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مقدمة ال�سل�سلة

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

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقدمي
معتز شكري

متهيد

بحثي مو�سع
ال ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل �أن تكون فح�سب جمرد تقدمي ٍّ
لطبعة جديدة من كتاب «املدنية والإ�سالم» للعالمة حممد فريد وجدي ،و�إلقاء
ال�ضوء على الكتاب بعد نحو  114عا ًما من �صدوره لأول مرة (1898م) ،وعلى
الق�ضية الرئي�سية املهمة التي يدور حولها ،والتي ال تزال مع غريها  -من ق�ضايا
ع�صر مقدمات النه�ضة يف الفكر العربي والإ�سالمي احلديث  -مطروحة على
�ساحة النقا�ش.
فالدرا�سة يف احلقيقة ت�سعى ،عالوة على ذلك� ،صوب غاية �أخرى ال تقل
�أهمية ،وهي �أن ت�سهم �ضمن �سل�سلة من الإ�سهامات  -املتناثرة مكانًا ،واملتباعدة
كما للأ�سف  -يف التذكري بهذا الرائد العظيم ،و�إلقاء مزيد من
زمانًا ،والقليلة ًّ
الأ�ضواء الكا�شفة والهادية على م�شروعه الفكري الطويل واملهم ،واملت�شعب
التجليات ،واملتنوع املجاالت.
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الق�سم الأول :حممد فريد وجدي ..حياته وم�شروعة الفكري � ..صورة
من قريب

حممد فريد وجدي (1373-1295هـ1954-1878 /م) ,الذي اعتاد قراء
العربية وكُتابها� ,سواء يف زمن �سطوع كتاباته �أو بعد رحيله �أن ي�ضعوا بني يدي ا�سمه
يف الأغلب الأعم لقب «العالمة»  -وهو ي�ستحقه بكل جدارة كما �سرنى بعي ًدا عن
نوازع املجاملة �أو �إغراءات املبالغة  -هو يف الواقع واحد من رموز ع�صر النهو�ض
والتجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث واملعا�صر.
جاء بعد �أن �أدركت النخبة املتعلمة واملثقفة يف تلك الفرتة  -التي كانت
قد بلغت �إحدى ذرى ن�ضجها مع �صدمة احلملة الفرن�سية (1216-1213هـ/
1801-1798م) ،و�إن بد�أت �إرها�صاتها بالت�أكيد قبل ذلك بنحو ن�صف قرن ورمبا
الهوة العلمية
بقرن كامل ،وا�ستمرت تداعياتها ملا بعدها بنحو قرن ون�صف  -مدى ُ
واحل�ضارية ال�سحيقة التي انزلق �إليها العامل الإ�سالمي على مدى عدة قرون ،بعد
�أن كانت ح�ضارة امل�سلمني �أنف�سهم  -باعرتاف كل امل�ؤرخني املن�صفني  -هي مدد
الغرب الرئي�سي لبناء ح�ضارته احلديثة ،فهبوا جمي ًعا ،كلٌّ ح�سب اجتهاده ور�ؤيته،
ال�سبل لإقالة املجتمعات العربية والإ�سالمية من وهدة تخلفها.
يتلم�س ُّ
وعندما كانت النخبة يف �شرقنا الإ�سالمي تتلم�س يف �أواخر القرن التا�سع
ع�شر �أ�سباب تلك الفجوة مع العامل الغربي ،وتلك الوهدة احل�ضارية التي
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انزلق �إليها العامل الإ�سالمي ،مل يكن يكفي الركون �إىل �أ�سباب خارجية فقط،
كاال�ستعمار مثالً ،كما مل يكن ي�شفع حينئذ ،مثلما ال ي�شفع الآن� ،أن يقال:
«يكفي �أن لدينا املُثل العليا والقيم الفا�ضلة»؛ �إذ ال�صحيح هو �أن تلك املثل والقيم
�سبق �أن �أقام بها امل�سلمون ح�ضارة �شاخمة ،فال بد �أن طوارئ �سلبية طر�أت عليهم،
�سواء من داخلهم �أو من خارجهم� ،أطاحت بهذه احل�ضارة وهوت بظروف حياتهم
�إىل احل�ضي�ض ،فوجب االعرتاف بذلك ،وت�شخي�ص الداء ،و�إزالة �أ�سباب العلل،
حتى تعود للم�سلمني نه�ضتهم وح�ضارتهم بجناحيها :الأخالق والعلم.
وف�ض ًال عن �أن حممد فريد وجدي كان من رموز ذلك الع�صر ،فقد
كان  -من حيث ن�سق الأفكار والق�ضايا يف عمومها ،وكذلك من حيث حركة الدفاع
عن الإ�سالم وبث بذور النه�ضة يف املجتمع  -معا�صًرا جلزء ال ب�أ�س به من حياة
الإمام ال�شيخ حممد عبده (1323 -1266هـ1905-1849 /م) ون�شاطه،
ومدعما ملدر�سته التي انