدهم وتعلم عباد�تهم ومعامالتهم. 

ل  عقولنا  �إن  يقولون:  ذلك،  بتعلم  تكلفكم  �ل�سريعة  �إن  لهم:  قيل  و�إذ� 
تطيق فهمه ول ت�ستطيع علمه، ومن �أين لنا �أفكار تبلغ هذه �لأنظار و�أنت تر�هم 
يف حت�سيل رغائبهم �لدنيوية وخما�سمة �أخ�سامهم يف �أدنى �أمنية فال�سفة مدققني 



�شبهات حول ال�شريعة
387387

وحكماء حمققني؟ فلو وجهو� عقولهم �لتي وهبها �هلل تعاىل لهم �إىل تعلم ذلك 
�لقدر �لذي فر�سه �هلل تعاىل عليهم لوجدو� فيها قبوًل للتعلم و��ستعد�ًد� للتفهم، 
ولكن ��ستهو�هم �لك�سل و�لنهماك يف �ل�سهو�ت و�ل�سعي لتح�سيل حطام �لدنيا 
يف جميع �لأوقات، يزينون ظو�هرهم باملالب�ص وبطونهم باملطاعم، وعقولهم عطلى 
�ملحمدية،  �ل�سريعة  نظر  يف  معذورين  غري  بذلك  فهم  �حلقة،  �ملعارف  ُحَلى  من 
و�سوف ي�ساألون عما كلفو� به من �لتعلم يف يوم �حل�ساب، وي�ستحقون هنالك على 

تفريطهم �أنو�ع �لعقاب«.

مل يرتك  املوعظة واإقامة الربهان للمخالفني حتى اأي�شت العقول

هذ�، ومل يزل حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - مع �لطو�ئف �لذين �أ�سرو� 
�إنكار ر�سالته عناًد� وجهاًل و�سالًل يقيم لهم �لرب�هني على �سدق دعو�ه،  على 
ويورد لهم �ملو�عظ، ويوؤلف قلوبهم بكل ممكن، وير�سدهم �إىل منهج �حلق ومعامل 
مبوعظتهم  �إل  يوؤمر  وهو مل  �لر�سالة  بدعوى  قيامه  من  مدة  له  وم�ست  �ل�سدق، 
�ل�سليمة  للعقول  وتربهن  ظهر  ملا  لكن  �أح�سن،  هي  بالتي  وجمادلتهم  �لبالغة 
و�لأنظار �لقومية �أن �أولئك �لقوم ل يعمل معهم �لربهان، ول تنفع فيهم �ملوعظة، 
ول يثمر لديهم �لإر�ساد، بل هم ف�ساًل عن �ساللهم وغ�سهم لأنف�سهم بعدم قبول 
�أتباعه  و�أذى    �أذ�ه  عن  يفرتون  ل  �ل�ستقامة  �سبيل  و�سلوك  �حلق  �لدين 
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كلما �سنحت لهم �لفر�سة، ين�سبون لهم �ملكائد، ويقيمون يف �سبيل دينهم �ملعاثر، 
ويخرتعون لهم بد�ئع �لأ�سر�ر، ويعاملونهم معاملة �لأ�سر�ر. 

�لألد�ء  و�لأخ�سام  �لأعد�ء  �أولئك  بجهاد  ذلك  عند  له  تعاىل  �هلل  �أذن 
وقطع  و�لف�ساد  لالأذى  ودفًعا  بالرتهيب،  للرتغيب  ��ستبد�ًل  �لبلد�ء،  و�لأغر�ر 
جرثومة �لعناد، وقد ي�سمح بالأ�سر�ر ل�سالمة �لأخيار، ويقطع �لع�سو �ملري�ص لوقاية 
للرفق  ُتْبِقي  �لبو�ر، ولكن �سرع �هلل تعاىل ذلك �جلهاد على حدود  �ساحبه من 
باملوعظة  �أوًل  للدين  �ملخالفون  ُيْدَعى  �أن  وذلك  مناًل،  و�لعدل  ولل�سفقة  جماًل 
�حل�سنة �إىل �لإ�سالم وتوحيد �مللك �لعالم و�لت�سديق بجميع ما جاء به - عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم - فاإن قبلو� فبها ونعمت، ويكونون مثل �سائر �مل�سلمني، و�إن مل 
يقبلو� فاإن كانو� من م�سركي �لعرب �لذين جاء �ل�سرع �ملحمدي بلغتهم ولي�ص 
ذلك  نحو  �أو  نري�ن  �أو  �أ�سنام  عبدة  هم  بل  �سماوي  �سرع  �أو  كتاب  �سبهة  لهم 
فحكمهم �لقتل »كما كان هذ� �حلكم يف �ل�سريعة �ملو�سوية يف حق �لأمم �ل�سبعة، 
و�لذ�بح  �ملرتد  �ل�ستثناء ويف حق  �سفر  �حليثيون ومن ذكر معهم كما يف  وهم: 

لالأوثان و�لد�عي �إىل عبادتها«. 

�جلزية  بقبول  �ل�سلح  �إىل  يدعون  �لعرب  م�سركي  غري  من  كانو�  و�إن 
و�لإطاعة، فاإن قبلو� �سارت دماوؤهم كدماء �مل�سلمني و�أمو�لهم كاأمو�لهم و�أعر��سهم 
كاأعر��سهم، ل ي�سامح �أحد ب�سيء من ذلك ولو مثقال ذرة حتى ل جتوز غيبتهم 
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�أو �ستمهم �أو �أذيتهم باأدنى مكدر �إل مبا يجوز مثله على �مل�سلمني بوجه �سرعي من 
نحو �لتاأديب مثاًل، و�إن مل يقبلو� بدفع �جلزية و�لإطاعة فيحاربون وتباح دماوؤهم 
يف  �ملو�سوية  �ل�سريعة  يف  ذلك  مثل  كان  كما  و��سرتقاقهم،  للم�سلمني  و�أمو�لهم 
حق �لأمم غري �ل�سبعة، ولذلك حدود ل يجوز تعديها، فال يقتل �سغري ول �مر�أة، 
ول من يتخلى ملا �تخذه عبادة �إل �أن يكون �أحد هوؤلء له نكاية يف �مل�سلمني ولو 

باإعطاء �لر�أي يف تدبري �حلروب.

�شبهة من اأنكر م�شروعية اجلهاد

وقد كان بع�ص من �تبعو� حممًد�  من �أهل �ل�سر�ئع �ملتقدمة �أنكرو� 
و��سرتقاق  �لأمو�ل  و�سلب  �لأنف�ص  �إزهاق  من  فيه  ملا  �لأمر  �أول  يف  �جلهاد  �أمر 
وبني    حممد  �سريعة  بني  وقابلو�  �لإن�ساف  حكمو�  بعدما  ولكن  �لب�سر، 
�ل�سر�ئع �ملتقدمة مل يجدو� يف �ل�سريعة �ملحمدية ما يعاب عليها من تلك �لأمور 
عنها  خلت  قد  تخفيفات  فيها  وجدو�  بل  �ل�سر�ئع،  يف  يعهد  �لذي  عن  وي�سذ 
�إذ�  �لعرب  م�سركي  بقتل  حكمها  مع  �ملحمدية  �ل�سريعة  فاإن  �ملتقدمة،  �ل�سر�ئع 
�ملو�سوية يف حق  �ل�سريعة  يوؤمنو� قد حرمت قتل �سغارهم ون�سائهم بخالف  مل 
�حليثيني وبقية �لأمم �ل�سبعة �ملذكورين يف �سفر �ل�ستثناء، فاإنها حكمت بقتل كل 
ذي حياة منهم، ذكورهم و�إناثهم و�أطفالهم، وذكر هناك �أن هوؤلء �لأمم �أكرث من 
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بني �إ�سر�ئيل عدًد�، ف�سمح �هلل تعاىل بهم ل�سالم بني �إ�سر�ئيل �ملوؤمنني، و�سدد 
يف �إهالكهم ت�سديًد� بليًغا، فقال يف �سفر �لعدد: فاأبيدو� كل �سكان تلك �لأر�ص، 
ثم �أنتم �إن مل تبيدو� �سكان �لأر�ص فالذين يبقون منهم يكونون لكم كاأوتاد يف 
وما  ت�سكنونها،  �لتي  �لأر�ص  يف  عليكم  ويع�سفون  �أجنابكم،  يف  ورماح  �أعينكم 

كنت عزمت �أن �أفعله بهم �ساأفعله بكم.

و�أما حكم �ل�سريعة �ملو�سوية يف حق غري �لأمم �ل�سبعة فهو كحكم �ل�سريعة 
�ملحمدية باأن يدعى �ملخالفون �أوًل �إىل �ل�سلح، فاإن ر�سو� به وقبلو� �لإطاعة بالإميان 
�أو �أد�ء �جلزية فيها، و�إن مل ير�سو� يحاربو�، فاإذ� ح�سل �لظفر عليهم يقتل �لذكور 
م على �ملجاهدين  منهم وُي�ْسَبى ن�ساوؤهم و�أطفالهم وُيْنَهب دو�بهم و�أمو�لهم وُتَق�سَّ
ما كانت حتل  �لغنائم  �أن  �لإ�سالمية  �لكتب  »�مل�سهور يف  �ملذكور  �ل�سفر  كما يف 

لالأمم �ل�سابقة، بل كان يجب عليهم حرقها، فليتاأمل«.

ثم �إن يو�سع  بعد موت مو�سى  جرى على �لأحكام �ملندرجة 
يف �لتور�ة، فقتل �مللبونات))) �لكثرية، كما يوؤخذ من كتابه من �لباب �لأول �إىل 
�أحًد�  قتل  �أنه  كتابه  �لثاين ع�سر من  �لباب  وقد �سرح يف  �حلادي ع�سر،  �لباب 
وثالثني �سلطانًا من �سالطني �لكفار، وت�سلط بنو �إ�سر�ئيل على مملكتهم، ويوؤخذ 
من �سفر �سموئيل �أن د�ود  كان يخرب كل �لأر�ص، وما كان يبقي رجاًل 
�ل�سفر  �أهل جا�سور وجزر وعمالق، وينهب دو�بهم و�أمتعتهم، ويف  �مر�أة من  ول 

�مللبونات: من �أَْلَبَنت �لناقة؛ �أي �لتي نزل يف �سرعها �للنب. )م).  (((
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�ملذكور �أن �ملوبيني �سارو� عبيًد� لد�ود يوؤدون �إليه �خلر�ج، و�أنه �سرب هدر وعاز�ر، 
و�أخذ منه �ألف و�سبعماية فار�ص ومن رجاله ع�سرين �ألًفا، و�سرب من �آر�م �ثنني 
�ألف فار�ص،  و�أربعني  ُمْرَكب)))  �ل�سريانيني �سبعمائة  و�أنه قتل من  �ألًفا،  وع�سرين 
و�أنه �أخذ �ل�سعب �لذين كانو� يف قرية ر�ية، �أخذهم ون�سرهم باملنا�سري، ود��سهم 

مبو�رج حديد، وقطعهم بال�سكاكني، وكذلك �سنع بجميع قرى بني عمون. 

ويوؤخذ من �سفر �مللوك �لأول �أن �إيليا  ذبح �أربعماية وخم�سني رجاًل 
من �لذين يدعون �أنهم �أنبياء بعل، ثم �إن د�ود قد عد �أعماله من �حل�سنات، ومن 
جملتها جهاد�ته، �إذ قال يف �لزبور �لثامن ع�سر: ويجازيني �لرب مثل بري ومثل 
جميع  لأن  باإلهي؛  �أكفر  ومل  �لرب،  طرق  حفظت  لأين  يكافئني  يدي،  طهارة 
لأنه حفظني من  بال عيب  معه  و�أكون  �أبعده عني،  وعدله مل  قد�مي،  �أحكامه 
�إثمي، وقد �سهد �هلل تعاىل �أن جهاد�ته و�سائر �أفعاله �حل�سنة كانت مقبولة عنده 
تعاىل؛ حيث قال يف �سفر �مللوك �لأول: هكذ� د�ود عبدي �لذي حفظ و�ساياي 

وتبعني من كل قلبه، وعمل مبا ح�سن �أمامي. 

وقد �سهد بول�ص لأولئك �لأنبياء باأن �أعمالهم يف �جلهاد للكفار كانت من 
جن�ص �لرب ل من جن�ص �لإثم، وكان من�سوؤها قوة �لإميان ونيل مو�عد �لرحمن، 
�لظلم،  �أنو�ع  �أ�سد  �سورة  يف  بع�سهم  �أفعال  كان  و�إن  و�لظلم،  �لقلب  ق�ساوة  ل 
�سيما قتل �ل�سغار غري �ملتدن�سني بذنب، �إذ قال يف �لر�سالة �لعرب�نية هكذ�: وماذ� 

ُمْرَكب: َفَر�ص. )م).  (((



392392
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

�أقول �أي�ًسا لأين يعوزين �لوقت �إن �أخربت عن جدعون وبار�ق و�سم�سون ويفتاح 
�، نالو� مو�عيد،  ود�ود و�سموئيل و�لأنبياء �لذين بالإميان قهرو� ممالك، �سنعو� برًّ
�سدو� �أفو�ه �أ�سود، �أطفئو� قوة �لنار، جنو� من حد �ل�سيف، تقوو� من �سعف، �سارو� 

�أ�سد�ء يف �حلرب، هزمو� جيو�ص غرباء.

ومملكته،  �سلطنته  د�ود كانت لأجل  �إن جهاد�ت  قائل متجري:  قال  و�إن 
قلنا: هذ� �لقول من قلة �لدين؛ لأن قتله لأولئك �لب�سر ل �سيما �لن�ساء و�لأطفال 
ل يخلو �إما �أن يكون مر�سًيا هلل تعاىل وحالًل له، �أو مبغو�ًسا عند �هلل تعاىل وحمرًما 
�ل�سر�ئع  يف  تعاىل  �هلل  من  م�سروع  �جلهاد  �أن  ثبت  فقد  �لأول  كان  فاإن  عليه، 
�ملتقدمة، و�إن كان �لثاين لزم و�لعياذ باهلل تعاىل كذب �سهادة �هلل تعاىل يف حقه 
�لتي مر نقلها عن �سفر �مللوك، وكذب قوله هو يف حق نف�سه، وكذب �سهادة بول�ص 
يف حقه، وهذ� �سيء ل ي�سلم به كل من يعتقد تلك �لكتب �لتي تقدم نقل هذه 
�ألوف من �ملع�سومني وغري و�جبي �لقتل يف  �أن يكون دماء  �لأقو�ل عنها، ولزم 

ذمته، ودم �لربيء �لو�حد يكفي للهالك، فكيف حت�سل له �لنجاة �لأخروية؟

تعاىل  �هلل  عند  �جلهاد  م�سروعية  على  دليل  لنا  يكن  مل  �إذ�  وبالخت�سار 
وقتل �ملخالف ل�سر�ئع �هلل تعاىل �إل �أن عي�سى  يقتل �لدجال وع�سكره عند 
نزوله، كما هو م�سرح به يف �لباب �لثاين من �لر�سالة �لثانية �إىل �أهل ن�سالونيقي، 

و�لباب �لتا�سع من �مل�ساهد�ت، لكان ذلك دلياًل كافًيا.
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معاقبة الكفار والع�شاة يف الدنيا والآخرة؛ فال مانع من م�شروعية اجلهاد

و�إذ� نظرنا �إىل عادة �هلل تعاىل �لفاعل �ملختار �لذي ل تو�سف �أفعاله بالظلم 
�لكفر  يبغ�ص  �أن  �سبحانه  عادته  من  �أن  وجدنا  وحكمة  عدل  �أعماله  كل  بل 
ويجازي عليه يف �لآخرة يقيًنا، وكذ� يبغ�ص �لع�سيان، وقد يعاقب �لكفار و�لع�ساة 
يف �لدنيا �أي�ًسا، فيعاقب �لكفار تارة بالإغر�ق عموًما كما يف عهد نوح ، فلم 
وجنوده،  فرعون  �أغرق  كما  خ�سو�ًسا  وبالإغر�ق  �ل�سفينة،  �أهل  �إل  حينئذ  ينج 
وبالإهالك مفاجاأة كما �أهلك �أكرب �أولد كل �إن�سان وبهيمة من �أهل م�سر يف ليلة 
خروج بني �إ�سر�ئيل من م�سر، كما يف �سفر �خلروج، وتارة باأمطار �لكربيت و�لنار 
وقلب �ملدن كما يف عهد لوط ، فاإنه �أهلك �أهل �سادوم وعامورة ونو�حيهما 
بذلك، وتارة بالأمر��ص كما �أهلك �لأ�سدوديني بالبو��سري، كما يف �سفر �سموئيل 
�لأول، وتارة باإر�سال �مللك، كما فعل بع�سكر �لآ�سوريني �إذ قتل منه �مللك يف ليلة 

و�حدة ماية وخم�سة وثمانني �ألًفا كما يف �سفر �مللوك �لثاين. 

ود�ثان  قورح  �أهلك  كما  و�لنار  باخل�سف  تارة  �أي�ًسا  �لع�ساة  يعاقب  وكذ� 
و�أبريم وغريهم ملا خالفو� مو�سى ، فانفلقت �لأر�ص و�بتلعت قورح ود�ثان 
و�أبريم ون�ساءهم و�أولدهم و�أثقالهم، ثم خرجت نار فاأكلت مائتني وخم�سني رجاًل 
كما يف �سفر �لعدد، وتارة بالإهالك مفاجاأة كما �أهلك �أربعة ع�سر �ألًفا و�سبعماية 
 بني  �إ�سر�ئيل يف غد هالك قورح وغريه، ولو مل يقم هارون  بنو  ملا خالف 
�ملوتى و�لأحياء ومل ي�ستغفر للقوم لهلك �لكل بغ�سب �لرب يف هذ� �ليوم، كما 
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يوؤخذ من �ل�سفر �ملذكور، وكما �أهلك خم�سني �ألًفا و�سبعني رجاًل من �أهل بيت 
�سم�ص على �أنهم ر�أو� تابوت �هلل تعاىل كما يوؤخذ من �سفر �سموئيل �لأول، وتارة 
باإر�سال �حليات �ملوؤذية، كما �أن بني �إ�سر�ئيل ملا خالفو� مو�سى  مرة �أخرى 
�أر�سل عليهم �حليات �ملوؤذية فجعلت تلدغهم، فمات منهم كثري، كما يوؤخذ من 

�سفر �لعدد.

�ل�سر�ئع  �أحكام  من  تقدم  ما  جميع  يف  تاأملو�  بعدما  �لقوم  �أولئك  فقال 
�لكفار  مع  تعاىل  �هلل  وعادة  �لكفار،  يف  �لأنبياء  و�أعمال  �جلهاد،  يف  �ملتقدمة 
و�لع�ساة: �إن حممًد�  ما د�م ر�سوًل ب�سريعة من عند �هلل تعاىل، وثبت ذلك 
بالأدلة �لقاطعة، فاأي �سيء يعاب عليه يف م�سروعية �جلهاد يف �سريعته، ويف قتله 
ملن يخالفونه ونهب �أمو�لهم و��سرتقاقهم، ل �سيما وقد وجدنا �جلهاد فيها �أخف 
 � من �جلهاد يف �ل�سر�ئع �ل�سابقة، ف�سريعته مل تخالف تلك �ل�سر�ئع، ومل تكن �سدًّ
فعلى كل من  بالع�سيان؟  �أو  بالكفر  �أنبيائه  ل�سر�ئع  �ملخالف  تعاىل مع  لعادة �هلل 
ي�سدق بالوحي ويوؤمن بتنزيل �ل�سر�ئع من عند �هلل تعاىل على �لأنبياء �أن ل يلقي 
�ملحمدية من خ�سو�ص م�سروعية �جلهاد  �ل�سريعة  و�لطعن يف  �ل�سبهة  لهذه  باًل 
فيها، و�أما من مل يوؤمن بوجود �إله �لعامل ول بتنزيل �ل�سر�ئع فهذ� يقدم له �أوًل 
�ل�ستدلل على وجود �هلل تعاىل �إله �لعامل و�إثبات �لوحي »كما تقدم ذلك مع 
مناظرة �ملاديني«، فبعد �أن تقام عليه �حلجة ويلتزم �لت�سديق بال�سر�ئع يبقى مبنزلة 
�مِللِّيني �مل�سدقني بها، فنلزمه ��ستح�سان ما �سرعه �هلل تعاىل فيها، وعند ذلك يجد 
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�إنها  بل  �جلهاد،  �ساأن  يف  �ملتقدمة  �ل�سر�ئع  تخالف  مل    حممد  �سريعة  �أن 
��ستملت على تخفيفات فيه مل تكن يف تلك �ل�سر�ئع كما تقدم بيانه.

�شبهة من ظن اأن الدين الإ�شالمي مل يقم اإل بال�شيف

ثم �إن طائفة �أخرى بعدما �ساع دين حممد  و�سرع �جلهاد فيه توهمو� 
�سيء  فهذ�  كذلك  �حلال  كان  و�إذ�  بال�سيف،  �إل  و�نت�سر  قام  ما  �لدين  هذ�  �أن 
ا، ويجعل لالإن�سان جماًل �أن يقول: �إن هوؤلء �لأتباع  يوقع يف �لنف�ص ريًبا و�سكًّ
ملحمد  قد �أجربو� على �لدخول يف دينه �إجباًر� خوًفا من �لقتل، ولكن تلك 
�لطائفة �لتزمت �لإن�ساف، و��ستق�ست عن �أول ن�ساأة دين حممد ، فتحقق 
   �عندها بعد �لفح�ص و�لتدقيق ومر�جعة تاريخ �أول تلك �لن�ساأة �أن حممًد
�أول ما قام بدعوى �لر�سالة كان وحيًد� فريًد� لي�ص �ساحب �سلطان ول متمكًنا 
بع�سبية ع�سرية قادرة، بل �إنه عند قيامه بتلك �لدعوى بني جماهري �لأمم، ف�ساًل 
عن �أن ع�سريته لي�ست ذ�ت �سطوة على بقية �لأمم، ولي�ص عندها كفاية ملقاومتها، 
فهي كانت �أول من كذبه يف دعو�ه، وعاد�ه �أ�سد �ملعاد�ة، وت�سلطت عليه �أ�سر�رها 
 مل يزل مقباًل على دعو�ه، �سابًر� على  �لر�أي، ولكن هو  بالأذى وت�سفيه 
لهم حما�سن  ويظهر  �لرب�هني،  لهم  ويقيم  �إىل �حلق،  يدعو �خللق  �آذ�ه،  �أذى من 
تعاىل  �هلل  �أر�د  ملن  �حلق  و�سح  حتى  عليه،  هم  ما  معايب  لهم  ويو�سح  دينه، 
هد�يته، فاأخذت �لعقول �ل�سليمة تقبل دينه وت�ستح�سن �سريعته، ويتبعه �لأفر�د 
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قر�آنه �ملت�سمن  �أحد، ويتلو  باإر�قة قطرة من دم  يوؤمر  و�جلماعات، وهو حينئذ مل 
قوله تعاىل ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىبژ ]�لبقرة/ 256[، وقوله 

تعاىل يف خطاب من �تبعه ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 ڃژ ]�ملائدة/ 05)[، وقوله تعاىل ژڄ   ڄ  ڄ  ڃڃژ ]�لروم/ 44[، 

و�أمثال ذلك من �لآيات. 

وقد تبعه يف زمن �لتز�مه هذه �لطريقة وقبل م�سروعية �جلهاد �جلم �لغفري 
كما يعلم من مر�جعة تاريخ �سريته، فاأ�سلم �أبو ذر و�أني�ص �أخوه و�أمهما - ر�سي �هلل 
تعاىل عنهم - يف �أول ذلك �لع�سر، فلما رجعو� �إىل قبيلتهم �أ�سلم ن�سف قبيلة غفار 
بدعوة �أبي ذر - ر�سي �هلل تعاىل عنه - ويف �ل�سنة �ل�سابعة من بعثته قبل �أن يهاجر 
�إىل �ملدينة وي�سرع �جلهاد هاجر من �أتباعه من مكة �إىل �حلب�سة ثالثة وثمانون رجاًل 
وثماين ع�سرة �مر�أة ملا كانو� يجدون من �أذى �مل�سركني، وقد بقي يف مكة �أنا�ص 
�أي�ًسا من �مل�سلمني، وقد �أ�سلم نحو ع�سرين رجاًل من ن�سارى جنر�ن، وكذ� �أ�سلم 
�سماد �لأزدي قبل �ل�سنة �لعا�سرة من �لبعثة، و�أ�سلم �لطفيل بن عمرو �لدو�سي 
قبل �لهجرة، وكان �سريًفا مطاًعا يف قومه، و�أ�سلم �أبوه و�أمه بدعوته بعدما رجع �إىل 
�أ�سلم قبل �لهجرة قبيلة بني �لأ�سهل يف �ملدينة �ملنورة يف يوم و�حد  قومه، وقد 
بربكة وعظ م�سعب بن عمري - ر�سي �هلل تعاىل عنه - فما بقي منها رجل ول 

�مر�أة �إل �أ�سلم غري عمرو بن ثابت فاإنه تاأخر �إ�سالمه. 
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وبعد �إ�سالمهم كان م�سعب ر�سي �هلل تعاىل عنه يدعو �لنا�ص �إىل �لإ�سالم 
حتى مل يبق د�ر من دور �لأن�سار �إل فيها رجال ون�ساء م�سلمون، �إل ما كان من 
�سكان عو�يل �ملدينة �أي قر�ها من جهة جند، وملا هاجر حممد  �إىل �ملدينة 
وقد  �ملدينة طائعني،  قومه يف طريق  �سبعني رجاًل من  مع  �لأ�سلمي  بريدة  �أ�سلم 
�أ�سلم �لنجا�سي ملك �حلب�سة قبل �لهجرة �أي�ًسا، ووفد قبل �لهجرة �أبو هند ومتيم 
ونعيم و�أربعة �آخرون من �ل�سام و�أ�سلمو�، وهكذ� �أ�سلم �آخرون، و�إ�سالم �أبي بكر 
�أمر م�سهور   قبل �لهجرة  �أتباعه  وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من م�ساهري 

»كما يعلم جميع ما ذكر من كتب �سريته  �ل�سحيحة، فلريجع �إليها«. 

فبالتاأمل �ملن�سف جند �أن دين حممد  قد �ساع قبل هجرته من مكة �إىل 
�ملدينة، وقبل م�سروعية �جلهاد فيها، وقبلته �لعقول �ل�سلمية، و��ستح�سنته �لطباع 
بال�سيف  قام  دينه  باأن  �لتهمة  فاأين  ترهيب،  ول  هنالك  خوف  ول  �ل�سحيحة، 
و�سريعته �ساعت بالإجبار؟ ل يقول بذلك من�سف، ومن نظر �إىل ما كان يحدث 
يف بقية مدته  وبعدها من دخول �لنا�ص يف دينه �أفو�ًجا �أفو�ًجا حتى �إىل هذ� 
�لزمان بدون �أدنى خوف، بل مع �خلوف من �لدخول من �أذية �أعد�ء دينه �منحت 

من خميلته هذه �لتهمة، �للهم �إذ� كان من�سًفا حر �لفكر. 

نعم ملا توفرت كرثة �أتباعه ، وظهر �أن �ملوعظة وقوة �لربهان لي�ص لهما 
و�لتوؤدة  بالرفق  للمخالفني  �ملعاملة  و�أن مد�ومة  �ملخالفني،  بقي من  تاأثري مع من 
بالأذى، فلذلك  �أتباعه ويجروؤهم عليهم  �لدين على  �أمر  يزيد طغيانهم وي�سو�ص 
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�أذى  بدفع  تتكفل  �لتي  �لعادلة  �حلدود  من  فيه  ما  على  �جلهاد  دينه  يف  �سرع 
�ملوؤذين، ول تبلغ حد �لق�سوة، وُيْكَتَفى ممن مل يتبع �لدين �ملحمدي �أن يخ�سع 
ل�سلطانه ويدفع من ماله ما يكون عونًا لأهل �لدين يف قيام دولته، ودفع �سرور�ت 
�أهله �لدنيوية، وهو �أي�ًسا يكون يف مقابلة حماية �أهله لأولئك �لد�فعني �خلا�سعني 
�أو يو�سع على من مل  ل�سلطان �لدين، و�أمرهم يف �لآخرة مفو�ص لرب �لعاملني، 
يتبع حكم �لرق ليكون د�فًعا ل�سوكة �أذ�هم وعونًا لأهل �لدين يف ق�ساء م�ساحلهم 

يف د�ر �لدنيا.

�شبهة من ذم ال�شرتقاق يف الدين

�ل�سرتقاق  جو�ز  من  نفرو�  �ل�سابقة  �ل�سر�ئع  �أتباع  من  بع�ص  كان  وقد 
وم�سروعيته يف �لدين �ملحمدي نظًر� ملا ين�ساأ عنه من دخول �لرقيق حتت �حلجر، 
كان  »كما  �لظلم  �أنو�ع  يكابد  �ملمالك  بع�ص  يف  �لرقيق  �ساهدو�  وقد  �سيما  ول 
جارًيا من زمن لي�ص ببعيد يف �أوربا، و�إىل �لآن يف بع�ص ممالك �أمريكا«، في�سرب 
م�ساق  من  ويحّمل  كالبهائم،  ويقيد  و�لعري،  �جلوع  ويذوق  ويهان،  فيها  �لرقيق 
�خلدمة ما ل يطاق، ويعد كاأنه لي�ص من �لنوع �لإن�ساين، ل �سيما �إذ� كان �أ�سود 
�للون، ول يعد حتريره من مثوبات �لدين، ول يحرر �إل يف نادر �لأحو�ل، وحالته 
هناك �أتع�ص من حالة �أدنى �حليو�نات، فظن هوؤلء �لقوم �أن �لدين �ملحمدي يبيح 
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�ل�سرتقاق مع �إباحة تلك �لفظائع ومعاملة �لرقيق بها، و�سهو� �أي�ًسا عن م�سروعية 
�ل�سرتقاق يف �ل�سر�ئع �ل�سابقة، ولكنهم عادو� فدققو� �لنظر يف كيفية م�سروعيته 
يف �لدين �ملحمدي، وما ��ستملت عليه تلك �لكيفية من �إعانة �أهل ذلك �لدين 
على �سرور�ت دنياهم، وما فيها من كف �أذى �أعد�ئه بو�سع �لرق عليهم وك�سر 
وتتكفل  �لرقيق  ر�حة  و�سايا كثرية حتفظ  مع  با�ستخد�م خمالفيهم،  به  �سوكتهم 

ا.  مب�ساو�ة معي�سته ملعي�سة �سيده، وبذلك يح�سل تهذبه ومتدنه �إن كان وح�سيًّ

�لفظائع  �أدنى �سيء من  �إجر�ء  �لنهي عن  �أ�سد  تنهى  �ملحمدية  و�ل�سريعة 
ومع ذلك  �لأخروي،  بالعقاب  عليها  وتوعد  �لرقيق،  مع  �لأمم  بع�ص  �لتي جتريها 
كرثة  تقت�سي  و�سائط  و�سرعت  فيه،  �جلزيل  �لثو�ب  بح�سول  حتريره  يف  ترغب 
�لتحرير و�سيوعه وتق�سري مدة �ل�سرتقاق، وجعلت للرقيق و�سلة بينه وبني �سيده 
ولو بعد �لتحرير كو�سلة �لن�سب، ل فرق يف ذلك بني �لأبي�ص و�لأ�سود، ووجد 
�أن �أهل هذ� �لدين نظًر� ملا وجدوه من ترغيب �ل�سريعة بالإح�سان �إىل �لرقيق قد 
�سلكو� طر�ئق عديدة ترجع عليه بالرب و�لإح�سان، وكثرًي� ما تخوله نعمة ل ميكنه 

نو�لها لول دخوله حتت �لرق. 

ثم لحظو� ن�سو�ص �ل�سر�ئع �ملتقدمة فوجدو� �أن �لرق م�سروع فيها م�سرح 
م�سروعية  على  �عرت��سهم  عن  رجعو�  ذلك  فعند  �إليها،  �ملن�سوبة  �لكتب  يف  به 
يعلمون  �لدين  هذ�  �أهل  �أن  د�م  ما  وقالو�:  �ملحمدي،  �لدين  يف  �ل�سرتقاق 
ودينهم  تعاىل،  �هلل  عند  من  م�سروع  دين  على  �أنهم  عندهم  �لقاطعة  بالرب�هني 
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�أباح لهم ��سرتقاق خمالفيهم لنفعهم بخدمتهم، ولك�سر �سوكة �أذ�هم عنهم، وقد 
�سرط عليهم �سروًطا تتكفل بر�حة �أرقائهم وم�ساو�تهم لهم يف �ملعي�سة، وفتح لهم 
كثري  تهذيب  ذلك  عن  ونتج  ��سرتقاقهم،  مدة  وتق�سري  حتريرهم  مرغبة يف  �أبو�بًا 
لول  ينالونها  كانو�  ما  �إليهم  �إح�سانات  و�إي�سال  معي�ستهم،  وحت�سني  �لأرقاء  من 
�ملتقدمة  �ل�سر�ئع  يف  ووجد  و�أذ�هم،  ظلمهم  �أ�سيادهم  على  وحجر  �ل�سرتقاق، 
�ملحمدي  �لدين  على  يعاب  �سيء  فال  مبتدًعا،  لي�ص  فهو  �ل�سرتقاق  م�سروعية 

و�أهله يف �ل�سرتقاق �ألبتة.

و�شايا ال�شريعة بالإح�شان اإىل الرقيق

�أما �لو�سايا �لتي حتفظ ر�حة �لرقيق وتتكفل مب�ساو�ة معي�سته ملعي�سة �سيده 
�، ولنقت�سر على ما ياأتي منها، قال �هلل تعاىل  فهي يف �ل�سريعة �ملحمدية كثرية جدًّ

ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ژڳ   �لكرمي  �لقر�آن  يف 
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ     
�لأمر  مع  باملماليك)))  �لو�سية  تعاىل  �هلل  قرن  فقد   ،]36 ]�لن�ساء/  ۆژ 
للو�لدين  �لإح�سان  ومع  �لإميان،  �أ�سا�ص  هي  �لتي  تعاىل  له  �لعبادة  باإخال�ص 
�للذين نعمتهما على �لإن�سان بعد نعمة �لرحمن، ومع �لإح�سان �إىل من تقت�سي 

�ملماليك: �لعبيد. )م).  (((
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�ل�سفقة و�ملرحمة و�لإن�سانية و�لإح�سان �إليهم، وطلب �لإح�سان للمماليك ي�سمل 
يناق�ص �لإح�سان، وقد يوؤخذ �سرح ذلك من  �أذى  �إح�سان ممكن ورفع كل  كل 
قول �لر�سول : »عبيُدكم �إِْخَو�ُنكم، َجَعَلهم �هلل حتَت �أيديُكم، �أَْطِعُموُهم مِمَّا 
ُبو� عباَد �هلل«، وقال  يف �لتحذير من  تاأُكُلون، و�ألِب�ُسوُهم مِمَّا َتْلِب�ُسون، ول ُتَعذِّ
�حتقار �لأرقاء و�لتحا�سي عن �لكربياء: »َوَل َيُقْل �أََحُدُكم: َعْبِدي، َولَيُقل: َفَتاي 
وَفَتاتي وُغاَلمي«، وقد كان من �آخر كالمه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - من �لدنيا 

الَة، وما َمَلَكْت �أمياُنُكْم«. قوله: »�ل�سَّ

�لدين  �لتي هي عماد  بال�سالة  �لو�سية   بني  قرنه  �ملن�سف  فليتاأمل 
الِة« وبني  ُة َعْيني يف �ل�سَّ �ملحمدي وفيها قرة عينه من �لدنيا كما قال: »وُجِعَلْت ُقرَّ
�لو�سية مبا متلكه �أميان �أتباعه، وكون ذلك �لكالم كان من �آخر كالمه لأ�سحابه، 
�إىل  بالأرقاء ل يحتاج معها  �لو�سية  ��ستكمال  �لدللة على  فاإن ذلك كفاية يف 
زيادة بيان يف ذلك، و�لنهي عن �أذى �لأرقاء �سهري يف ن�سو�ص �ل�سريعة �ملحمدية، 
حتى ورد �أنه  �أعتق عبد رجل قد مثل به حيث وجده مع جاريته، وجعل 
مال  بيت  نفقته يف  بعد ذلك  �مل�سلمني، وجعلت  به  و�أو�سى  ور�سوله،  ولءه هلل 
�مل�سلمني، و�أعتق خليفته عمر بن �خلطاب  جارية رجل �أقعدها يف مقلى حار 
فاأحرق عجزها، و�أوجعه �سربًا، و�أمثال ذلك كثري، و�لوعيد على �أذى �لرقيق يف 

يوم �حل�سر �سهري.
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و�أما �لرتغيب يف حترير �لرقيق فن�سو�سه �ل�سرعية �أكرث من �أن تذكر فتح�سر، 
ولنقت�سر �أي�ًسا على ما ياأتي:

كان من حاله - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - �أنه يحث على عتق �لرقاب، ويف 
اِر«،  ًو� ِمْنُه ِمَن �لنَّ ٍو ِمْنَها ُع�سْ ْعَتَق نَ�َسَمًة �أَْعَتَق �هلل بكلِّ ُع�سْ ن�سو�ص �سريعته: »َمن �أَ
�ملر�أة  �أع�سائه، و�ملر�أة تعتق  �لرجل لكمال  �أن يعتق  �لرجل ي�ستحب  حتى كان 
لكمال �أع�سائها »كذ� يف عقود �جلو�هر �ملنيفة عن حماد عن �إبر�هيم، قال: وهذ� 
حكمه حكم �ملرفوع«، ويف لفظ �آخر: »َمْن �أَْعَتَق َرَقبًة �أعتَق �هلّلُ بكلِّ ُع�سٍو ِمْنها 

ار، َحّتى َفْرَجه ِبَفْرِجه«، وروي يف تف�سري قوله تعاىل ژھ   اِئِه ِمَن �لنَّ ًو� ِمْن �أَْع�سَ ُع�سْ
ا جاء �إىل �لر�سول - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - فقال:  ھژ ]�لبلد/ 3)[ �أن �أعر�بيًّ
َقَبِة،  �َسَمِة َوفكُّ �لرَّ »يا ر�سول �هلل، ُدّلني على عمل يدخلني �جلنة، قال: ِعتُق �لنَّ
�َسَمِة �أْن َتْنَفرَد ِبِعْتِقِها، وفكُّ  قال: يا ر�سول �هلل، �أولي�سا و�حًد�؟ قال: ل؛ عتُق �لنَّ

�لَرَقَبِة �أَْن ُتعنَي يف ثمِنَها« »كذ� يف �لر�زي«، و�لن�سو�ص يف ذلك كثرية و�فرة.

بيان �شلوك اأهل ال�شريعة يف الإح�شان اإىل الرقيق

و�أما بيان �أن �ل�سريعة �ملحمدية �سرعت و�سايط تقت�سي كرثة �لتحرير و�سيوعه 
وتق�سري مدة �ل�سرتقاق فهي �أنها جعلت �لعتق كفارة جلنايات يف �ل�سرع، مثل: 
ا لبع�ص ما يخطر على  �لقتل خطاأ، و�لإفطار يف رم�سان، و�حلنث يف �ليمني، وفكًّ
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�لإن�سان، مثل: كفارة �لظهار)))، فاإن �ملَُظاِهر من زوجته ل يجوز له قربانها ودو�عيه 
ر، و�أول ما يطالب به للكفارة عتق رقبة، ثم مع ندبها للعتق و�لوعد عليه  حتى ُيَكفِّ
بالثو�ب لحظت حال من مل ي�سمح بذهاب ماله بعتق رقيقه، ف�سرعت �ملكاتبة، 
�، فعند  وهي �أن يتفق �ل�سيد مع رقيقه على �أنه �إن �أدى �إليه كذ� من �ملال �سار حرًّ
ذلك ميلك �لرقيق حرية �ل�سعي على حت�سيل �ملال، فاإذ� �أدى �مل�سروط عليه �سار 
�، و�سرعت �لعتق على ُجْعل)2) باأن يقول �ل�سيد لرقيقه: �أنت حر على �ألف  حرًّ

درهم، فاإذ� قبل �لعبد ُعِتق، وكان عليه �أد�ء ما �سرط عليه. 

ف�سرعت  حياته،  مدة  رقيقه  خدمة  عن  ي�ستغني  ل  من  حال  ولحظت 
باب �لتدبري، وهو �أن يعتق �ل�سيد عبده عن دبر منه باأن يقول له: �أنت حر بعد 
موتي، فعند ذلك ميتنع بيعه وهبته و�لت�سدق به ورهنه، وبعد موت �ل�سيد ي�سري 
للرقيق  �ملالكني  بع�ص  �أن  بالعتق، ولحظت  �لو�سية  باب  و�سرعت   ،� �لعبد حرًّ
فيه،  �لثو�ب  لرغبة  يوفقون  �لعتق، ول  مما مر من دو�عي  يتفق لهم �سيء  رمبا ل 
ولكن رمبا عند رغبتهم يف منفعة �أو رهبتهم من م�سرة ت�سمح نفو�سهم بعمل �خلري 
�لذي يرجون من �هلل تعاىل ب�سببه بلوغ ماآربهم، ف�سرعت نذر �لعتق ع�سى �أن ياأتو� 
بعمل  �أنف�سهم  �إلز�م  �إر�دتهم  رمبا عند  �أو  �لد�عيني،  �أحد هذين  به عند ح�سول 
مبا  به لأجل وفائهم  �أو كفها عن عمل ي�سرطون عليها ما ي�سعب عليهم �لإتيان 
�لتزمو�، ف�سرعت لهم �حللف بالعتق ع�سى �أن يخالفو� ما �لتزموه فيح�سل �لعتق.

َهار: �أن يقول �لرجل لزوجته: �أنت علّي كظهر �أُمي؛ �أي �أنت علي حر�م كظهر �أُّمي. )م). �لظِّ  (((
ُجْعل: �سرط. )م).  (2(
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فاإذ� تاأمل �ملتاأمل يف جميع ما تقدم يجد �أن �ملق�سود منه �لو�سول �إىل �لعتق 
�ملر�سي يف �ل�سريعة ب�سبب من تلك �لأ�سباب، و�أنعم بتلك �لو�سائط لتكثري �لعتق 
و�سيوعه وتق�سري مدة �ل�سرتقاق، ثم حيث �إن �ل�سريعة �ملحمدية جعلت لل�سيد 
بها حر�ًسا  �لت�سري  له  و�أباحت  ب�سعها،  له ملك  �لرقيقة فقد جعلت  رقبة  ملك 
على عدم تعطيل تنا�سلها، وكونها حتت كنف �سيدها يحفظها من �ختالط ن�سب 
ذريتها، فهي �إذن كالزوج، حمفوظ ن�سب �أولدها خالًفا ملا يح�سل يف �لزنا، ثم من 
جملة �ملر�عاة �لتي جعلتها لها يف مقابلة �إباحة ب�سعها ل�سيدها، ومن جملة �لو�سائط 
�ملو�سلة للعتق �أن حكمت للرقيقة �لتي تلد من �سيدها ولو �َسْقًطا م�ستبني �خللق 
باأنها ت�سري ُم�ْسَتوَلدة، �أي �أنه عند ذلك يحظر على �سيدها بيعها وهبتها ورهنها، 

و�أمثال ذلك من �لت�سرف، وبعد موته ت�سري حرة �سرفة.

�لرقيقات  لل�سريعة �ملحمدية من مر�عاة  ما  فالتاأمل يف هذ� �حلكم يربهن 
و�لنظر يف �سئونهن، ومن و�سائط تكثري �لتحرير يف �ل�سريعة �ملحمدية، وفيه �سلة 
ذ�  �أن من ملك  �ل�سريعة من  تلك  �سرعته  ما  �لأرحام،  �لوح�سة بني  ودفع  رحم 
�ل�سريعة  �أن  لالأرقاء  و�ل�سفقة  �ملرحمة  مر�عاة  ومن  عليه،  عتق  منه  حمرًما  رحم 
كرهت �لتفرقة بني �لأم وولدها �ل�سغري بنحو بيعه لآخر �أو بينه وبني �أبيه، �أو بني 
كبري و�سغري بينهما حمرمية، �أو بني �سغريين كذلك، و�مللخ�ص �أن هذه �ل�سريعة 
وموجبات  �ل�سرتقاق  مدة  وتق�سري  �لعتق  مرغبات  من  �سيًئا  تركت  ما  �لعادلة 
�ملرحمة للرقيق �إل حثت عليه وفتحت له �أبو�بًا، فبالتاأمل �ل�سادق يف �سيا�ستها 
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بقدرها  �ل�سرورة  وقدرت  �ل�سرورة،  قدر  �سرعته على  �إمنا  �أنها  �ل�سرتقاق جند  يف 
باأ�سلوب تك�سر به �سوكة خمالفيها وتنفع �أتباعها، وحتفظ على �لرقيق ر�حته ومتنع 

عنه �لأ�سر�ر، وتعجل عليه �لفرج، وتدفع عنه بقدر �لإمكان �حلرج.

�أن �ل�سريعة �ملحمدية جعلت للرقيق و�سلة بينه وبني �سيده فاإنها قد  و�أما 
حكمت بالولء بينهما بعد عتق �لرقيق، ومن �أحكام ذلك �لولء �أنه �إذ� جنى 
�لعتيق جناية خطاأ توجب �لدية توزع تلك �لدية على موله وعاقلته))) كاأنه �بنه �أو 
�أخوه، وناهيك بذلك من مر�عاة ل�ساأن ذلك �لعتيق، �أبعد جميع ما تقدم يجوز �أن 
ا عن درجة �لب�سر؟  يقال: �إن �مل�سلمني يعتربون �لرقيق ل �سيما �لأ�سود منه منحطًّ
كال ثم كال، ل تعتربه �سريعتهم �إل من �أولد �آدم وحو�ء، ولكنها تعامله مبا يدفع 

�سره ول يحرمه حقوق �ل�سفقة و�ملرحمة وتخفيف مدة �حلجر عليه.

و�أما كون �أهل �ل�سريعة �ملحمدية نظًر� ملا وجدوه من ترغيبها يف �لإح�سان �إىل 
�لرقيق قد �سلكو� طر�ئق عديدة ترجع عليه بالرب و�لإح�سان، وكثرًي� ما تخوله نعمة 
ل ميكنه نو�لها لول دخوله حتت �لرق، فذلك ظاهر مبا ي�ساهد بني �أهل �لإ�سالم ِمن 
َوْقف �لأوقاف على �أرقائهم وعتقائهم و�لو�سية لهم باملري�ث، وكثري منهم �سار ب�سبب 
تلك �ملرب�ت �أغنى من ذرية �سيده، وكثري منهم من تزوج من بنات �سيده، بل كثري 
من �لأ�سياد من يتبنى رقيقه بعد عتقه، بل يكون عنده �أعز من ولده �أو يزوجه بنته، 
وكثري من �لأرقاء من �سار �أمرًي� �أو �سلطانًا »كما يف ملوك م�سر �مل�سهورين، و�سلطنة 

عاقلته: هم �لقر�بة من �لأب �لذين ُيعطون دية قتل �خلطاأ. )م).  (((
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كافور �لإخ�سيدي معلومة عند �جلميع«، وما بلغ كثري من �لعتقاء من مر�تب �جلاه 
و�ملنا�سب �لعالية كالق�ساء و�لإفتاء بل مرتبة �لجتهاد »وناهيك حال عطاء بن �أبي 
رباح �لإمام �جلليل يف �لفقه �لذي كان �خلليفة يتمنى زيارته ويتلقاه للباب وُيجل�سه 
ينالونها لول  �لتي ما كانو�  �لنعمة  يناله �لأرقاء من  ببيان ما  بجانبه« هو كاٍف و�ٍف 
�لوح�سية على حالتهم �خل�سونية،  يبقون يف بالدهم  �لرق، بل كانو�  دخولهم حتت 
�أبعد ذلك كله يقال �إن �ل�سريعة �ملحمدية تعترب �لأرقاء دون مرتبة �لب�سر ول تعطيهم 

حقوق �لإن�سان؟ نعوذ باهلل من �لفرت�ء.

دفع �شبهة بوجود البع�ض ممن يعامل الرقيق بالق�شوة

و�إن قيل �إّنا جند بع�ص �أهل �لإ�سالم يعامل �لأرقاء تلك �ملعاملة �لقا�سية، 
قيل: نعم، وقد يوجد من �حلمقاء �لذين ل يتم�سكون باأحكام �ل�سريعة �لعادلة 
�لر�حمة من يعامل �أولده مبعاملة ل تر�ساها �ل�سريعة ول تقبلها �ملرحمة، وهوؤلء 
يعاملون  �مل�سلمني  عموم  �إن  �لق�ساة  لهوؤلء  �لنظر  عند  �أيقال  مبكان،  �لندرة  من 
�أولدهم بتلك �لفظاظة؛ وتكون �لنتيجة �أنه على �مل�سلمني �أن ل ي�ستولدو� �أولًد�؟ 

�إنها لنتيجة خر�فية نا�سئة عن دليل هذيان.

�لعام  �لفعل  على  �إل  تبنى  ل  �لأحكام  �أن  عاقل  كل  عند  �ملعلوم  من 
�ل�سائع ل على �لقليل �لنادر. �إن �لق�سوة �لتي ن�سمع عنها �أنها موجودة يف بع�ص 
بني  �سائعة  �جللود،  منه  تق�سِعرُّ  مبا  و�لأرقاء  �خلدمة  على  جتري  �ملتمدنة  �ملمالك 
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موجودة  كانت  لو  �لب�سر،  رحمة  على  �حلر�ص  عون  يدَّ �لذين  �ملتمدنني  �أولئك 
بني �مل�سلمني على �أرقائهم �سائعة بني عمومهم جمازة من جانب �سريعتهم، لكان 
ل�ستقباح �ل�سرتقاق يف �ل�سريعة �ملحمدية وجه ظاهر، ولكن ذلك مل يكن �ألبتة، 
ُيعلم ذلك من �ل�ستقر�ء و�ل�ستق�ساء ومر�جعة تاريخ �لأمة �لإ�سالمية، ومن يقل 
خالف ذلك من دون �إقامة �لربهان بل ملجرد �إ�ساعات �أ�سحاب �لغايات �ل�سيئة 
و�سريعتهم  �مل�سلمني  على  مفرٍت  رجل  فهو  �ملدققني  غري  �أخبار  على  و�لعتماد 
�أعاذنا �هلل تعاىل من �لفرت�ء و�لبهتان و�لكذب  �لباطلة و�لظنة �ل�سافلة،  بالتهمة 

�ملحط ب�سرف �لإن�سان.

ن�شو�ض من العهد العتيق واجلديد على م�شروعية ال�شرتقاق

  حممد  �سريعة  على  �ل�سابقة  �ل�سر�ئع  يف  م�سروًعا  �لرق  كون  و�أما 
وم�سرًحا به يف �لكتب �ملن�سوبة �إليها، فيكفي يف بيانه ما يف كثري من �آيات �لتور�ة 
�لتي تدل على �تخاذ �ملخالفني عبيًد� ومن ذلك ما يف كتاب �ل�ستثناء: »و�إذ� 
دنوت من قرية لتقاتلها �دعهم �أوًل �إىل �ل�سلح، فاإن قبلت وفتحت لك �لأبو�ب 

فكل �ل�سعب �لذي بها يخل�ص، ويكونون لك عبيًد�، يعطونك �جلزية«.

�ألف رجل  �ثني ع�سر  �أر�سل  ملا    �أن مو�سى  �لعدد  �ِسْفر  ويوؤخذ من 
ملحاربة �أهل مديان فانت�سرو� عليهم، وقتلو� كل ذكر منهم وخم�سة ملوكهم، و�سبو� 
ن�ساءهم و�أولدهم ومو��سيهم كلها، و�أحرقو� �لقرى و�لد�ساكر و�ملد�ين بالنار، فلما 
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كل  بقتل  �أمر  ثم  �لن�ساء؟!  ��ستحييتم  مِلَ  وقال:    مو�سى  غ�سب  رجعو� 
�أمر، وكانت �لغنيمة من  َبة و�إبقاء �لأبكار، ففعلو� كما  َثيِّ طفل مذكر وكل �مر�أة 
�لغنم �ستماية وخم�سة و�سبعني �ألًفا، ومن �لبقر �ثنني و�سبعني �ألًفا، ومن �حلمري 
�ألًفا، فهذ� مع دللته على جو�ز  �ثنتني وثالثني  �ألًفا، ومن �لأبكار  �أحًد� و�ستني 
بات يدل على جو�ز  يِّ �لثَّ و�لن�ساء  �ل�سريعة حتى �لأطفال  قتل �لأعد�ء يف تلك 
��سرتقاق �لن�ساء �لأبكار، ويف �سفر �سموئيل: وكان �ملو�بيني عبيًد� لد�ود يوؤدون 
�إىل تيموتاو�ص ما  �إليه �خلر�ج، ويف �لإ�سحاح �ل�ساد�ص من ر�سالة بول�ص �لأوىل 
ن�سه: جميع �لذين هم عبيد حتت ِنري))) فليح�سبو� �سادتهم م�ستحقني كل �إكر�م 
ُيْفرَتى على ��سم �هلل وتعليمه، و�لذين لهم �سادة موؤمنون ل ي�ستهينو� بهم  لئال 
موؤمنون  �لفائدة هم  يت�ساركون يف  �لذين  �أكرث؛ لأن  ليخدموهم  بل  �إخوة  لأنهم 

وحمبوبون، َعلِّم وِعْظ بذلك، �نتهى. 

وهذ� �لن�ص يفهم منه تقرير �ل�سرتقاق يف �ل�سريعة �لعي�سوية، و�أن �لأرقاء 
مكلفون باإطاعة �أ�سيادهم بكل �إكر�م، ولول �أن ��سرتقاق �ساد�تهم لهم م�سروع يف 
تلك �ل�سريعة ملا �أمرو� بطاعتهم وخدمتهم، �إذ ل يوؤمر �ملكلف ح�سبما يعهد من 
�ل�سر�ئع باأن ياأتي مبا هو ممقوت عند �هلل تعاىل، ويفهم منه �أن �إطاعة �ساد�تهم و�جبة 
�ملوؤمنني  �ل�ساد�ت  خ�س�ص  ثم  �أوًل  عمم  حيث  موؤمنني؛  غري  كانو�  و�إن  عليهم 
تلك  يف  مباح  غري  �ل�سرتقاق  كان  ولو  �أكرث،  وباخلدمة  �ل�ستهانة  عدم  بحكم 

ِنري: ظلم و��ستبد�د. )م).  (((
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و�أكرثية  مبر�عاتهم  �أرقائهم  باإلز�م  �ل�سرتقاق  على  �ملوؤمنني  َرت)))  َقرَّ ملا  �ل�سريعة 
خدمتهم، وكل ذلك ظاهر.

�أن  و�لعبيد  ن�سه:  ما  �لثاين  �لإ�سحاح  يف  تيط�ص  �إىل  بول�ص  ر�سالة  ويف 
بل  خمتل�سني،  غري  مناق�سني  غري  �سيء  كل  يف  وير�سوهم  ل�ساد�تهم  يخ�سعو� 

مقدمني كل �أمانة �ساحلة لكي يزينو� تعليم خمل�سنا �هلل يف كل �سيء. �نتهى.

وهذ� �لن�ص قريب من �لأول يف �لإفادة، ويزيد عليه بح�سب ظاهر عموم 
قوله: »يف كل �سيء« �أن �لعبيد يجب عليهم �إطاعة �ساد�تهم حتى يف �لأمر �لذي 
�ل�سريعة  يف  لكن  يزين،  �أن  عبده  �ل�سيد  �أمر  �إذ�  كما  تعاىل،  هلل  مع�سية  يكون 
�ملحمدية غري و�جب على �لعبد �أن يطيع موله يف ذلك؛ لأن �لقاعدة فيها �أن ل 
طاعة ملخلوق مع مع�سية �خلالق، فعلى �لعبد �أن يطيع موله يف غري مع�سية �هلل 
تعاىل، �إل �أن يجرب ويهدد مبثل �لقتل، فحينئذ حكمه حكم غري �ململوك فيما لو 
�أُْجرِب بذلك، فبع�ص �ملعا�سي تباح له بالإجبار، وبع�سها ل يباح كما هو مف�سل يف 
تلك �ل�سريعة، �للهم �إل �أن يقال: �إن ذلك �لعموم �ملفهوم من ن�ص ر�سالة بول�ص 
يف قوله: »يف كل �سيء« خم�س�ص بن�سو�ص �أخرى مذكورة يف غري هذ� �ملو�سع 

من �لكتب �ملن�سوبة لل�سريعة �لعي�سوية.

َرت: و�فقت. )م) َقرَّ  (((
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ويف ر�سالة بطر�ص �لأوىل يف �لإ�سحاح �لثاين: �أيها �خلد�م، كونو� خا�سعني 
بكل هيبة لل�سادة، لي�ص لل�ساحلني �ملرتفقني فقط، بل للعنفاء �أي�ًسا، �نتهى. وهذ� 
�لن�ص و�إن مل يذكر �لعبيد بل ذكر �خلد�م ولكن قرينة قوله: »لل�سادة« تعني �أن 
�ملر�د باخلد�م �لعبيد، وفيه قد جعل �لإطاعة و�جبة حتى للعنفاء، و�إن مل ُتعترب 

هذه �لقرينة؛ عناًد�، فيكفي يف �إثبات �ملطلوب �لن�سان �ل�سابقان.

فعندما ظهر لأولئك �لقوم �ملعرت�سني على �ل�سريعة �ملحمدية بال�سرتقاق 
�ل�سريعة، ومن حدوده وتلطيفاته  ما تقدم �سرحه من حكمة م�سروعيته يف هذه 
�ل�سرتقاق،  مدة  عليه  وتق�سر  �لنعمة  له  قد جتلب  بل  �لرقيق،  ر�حة  �لتي حتفظ 
وتاأملو� هذه �لن�سو�ص �لتي يف �ل�سريعة �ملو�سوية و�ل�سريعة �لعي�سوية �لتي تدل 
على م�سروعية �ل�سرتقاق وتقريره يف هاتني �ل�سريعتني، قالو�: ل �عرت��ص على 
�ل�سريعة �ملحمدية يف هذ� �لأمر، فهو حكم عادل مرتكب فيه �أخف �ل�سررين، 
�لقاعدة �ملعقولة، ومر�عى فيه جانب �ل�سفقة و�ملرحمة و�لإن�سانية على قدر  وهو 
بالوحي  وم�سدق  من�سف  فكل  بقدرها،  �ل�سرورة  فيه  ومقدرة  فيه،  �لإمكان 

و�ل�سر�ئع ل وجه له يف �لعرت��ص بعد هذ� �لبيان.

كيفية معاملة اأهل الذمة يف ال�شريعة املحمدية 

هذ� و�أما �سلب �أمو�ل �لأعد�ء وو�سع �خلر�ج عليهم فيقال فيه نظري ما قيل 
يف �ل�سرتقاق �عرت��ًسا وجو�بًا، فال حاجة للتطويل، بل قد مر يف م�ساألة �ل�سرتقاق 
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و�جلهاد من �حلجج ون�سو�ص �ل�سر�ئع �ملتقدمة ما هو مغن عن �لت�سدي للكالم 
فيه ��ستقالًل، يظهر ذلك بالتاأمل �ل�سادق، و�هلل ويل �لتوفيق.

ثم بعد م�سروعية �جلهاد يف �ل�سريعة �ملحمدية، و�سروع حممد - �سلى �هلل 
تعاىل عليه و�سلم - يف حماربة خمالفيه، ومعاملتهم مبا �سرعه �هلل تعاىل يف ذلك، 
كان يقتل بع�سهم دفًعا لأذ�هم وحماية لأتباعه ون�سرة لدينه؛ لأن ذلك كله ل يتم 
�إل بقتلهم، وي�سرتق بع�سهم، وي�سع على �لبع�ص �لآخر �خلر�ج ويجعله �ساحب 
ذمة وعهد، بحيث يكون له ما للم�سلمني وعليه ما عليهم، وجتب حمايته ومر�عاة 
حقوقه، وحترم �أذيته يف �لنف�ص و�لعر�ص و�ملال، وي�سرتط عليه �خل�سوع لأحكام 
من �سريعته تكفي يف �ل�سالمة من تعديه و�فرت�ئه على حقوق �سو�ه، ويرتكه وما 
يدين من �لإتيان بطقو�ص ما يعتقده على وجه يحفظ �أبهة �لدين �ملحمدي ول 
ي�سدع �أفكار �أتباعه، ويفو�ص �أمره هلل تعاىل يف يوم �لبعث و�لن�سور، ويجري كالًّ 
من �ل�سرتقاق وو�سع �خلر�ج على �ل�سورة �ملتقدمة عندما يجد �أن ذلك كاٍف يف 

دفع �أذى �مل�سرتقني و�ملو�سوع عليهم، مع عود �لنفع يف ذلك على �أتباعه. 

فتارة  �سجاًل،  لأعد�ئه  و�سلم يف حماربته  تعاىل  �هلل  �سلى  حاله  كان  وقد 
�لأمر كان  �آخر  ينت�سر عليهم وتارة ل، وكذلك �سنة �هلل تعاىل يف ر�سله، ولكن 
�لن�سر ل يتم �إل له: ژۆ  ۆژ ]�لأعر�ف/ 28)[، حتى ��ستوىل 
على بالد كثرية، وخ�سعت له قبائل عديدة، و�أظهر �هلل دينه على �لدين كله، ول 
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يز�ل ظاهًر� ولن يز�ل، �إن مل يكن بال�سيف فباحلجة و�لربهان، و��ستح�سان �لعقول 
ز�ن)))! �لرَّ

ثم �إن �لبع�ص من �أعد�ء دينه �لتجاأو� للح�سون و�ملعاقل، فلما يزل يرتقب 
بهم �لفر�ص وير��سلهم باحلجج حري�ًسا على هد�يتهم، مو�سًيا �أتباعه باأن ل يهملو� 
دعوتهم �إىل دينه على �ملنهج �لذي �سرعه يف معاملتهم كلما وجدو� لذلك فر�سة 

من �لزمان، هذ� حكم ما�ٍص �إىل يوم �لقيامة. 

ا على املخالفة حكم من بقي ُم�شرًّ

يف  و�لنخر�ط    لدينه  �خل�سوع  �أظهرو�  �لأعد�ء  من  �لبع�ص  �إن  ثم 
�سلك �أتباعه و�أن�ساره وهم ي�سمرون �لتكذيب، و�حلامل لهم على ذلك �إما �خلوف 
�أتباعه من �لغنائم، فكان �سلى �هلل  و�إما �لطمع فيما فتحه �هلل على يديه و�أيدي 
�أتباعه مع علمه بحقيقة حالهم  �أول �لأمر يعّدهم يف جملة  تعاىل عليه و�سلم يف 
و�سوء طويتهم، ول يف�سح �سر�ئرهم ول يبيح �إ�سر�رهم خ�سية �إ�ساعة �لأعد�ء �أن 
حممًد�  يكذب �أتباعه يف ت�سديقهم ويرتاب يف �إخال�سهم ويقتلهم لأغر��ص 
�سيئة، وهو �أمر يوجب �لتنفري ويثني عزم �ملقبلني، ل �سيما و�لدين يف �أول ن�ساأته، 
معاملته  وظهرت  نورها  و�سطع  �أن�سارها  وكرثت  �ل�سريعة  �سوكة  قويت  ملا  ولكن 
�لإ�ساعات  لتلك  يبق  �ل�سفقة، ومل  �لن�سيحة وخال�ص  لأ�سحابه   مبح�ص 

ز�ن: ذ�ت �لثبات و�لوقار. )م). �لعقول �لرَّ  (((
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وتبكيتهم  وتقريعهم  �ملنافقني  �أولئك  بف�سيحة  موله    �آَذنَُه  جمال،  �لباطلة 
وحتذير �أتباعه �ملخل�سني منهم، وهم بعد ذلك �نق�سمو� فرقتني:

�لظاهرة  �ل�سريعة  �لدين، و�طلع على حقيقة تلك  �أهل  فبع�سهم ملا خالط 
�لعادلة، وقابل بينها وبني ما كانو� عليه من �لعتقاد�ت �لباطلة و�لعاد�ت �ل�سافلة، 
و�أ�سبح من خيار  منافًقا،  �أن كان  بعد  موؤمًنا  وعاد  �سريرته  نيته و�سفت  خل�ست 

�لأتباع و�أكابر �لأن�سار، و�هلل �لهادي �إىل �سو�ء �ل�سبيل.

�إن حمى  فهذ�  �إ�ْسَفاق)))،  �لغ�س�ص يف  متجرًعا  نفاقه  بقي على  وبع�سهم 
�أليم، وقد جعل �سلى �هلل تعاىل  فله يف �لآخرة عذ�ب  �ل�سيف  نف�سه من طائلة 
عليه و�سلم لهذ� �لق�سم عالمة هي عنو�ن نفاقه ودليل �لهو�ن، وهي �أنه: �إذ� حدث 
كذب، و�إذ� وعد �أخلف، و�إذ� �وؤمتن خان، ن�ساأل �هلل تعاىل �حلماية و�ل�سالمة يف 

�لدين و�لدنيا و�لآخرة.

حكمة انتقاله  اإىل دار البقاء 

�لرفيق  و�ختار  �لدنيا  من  و�سلم  عليه  تعاىل  �هلل  �سلى  خرج  وقد  هذ�.. 
�لأعلى بعد �أن �أمت �هلل تعاىل على يديه �لدين »جز�ه �هلل تعاىل عنا �أح�سن �جلز�ء 
مبا هو �أهله« مبا �أنزله من �لقر�آن �لكرمي، وما �أوحاه �إليه من هديه �لقومي، وقد �منت 

�إ�ْسَفاق: خوف. )م).  (((
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فاأنزل على ر�سوله �لكامل  علينا �سبحانه بتلك �ملنة �لعظمى و�لكر�مة �لكربى، 
قوله تعاىل جل من قائل يف يوم كان لنا �لعيد �لأكرب: ژچ  چ  چ  ڇ  
من  لذلك  فيا   ،]3 ]�ملائدة/  ڌژ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   
نعمة كاملة ومنة فا�سلة، فله �سبحانه وتعاىل �حلمد و�ل�سكر كما هو �أهله، و�حلمد 

هلل �لذي هد�نا لهذ� وما كنا لنهتدي لول �أن هد�نا �هلل. 

وقد كان نزول هذه �لآية �لكرمية نعًيا لنف�سه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - كما 
فهم ذلك �سديقه �لأكرب عليه �لر�سو�ن عندما �سمعها، فبكى - ر�سي �هلل تعاىل 
عنه - لأنه و�سح له بنور ب�سريته، و�ملوؤمن ينظر بنور �هلل تعاىل، �أن �إر�ساله - عليه 
�ل�سالة و�ل�سالم - ووجوده �ل�سريف يف �لدنيا حلكمة تبليغ �لدين، فما د�م �أن 
�لدين قد كمل فما بقي بعد ذلك �إل �نتقال ر�سوله  من د�ر �لفناء �إىل د�ر 
ر��سًيا  �لدنيا  و�ل�سالم - من  �ل�سالة  �لقر�ر، فخرج - عليه  د�ر  �لتي هي  �لبقاء 
نا�سًحا  تعاىل،  �هلل  به من عند  ما جاء  مبلًغا جميع  ا،  �سويًّ وهادًيا �سر�ًطا  ا،  مر�سيًّ
لالأمة، تارًكا لهم على �ملحجة �لبي�ساء �لتي ليلها كنهارها، مودًعا يف قلوبهم حمبة 
عليه  مثنى  م�سكوًر�  بالأرو�ح، حمموًد�  عندهم  ا  َمفِديًّ يفنى،  ل  وود�ًد�  تبلى  ل 
بكل ل�سان ثناء مربوًر�، فجز�ه �هلل تعاىل عن �لأمة �أح�سن �جلز�ء، و�أعطاه �لو�سيلة 
و�لدرجة �لعالية �لرفيعة يف د�ر �لبقاء، وعليه من موله �سبحانه �أ�سرف �ل�سلو�ت 
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و�أزكى �لتحيات، وعلى �آله �لكر�م �أنو�ر �لهدى، و�أ�سحابه �لعظام م�سابيح �لدجى، 
ما تعاقب �ملََلو�ن))) وكر �جَلِديَد�ن)2)، �للهم �آمني.

و�إذ قد �نتهى بنا �لكالم �إىل هنا، وبّلغنا �هلل تعاىل على قدر �لإمكان يف بيان 
وباهلل  وتنبيًها،  �لكالم خامتة  نهاية  فلنجعل  �ملنى،  �لإ�سالمية  �مللة  ة  يَّ وَحقِّ حقيقة 

�سبحانه وتعاىل �لتوفيق.

ماآخذ الدين املحمدي من القراآن وال�شنة والإجماع والجتهاد

ا �أن �لدين �ملحمدي بعقائده �لتي هي �لأ�سول،  �أما �خلامتة فهي �أن ُيعلم حقًّ
و�أحكامه �لتي هي �لفروع ماأخوذ من �لقر�آن �ل�سريف و�لأحاديث �لنبوية �لتي 
تلك  من  �سيء  ي�سذ  مل   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - حممد  �سيدنا  عن  ثبتت 
�لأ�سول �أو �لفروع عن هذين �ملاأخذين �لكرميني، وهما �ملتكفالن به �ألبتة، بدليل 
�لآية �مل�سرحة باإكمال �لدين �ملحمدي يف حياته - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - ولكن 
�لعقائد و�إن كانت تدخل حتت عدد ميكن لالألفاظ �أن تعرب عنه �سر�حة �أو قريًبا من 
�ل�سر�حة، ولكن �لفروع لو �أريد �إفادتها بالألفاظ �سر�حة �أو قريًبا منها لحتاجت 

�إىل �ألفاظ ت�ستغرق �ملجلد�ت. 

�ملََلو�ن: طرفا �لنهار. )م).  (((
�جَلِديَد�ن: �لليل و�لنهار. )م).  (2(
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وناهيك �أنها تتجدد بتجدد �حلو�دث �لزمانية، فالقر�آن �ل�سريف و�لأحاديث 
و�سو�بط  وبقو�عد  �لفروع،  من  وكثري  �لعقائد  من  بالكفاية  �سرحا  قد  �لكرمية 
تت�سمن �جلم �لغفري منها �أو ت�سري �أو ترمز �إىل كثري من ذلك، حتى ي�سح �أن يقال: 
�إن كل ما ُيحتاج �إليه يف �لدين �ملحمدي هو م�سمن يف �لقر�آن و�لأحاديث �إما 
�سر�حة و�إما رمًز� و�إ�سارة، وحيث �إن فهم ذلك جميعه ل ميكن لكل فرد من �أفر�د 
�لأ�سلني  �آخرين لأخذ �لأحكام من ذينك  تعاىل طريقني  فقد �سرع �هلل  �لأمة، 

�لعظيمني وب�سطهما لعموم �لأمة:

فاأحد هذين الطريقني: �إجماع �لأمة �ملحمدية، �أي: �أهل �ملعرفة �لكافية منهم، 
�إذ جعل �إجماعهم مع�سوًما عن �خلطاأ؛ لأنهم ل يجمعون �إل على �أمر فهموه من 

ن�سو�ص �لقر�آن و�لأحاديث، و�إن مل ي�سرحو� مباأخذهم.

�لقر�آن  لأحكام  �لفهم  و�أعطاه  �لدين  يف  تعاىل  �هلل  َهه  َفقَّ من  �جتهاد  وثانيهما: 
�لعظيم و�أحاديث �لر�سول �لكرمي، فاأجاز �هلل تعاىل �لجتهاد ملن هو �أهله، و�أعطى 

هذ� �ملن�سب ملن بان يف �لأمة ف�سله.

حتى  �لطريقني  بهذين  �ملاأخذين  ذينك  من  ت�ستنبط  �لأحكام  فاأخذت 
عباد�تها  يف  لها  يلزم  ما  ووجدت  دينها،  باأحكام  �لت�سريح  من  �لأمة  �كتفت 
ومعامالتها و�آد�بها وحدودها، وقد بحث علماء �لأمة �ملحمدية عن �ل�سفات �لتي 
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من  �لأحكام  و��ستنباط  �لجتهاد  درجة  يبلغ  حتى  �ل�سخ�ص  يف  وجودها  يلزم 
�لقر�آن و�لأحاديث، فوجدو� �أن ذلك ينح�سر فيما �سياأتي:

لغة  مبعانيه  يعرفه  باأن  �ل�سريف،  �لقر�آن  علم  �ل�سخ�ص  ذلك  يحوي  �أن  الأول: 
�لإفادة،  و�ملركبات يف خو��سها يف  �ملفرد�ت  معاين  يعرف  فباأن  لغًة  �أما  و�سريعة، 
فيفتقر �إىل علم �للغة �لذي يعلم به �ملعاين �لتي و�سعت لها مفرد�ت �للغة �لعربية 
�لتي �أنزل �لقر�آن بها، وعلم �ل�سرف �لذي يعرف به �أحو�ل �أبنية �ملفرد�ت �لعربية 
و�سيغها، وعلم �لنحو �لذي يعرف به �أحو�ل �ملفرد�ت �لعربية عند تركيبها وما لها 
عند ذلك من �لإعر�ب و�لبناء و�لدللة على �ملعاين �لتي حتدث بالرتكيب، وعلم 
�ملعاين �لذي يعرف به �أحو�ل �لكالم �لعربي �لتي يطابق بها مقت�سى �حلال، وعلم 
�لبيان �لذي يعرف به تاأدية �ملعنى �لو�حد بطرق خمتلفة، �سو�ء علم تلك �لعلوم 
بالتعلم �أو كان يعلمها بال�سليقة كما كان ملجتهدي �ل�سحابة ر�سي �هلل تعاىل عنهم.

و�أما �سريعًة فباأن يعلم �ملعاين �ملوؤثرة يف �لأحكام، مثاًل يعرف يف قوله تعاىل 
ژۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]�لن�ساء/ 43[ �أن �ملر�د بالغائط �حلدث، و�أن 
�لتي  �لقر�آن  �أق�سام  ويعلم  �حلي،  �لإن�سان  بدن  من  �لنجا�سة  خروج  �حلكم  علة 
تذكر يف �أ�سول �لفقه من: �خلا�ص و�لعام و�مل�سرتك، و�ملجمل و�ملف�سر و�ملحكم، 
و�ملطلق و�ملقيد، و�ل�سريح و�لكناية، و�لظاهر و�لن�ص و�خلفي، و�مل�سكل و�ملت�سابه، 
و�لد�ل بعبارته و�لد�ل باإ�سارته و�لد�ل باقت�سائه و�لد�ل بدللته، و�ملفهوم �ملعترب، 
هو  �لذي  �لأ�سول  هو مذكور يف علم  مما  و�لنهي، وغري ذلك  �لأمر  يقت�سيه  وما 
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من �أعظم �لعلوم �لدينية، وباأن يعلم �أن هذ� خا�ص وذ�ك عام، وهذ� نا�سخ وذ�ك 
من�سوخ �إىل غري ذلك، وهذ� �لأخري يتوقف على معرفة تو�ريخ نزول �لن�سو�ص باأن 
هذ� �سابق وذ�ك م�سبوق، وهذه �لأمور مغايرة ملعرفة �ملعاين، ثم �ملعترب هو �لعلم 
مبو�قع ما ذكر بحيث يتمكن من �لرجوع �إليه عند �لطلب للحكم ل �حلفظ عن 

ظهر �لقلب، و�ملر�د بالقر�آن قدر ما يتعلق مبعرفة �لأحكام.

الثاين: علم �ل�سنة قدر ما يتعلق بالأحكام، باأن يعرف منت �لأحاديث �أي يعرف 
معانيها لغة و�سريعة كما مر يف �لقر�آن، ويعرف �أق�سامها من �خلا�ص و�لعام وغريها 
مما مر نظريه يف �لقر�آن �أي�ًسا، ويعرف م�ستندها وهو طريق و�سولها �إلينا من تو�تر �أو 
�سهرة �أو �آحاد، ويندرج يف ذلك معرفة �أحو�ل �لرو�ة �لذين روو� هذ� �حلديث من 
لني �أو جمروحني، وهذ� علم و��سع يحتاج �إىل �طالع تاريخي �سحيح،  كونهم معدَّ
ولكن عند طول �لزمان بني �ملجتهد وبني زمنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - و�سريورة 
� يكتفى بتعديل وجتريح �لأئمة �ملوثوق بهم يف علم  معرفة �أحو�ل �لرو�ة ع�سرية جدًّ

�حلديث.

الثالث: معرفة وجوه �لقيا�ص، �أي: �لطريق �لذي يتو�سل به �ملجتهد �إىل ��ستنباط 
�لأحكام، فيعرف �سر�ئط تلك �لوجوه و�أحكامها و�أق�سامها و�ملقبول منها و�ملردود 

كما مبني يف كتب �لأ�سول.
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الرابع: �أن يعرف �ملجمع عليه من علماء �لدين �لذين يعترب �إجماعهم لئال يخالف 
�إجماعهم يف �جتهاده.

ومن �ملعلوم �أنه ي�سرتط �إميان �ملجتهد وعد�لته، ول حاجة �إىل ب�سط �لكالم 
يف هذ� لأنه ظاهر.

فاإذ� كملت تلك �ل�سروط يف �سخ�ص جاز له �أن ي�ستنبط �لأحكام �ل�سرعية 
من �لقر�آن و�ل�سنة، وجاز لغريه ممن لي�ص من �أهل �لجتهاد �أن يقلده ويعمل مبا 
��ستنبط، ثم �ملعتمد عند علماء �ل�سنة �أن �حلق و�حد عند �هلل تعاىل، و�ملجتهد �إن 
�أ�ساب �حلق بعد �أن ��ستفرغ و�سعه يف ��ستظهاره فله �أجر�ن، و�إن �أخطاأ فهو معذور 
وماأجور باأجر �لكد و�لتعب، �إذ لي�ص عليه �إل بذل و�سعه، وقد فعل، فلم ينل �حلق 
خلفاء دليله، نعم �إن كان �لدليل �ملو�سل �إىل �ل�سو�ب بينا فاأخطاأ �ملجتهد لتق�سري 
منه وترك مبالغة يف �لجتهاد فاإنه يعاقب، وما نقل عن بع�ص �ل�سلف من طعن 
ا على �أن طريق �ل�سو�ب بنّي يف  بع�سهم ببع�ص يف م�سائلهم �لجتهادية كان مبنيًّ

زعم �لطاعن. 

حت�سيل  فيها  �ملطلوب  لأن  �لفرعية؛  �مل�سائل  يف  �لجتهاد  يف  هذ�  وكل 
ي�سلل  �أو  يعاقب  فيها  فاملخطئ  و�لعقائد  �لأ�سول  و�أما �لجتهاد يف  �لظن،  غلبة 
�أو يكفر؛ لأن �ملطلوب فيها �ليقني �حلا�سل بالأدلة �لقطعية، و�ل�سحيح �أن �لقادر 
برتك  عا�سًيا  يكون  بعقيدة  غريه  قلد  �إذ�  �إجمايل  بدليل  ولو  �ل�ستدلل  على 
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�ل�ستدلل، ولو كان ذلك �لغري �لإمام �أبا حنيفة �لنعمان، فمن هنا ترى �لعجب 
�لعجاب ممن يقطع بكالم �لفلكي �أو �جليولوجي �لفالين من دون دليل يقيني، 
ويكون ذلك �لكالم م�سادًما لعقيدة �إ�سالمية �أو لظاهر ن�ص �سرعي متو�تر، نعوذ 
باهلل من �جلهل �لفا�سح، نعم �إذ� ثبت قول ذلك �لقائل �مل�سادم بالدليل �لقاطع 
بالتاأويل كما مر »كل ما تقدم يف �لكالم على �لجتهاد فهو يف  �لتوفيق  فعلينا 
تو�سيحات زدتها  �لتنقيح وحو��سيه مع بع�ص  ماأخوذ من  �ملطلق، وهو  �لجتهاد 

عليه«.

اختالف املذاهب الإ�شالمية يف الفروع

و�أما �لجتهاد �ملقيد �أي يف م�ساألة خم�سو�سة فلي�ص �لكالم فيه، ومن هذ� 
�ملقام يعلم �سبب �ختالف �ملذ�هب بني �مل�سلمني، فنجد �أنا�ًسا منهم �أتباع �لإمام 
�أتباع  و�أنا�ًسا  �أن�ص،  بن  مالك  �لإمام  �أتباع  و�أنا�ًسا  ثابت،  بن  �لنعمان  �أبي حنيفة 
�لإمام حممد بن �إدري�ص �ل�سافعي، و�أنا�ًسا �أتباع �لإمام �أحمد بن حنبل - ر�سي 
�هلل تعاىل عنهم و�أر�ساهم - فاإن كالًّ من هوؤلء �ملذكورين قد بلغ مرتبة �لجتهاد 
و�لأحاديث  �لقر�آنية  �ملحمدية  �ل�سريعة  ن�سو�ص  من  �لأحكام  و��ستنباط  �ملطلق 
مع  و��ستعد�ده،  علمه  كمال  �إليه  و�أو�سله  �جتهاده،  �إليه  �أد�ه  ح�سبما  �لنبوية 
�ل�سري يف �ملنهج �لقومي و�لتحري �لتام، فاأتباع هوؤلء �لأئمة يقلدونهم يف �لعمل مبا 
��ستنبطوه وفهموه من �ل�سريعة، وهم ناجون عند �هلل تعاىل يف ذلك �لتقليد؛ حيث 
�إن �هلل تعاىل قد �أذن للمجتهدين �أن يجتهدو�، و�أذن للمقلدين �أن يقلدو�، فقال 
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 تعاىل يف �لقر�آن �لكرمي: ژ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺژ ]�لنحل/ 43[، 
و�ملجتهدون هم �أهل �لذكر و�ملعرفة يف دين �هلل تعاىل، ثم �إذ� �سئل كل مقلد عمن 
ناٍج عند �هلل تعاىل لأنه قلد جمتهًد� م�ستكمل �سروط  �إمامه يقول: هو  قلد غري 

�لجتهاد. 

وقد كان يف �سدر �لإ�سالم جملة من �ملجتهدين غري هوؤلء �لأربعة �لذين 
بعدهم،  ومن  و�لتابعني  �ل�سحابة  من   - عنهم  تعاىل  �هلل  ر�سي   - ذكرهم  تقدم 
ولكن مل تتوفر لهم �أتباع تنقل �أقو�لهم بالتو�تر �أو بطريق �سحة موثوق به، فلذلك 
�أتباعا من �لعلماء  َدَر�َست مذ�هبهم، و�أما هوؤلء �لأربعة فقد وفق �هلل تعاىل لهم 
�لأعالم نقلو� �أقو�لهم �إىل هذ� �لع�سر بالتو�تر �أو بطريق موثوق وحفظوها ودونوها 
فلذلك  جيل،  بعد  جياًل  و�لتدري�ص  بامل�سافهة  بع�سهم  عن  وتلقوها  �لكتب  يف 

بقيت مذ�هبهم ذ�ت �أتباع �إىل �لآن. 

ول  ي�سلله  ول  �لآخر  �لفريق  يف  يطعن  ل  �لأتباع  هوؤلء  من  فريق  وكل 
يف�سقه، وي�سوغ لكل �سخ�ص �أن يقلد �إماًما من �أولئك �لأئمة، ثم بعد تقليده يجوز 
له �أن يرتك تقليده ويقلد �إماًما �آخر منهم، ول يعد ذلك معيًبا عليه يف دينه �إذ� كان 
ذلك �لنتقال لغر�ص �سرعي �سحيح، وكل ذلك و��سح مما ي�ساهده كل مطلع على 
�أحو�ل �مل�سلمني �أتباع هوؤلء �لأئمة، �إذ يرى �أنهم يتناكحون فيما بينهم، فياأخذ 
�حلنفي �سافعية �أو مالكية �أو حنبلية �أو بالعك�ص، وم�ساجدهم و�حدة وخليفتهم 
و�حد، وي�سلون مع بع�سهم، ول �سيء بينهم ي�سعر باأدنى بغ�ساء �أو طعن قادح، 
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�أن كل متبع ير�عي مذهب  �أو بالعك�ص، غاية �لأمر  ا  وُيرى �حلنفي ي�سري �سافعيًّ
�سو�ه جريه على  ينكر على  �لعمل عليه، وهو ل  �تبعه، ويجرى يف  �لذي  �إمامه 

�لعمل مبقت�سى مذهب من تلك �ملذ�هب غري مذهب �إمامه.

قول علماء احلنفية ب�شد باب الجتهاد

فهذه حالة �مل�سلمني يف مذ�هبهم �لأربعة �ل�سائعة بينهم، وهي �حلال �لتي 
تنطبق على �أ�سول �سريعتهم، فليعلم ذلك من مل يعلمه. ثم �إذ� نظر �إىل �ل�سروط 
�لأحكام  ��ستنباط  يف  �لجتهاد  مرتبة  �ل�سخ�ص  لنو�ل  ��سرت�طها  تقدم  �لتي 
�ل�سرعية جند �أنها ل يز�ل توفرها يف �أنا�ص ممكًنا عقاًل �إىل �لآن وبعد �لآن، ولكن 
من ع�سر �أربعماية من �لهجرة �لنبوية على �ساحبها �أزكى �ل�سالة و�ل�سالم قال 
بع�ص �لعلماء �لأعالم كما ينقل عن علماء �حلنفية: �إن باب �لجتهاد قد �ن�سد 
من ذلك �لتاريخ، ورمبا يتخيل لبع�ص �لنا�ص �أن هذ� �حلكم من �أولئك �لعلماء 
ذكرها  تقدم  �لتي  �لجتهاد  �سروط  توفر  د�م  ما  يقال:  �إذ  لل�سو�ب،  مو�فق  غري 
يوجد  �أن  �ملانع  فما  �لآن،  وبعد  �لآن  �إىل  �سخ�ص  يف  وجوده  عقاًل  ي�ستحيل  ل 
جمتهد بعد ذلك �لع�سر حتى �لآن؟ لكن �إذ� دقق �لنظر يظهر �أن ما قاله �أولئك 
�لأعالم هو مو�فق لل�سو�ب وعني �حلكمة، وهو نا�سئ عن دقة �أنظارهم ومعرفتهم 

يف �أحو�ل �لزمان وتقلباته و�أ�سر�ر �هلل تعاىل يف �سئون هذه �لأمة �ملحمدية. 
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ع�سر  من  �لجتهاد  باب  بان�سد�د  �لقائلني  �لعلماء  هوؤلء  �أن  ذلك  وبيان 
و�لتابعني وتابعي  �ل�سحابة  �لثالثة: وهم قرن  �لقرون  �لأربعماية نظرو� يف �سئون 
علوم  حت�سيل  على  �لنكباب  �إىل  وفقهم  قد  تعاىل  �هلل  �أن  فوجدو�  �لتابعني، 
�لكرمي  �لقر�آن  من  �لأحكام  و��ستنباط  �لجتهاد  مو�د  على  و�حلر�ص  �ل�سريعة، 
وتفا�سريه �ملنقولة عن �لر�سول - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - و�لأحاديث �لنبوية و�آثار 
�أن يبلغ كثري منهم  �ل�سحابة وفتاويهم و�أمثال ذلك، مما �أهل علماء تلك �لقرون 
درجة �لجتهاد يف �لدين، ل �سيما وع�سرهم قريب من ع�سر �لر�سول  �أو 
ع�سر من ر�آه �أو ر�أى من ر�آه، وقد ظهرت عناية �هلل تعاىل بتاأهيل �أهل تلك �لع�سور 
ن  لذلك، حيث قد مت فيها ما يحتاج �إليه يف �أمر �لدين، فُجمع �لقر�آن وُحفظ وُح�سّ
من طو�رق �لتبديل و�لتغيري، وُجمعت �أحاديث �لر�سول - عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
رب يف حت�سيلها بطون �لإبل من �أق�سى �لبالد، و�ن�سب �ملجتهدون  - وُدّونت و�سُ
من علماء �لأمة على ��ستنباط �لأحكام من َذْيِنك))) �لأ�سلني �لعظيمني حتى 
�أفرغو� �جلهد يف ذلك، ومل يبق من �حتياجات �لأمة يف �أحكام دينها �إل �لنادر 
�أح�سن  �لدين على  �أمر  ومت  �أجيال،  �إل يف  وقوع حادثته  يتفق  �لذي ل  �لفذ)2) 
منو�ل و�أقوم منهاج، كل ذلك كان يف �لقرون �لثالثة، فلم يبق ملن بعدهم وظيفة 
�إل تدوين تلك �لأحكام ون�سرها وتبليغها لالأمة، وقد ظهر من هنالك فتور �لهمم 
عن ذلك �لن�سباب يف حت�سيل علوم �لدين، ومل يزل ذلك �لفتور بازدياد حتى 

َذْيِنك: هذين. )م).  (((
�لفذ: �لفرد. )م).  (2(
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بلغ �لغاية يف �لأزمنة �ملتاأخرة، ل ينكر ذلك من له �أدنى �طالع على تاريخ هذه 
�لتي  �لعلوم  بع�ص  برع يف  �إن  �ليوم  علمائها  �أكرب  نرى  فنحن  �لإ�سالمية،  �لأمة 
تقدم ��سرت�طها يف �ملجتهد فهو مق�سر يف �لبع�ص �لآخر، فمن هو �لذي نر�ه منهم 
حميًطا يف هذه �لأزمان بعلوم �لقر�آن من معرفة معانيه �للغوية و�ل�سرعية، وبالعلوم 
�لعربية �لتي تلزم لفهمه كالنحو و�ل�سرف و�ملعاين و�لبيان، وباأق�سامه �لتي تقدم 
ذكرها من �خلا�ص و�لعام �إىل �آخر ما مر، وبتعيني كل و�حد منها ومتييزه عن �لآخر 
وبنا�سخه ومن�سوخه وبوجوه �لقيا�ص ومبا �أجمعت عليه �لأمة، وبعلوم �لأحاديث 
�لنبوية متًنا و�سنًد� كما تقدم تقريره يف بيان �سروط �ملجتهد، ومن �دعى ��ستيفاء 

ذلك كله فعليه �أن يثبته بالربهان

فيِه َلْي�َض  مبــا  ِعي  َيدَّ َمْن  المِتَحــاِن    ُكــــلُّ  ـََواِهــُد  �شـ َبْتــُه  َكــذَّ

و�أظن �أن كل من يعلم �أن مثل �أبي يو�سف وحممد وزفر و�حل�سن �أ�سحاب 
�أبي حنيفة - ر�سي �هلل تعاىل عنهم �أجمعني - مل يدعو� مرتبة �لجتهاد �ملطلق 
�إن هذ�  و�إن قيل:  �أهل هذه �لأزمان،  �ملرتبة وهو من  �أن يدعي هو تلك  يخجل 
�أ�سباب  وكتب  و�سروحها  و�حلديث  �لقر�آن  تفا�سري  كتب  فيه  توفرت  قد  �لزمان 
�لنزول و�لنا�سخ و�ملن�سوخ ونحو ذلك مما هو �لركن �لأعظم ملرتبة �لجتهاد، فما 
�ملانع �أن يتقن �سخ�ص يف هذه �لأزمان تلك �لعلوم �لتي تقدم ��سرت�طها، ويعتمد 
على هذه �لكتب �لتي تقدم ذكرها، وهي متكفلة بالركن �لأعظم لتلك �ملرتبة؟ 
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وعلى ذلك فالذي يرت�ءى �أن �لجتهاد يف هذ� �لزمان �أ�سهل ح�سوًل من 
�لجتهاد يف �سدر �لإ�سالم قبل �أن تدون تلك �لكتب، قلت: نعم قد وجد جميع 
ذلك، ولكن يف �ل�سطور ل يف �ل�سدور، و�إن مل ي�سرتط للمجتهد �أن يحوي جميع 
ذلك يف �سدره، ولكن ل بد �أن يعلم مرجع كل �سيء من ذلك بحيث ل يخفى 
عليه مرجع حكم عند �حتياجه �إىل مر�جعته، ووجود �سخ�ص بهذه �ل�سفة يف هذه 
�لأزمان هو �أي�ًسا غري حا�سل �إذ� رجع �إىل �لإن�ساف، فمن �لذي يف هذ� �لزمان 
م�ستعد ل�ستنباط كل حكم با�ستيفائه تلك �ل�سروط وقدرته على مر�جعة مرجع 
و�آية  نا�سخة  �آية  �إىل معرفة كل  �لكتب بحيث ي�سل بذلك  كل حكم من تلك 
من�سوخة، وكل حديث نا�سخ �أو من�سوخ باآية �أو حديث، ومعرفة مر�تب �لأحاديث 

من �لتو�تر و�ل�سهرة و�لآحاد، ومعرفة �ملجمع عليه �إىل �آخر ما مر.

ال�شتدلل على �شد باب الجتهاد

وباجلملة، �إن ت�سييد �لرب�هني على �سحة قول من قال ب�سد باب �لجتهاد 
من ع�سر �لأربعماية يطول �سرحه ويحتاج �إىل تاأليف خم�سو�ص، ولكي �أنقل هنا 
ما وجدت من كالم �لعالمة �بن �حلاج يف �ملدخل مما يو�سح هذ� �ملقام ويقتنع 
به كل من�سف منزه عن �لعناد، وقد �خت�سرته بع�ص �لخت�سار لدفع �لت�سوي�ص 
من �لتطويل، قال رحمه هلل تعاىل و�أر�ساه يف �لكالم على قوله : »َخرْيُ �لُقروِن 
عليه   - منه  �لكالم  هذ�  �حلديث.  َيُلونَُهم«  �لِذيَن  ُثّم  َيُلونَُهم،  �لِذيَن  ُثّم  َقْرين، 
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�ل�سالة و�ل�سالم - يف �لقرون �ملذكورة، يعني يف غالب �حلال منهم ما ذكرو�، و�إل 
فقد كان منهم قوم ل ُيْقَتَدى بهم، و�إمنا عنى �أهل �لعلم. 

ثم قال: و�نظر �إىل حكمة �ل�سارع �سلو�ت �هلل تعاىل عليه و�سالمه، وكيف 
كثري  �لقرون يف  من  غريهم  كان  و�إن  غريهم،  دون  بالف�سيلة  �لقرون  هذه  خ�ص 
فيها غريهم،  يو�زيهم  ل  مبزية  �لقرون  هذه  �خت�ست  ولكن  و�خلري،  �لربكة  منهم 
وهي �أن �هلل تعاىل خ�سهم لإقامة دينه و�إعالء كلمته، فالقرن �لأول خ�سهم �هلل 
تعاىل بخ�سو�سية ل �سبيل لأحد �أن يلحق غبار �أحدهم ف�ساًل عن علمه؛ لأن �هلل 
تعاىل قد خ�سهم بروؤية نبيه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - وم�ساهدته ونزول �لقر�آن 
ا، وبحفظهم �آي �لقر�آن �لذي كان ينزل جنوًما جنوًما)))، فاأّهلهم حلفظه  ا طريًّ عليه غ�سًّ
حتى مل ي�سع منه حرف و�حد، فجمعوه وي�سروه ملن بعدهم، وحفظو� �أحاديث 
نبيهم - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - يف �سدورهم، و�أثبتوها على ما ينبغي من عدم 
�للَّْحن)2) و�لغلط و�ل�سهو و�لغفلة، وقد كان مالك - رحمه �هلل تعاىل - �إذ� �سك 
يف �حلديث تركه �لبتة فال يحّدث به، وهو لي�ص من قرنهم بل من �لقرن �لثاين، 
فما بالك بهم وهم �خليار، وو�سفهم يف �حلفظ و�ل�سبط ل ميكن �لإحاطة به ول 
�أخل�سو� هلل تعاىل  �لَقّد)3)،  نبيه خري  �أمة  �أحد، فجز�هم �هلل تعاىل عن  �إليه  ي�سل 
�لدعوة، وَذبُّو�)4) عن دينه باحلجة، قال �بن م�سعود - ر�سي �هلل تعاىل عنه: من 

ًقا مفرًقا. )م). وًما جنوًما: ُمَفرَّ جُنُ  (((
�للَّْحن: �خلطاأ يف �لإعر�ب وخمالفة وجه �ل�سو�ب. )م).  (2(

خري �لَقّد: �ملقد�ر، و�ملر�د خري �جلز�ء. )م).  (3(
َذبُّو�: د�فعو�. )م).  (4(
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كان منكم متاأ�سًيا فليتاأ�صَّ باأ�سحاب حممد – �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم - فاإنهم 
و�أح�سنها  هدًيا،  و�أقومها  تكلًفا،  و�أقلها  علًما،  و�أعمقها  قلوبًا،  �لأمة  �أبر هذه  كانو� 
حاًل، �ختارهم �هلل تعاىل ل�سحبة نبيه   و�إقامة دينه، فاعرفو� ف�سلهم و�تبعوهم 

يف �آثارهم، فاإنهم كانو� على �لهدي �مل�ستقيم �هـ.

 فلما م�سو� ل�سبيلهم طاهرين َعِقَبهم �لتابعون لهم - ر�سي �هلل تعاىل عنهم - 
�حلديث  طلب  يرحل يف  �أحدهم  وبقي  متفرًقا،  �لأحاديث  من  كان  ما  فجمعو� 
�أمت �سبط،  �أمر �ل�سريعة  �لو�حد ويف �مل�ساألة �لو�حدة �ل�سهر و�ل�سهرين، و�سبطو� 
وتلقو� �لأحكام و�لتف�سري من �ل�سحابة - ر�سو�ن �هلل تعاىل عليهم - مثل: علي 
�بن �أبي طالب - ر�سي �هلل تعاىل عنه - و�بن عبا�ص - ر�سي �هلل تعاىل عنهما - كان 
علي بن �أبي طالب - ر�سي �هلل تعاىل عنه - يقول: �سلوين ما دمت بني �أظهركم، 
وقال - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - يف �بن عبا�ص:ُتْرُجمان))) �لقر�آن، فمن لقي مثل 
هوؤلء كيف يكون علمه؟ وكيف يكون حاله وعمله؟ فح�سل للقرن �لثاين ن�سيب 
و�فر �أي�ًسا يف �إقامة هذ� �لدين وروؤية من ر�أى بعيني ر�أ�سه �ساحب �ل�سريعة �سلو�ت 
�هلل تعاىل عليه و�سالمه، فلذلك كانو� خرًي� من �لذين بعدهم، ثم َعِقَبهم �لتابعون 
لهم وهم تابعو �لتابعني -ر�سي �هلل تعاىل عنهم - فيهم حدث �لفقهاء �ملقلدون 
َو�ِزل)2) �لكا�سفون �لكروب، فوجدو� �لقر�آن و�حلمد هلل تعاىل  �ملرجوع �إليهم يف �لنَّ
جمموًعا مي�سًر�، ووجدو� �لأحاديث قد �سبطت و�أحرزت، فجمعو� ما كان متفرًقا، 

ر. )م).  ُتْرُجمان: ُمَف�سِّ  (((
َو�ِزل: �مل�سائب �ل�سديدة. )م). �لنَّ  (2(
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وتفقهو� يف �لقر�آن و�لأحاديث على مقت�سى قو�عد �ل�سريعة، و��ستخرجو� فو�ئد 
�لقر�آن و�لأحاديث، و��ستنبطو� منها فو�ئد و�أحكاًما وبينوها على مقت�سى �ملنقول 
با�ستخر�ج  �مل�سكالت  وبينو�  �لنا�ص،  على  وي�سرو�  �لدو�وين،  ودونو�  و�ملعقول، 
�لفروع من �لأ�سول ورد �لفرع �إىل �أ�سله، وبينو� �لأ�سل من فرعه، فانتظم �حلال، 
و��ستقر من �لدين لأمة حممد - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - ب�سببهم �خلري �لعظيم، 
ر�أى  من  ر�أى  من  بلقائهم  �أي�ًسا  خ�سو�سية  �لدين  هذ�  �إقامة  يف  لهم  فح�سلت 

�ساحب �لع�سمة �سلو�ت �هلل تعاىل عليه و�سالمه. 

ومع ذلك مل ُيبقو� ملن بعدهم �سيًئا يحتاج �أن يقوم به. كل من �أتى بعدهم 
�إمنا هو مقلد لهم يف �لغالب وتابع لهم، فاإن ظهر لهم فقه غري فقههم �أو فائدة غري 
فائدتهم فمردود كل ذلك عليه، �أعني بذلك �أن يزيد يف حكم من �لأحكام �لتي 

تقررت �أو ينق�ص منها، فذلك مردود بالإجماع. 

بالأحكام فمقبول  �ملتعلقة  �لفو�ئد غري  بعدهم من  ��ستخرجه من  ما  و�أما 
َيْخَلُق)))  َول  َعَجاِئُبه،  ي  َتْنَق�سِ »ل  �لقر�آن:  و�ل�سالم - يف  �ل�سالة  عليه  لقوله - 
يوم  �إىل  تنق�سي  �لقر�آن و�حلديث ل  �لتكر�ر«، فعجائب  »يعني   » دِّ �لرَّ َكرْثة  َعلى 
�لقيامة، كل قرن ل بد له �أن ياأخذ منه فو�ئد جمة، خ�سه �هلل تعاىل بها و�سمها 
�إليه لتكون بركة هذه �لأمة م�ستمرة �إىل قيام �ل�ساعة، قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: 
�ل�سالة  قال - عليه  �أو كما  �آخُرُه«،  �أو  �أوُلَه  �أَنَْفُع  ُه  �أَيُّ ُيْدرى  �ملََطِر، ل  ِمْثُل  تي  «�أُمَّ

ل َيْخَلق: ل يبلى. )م).  (((



�شبهات حول ال�شريعة
429429

و�ل�سالم - يعني يف �لربكة و�خلري و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل وتبيني �لأحكام ل �أنهم 
يحدثون حكًما من �لأحكام �للهم �إل ما يندر وقوعه مما مل يقع يف زمان من تقدم 
ذكرهم ل بالفعل ول بالقول ول بالبيان، فيجب �إذ ذ�ك �أن ينظر �حلكم فيه على 
مقت�سى قو�عدهم يف �لأحكام �لثابتة عنهم �ملبينة �ل�سريحة، فاإذ� كان ذلك على 

مقت�سى �أ�سولهم قبلناه. 

فلما م�سو� ل�سبيلهم طاهرين ثم �أتى من جاء بعدهم فلم يجد يف هذ� �لدين 
وظيفة يقوم بها ويخت�ص بها، بل وجد �لأمر على �أكمل �حلالت، فلم يبق له �إل 
�إقامة هذ� �لدين  �أن يحفظ ما دونوه و��ستنبطوه و��ستخرجوه و�أفادوه، فاخت�ست 
بالقرون �ملذكورة يف �حلديث لي�ص �إل، فالأجل ذلك كانو� خرًي� ممن �أتى بعدهم، 
ول يح�سل ملن ياأتي بعد هذه �لقرون �مل�سهود لهم باخلري خرًي� ل باتباع من �سهد 
له �ساحب �لع�سمة - �سلو�ت �هلل تعاىل عليه و�سالمه - باخلري، فبقي كل من ياأتي 
بعدهم يف ميز�نهم ومن بع�ص ح�سناتهم، فبان ما قاله - عليه �ل�سالة و�ل�سالم: 
»خري �لقرون قرين، ثم �لذين َيُلونَُهم، ثم �لذين َيُلونَُهم«. �نتهى كالم �بن �حلاج 

يف كتاب �ملدخل.

ومن يتاأمل كالم هذ� �حلرب �جلليل وينظر �إليه بعني �لإن�ساف يظهر له �سحة 
�لقول �ملنقول عن علماء �حلنفية: �إن باب �لجتهاد قد �سد من ع�سر �لأربعماية، 
ويفهم �سر ذلك وحكمته �لإلهية، و�حلمد هلل تعاىل على ت�سريح هوؤلء �لأعالم 
تعاىل  �هلل  وفق  عثمان  �آل  �سالطني  توفيق  وعلى  بيان،  باأوفى  �ملوؤيد  �لقول  بهذ� 
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دولتهم �إىل ما فيه ر�سى �لرحمن �إىل �إنفاذ هذ� �لقول بني رعاياهم �ملوؤمنني، و�إل 
�لباطلة  �لورع وكرثت فيها �لدعاوى  �لتي قّل فيها  لكنت ترى يف هذه �لأزمان 
على  ح�سولهم  ب�سبب  باأنف�سهم  �ملغرورين  تعاىل،  �هلل  على  �ملتجرئني  من  كثرًي� 
بع�ص من مو�د �لجتهاد، وهو �أقل من �لقليل وغري كاف لبلوغ درجته، يّدعون 
ي�سمونه  ما  �لدين  يف  وُيحدثون  �لأغر�ر،  بع�ص  ويتبعهم  �جلليل  �ملن�سب  هذ� 
�أحكاًما، وما هو �إل بدع و�ساللت تخالف ما كان عليه �ل�سلف �ل�سالح ر�سو�ن 

�هلل تعاىل عليهم �لذين ��ستوفو� �أمر �لدين على �أمت ما ير�م. 

وكنت ترى كل برهة من �لزمان يتغري �حلال يف �لدين كما تتغري �ل�سيا�سات 
بح�سب مقت�سيات �لزمان »و�لدين �لإ�سالمي قد جعله �هلل تعاىل ثابت �لأحكام 
�إىل يوم �حل�سر و�لقيام«، فكان �لأمر ي�سل �إىل حالة ت�سل فيها �لأمة عما كان عليه 
نبيها - عليه �ل�سالة و�ل�سالم  - و�أ�سحابه �لكر�م - عليهم من �هلل �سبحانه وتعاىل 
�لر�سو�ن - ونعوذ باهلل من ذلك، فجزى �هلل تعاىل �لعلماء �لأعالم خري �جلز�ء فيما 
�أبدوه من �لبيان، و�أد�م �هلل �سبحانه وتعاىل �لدولة �لعلية �لعثمانية موفقة حلماية 

هذ� �لدين من �أعد�ئه �مل�سلني، �للهم �آمني.

دفع كالم بع�ض املتلبِّ�شني مبن�شب العلم

هذ� و�إين قد �سمعت عن بع�ص �لقا�سرين �ملتطاولني على من�سب �لعلماء 
�ملحققني �أنهم يقولون: �إن �لأوىل لنا �لأخذ مبا ي�سرح به �لقر�آن �ل�سريف، لي�ص �إل 
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يعنون �أنهم ل ياأخذون مبا جاءت به �لأحاديث �لنبوية، وهذ� �لر�أي فا�سد باطل يف 
نظر علماء هذه �لأمة �لأعالم؛ لأننا مع�سر �لأمة �ملحمدية كما �أننا ماأمورون يف ن�ص 
�لقر�آن و�لأحاديث �لتي ثبتت عن �لر�سول - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - بالتم�سك 
مبا يرد يف �لقر�آن �ل�سريف، كذلك ماأمورون بالتم�سك مبا يرد يف �لأحاديث �لكرمية 
�لثابت ورودها عنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - وقد �نعقد �لإجماع على ذلك، 
�ل�سالة  للر�سول - عليه  �ملطهرة و�لتباع  بال�سنة  �لتم�سك  �لد�لة على  و�لآيات 
�إل قوله تعاىل  �، و�إن مل يكن من ذلك  و�أفعاله كثرية جدًّ �أقو�له  و�ل�سالم - يف 

ژٿ   ٹ  ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ.  ڦ   ڦ  
ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک  ک  
ژڀ   تعاىل:  وقوله  ]�لأعر�ف/ 56)- 57)[،  ڱڱ  ں  ں  ڻژ 
بيان  �لآية، لكان كافًيا يف  ]�لنجم/ 4-3[  .  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿژ  ڀ   ڀ  ٺ 
وجوب �لأخذ باأقو�له - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - وهل لنا كمال فهم �لقر�آن �إل 

من �أحاديثه �لكرمية؟

علينا  باأن  عنه  نقله  ثبت  فيما   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - هو  �سرح  وقد 
�لأخذ مبا جاء به من �لأحاديث، و�أن �لقت�سار على �لقر�آن �ل�سريف ي�ستلزم �أننا 
نكون قا�سرين يف �أحكام �لدين ول ن�سل �إىل فهم جميعها من �لقر�آن فقط، فمن 
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�لأحاديث �لثابتة عنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - يف ذلك ما جاء يف �أبي د�ود عن 
�لعربا�ص بن �سارية - ر�سي �هلل تعاىل عنه - �أنه قال: �سلى بنا ر�سول �هلل - �سلي 
�هلل تعاىل عليه و�سلم - ذ�ت يوم، ثم �أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 
فيها �لعيون وَوِجَلْت))) منها �لقلوب، فقال رجل: يا ر�سول �هلل، كاأن هذه �ملوعظة 
موعظة مودع، فما تعهد �إلينا؟ قال: »�أُو�سيُكم ِبَتْقوى �هلل، و�ل�سمِع و�لطاعِة، و�إْن 
تي  ِب�ُسنَّ فعليكم  َيِع�َص منُكم ف�سريى �ختالًفا كثرًي�،  َمْن  فاإنه  ا،  كاَن عبًد� حب�سيًّ
بالّنَو�ِجذ)2)، و�إياكم  و� عليها  �ملَْهِديِّنَي، مت�سكو� بها وَع�سَّ ِة �خللفاء �لر��سدين  و�ُسنَّ
يف  �ساللٍة  وكلَّ  �ساللة،  بدعة  وكلَّ  بدعة،  َدثة  حُمْ ُكلَّ  فاإّن  �لأموِر،  وحمدثاِت 

اِر«. �لنَّ

قال   - عنه  تعاىل  �هلل  ر�سي   - �ملقد�د  عن  و�لرتمذي  د�ود  �أبي  يف  وما 
�َسْبعان  رجٌل  يو�ِسُك  �أل  مَعُه،  ومثَله  �لكتاَب  �أُوِتيُت  و�إينِّ  »�أَل   : ر�سول �هلل 
»كناية عن �ملغرور �لغافل �ملنهمك ب�سهوته، فتقيده بال�سبع �إ�سارة �إىل �أنه �حلامل 
مل  ولهذ�  و�لغفلة  �حلماقة  �سبب  �ل�سبع  �أن  تنبيه  وفيه  �ملردود،  �لقول  هذ�  �إىل 
�أبيها:  ي�سبع   على ما يف �ل�سفاء عن عائ�سة - ر�سي �هلل تعاىل عنها - وعن 
�أَِرْيَكِتِه يقوُل:  مل ميتلئ جوف �لنبي - �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم - قط« َعلى 
»عليكْم بهذ� �لقر�آن، فما َوجدمُت فيه من حالٍل فاأحلُّوه، وما وجدمُت فيه من حر�ٍم 

َم �هلل« �حلديث. موه، و�إن ما حّرم ر�سوُل �هلِل كَما حرَّ فحرِّ
َوِجَلت: خ�سعت. )م).  (((

�لنو�ِجذ: �أق�سى �لأ�سر��ص. )م).  (2(
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وما يف �أبي د�ود عن �لعربا�ص بن �سارية - ر�سي �هلل تعاىل عنه: قام فينا 
ِكًئا على �أريَكِتِه  ر�سول �هلل �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم فقال: «�أيح�سُب �أحُدكم ُمتَّ
يظنُّ �أنَّ �هلل تعاىل مل يحرم �سيًئا �إلَّ ما يف هذ� �لقر�آن، �أََل و�إين قد �أمرُت ووعظُت 
ونبهُت عن �أ�سياَء �أنها مثُل �لقر�آِن �أو �أكرُث، و�إنَّ �هلَل تعاىل مل ُيحل لكم �أن تدخلو� 
ْرَب ن�ساِئِهم، ول �أكَل ثماِرِهم، �إذ� �أعطوُكم  ُبيوَت �أهِل �لكتاِب �إل باإذٍن، ول �سَ

�لذي عليِهْم«.

�لثابتة عنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - تفيد ذلك،  وكثري من �لأحاديث 
هوؤلء  �سبهة  كان  فاإن  كفاية،  نقلناه  وفيما  نقلها،  ��ستوفينا  �إن  �ل�سرح  بنا  يطول 
�لقا�سرين يف هذ� �حلكم �لباطل و�لر�أي �لفا�سد من �إلز�م �لأمة بالقت�سار على 
�ملن�سوبة  �لأحاديث  �أن  هي  �لأحاديث  من  يفهم  ما  وترك  �لقر�آن  من  يفهم  ما 
يثبت  �لذي مل  �ل�سعيف  بينها  يوجد   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - �لر�سول  �إىل 
�أي  �ملو�سوع  بينها  ويوجد  �لأحكام،  لأخذ  معترًب�  ثبوًتا    لنبي� عن  وروده 
�لذي هو مكذوب عن �لنبي - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - وهذ� �أمر على زعمهم 
يرفع �لثقة بالأحاديث، قلنا لهم: �إن هذه �سبهة �ساقطة، �إذ من �ملعلوم �أن علماء 
�لدين �ملحمدي �لأعالم �أهل �لتحقيق و�لتدقيق �ملوثوق بهم يف رو�ية �لأحاديث 
ومعرفة تر�جم رو�تها مل يدعو� �سيًئا منها �إل بينو� منزلته من �لثبوت عن �لر�سول 
- عليه �ل�سالة و�ل�سالم - و�أحاطو� ب�سفاتها و�أق�سامها و�أحو�ل رو�تها على �أمت وجه 
ا خم�سو�ًسا ي�سمى »فن م�سطلح �حلديث«،  و�أكمل تبيان، حتى �أفردو� لذلك فنًّ
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فاألفو� فيه �لكتب و�لر�سائل، ونظمو� �لأر�جيز و�لق�سائد، وكذلك فعلو� يف تر�جم 
ا �أي�ًسا ي�سمى »فن �لتعديل و�لتجريح«، ثم بعد  رو�ة �لأحاديث، فاأفردو� لذلك فنًّ
ذلك نبهو� على منزلة كل حديث يذكر يف كتب �ل�سنة وعلى حكمه يف �لعتماد 

عليه يف �لأحكام �أم ل. 

يف  عليها  يعتمد  �لتي  و�مل�سهورة  �ملتو�ترة  �لأحاديث  بينو�  وباجلملة 
�لعتقاد�ت �لإ�سالمية ويف �لأحكام �ل�سرعية، و�لأحاديث �لأحادية �ل�سحيحة 
يعتمد  ل  �لتي  �ل�سعيفة  و�لأحاديث  �لأحكام،  يف  عليها  يعتمد  �لتي  و�حل�سنة 
عليها يف �سيء مما تقدم، ولكن قد يوؤخذ بها يف ف�سائل �لأعمال، �أعني �أنها �إذ� 
كانت و�ردة يف ف�سل عمل ل �سيء يف �ل�سريعة مينع منه فال مانع من �لعمل بها، 
و�لأحاديث �ملو�سوعة �لتي ل يعتمد عليها يف �سيء من جميع ذلك بل يجب 
على تاليها �أن يبني و�سعها و�أنها مكذوبة عن �لر�سول - عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
- ول يوؤخذ بها �ألبتة، و�لكتب �ملوؤلفة يف ��ستيفاء هذه �لبيانات ومتيز منزلة كل 
حديث هي منت�سرة بني علماء �لأمة حتى ل يخفى عليهم �سيء من حقائقها، 
فاأي �سرر بعد ذلك يف �لعتماد على �لأحاديث �لنبوية كما يعتمد على �لقر�آن، 
يوجد  و�أحاديثهم،  �لنا�ص  �أخبار  هذه  �لثبوت؟  من  منزلته  قدر  على  منهما  كل 
بينها �ل�سادق و�لكاذب، �أي�سوغ لنا �أن نقول: ل يجوز لنا �أن ن�سدق خرًب� ونعتمد 
عليه لوجود �لأخبار �لكاذبة بني �أخبار �لنا�ص؟ كال و�هلل، ل يقول بذلك �إل كل 
جاهل، بل �ل�سو�ب �أن نقول: �إننا نبحث عن �لأخبار �لكاذبة حتى نعرفها ونردها 
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ونعتمد  بها  وناأخذ  نعرفها  �ل�سادقة حتى  �لأخبار  ونبحث عن  نعتمد عليها،  ول 
عليها. 

وهكذ� فعل علماء �لأمة بالأحاديث �ملن�سوبة �إىل �لر�سول - عليه �ل�سالة 
و�ل�سالم - بحثو� ودققو� عنها حتى وقفو� على ما �سح نقله عنه - عليه �ل�سالة 
و�ل�سالم - فنبهو� على ثبوته و�عتمدوه، ووقفو� على ما كان بخالفه فنبهو� على 
قيمته فاأنزلوه منزلته من عدم �لعتماد عليه يف �لأحكام �أو رف�سه �ألبتة، و�إن قال 
هوؤلء �لقا�سرون: من �أين لنا �لوقوف على منازل �لأحاديث ومعرفة ما يعتمد منها 
وما ل يعتمد؟ قلنا: فاإذن �أنتم من ق�سم �لعامة، فاإن علماء �لدين يعرفون ذلك، 
ول يخفى عليهم �سيء منه، فعليكم �أن ل تتجروؤ� مبثل هذه �جلر�ءة، و�رجعو� يف 
دينكم �إىل �أهل �لذكر و�ملعرفة �لذين يعرفون ذلك حق �لعرفان، و�إن كان �سبهة 
�ل�سالة  عليه   - �لر�سول  عن  �ملنقولة  �لأحاديث  يف  يوجد  �أنه  �لقا�سرين  هوؤلء 
و�ل�سالم - ما ظاهره �ملخالفة لقانون �لعقل وما قام عليه �لدليل �لعقلي �لقاطع 
و�لكت�سافات �لتي �كت�سفتها فنون هذ� �لزمان، و�ملخل�ص من ذلك على زعمهم 

�لقت�سار على �لقر�آن و�إهمال جميع �لأحاديث �لنبوية. 

يدل  بها  وت�سبثهم  �لعنكبوت،  بيت  من  �أَْوَهن)))  �سبهة  وهذه  فاأقول: 
�لقاعدة  �أن  وذلك  �ملكني،  �ملحمدي  �لدين  حقيقة  يف  فهمهم  ق�سور  متام  على 
�لإ�سالم  علماء  نقاًل عن  �لر�سالة  بيانه يف هذه  تقدم  �ملحمدية كما  �ل�سريعة  يف 

�أَْوَهن: �أ�سعف. )م).  (((
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�لأعالم �أنه يجب علينا مع�سر �مل�سلمني �لأخذ بظو�هر �لقر�آن و�حلديث �لثابت 
عن ر�سول �هلل - �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم - ما مل يقم دليل عقلي قاطع ينايف 
ظاهر �سيء من ذلك، فاإن قام دليل كذلك ينايف ظاهر �آية �أو حديث فعلينا �أن 
�لتوفيق  به  يح�سل  بعيًد�  كان  و�إن  معنى حمتمل  �إىل  ونرده  �لظاهر  ذلك  نوؤول 
وجميع  �لقر�آن  تتبع  ومن  �لقاطع،  �لعقلي  �لدليل  ذلك  وبني  �لن�ص  ذلك  بني 
�لأحاديث �لنبوية �لثابتة عن �لر�سول - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - ل يجد �سيًئا من 
ذلك يخالف ظاهره �لدليل �لعقلي �لقاطع �إل وميكن تاأويل ظاهره و�لتوفيق بينه 
وبني ذلك �لدليل، و�أما �لن�سو�ص �لتي ل تقبل �لتاأويل ومعانيها متعينة فال �سيء 
منها يخالف �لدليل �لعقلي �لقاطع، ول ميكن �أن يقام دليل عقلي على خمالفتها 

�ألبتة، ومن يزعم خالف هذ� فعليه �لبيان.

فهوؤلء �لقا�سرون كان من �ل�سو�ب لهم �أنهم عو�ًسا عن قولهم برتك �لأخذ 
بالأحاديث �لنبوية لهذه �ل�سبهة �أن ي�ساألو� علماء �لأمة عن تطبيق كل حديث 
منها قد وجدو� ظاهره خمالًفا لدليل عقلي قاطع، وهم يبينون لهم �لتوفيق على �أقوم 
طريق، ويظهر لهم عند ذلك �أن �لدين �لإ�سالمي ل �سيء من ن�سو�سه خمالف 
ن�سو�سه  بع�ص  يف  ظاهًر�  �ملخالفة  يتخيل  و�إمنا  �لأمر،  ونف�ص  �حلقيقة،  يف  للعقل 
�أن �لن�ص ورد على ما يظهر فيه من �ملخالفة  �أو  �لعلم،  �أو لقلة  �إما لق�سور �لفهم 
�سريعتهم،  ن�سو�ص  فهم  و�متحانهم يف  �لعلماء  �إما لبتالء  تعاىل  حلكمة من �هلل 
و�جتهادهم يف حتري �حلق و�لو�سول �إىل �ل�سو�ب، و�إما لغري ذلك، و�إين �سارع يف 
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تاأليف كتاب �أذكر فيه ما يوفقني �هلل تعاىل �إليه من �لن�سو�ص �لقر�آنية و�لأحاديث 
�لنبوية مما ظاهره خمالفة �لدليل �لعقلي و�لكت�سافات �جلديدة �ملقطوع بها، و�أطبق 
كالًّ من ذلك على قانون �لعقل بتاأويل منا�سب جرًيا على تلك �لقاعدة �ملتقدمة، 
��ساأل �هلل  �أن يتف�سل علي ويوفقني لإمتامه خدمة لهذ� �لدين، هد�نا �هلل تعاىل 
جميًعا �إىل ما فيه �حلق، وثبت قلوبنا على �لإميان و�أل�سنتنا على �ل�سدق، ووفقنا ملا 
فيه ر�ساه وم�سرة م�سطفاه، وختم لنا بخامتة �ل�سعادة بجاه �سيدنا حممد - �سلى 

�هلل تعاىل عليه و�سلم - �ساحب �ل�سيادة، �للهم �آمني.





و�أما �لتنبيه فاإين �أرجو ممن يطلع على هذه �لر�سالة �أن ل يبادر بالنتقاد ملا 
يتبادر فيه فهمه �أين خمطئ فيه قبل �أن ي�ستويف فهم �ملقام �لذي �أكون �آخًذ� يف 
تقريره، بل ينظر �إىل �ل�سابق و�لالحق، و�إىل �ملق�سد �لذي �ألفت لأجله �لر�سالة، 
و�لكيفية �لتي رتبت عليها، ثم ليحكم مبا يظهر له من �حلق، فاإين مل �أدع �ل�سالمة 
�أبى �هلل �لع�سمة لغري  �لب�سر غري �ملع�سومني، وقد  من �خلطاأ ما دمت من جملة 
كتابه وكالم ر�سوله - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - غاية ما �أقول: �إين حتريت �ل�سو�ب 
ا فبتوفيق �هلل تعاىل �إليه هديت، وبربكة ر�سوله  بقدر جهدي وطاقتي، فما كان حقًّ
�مل�سطفى - �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم - �لذي كنت من بع�ص خدمة �سريعته 
�ملطهرة، وما كان خطاأ فهو من ق�سور فهمي وقلة علمي و�سعف فكري، و�أرجو �هلل 
تعاىل �أن ل يوؤ�خذين بزللي، ومن ر�م �أن ينتقد فله �لختيار، ولكن عليه �أن ُيقِدم 
فلينظر  �لإ�سالمي،  للدين  �إل خدمة  ما هو  تاأليفي  فاإن  بنية خال�سة،  على ذلك 

�ملنتقد �لذي هو من �أهل هذ� �لدين ماذ� ير�سي �هلل ور�سوله وليفعل. 

التنبيه على مالحظات يراعيها مطالع الر�شالة



440440
ِدية ريَعِة املََُحمَّ يِة ال�شَّ يانِة الإ�شالميِة وحقِّ �َشالُة احَلِميِديَُّة يف َحِقيَقِة الدِّ الرِّ

فلي�ص  �لفل�سفية  �ملو��سيع  بع�ص  و�إن خ�ست يف  �لر�سالة  هذه  �إين يف  ثم 
ق�سدي من ذلك �لتفل�سف يف �لدين، بل ذلك لإقناع عقول �ملتفل�سفني، ولبيان 
�أن �لدين �لإ�سالمي ل يكلف �أتباعه �إل بالعقائد �حلقة �ملنطبقة على قانون �لعقل 
�ل�سحيح، وبالأحكام �لتي ترجع عليهم باخلري عاجاًل و�آجاًل، هوؤلء علماء �لكالم 
خا�سو� ما خا�سو� مع �لفال�سفة من �سرح �ملباحث �لفل�سفية لبلوغ تلك �لغاية، 
فل�ست يف ذلك �سالًكا طريًقا مل ت�سلكه علماء �لأمة �لإ�سالمية، ومن يعلم �سيوع 
فنون �لفل�سفة �جلديدة وكتبها بني �أهل هذ� �لع�سر ل �سيما منهم غري �ملتمكنني 
للمحافظة  �لطريق  هذ�  �سلوك  ي�ستح�سن  �لإ�سالمي  �لدين  حقيقة  معرفة  يف 
على �لعقائد �لإ�سالمية من �سو�ئب تلك �لفل�سفة �جلديدة �لتي ��ستملت على 
مكت�سفات مل تكن يف ع�سر �ملتقدمني من علماء �لأمة �لذين مل يرتكو� �سيًئا من 

�ملحافظة على �لعقائد من �سو�ئب �لفل�سفة �لقدمية. 

يف  �خليار  له  و�أجعل  للخ�سم،  �لعنان  �أرخي  �ملو��سيع  بع�ص  يف  �إين  ثم 
�لعتماد على بع�ص �أقو�ل علماء هذه �لأمة غري جمهورهم، وما كان ذلك مني 
�إل لت�سهيل �لطريق عليه، وتي�سري �لدخول يف �لدين؛ لأن دخوله فيه ولو على 
قول ذلك �لبع�ص من �لعلماء �لإ�سالميني يجعله يف عد�د �أهل �مللة �ملحمدية ول 

يحرمه �سفة �لإميان، فيكون �سبًبا لنجاته مما عليه من �ملخالفة �ملهلكة.

هذ� �لإمام �لغز�يل - ر�سي �هلل تعاىل عنه - يف كتابه »تهافت �لفال�سفة« 
مل  �ملعتزلة  لأن  �لعتز�ل؛  �أهل  بع�ص  قول  على  ولو  �حلجة  باإلز�مهم  يكتفي 
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�لإ�سالم كما يف  قانون  �مل�سلمني، وكالمهم على  كونهم من عد�د  يخرجو� عن 
عليه   - لر�سوله  �أذن  قد    �حلق  هذ�  �ملعتمد،  على  �لنجاة  وماآلهم  �ملو�قف، 

�ل�سالة و�ل�سالم - يف �لقر�آن �ملجيد �أن يخاطب �لكفار بقوله: ژڃ     ڃ  ڃ   
 ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇژ ]�سباأ/ 24[، وهو - �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم - 
ا فيما هو عليه، و�إمنا هو �أ�سلوب خطابي جللب �خل�سم �إىل �لدخول يف  لي�ص �ساكًّ
�ملباحثة و�لإ�سغاء �إىل �حلجة فتتلى عليه فيفهمها، فتقنعه باحلق، وبذلك يح�سل 

�ملق�سود.

عليه،  تعاىل  �هلل  �ألقى  �لذي  �لإ�سالمي  �لدين  يف  �عتقادي  و�أما 
 و�أ�ساأله  �أن يح�سن خامتتي به، فهو �أين �أعتقد بجميع ما جاء به �سيدنا ومولنا 
�ل�سلف  يعتقده  ما  �عتقاًد� جازًما، على وفق  و�ل�سالم -  �ل�سالة  حممد - عليه 
�ل�سالح من �ل�سحابة و�لتابعني لهم باإح�سان، طبق مذهب �أهل �ل�سنة و�جلماعة، 
�أن كل  فاأعتقد  �ل�سرعية،  �لن�سو�ص  �عتقاد  �لتفوي�ص يف  و�إين على مذهبهم يف 
ن�ص جاء منها هو حق ل يخالف �لعقل �ل�سحيح، ول ي�ستلزم حماًل، و�أومن به 
على ما �أر�د �هلل تعاىل منه، و�أفو�ص علم تعيني معنى �ملت�سابه �إليه تعاىل، ولكني 
عند �لنت�ساب ملحاججة �ملعرت�سني على �سيء من تلك �لن�سو�ص �أو �ملعتقدين 
منها خالف ما تفيده �أ�سول �لدين �أجري على طريقة �خللف - ر�سي �هلل تعاىل 
عنهم - من �لتاأويل للن�سو�ص �لتي يخالف ظاهرها �لعقل مبا يح�سل به �لتوفيق 
باأنه  و�إحجاجه  �لقاعدة، وذلك لإقناع �خل�سم  تقدم من  �لعقل، كما  بينها وبني 
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ميكن له فهم �لن�ص بهذ� �لتاأويل، وترك �ملخالفة �ملهلكة، وحقيقة �لعتقاد هو �أن 
�لن�ص ذو معنى �سحيح طبق �لعقل �ل�سحيح، وتعني معناه مفو�ص �إىل علمه تعاىل 
كما تقدم، هذ� مذهبي �لذي �ألتزمه و�أختاره، فلينزل عليه كالمي يف كل مقام، 

و�هلل ويل �لتوفيق.

ثم �إين يف هذه �لر�سالة قد �لتزمت يف حتريرها طريقة تنا�سب �إفهام �لعو�م 
�لظاهر مو�سع  و�أ�سع  �لعبار�ت،  �أكرر بع�ص  �إين كنت  على قدر �لإمكان، حتى 
�أُبعد مرجعه �أو دخل يف نوع خفاء، و�أ�ستعمل بع�ص �ألفاظ عامية �أو  �مل�سمر �إذ� 
غري ذلك مما تخلو عنه تاآليف �لعلماء �ملتاأنقني يف �لتاأليف، كل ذلك مني لت�سهيل 
�لفهم وتو�سيح �ملقام، لعل �هلل تعاىل ينفع بهذه �لر�سالة بع�ص �إخو�ين يف �لدين 

و�إخو�ين يف �لطني.

و�إين �أت�سرع �إىل �هلل �سبحانه وتعاىل بانك�ساري و�سعفي وعجزي، و�أتو�سل 
�إليه ب�ساحب �ل�سريعة �ملطهرة و�مللة �ملنورة �سيدنا ومولنا حممد - �سلى �هلل تعاىل 
عليه و�سلم - �أن يتقبل عملي وينفع به عباده، و�أن يخل�ص نيتي لوجهه �لكرمي، و�أن 
يوفق وين�سر ويوؤيد دولة مولنا �أمري �ملوؤمنني وخليفة رب �لعاملني، ويحر�سه بعني 

عنايته وحرز وقايته، �إنه مفي�ص �خلري و�جلود، �آمني.

وقد وفقني �هلل تعاىل لإمتام هذه �لر�سالة �سبيحة نهار �جلمعة �ملبارك قبيل 
طلوع �ل�سم�ص من يوم عيد �لفطر �ل�سعيد �لذي جعله �هلل تعاىل ترويًحا لعباده 
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�ملوؤمنني بعد �أد�ئهم فري�سة �ل�سيام، و�بتهاًجا بدخول �أ�سهر �حلج �ملبارك من كل 
عام، �سنة �ألف وثالثماية و�ست من �لهجرة �لنبوية على �ساحبها �أف�سل �ل�سالة 
و�أمت �لت�سليم، وعلى جميع �إخو�نه من �لأنبياء و�ملر�سلني، وعلى �آل كل و�سحبه 
�أجمعني، و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، ول حول ول قوة �إل باهلل �لعلي 

�لعظيم.

ميادين  يف  �ل�سبق  ق�سب  و�حلائز  �لزمان،  عالمة  مولنا  كتبه  ما  �سورة 
�لعرفان، �ملحقق �لفا�سل و�ملدقق �لكامل، �جلامع بني �ملنقول و�ملعقول، و�مل�سيد 
�لغني  عبد  �ل�سيخ  �ل�سيد  ز�ده  ر�فعي  �لأكرم  �سيدنا  و�لأ�سول،  �لفروع  �أركان 
�أفندي �لفاروقي �لطر�بل�سي، بعد �أن قر�أ هذه �لر�سالة بكل تدقيق، �أطال �هلل تعاىل 

عمره، وحفظ على مدى �لأيام للم�سلمني قدره، �للهم �آمني.

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�لعلماء  �لذي جعل  و�لربهان،  �حلجة  �لباهر  �ل�سلطان،  �لعظيم  هلل  �حلمد 
ُعُمد �لدين و�ُسُرج �ليقني، وهد�ة �لعباد ل�سبل �لر�ساد، و�أ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل 
ذر�ت  ونطقت  �سو�ه،  خالق  ل  باأن  �لكائنات  �سهدت  �إله  له،  �سريك  ل  وحده 
�لوجود باأنه �ملبدع ملا فطره و�سو�ه، و�أ�سهد �أن �سيدنا ونبينا حممًد� عبده ور�سوله 
يديه ول من  �لباطل من بني  ياأتيه  �ملنزل عليه كتاب جميد ل  و�سفيه وخليله، 
خلفه، تنزيل من حكيم حميد، �سلى �هلل تعاىل عليه و�سلم، و�سرف وكرم وعظم، 
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ِته))) وحزبه، وعلى جميع �لعلماء �لعاملني و�لأئمة �لعادلني  وعلى �آله و�سحبه وِعرْتَ
�لذين قامو� بن�سرة دينه �ملتني و�سرعه �ملبني، و�نتدبو� لرد �سبه �مللحدين وك�سف 

هات)2) �ملبطلني بالرب�هني �ل�ساطعة و�حلجج �ل�سادعة. ُترَّ

�أما بعد؛

فقد طالعت هذ� �لكتاب �مل�ستطاب، �ملتحلي باحلكمة وف�سل �خلطاب، تاأليف 
�لعالمة �لفا�سل و�ملر�سد �لكامل، �حل�سيب �لن�سيب و�لبارع �لأريب، نابغة �لزمان 
ونادرة �لع�سر، مولنا �ل�سيد �ل�سيخ ح�سني �أفندي �جل�سر جنل �لويل �لكبري و�لعلم 
�ل�سهري، �ساحب �لكر�مات �خلارقة و�لإر�ساد�ت �ل�سادقة �لتي �سارت يف �لآفاق �سري 
�لأمثال، �لأ�ستاذ �ل�سيد �ل�سيخ حممد �جل�سر �مللقب باأبي �لأحو�ل، فاإذ� هو كتاب 
جميل وموؤلف جليل، متكفل ببيان حما�سن �ل�سريعة �ملحمدية وحقيقة �مللة �حلنيفية 
�لظاهرة  باحلجج  �لطبيعيني  �سبه  وك�سف  �ملاديني  �أباطيل  برد  ومتعهد  �لإ�سالمية، 
و�لرب�هني �لباهرة، حتى �أ�سحت خر�فات �ل�سالل و��سحة �لبطالن �سافلة �لربهان، 
فلله دره من همام، �أقرت له بال�سبق علماء �لع�سر مع حجاب �ملعا�سرة، و�عرتفت 
له بالتقدم يف ح�سن �ملحا�سرة و�ملناظرة، و�سكرت �سنيعه مبا قام به عنهم من فر�ص 
�لكفاية يف ن�سرة �حلق ورد �سبه �لغو�ية، فجز�ه �هلل تعاىل عن �لأمة �ملحمدية جز�ء 

ر�بًحا، ومن �أح�سن قول ممن دعا �إىل �هلل وعمل �ساحًلا. 

ته: �أقرباوؤه من ولٍد وغريه. )م) ِعرْتَ  (((
َهات: �أباطيل. )م). ُترَّ  (2(
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�أن  �مللة و�لدين  �ملوؤمنني وكافل حماية  �أمري  و�إنا لرنجو من ح�سرة مولنا 
كافة  يف  تدري�سه  ويحتم  �لإ�سالمية،  �لبالد  جميع  يف  �لكتاب  هذ�  بن�سر  ياأمر 
�ملد�ر�ص �ل�سلطانية؛ لرد ما �ساع يف هذ� �لزمان من هذيان �لطبيعيني وخر�فات 
�ملاديني، حتى �سارت كتبهم �ل�ساللية تن�سر بني �لأنام، وتتد�ولها �أل�سنة �ملارقني 
ذهنه  يف  وعلقت  كالمهم،  �إليه  منا  من  كل  على  يجيب  كما  غام)))،  �لطِّ و�أكف 
مكابر�تهم وخ�سامهم، �أن ي�ست�سحب هذ� �لكتاب يف حماورته، وينظر به يف عامة 
�أوقاته، حفًظا لعقيدته �ل�سحيحة من تلك �خلزعبالت، وقمًعا وردًعا لأهل �لغو�ية 
و�ل�ساللت، و�حلمد هلل �أوًل و�آخًر� وباطًنا وظاهًر�، و�سلى �هلل تعاىل على �سيدنا 

حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

َغام: �أوغاد �لنا�ص. )م). �لطِّ  (((

 نهاية المتن 





املو�شوعال�شفحة
بيان �أن �سبب تاأليف �لر�سالة ما حاوله بع�ص �أحبار �لإنكليز من تقريب �لدين �لإ�سالمي لدينهم.3
ت�سميتها باحلميدية ن�سبة ل�سم �خلليفة ن�سره �هلل تعاىل.5
�أول �ل�سروع يف �ملق�سود ب�سرب مثال لدعوى �لر�سول  برجل �دعى بني جماهري بلده �أنه ر�سول 6

ملكهم �إليهم.
طلبهم منه �لدليل على �سدقه، و�إظهاره لهم كتاب �مللك �ملت�سمن ت�سديقه.6
�نق�سامهم ب�ساأن هذ� �لرجل �إىل طو�ئف، فطائفة �سدقوه ملعرفتهم خط ملكهم، و�أخرى ملعرفتهم ختمه، 7

و�أخرى ملعرفتهم �إن�ساءه.
وطائفة طلبو� منه �إح�سار حتف ل توجد �إل عند ملكهم، فاأح�سرها لهم ف�سدقوه.0)
وطائفة ��ستدلو� مبا قاله ر�سل ملكهم �ل�سابقون: �إن �مللك �سري�سل ر�سوًل بقو�نني �سفتها كذ� وفيه عالمات 0)

كذ� وكذ�، فوجدو� ذلك فيه ف�سدقوه.
وطائفة ��ستدلو� بالنظر يف قو�نينه هل �أنها نافعة ومر�سية مللكهم، وباأنه هل �أو�مره ر�جعة ل�ساحله �خل�سو�سي ))

�أم لل�سالح �لعام، فظهر لهم �سدقه ف�سدقوه.
وطائفة ترب�سو� �إىل �أن يبلغ خربه �إىل �مللك، فاإن �أقره �سدقوه و�إل فال، وحيث مل يجدو� �سيًئا من �مللك �سد ))

ذلك �لرجل �سدقوه.
وطائفة ��ستدلو� باتفاق �لطو�ئف �ملتقدمة على ت�سديقه، و�أن ذلك ل يكون بوجه �ل�سدفة، ول يرتكون 2)

عو�ئدهم وبع�ص قو�نني �مللك �ل�سابقة لدليل �سعيف �أو هوى نف�ص.
وطائفة ل يعلمون �أن للنا�ص ملًكا ف�ساًل عن �لعلم بر�سوله، لكن ��ستدلو� على �سدقه باتفاق �لطو�ئف عليه 4)

و�سهادتهم بتحقق �لعالمات فيه ومبا �أح�سره من �لتحف �لتي ل توجد �إل عند من له �سلطة �مللك، ف�سدقو� 
بوجود �مللك وبر�سالة ذلك �لرجل.

فهر�شت تف�شيلي ملو�شوعات الر�شالة احلميدية يف 
 حقيقة الديانة الإ�شالمية وحقية ال�شريعة املحمدية

)كما ورد يف الطبعة الأ�شلية(
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املو�شوعال�شفحة
ذكر بع�ص ممن �أخذتهم عزة �لنف�ص عن �لإقر�ر ب�سدق ذلك �لرجل وهم م�سدقون له باطًنا، فاأخذو� يوؤولون 6)

�أدلة �سدقه بتاأويالت و�هية، و�لرد عليهم باأن �تفاق تلك �لأدلة يعطيها قوة متنع �لتاأويل.
ذكر طائفة يتم�سكون بتكذيب ذلك �لرجل مت�سًكا �أعمى بدون حجة، و�لحتجاج على خطئهم و�أنهم 9)

ي�ستحقون �نتقام �مللك ول يعذرون.
مد�ومة ذلك �لرجل على �لهتمام باإقناع �لفرق �ملكذبني له وهد�يتهم �إىل ت�سديقه.20
منا�سبته لهم �حلرب، وقتله �لبع�ص، و��سرتقاقه �لبع�ص، و�إخ�ساعه �لبع�ص لبع�ص قو�نينه؛ لأجل �لأمن )2

منهم، وتفوي�سه �أمر �لبع�ص �لذين حت�سنو� منه ملجيء �مللك وظهوره عليهم.
قبوله ت�سديق من �سدقه ظاهًر� وكذبه باطًنا مع تفوي�ص �أمرهم للملك.22
ذكر من �سدقوه ظاهًر�، ثم بعد �طالعهم على �أحو�له و�أحو�ل �أتباعه �سدقوه باطًنا �أي�ًسا.22
�سروع يف حكاية �ملمثل له وهو �أحو�ل �لر�سول  يف دعو�ه �لر�سالة و�أحو�ل �لطو�ئف معه.23
�سرح حاله  حني قام يف دعوى �لر�سالة.23
�سورة دعو�ه بني �لأمم وبيان ما دعاهم �إليه.24
�متناع �لأمم �أوًل من ت�سديقه، ثم طلبهم منه �حلجة ومتحلهم له للتعجيز، و�حتجاجه  بالقر�آن وحتديهم 25

باأق�سر �سورة منه.
�ل�سروع يف بيان �نق�سام �لأمم ب�ساأن دعو�ه �إىل طو�ئف ح�سبما دلت عليه �لأخبار وجوزته �لإمكانات �لعقلية، 26

. وذكر �لطائفة �لأوىل: �لف�سحاء �لبلغاء �لذين �أقرو� بالعجز عن معار�سة �لقر�آن و�سدقوه
�لطائفة �لثانية: �لذين ��ستدلو� مبا ��ستمل عليه �لقر�آن من �ل�سفات �لفا�سلة �لتي ل ميكن جمعها يف مثله �إل 28

�أن يكون من عند �هلل تعاىل ف�سدقوه.
�لطائفة �لثالثة: �لذين ��ستدلو� باإقر�ر �لف�سحاء �لبلغاء بالعجز عن �ملعار�سة، وب�سهادة �أهل �ملعرفة با�ستمال 30

�لقر�آن على �ل�سفات �لفا�سلة، وبظهور عجز طائفة �أخرى من �أهل �لف�ساحة و�لبالغة عن �ملعار�سة برتكهم 
�إياها و�نحيازهم �إىل �ملحاربة.

ذكر كالم للجاحظ بال�ستدلل على �سدقه  بعجز ف�سحاء �لعرب عن معار�سة �لقر�آن و�لتجائهم �إىل 33
�حلرب وتعري�ص �أنف�سهم للهالك.

�لطائفة �لر�بعة: �لذين طلبو� منه  خرق �لنو�مي�ص �لطبيعية فاأتاهم بذلك ف�سدقوه.34
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املو�شوعال�شفحة
ذكر ما ظهر على يديه  من �ن�سقاق �لقمر وكالم �جلماد�ت و�حليو�نات، ونبع �ملاء من بني �أ�سابعه، 36

وتوجيه جو�ز ذلك عقاًل.
بيان تو�تر �ملعجز�ت �خلارقة للعادة �لتي ظهرت على يديه  بالتو�تر �حلقيقي �أو �ملعنوي.37
حتذير من يدعي �إدر�ك �ملعجز�ت �لأدبية ويزعم �أن �ملعجز�ت �حل�سية كخرق �لنو�مي�ص عقبة يف طريق �إميانه.38
�لطائفة �خلام�سة: �لذين ��ستدلو� على �سدقه بانطباق �لعالمات �لتي وردت يف كتب �لر�سل �ملتقدمني عليه 39

وعلى �سريعته.
�بتد�ء ذكر �لعالمات �ملذكورة يف �لتور�ة و�لإجنيل و�ملز�مري وغريها و�نطباقها عليه �أو على �أمته، وهي �أربع 40

و�سبعون عالمة.
بيان ��ستدلل هذه �لطائفة على �سدقه بانطباق �لعالمات �ملذكورة عليه، و�أن �نتظار غريه ياأتي بعده بهذه 50

�لعالمات من �خلطاأ �لبني.
ذكر عالمات �أخرى ظهرت يف ملك �أمته، وبيان ما لالأمة من �ل�ساأن يف عبادة �حلج.53
��ستدلل �آخر من �لكتب �ملذكورة على �سدقه بانتظام �ساأن �سريعته، وحال �أمته �إىل هذ� �حلني، وهو ح�سن.59
�لطائفة �ل�ساد�سة: �لذين هم فال�سفة �أخالق ��ستدلو� بانتظام �ساأن �سريعته وعدم غاية له ترجع عليه بالنفع )6

�خلا�ص وعلى غريه بال�سرر.
تق�سيم �لدلئل على �لر�سالة �إىل عقلية وح�سية، وبيان من يطلب كالًّ منها.)6
62. ذكر �إجمال ��ستدلل هذه �لطائفة على �سدقه
��ستدللهم بذكره �سورة �لعقائد �ل�سحيحة يف �سريعته.63
بع�ص �حلكم يف �إر�سال �لر�سل.65
ذكر ما تاأمر به �ل�سريعة من �لأخالق �حل�سنة وما تنهى عنه من �لأخالق �ل�سيئة ومن �آفات �لل�سان ومن 66

�لأعمال �لقبيحة بتعد�د جميع ذلك �إجماًل.
�سروع يف �ساأن �لعباد�ت �لتي يف �ل�سريعة �ملحمدية، و�إجمال حكمها �لتي ظهرت لتلك �لطائفة.73
�سروع يف حكم �ل�سالة وما يتبعها، وذكر حكم �لأذ�ن و�لإقامة و�إ�سارة �ألفاظهما وجماوبة �ل�سامعني.75
حكمة ��سرت�ط �لطهارة لل�سالة.77
حكمة �لغ�سل وغ�سل �أع�ساء �لو�سوء وترتيبها، وم�سح �ملم�سوح منها و�لتيمم.78
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املو�شوعال�شفحة
حكمة �سرت �لعورة يف �ل�سالة، وكون �ملر�أة ت�سرت غالب ج�سدها.82
حكمة ��ستقبال �لقبلة يف �ل�سالة، وبيان �أن �ملق�سود بالعبادة عند �ل�ستقبال هو �حلق �سبحانه.82
حكمة �لتكبري يف �أول �ل�سالة، ورفع �لرجل يديه حذ�ء �أذنيه و�ملر�أة قبال منكبيها.83
حكمة �ل�ستفتاح �لذي يقر�أ يف �أول �ل�سالة و�سر �ل�ستعاذة.84
تف�سيل �إ�سار�ت �آيات �لفاحتة ومعنى �لتاأمني.85
حكمة �سم �سيء من �لقر�آن للفاحتة.88
حكمة �لركوع وتكبريه وت�سبيحه و�لرفع منه و�لت�سميع و�لتحميد.88
حكمة �ل�سجود وتكبريه وت�سبيحه وتكريره.89
حكمة �لقعود �آخر �ل�سالة، وتف�سيل �إ�سار�ت جمل �لتحيات، ورفع �مل�سبحة عند �لت�سهد، و�ل�سلو�ت 90

�لإبر�هيمية و�لدعاء و�ل�سالم.
حكمة �ل�سلو�ت �خلم�ص و�لإتيان بها يف �أوقاتها.92
حكمة �ل�سنن و�لرت�ويح.95
حكمة �سالة �جلماعة و�لجتماع يف عبادة �أخرى كاجلمعة و�لعيدين و�حلج، وحكمة �خلطب �مل�سروعة وذكر 96

جملة فو�ئد لل�سالة.
�لتنديد مبن يرتك �ل�سالة ويحرم فو�ئدها، ورد �لأعذ�ر �لو�هية �لتي يعتذر بها.97

حكمة �فرت��ص �لزكاة، وبيان �أن �لتحيل يف �إ�سقاطها غري مقبول عند هلل تعاىل.00)
حكمة �فرت��ص �ل�سوم وفو�ئده، وو�سف حال �مل�سلمني باقتد�رهم على �أد�ء عبادة �ل�سوم.)0)
حكمة �فرت��ص �حلج وفو�ئده ومنها حكمة تذكار ما جرى ل�سيدنا �آدم وزوجته و�سيدنا �إبر�هيم وولده وزوجته 03)

عليهم �ل�سالم و�لقتد�ء بهم.
بيان �أن �أعمال �حلج مو�سوعة على �لتنزل من �حلق تعاىل لأفكار �لب�سر فيما �ألفوه من �للتجاء �إىل ديار 04)

ملوكهم عندما تدهمهم �مل�سائب، وحكمة �لإحر�م و�لطو�ف و�ل�سعي وغري ذلك من �أعمال �حلج.
معنى ت�سمية �لكعبة بيت �هلل وت�سمية �حلجر �لأ�سود ميني �هلل، وحكمة حمظور�ت �لإحر�م وتقبيل �حلجر.06)
ت�سمية �أفعال �حلج تعبدية ومعنى �لعبودية هلل تعاىل وكونها من �أ�سرف �أو�ساف �لر�سول.07)
حكمة نزول �حلجاج يف و�دي منى وحتللهم من �إحر�مهم وق�ساء �أيام �لعيد هناك، وبيان �أن ذلك كال�سيافة 09)

لهم من جانب �هلل تعاىل.
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املو�شوعال�شفحة
حكمة م�سروعية �جلهاد وكونه عادًل، ووجوب حمافظة �مل�سلمني على دماء �أهل �لذمة و�أمو�لهم و�أعر��سهم )))

و�أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وبيان �أن �جلهاد يف �ل�سريعة �ملحمدية �حتوى على تخفيفات مل تكن يف 
�جلهاد �مل�سروع يف �ل�سر�ئع قبلها.

�إطالع تلك �لطائفة على �أن يف �ل�سريعة من �ل�سو�بط ما فيه تاأمني ذوي �حلقوق حلقوقهم.2))
�أحكام �لزوجية وكونها على �أكمل نظام وحكمة، وجتويز �لطالق لرفع �أ�سر�ر كثرية، وكونه بيد �لزوج.2))
حكمة وجوب �حلجاب على �ملر�أة، وكونه من �أ�سرف نعوتها ولي�ص ظلًما عليها، بل هو �سيانة وحفظ من 3))

�أنظار �لف�ساق.
ذكر بع�ص �لقبائح �لتي حتدث من خروج �ملر�أة بال �سرت وخمالطتها �لأجانب، وتخطئة بع�ص �لأجانب 5))

�ل�سيا�سيني باإباحتهم �تخاذ �أماكن للزو�ين يردها �لف�ساق، ودح�ص حجتهم بذلك.
بيان �أن �أحكام �ملعامالت يف �ل�سريعة من نحو �لبيع و�لإجارة و�أحكام �ملري�ث مو�سوعة على طريق �لعدل 6))

مبا يرفع �ملنازعات.
حكم �لق�سا�سات و�حلدود.6))
حكمة ق�سا�ص �لقاتل بالقتل، وحد �ل�سارق بقطع �ليد، و�لز�ين �ملح�سن بالرجم وغري �ملح�سن مبائة جلدة.6))
حكمة حد �سارب �خلمر بثمانني جلدة، وحد �لقذف بثمانني جلدة �أي�ًسا.8))
بيان �أن �ل�سريعة �ملحمدية جمعت بني �أحكام ما قبلها من �ل�سر�ئع، وبيان �أنها �سرحت �آد�ب كل حالة 9))

لالإن�سان.
�أخذ هوؤلء �لطائفة يف �نتقاد �سيا�سة �لر�سول  و�لبحث عما �إذ� كان ياأمر ب�سيء يعود عليه �أو على ذريته 20)

ب�سالح خ�سو�سي �أم ل.
بيان ما ظهر لهم من حكمة �أخذه �ل�سفي من �لغنيمة قبل ق�سمتها، و�إيثاره �لفقر�ء بالإنفاق عليهم، 20)

وخروجه من �لدنيا ومل ُيورِّث عياله �سيًئا من حطامها، وم�ساو�ته بينهم وبني بقية �مل�سلمني يف �لنفقة من 
بيت �ملال، و�أنه مل يو�ص باخلالفة عنه لأحد من ذريته، و�إمنا فو�ص ذلك لر�أي �مل�سلمني.

حكمة �إباحة تعدد �لزوجات له  ولو �أكرث من �أربع، وحكمة �إباحة �أ�سل �لتعدد لغريه وح�سر عددهن )2)
بالأربع، و�إباحة �لت�سري بالرقيقات ولو كن فوق �لأربع، وحترمي نكاح �لعبد ل�سيدته.

حكم �أربع لتحرمي نكاح �أزو�جه  من بعده.23)
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�إجمال ��ستدلل هذه �لطائفة باحتو�ء �سريعته على كل ما ياأتي ب�سالح �لب�سر، و�أن ذلك ل ميكن �أن ياأتي به 25)

ًد� من جانب �هلل تعاىل. رجل �أمي مل يطلع على معارف �لأمم �إل �أن يكون ُموؤَيَّ
بيان �أن هذه �لطائفة فتحت با�ستدللها بابًا ملن ياأتي بعدها، و�أن ذلك �لباب قد �ت�سع ملن جاء بعد �لأع�سر 27)

�ملديدة من بعثته، مع دو�م �أحكام �سريعته وقو�عدها حمفوظة مل يختل منها �سيء.
�لرد على ما يهذي به �حلمقاء �جلاهلني حقيقة �ل�سريعة فيقولون: �إن �لزمان قد �سار حمتاًجا �إىل قو�عد 29)

لي�ست موجودة يف هذه �ل�سريعة، وبيان �أن ما ي�ستح�سن من قو�عد �لأمم ل تخلو عنه �ل�سريعة �ملحمدية، بل 
�إما �أن يكون ماأخوًذ� منها، و�إما �أن يكون مو�فًقا ملا ��ستملت عليه.

بيان �أن من �أر�د و�سع قو�عد لإ�سالح �أحو�ل �لعامة فليكلف �لعلماء با�ستنباطها له من �ل�سريعة �ملحمدية، 30)
كما فعله �ساكن �جلنان - رحمه �هلل تعاىل - ون�سر �لدولة �لعلية يف جمع كتاب جملة �لأحكام فياأتونه 

باملق�سود.
�إير�د �إ�سكال على �أن �ل�سريعة �ملحمدية ت�سلح �أحو�ل متبعيها بذكر �أحو�ل من يكون منهم بال�سد من 30)

ذلك، و�جلو�ب عن هذ� �لإ�سكال.
�إير�د �إ�سكال �أي�ًسا باأحو�ل من يعده �لنا�ص من جملة علمائها وهو فا�سد �حلال، و�جلو�ب عن ذلك، وبيان 32)

�لفرق بني علماء �لآخرة وعلماء �ل�سوء.
�لتحذير ممن يتحلى ب�سفات �لعلماء وهم من �أجهل �جلهالء، وممن يدعون �ملعارف و�لأ�سر�ر ياأتون بالألفاظ 34)

�لكفرية ت�سبًها بالعارفني �ل�سوفية، وبيان �أحو�ل �لعارفني و�ل�سبب يف تعبري�تهم �ملوهمة.
�لطائفة �ل�سابعة �لذين ��ستدلو� على �سدقه  باإجماع �لطو�ئف �ملتقدمة عليه، وهم عقالء.36)
�لطائفة �لثامنة �لطبيعيون �ملاديون �لدهريون �لذين يجري �لكالم معهم على �إثبات حدوث �لعامل و�إثبات 39)

حمدثه، ثم �إثبات دعوى �لر�سول ، و�لكالم معهم يطول لقت�ساء �أحو�ل �لزمان ذلك.
بيان �ل�سبب �حلامل لهوؤلء �لطائفة على �لبحث عن دعوى �لر�سول وعن �سبب �تباع �لطو�ئف له، ورد 40)

�أقو�ل باأ�سباب لت�سديقه هي خالف �حلق، وتف�سيل رد �لأقو�ل باأن �ل�سبب يف ت�سديقه هو �لع�سبية �أو 
طمع �جلماهري �أو �خلوف �أو ف�ساحة ل�سانه �أو ت�سليطه �لوهم على �لف�سحاء، وبيان �أن �لوهم ل يكون له هذه 

�ل�سلطة �لعامة �مل�ستمرة.
�سروع هذه �لطائفة يف �إقناع �أنف�سهم باأنهم مل يحيطو� علًما بجميع �حلقائق �لتي يت�سورها �لعقل، وحتذرهم 45)

من �أنهم ل ياأمنون من وجود حقائق ل �طالع لهم عليها.
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توهني ما ��ستهر بينهم من �أنهم ل ي�سدقون ب�سيء حتى يدركوه بحو��سهم، و�عرت�فهم بق�سورهم يف �سبيل 46)

�ملعرفة، و�أن رف�سهم لوجود عامل ور�ء عامل �لطبيعيات ما هو �إل �سرب من �ملجازفة.
حتذرهم من �أنهم ل ياأمنون من كون دعوى �لر�سول �سادقة يف نف�ص �لأمر ول علم لهم بذلك، وتخوفهم من 48)

�سوء �لعاقبة، و�تفاقهم على �حلكم باأن نظرهم يف دعوى �لر�سول هو �ل�سو�ب.
ذكر جملة من معتقد�ت �ل�سريعة �ملحمدية �طلعو� عليها وظهر لهم خمالفتها لعلومهم فكادو� ينفرون عن 50)

�لبحث لول �تفاقهم على �حلكم به.
�عتمادهم على �ملذ�كرة مع عامل حممدي يف تلك �مل�سائل رغبة يف ظهور �حلق، وطلب ذلك �لعامل منهم 53)

�سرح ملخ�ص مذهبهم.
�سرحهم ملذهبهم يف �أ�سل �لعامل وح�سول تنوعاته على طريقة �لن�سوء وذكر تكون �ل�سماويات و�لأر�سيات، 54)

ومذهبهم يف �حلياة و�لإن�سان وغري ذلك.
�سروع ذلك �لعامل �ملحمدي يف �إقامة �لربهان على �إبطال قدم �ملادة وحركتها، و�إثبات �أنها حادثة.58)
�إقامة �لربهان على وجود �إله للعامل، و�سفاته �لتي تدل عليها �آثاره، و�إثبات �سفة �لوجود له تعاىل و�سفة 67)

�لقدم، و�أنه يلزم من عدمها �إما �لدور و�إما �لت�سل�سل، وبيان معنى �لدور و�لت�سل�سل و��ستحالتهما.
�إثبات وجوب بقائه تعاىل و�إر�دته وقدرته وعلمه، و�سرب مثال لذلك مب�ساهدة م�سنوعاته)7)
بيان خطاأ تلك �لطائفة يف �إحالتها تنوع �لأنو�ع على حركة �أجز�ء �ملادة، و�إبطال قاعدتهم باأنهم ل يلتجئون 72)

�إل �إىل �حل�سن، وبيان �أنهم ل بد �أن يلتجئو� للدليل �لعقلي.
بيان �أن �أتباع �لر�سول  بعدما ثبت عندهم وجود �لإله �سبحانه ل يحتاجون �إىل �إثبات م�سدر �آخر 76)

لتنوعات �لعامل.
�لكالم على متعلقات علمه تعاىل و�إر�دته وقدرته، و�لكالم على معنى �لق�ساء و�لقدر وما يرد من �أخبار 77)

�لر�سل و�لأولياء باملغيبات.
�ل�ستدلل على ثبوت �حلياة له تعاىل، و�ملخالفة للحو�دث و�لقيام بالنف�ص.80)
بيان �أن دليل �لوحد�نية له تعاىل �إمنا يلزم �إقامته عند �مل�سلمني لأجل �لعتقاد �أو يف مقابلة من يعتقد باإله )8)

ا على وحد�نيته تعاىل. ا وعقليًّ �لعامل و�أن له �سريًكا، و�إقامة �لدليل نقليًّ
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�إثبات �ل�سفات �لكمالية �لالئقة به تعاىل غري �لتي تقدمت وعليها مد�ر �لألوهية، وبيان �أن �ل�سيء ل يوجد 82)

مثله، ف�ساًل عن �أن �لناق�ص يوجد �لكامل، و�لكامل �أكمل منه، وبيان عجز �لإن�سان عن �سنع ما يقاربه من 
�لأج�سام �حليوية، و�أن ما يوهم ذلك لي�ص فيه �إل ت�سليط �لنو�مي�ص و�لتاأثري بخلق �هلل تعاىل، وبيان �لفرق 

بني �سفاته و�سفات �حلو�دث، وبيان ما ورد من �لن�سو�ص �ل�سرعية باإثبات �سفاته تعاىل، وحكم �لن�سو�ص 
�ملت�سابهات، وبيان �أن �ل�سريعة كما جاءت باإثبات �ل�سفات و�لأ�سماء له تعاىل فقد جاءت بالدلئل برهانية 

و�إقناعية على �إثبات ذلك وعلى عظمة �سفاته.
�سروع من �لعامل �ملحمدي يف �ل�ستدلل باآثاره تعاىل على عظمته وعظمة �سفاته، مع تقدمي مقدمة ت�ستمل 86)

على ما يعتقده �مل�سلمون يف �ل�سفات �لعامة و�خلا�سة للمادة، وبيان ما يو�فق �ملاديني �أو يخالفونهم فيها، 
و�لكالم على �جلاذبية �لعامة وجاذبية �ملال�سقة و�للت�ساق يف �لأج�سام، و�إبد�ء �حتمال يف بيان حقيقتهما.

بيان �أن تاأثري �لأ�سباب يف �لكائنات لي�ص بطبعها و�إمنا هو مبح�ص خلق �هلل تعاىل، و�أن �لزمان �مل�سروط لتاأثريها 95)
هو عادي �أي�ًسا كالأ�سباب، و�ل�ستدلل على ذلك، و�لتنبيه على �أن خرق �لعادة �إمنا يكون لنحو معجزة 

لنبي �أو كر�مة لويل.
�أول �ل�سروع يف �ل�ستدلل على وجوده تعاىل و�سفاته وعظمتها، و�ل�ستدلل على ذلك بعامل �لكو�كب )20

وما ��ستملت عليه من �لنظام �لغريب.
�ل�ستدلل بكائنات �جلو من نحو �لهو�ء و�لرياح و�ل�سحاب و�لرعد و�لربق و�لأمطار و�لثلوج، وذكر �لنور وما 205

قيل يف تف�سريه من جانب �لطبيعيني، و�إير�د �إ�سكالت على ذلك تلجئ �خل�سم �إىل �لإقر�ر بالفاعل �ملختار 
�سبحانه.

�ل�ستدلل بالبحار و�جلبال و�لأودية و�لكهوف و�ل�سهول وما ��ستملت عليه من �لغر�ئب و�ملنافع.209
�ل�ستدلل باملعادن وتكويناتها وخو��سها ومنافعها و�أنها تعجز �لعقول عن تعليالت �سفاتها، و�لكالم على 2)2

خو��ص �ملغناطي�ص، وبيان �أن عقول �ملاديني تعجز عن تعليالتها �ل�سافية ول ي�سعهم �إل �إحالتها على �لفاعل 
�ملختار.

�ل�ستدلل باأحو�ل �لنبات وغر�ئبه، وذكر متثيله لأجز�ء �لأر�ص و�ملاء و�لهو�ء و�إدخالها يف بنيته، وكيفية 6)2
غذ�ئه وتعر�سه، وذكر �لنباتات �لهو�ئية و�سور �أزهارها ك�سور �حليو�نات، وما �ساهده جامع �لكتاب من �سورة 

زهرة كالطري و�لنحلة، وذكر �لنبات �حل�سا�ص و�ملتحرك.
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�سروع يف تباينات �لنبات مما يدل على �أن خالقه فاعل خمتار، وذكر �أكرب �لأ�سجار و�أ�سغر �لنبات، وذكر 9)2

جملة من تباينات �أ�سكاله و�أزهاره و�أثماره.
ذكر جملة من �لنبات هي من �أغرب �لنعم ك�سجرة �خلبز و�سجرة �حلليب و�لق�سدة و�لنارجنيل.223
خامتة �لكالم على عامل �لنبات و�أن �أحق �لنا�ص بال�ستدلل ب�سوؤونه على �خلالق تعاىل هم �لعلماء 225

�لنباتيون.
�سروع يف �ل�ستدلل بعامل �حليو�ن على وجود �خلالق  و�سفاته �لعظيمة، و�سرح كيفية تكونه بانقالبه 226

من �جلمادية �إىل �لنباتية ثم �إىل �حليو�نية.
ذكر تباينات �حليو�ن و�أكرب ما يكون منه و�أ�سغر ما يكون، وفيه �سرح �حليو�نات �ملكر�سكوبية.227
ذكر تبايناته يف �لأعمار و�مل�سي و�لطري�ن وعدد �لأع�ساء وتناول �لغذ�ء و�لتو�لد و�لتلقيح وتربية �لأولد 229

وعمارة �لأع�سا�ص و�أ�سكال �لبيو�ص وك�سوة �جل�سد �إىل غري ذلك.
ذكر �ختالف �حليو�ن يف �سعيه على رزقه ويف حتمله �لفو�عل �خلارجية، وذكر �حليو�ن �مل�سمى هيدر� �لذي 230

. �إذ� ُقطع ثالث قطٍع عاد كل منها حيو�نًا م�ستقالًّ
فذلكة ما تقدم �أن �ختالفات �حليو�ن تدل على �أن �سانعه ل يحكم عليه نامو�ص.232
�لكالم على تركيب �لعني ونو�مي�ص �لنور �لتي يتم بها �لإب�سار وما دبرت �حلكمة �لإلهية لتكميل هذه 238

�لوظيفة.
�لكالم على ما قالو� من �أن �لنور ير�سم �ل�سورة على �ل�سبكية مقلوبة وما وجهوه به �إدر�كها منت�سبة، وذكر 239

�حتمال يرفع هذ� �لإ�سكال.
بيان عجز �ملعللني عن �إي�ساح كيفية �إدر�ك �لدماغ.244
�لكالم على حكم �نتظام خارج �لعني ووظائف �لأجفان وحركتهما و�لأهد�ب و�حلو�جب و�لدمع و�لقناة 245

�لدمعية.
بيان �أن جميع ما ��سرتط للحو��ص هي �سروط عادية يح�سل �لإح�سا�ص بخلق �هلل تعاىل عندها ل بها، و�إير�د 248

حكاية يف ذلك.
ذكر �إجمال ما ��ستمل عليه �جل�سم �حليو�ين من �لأع�ساء ووظائفها وما يدل على تدبري خالق ذلك 250

وحكمته، وبيان �أن �لعلماء �لذين يطلعون على تفا�سيل علم �حليو�ن و�لنبات وبقية �لعلوم �لطبيعية هم 
جديرون باأن يكونو� من �أقوى �لنا�ص �إميانًا بوجود �إله �لعامل �سبحانه.
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�إير�د �إ�سكال باأن بع�ص �لتالمذة �لذين يدخلون مد�ر�ص �لعلوم �لطبيعية ي�سعف �إميانهم �أو يفقد، فكيف )25

�لقول باأن تلك �لعلوم تقوي �لإميان، ودفع هذ� �لإ�سكال ببيان �أن �سبب �سعف �إميانهم من عدم ت�سحيح 
عقائدهم وف�ساد عقائد معلميهم.

�لتنبيه على ما يحفظ عقائد �أولئك �لتالمذة من تعليمهم دينهم و�نتخاب معلمني لهم موؤمنني؛ ليكونو� من 253
خيار �مل�سلمني وينفعو� دينهم ودولتهم ووطنهم، و�لرجاء من �أهل �حلل و�لعقد مالحظة ذلك.

وح و�حلياة و�لعقل ونحو ذلك ما فيه �أقوى �لدلئل على وجود �خلالق تعاىل، وبيان 256 بيان �أن يف مباحث �لرُّ
عجز �لب�سر عن �إدر�ك ذلك، و�لإ�سارة �إىل �سر هذ� �لعجز.

حتذير �ملاديني من غائلة عقائدهم، وذكر مثال لهم وللم�سلمني يف رجلني دخال ق�سًر� حمكًما وكل منهما 257
�أبدى ر�أيه يف م�سدره.

�إير�د �سبه للماديني على ما تقدم من �إثبات �لإله و�إيجاده للعامل من ل �سيء وحكمه يف خلقه، و�جلو�ب )26
عن هذه �ل�سبه، و�ل�ستدلل على ق�سور �ملاديني يف �سبيل �ملعرفة بكرثة ما يوجد يف كتبهم من �مل�سائل 

�ملجهولة لهم، وبيان �أن �لالئق باملاديني بعد ت�سورهم عظمة �لإله ونظرهم �إىل ق�سورهم يف معرفة �حلقائق ل 
�أن يتطاولو� �إىل معرفة حقيقته �سبحانه، و�سرب مثال لذلك، وبيان �سقوط ما يفيده قول بع�سهم: �إن �لإميان 

غري �لعلم، وبيان �أن �لإميان �أكمل �أنو�ع �لعلم.
�سرب مثال يف دفع �ل�سبه �لثالثة للماديني باأن �لب�سر مبا �أعطي لهم من �لإدر�ك بالنظر لعظمة �لإله و�سفاته 270

وحكمه كاحليو�نات �ملكر�سكوبية بالنظر �إىل عظمة �لإن�سان و�أعماله و�أ�سر�رها.
�سروع يف �لكالم على ما قرره �ملاديون من مذهبهم للعامل �ملحمدي وتلخي�ص ذلك باأربعة مباحث.275
تقدمي مقدمتني للرد عليهم: �لأوىل يف بيان �أن �لعتقاد �لإ�سالمي يعتمد فيه على �لن�سو�ص �ل�سرعية 277

�ملتو�ترة �أو �مل�سهورة، وتق�سيمها وبيان ما يجب �عتقاده منهما بدون تاأويل وما يجوز تاأويله ملو�فقة �لدليل 
�لعقلي �لقاطع، و�لتمثيل بقوله تعاىل ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ  ]�لكهف/ 86[ �لآية.

�ملقدمة �لثانية يف �أن �ل�سر�ئع �إمنا يق�سد بها �إر�ساد �خللق �إىل �حلق و�إىل ما فيه �سالحهم، و�أما بيان �لعلوم )28
�لطبيعية فلي�ص من مقا�سدها، و�إمنا تذكر معها ما فيه �لدللة على �ل�سانع.

بيان �لن�سو�ص �لو�ردة يف خلق �لأكو�ن وما قال علماء �لإ�سالم يف فهمها وما يكفي من �لعتقاد يف ذلك.282
بيان �أن ما قيل يف تكون �لأكو�ن يف �لعلوم �لطبيعية هو مبني على �لظنون، و�مل�سلمون ل يقولون بها �إل �إذ� 285

قام �لدليل �لقاطع، وحينئذ �إن كان �سيء منها خمالًفا للن�سو�ص �ل�سرعية وفقو� بينه وبينها بالتاأويل.
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دللة �لطبيعيني �إذ� �عتنقو� �لدين �ملحمدي على تطبيق مذهبهم بوجود �لأكو�ن على �لدين ولو على قول 287

خالف �جلمهور، و�أن ذلك يكفي لنجاتهم.
بيان �أن �مل�سلمني كان يكفيهم �لعتقاد بوجود عو�مل �لأر�ص على �أي طريقة من �خللق و�لن�سوء ما د�م 289

�لكل بخلق �هلل تعاىل لول �أن ن�سو�ص �سريعتهم تدل ظو�هرها على طريق �خللق، و�أن تلك �لن�سو�ص مل يقم 
دليل قاطع يلجئ �إىل تاأويلها.

بيان �أنه ل ميكن للماديني �إذ� قام دليل قاطع على قولهم بالن�سوء و�عتنقو� �لدين �أن يطبقو� تلك �لن�سو�ص 292
على ما قام عندهم.

�لكالم على ما ورد من �لن�سو�ص �لد�لة على �أن �لإن�سان ُخلق م�ستقالًّ ل نا�سًئا عن غريه، وبيان �أن 294
�مل�سلمني ل يلزمهم تاأويل هذه �لن�سو�ص ما د�م �أنه مل يقم دليل قاطع على خالفها.

دللة �لطبيعيني بعد �عتقادهم بالدين �لإ�سالمي على تطبيق مذهبهم بن�سوء �لإن�سان على �لن�سو�ص 298
�ل�سرعية �إذ� قامت عندهم �أدلة قطعية، وبيان جو�ز �عتمادهم على قول بع�ص علماء �لإ�سالم يف �ملحل �لذي 

خلق فيه �لإن�سان �لأول، و�جلنة �لتي �أ�سكن فيها، وخلق زوجته منه.
بيان �أنه ل يعباأ بالأدلة �لظنية يف جانب �لن�سو�ص �ل�سرعية و�إل لأوجب ذلك �ختباًطا يف �لعتقاد.299
بيان �أن �أدلة �ملاديني على �لن�سوء ظنية، و�سرد �أ�سهر �أدلتهم على ذلك.)30
بيان �لنو�مي�ص �لأربعة �لتي �عتمدها �لطبيعيون يف توجيه �لن�سوء وهي: نامو�ص �لور�ثة، و�لتباينات، وتنازع 303

�لبقاء، و�لنتخاب �لطبيعي.
�إبطال ��ستدلل �لطبيعيني على �لن�سوء بالأع�ساء �لأثرية.305
�إبطال ��ستدللهم عليه بالكت�سافات �جليلوجية.307
بيان �أن �لنو�مي�ص �لأربعة ميكن وجودها مع �أن �هلل تعاىل �أوجد �لعامل على طريق �خللق، وبيان حكمة 309

�لتباينات يف �ملخلوقات.
بيان ما يدل على �أن �لإن�سان مل ي�ستق هو و�لقرد من �أ�سل و�حد مبا يخلق عليه من �ل�سعف و�لبالدة، ثم 5)3

يرتقى �إىل �لقوة و�لفهم �إىل درجة �سامية، بخالف �لقرد وبقية �حليو�نات.
�سروع يف �لتوفيق بني ما ورد يف �ل�سريعة وقول �لطبيعيني يف حقيقة �حلياة وعقل �لإن�سان و�أن عقله ل 8)3

يخالف عقول �حليو�نات �إل يف �لكم.
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�سروع يف �لكالم على بقية �مل�سائل �لتي �أنكرها �لطبيعيون من �ل�سريعة �ملحمدية، وبيان �أن وجود 322

�ل�سماو�ت و�لكر�سي و�للوح و�لقلم و�جلنة و�لنار و�لأر�سني �ل�سبع ل ينايف �لعقل ول �لكت�سافات �لفلكية 
مع بيان �حلامل للم�سلمني على �لقول بذلك.

بيان �أن وجود �ملالئكة و�جلن و�قتد�رهم على �لت�سكل و�لأعمال �لعظيمة مع �لحتجاب على �لأب�سار 324
وملئهم �ل�سماو�ت ل ينايف �لعقل وله نظائر يف عامل �لطبيعيات.

وح وح�سول �لبعث ودخول د�ري �جلز�ء ل ينافيه �لعقل.329 بيان �أن وجود �لرُّ
�لكالم على �لبعث وكيفية �عتقاده يف �ل�سريعة ودفع �لإ�سكالت �لو�ردة عليه من جانب �لفال�سفة.330
�لكالم على �لأجز�ء �لأ�سلية و�لف�سلية لالإن�سان وتوجيه كيفية �لبعث عليهما.332
��ستدلل �لر�زي على �أن �لإن�سان غري تلك �لبنية و�أن مقره �لقلب.334
�لكالم على تف�سري �آية �أخذ �لعهد على ذرية �آدم وما قيل يف �إخر�جهم من ظهره وكيفيته.335
قول �لإمام �أبي طاهر �ساحب �سر�ج �لعقول يف رد �سبهة �لبعث باأن �لذرة �لتي �أخذ عليها �لعهد هي 337

�لتي يرد �إليها �لروح ثم ين�سم �إليها �سائر �لأجز�ء �لف�سلية، وتقرير هذ� �ملقام على ما تقدم باحتمال �أن �هلل 
تعاىل كون �لروح من �أجز�ء فردة وكون �لذر�ت كذلك وو�سعها يف ظهر �آدم �إىل نهاية �لتقرير بدفع �ل�سبه، 

و�ل�ستدلل على تقريب ذلك بعبار�ت فاثلوجية.
بيان �أن �لدين �لإ�سالمي ل يكلف �أتباعه بذلك �لتف�سيل �ملتقدم باعتقاد حقيقة �لروح و�لبعث، و�إمنا ذلك 346

�لتف�سيل لإقناع �خل�سم باأنه ميكن توجيه ذلك على قانون �لعقل، ويكفي يف �لعتقاد �لإجمال على وجه ل 
ي�ستلزم حماًل.

�إير�د �أدلة عقلية على ح�سول �لبعث تطمئن بها �لقلوب.347
بيان �أن مذهب �ملاديني باإنكار �لبعث �سر ل مياثله �سر.)35
�لكالم على م�ساألة نزول �ملطر من �ل�سماء وتطبيقها على �لعقل.354
�إحالة �لعامل �ملحمدي للطبيعيني يف �لتوفيق بني �ل�سرع و�لعقل على �سوؤ�ل �لعلماء �أهل �لذكر و�ملعرفة من 355

�مل�سلمني، وحتذيرهم من مذ�كرة �جلهالء.
حكاية ما �سمع عن بع�ص �ل�سعفاء من قوله: ل يجوز يف �لدين �لإ�سالمي �لعتقاد بوجود �أمريكا؛ لأن 356

وجودها ي�ستلزم �عتقاد كروية �لأر�ص، وتنزيه �لدين �لإ�سالمي عن مثل هذه �ملكابرة يف �ملح�سو�ص، و�أنه 
ميكن �لقول بالكروية مع عدم �ملخالفة للدين.
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�إقناع �لطائفة �لطبيعيني بالدين �لإ�سالمي ودخولهم فيه، و�هلل على كل �سيء قدير.358
ذكر من �أخذتهم عزة �لنف�ص عن �لإقر�ر بت�سديقه  و�أخذو� يوردون �ل�سبه على �لطو�ئف �لذين �تبعوه، )36

ورد تلك �لطو�ئف ل�سبههم.
�سبهتهم على �مل�سدقني ب�سبب �لعجز عن معار�سة �لقر�آن ورد �ل�سبهة.363
�سبهتهم على �مل�سدقني ب�سبب ما �حتوى عليه �لقر�آن من �لف�سائل �أو ب�سبب �نتظام حال �ل�سريعة ورد 365

�ل�سبهة، وفيه �إثبات �أميته  ودفع تهمة تعلمه من غريه كبحري� �أو �سلمان �لفار�سي.
�سبهتهم على �مل�سدقني ب�سبب �عتبار �أحو�ل ثالث طو�ئف ورد �ل�سبهة.)37
374. سبهتهم على �مل�سدقني ب�سبب خو�رق �لعاد�ت ورد �ل�سبهة، ودفع تهمة �ل�سحر عنه�
�سبهتهم على �مل�سدقني ب�سب �نطباق �لعالمات عليه ورد �ل�سبهة.376
�سبهتهم على �مل�سدقني ب�سبب تو�فق �لأدلة على �سدقه ورد �ل�سبهة، وفيه بيان �أن للمجموع حكًما لي�ص 378

لكل فرد.
�سبهتهم على �لذين كانو� ماديني ثم �سدقو� باإقناع �لعامل �ملحمدي ورد �ل�سبهة.383
ذكر طائفة كانت خامدة �لأفكار و�أ�سرت على �لتكذيب، وبيان �أنهم ل يعذرون كما ل يعذر �ملت�ساهل يف 385

تركه تعلم �لأحكام �لدينية.
بيان �أنه  مل يرتك �ملوعظة و�إقامة �لربهان للمخالفني حتى �أي�ست �لعقول من �إميانهم يف ذلك، ف�سرع 387

�هلل تعاىل �جلهاد، وبيان �أن �جلهاد يف �سريعته عدل، و�أنه �حتوى على تخفيفات كثرية مل تكن يف �ل�سر�يع 
�ملتقدمة.

�سبهة من �أنكر م�سروعية �جلهاد، ثم مبقابلته بينه وبني جهاد �ل�سر�ئع �ملتقدمة �أقر با�ستح�سانه و�أنه عادل، ونقل 389
ن�سو�ص �لكتب �ملتقدمة يف �جلهاد.

بيان �أن �هلل تعاىل من عادته �أنه قد يعاقب �لكفار و�لع�ساة يف �لدنيا و�لآخرة، فال مانع من م�سروعية �جلهاد.393
�سبهة من ظن �أن �لدين �لإ�سالمي مل يقم �إل بال�سيف وردها وبيان كرثة من �أ�سلم قبل م�سروعية �جلهاد.395

�سبهة من ذم �ل�سرتقاق يف �لدين وردها باأنه م�ستح�سن بل قد يكون نافًعا للرقيق وبيان ما ر�عته �ل�سريعة 398
يف حقه.
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و�سايا �ل�سريعة بالإح�سان �إىل �لرقيق وم�ساو�ته باملعي�سة وترغيبها يف حتريره، وبيان ما �سرعته من �لو�سائط 400

لتحريره وتق�سري مدة �ل�سرتقاق وما جعلته من �لو�سلة بني �لرقيق و�سيده كو�سلة �لن�سب.
بيان �سلوك �أهل �ل�سريعة طر�ئق كثرية يف �لإح�سان �إىل �لرقيق و�إي�سال نعم �إليه لول �لرق ما كان ينالها.402
دفع �سبهة بوجود �لبع�ص ممن يعامل �لرقيق بالق�سوة، وبيان �أن ذلك نادر ل حكم له، و�أن ما يوجد يف بع�ص 406

�ملمالك غري مملكة �لإ�سالم هو من �لفظاعة مبكان.
نقل ن�سو�ص من �لعهد �لعتيق و�لعهد �جلديد على م�سروعية �ل�سرتقاق وتقريره يف �ل�سر�ئع �ملتقدمة.407
كيفية معاملة �أهل �لذمة يف �ل�سريعة �ملحمدية وما يجب من حمايتهم و�ملحافظة عليهم.0)4
� على �ملخالفة وحت�سنهم من �مل�سلمني، وحكم �ملنافقني و�أق�سامهم وعالمة �لنفاق.2)4 حكم من بقي م�سرًّ
حكمة �نتقاله  �إىل د�ر �لبقاء بعدما مت �أمر �لدين وما فهمه �ل�سديق - ر�سي �هلل تعاىل عنه - من �إ�سارة 3)4

�لآية �ل�سريفة، وخروجه  من �لدنيا على ما �أودع يف قلوب �أمته من �ملحبة و�لتعظيم.
�خلامتة يف بيان �أن ماآخذ �لدين �ملحمدي من �لقر�آن و�ل�سنة و�لإجماع و�لجتهاد و�سروط �لجتهاد �ملطلق.5)4
بيان �ختالف �ملذ�هب �لإ�سالمية يف �لفروع و�ندر��ص بع�سها وبقاء �ملذ�هب �لأربعة، وبيان �أن �أتباعهم ل 420

يعتقدون يف بع�سهم �إل �خلري.
بيان قول علماء �حلنفية ب�سد باب �لجتهاد من ع�سر �لأربعماية، وحمافظة �لدولة �لعثمانية �أيدها �هلل تعاىل 422

� لباب �لختباط يف �لدين. على تنفيذ قولهم، و�أن ذلك عني �حلكمة �سدًّ
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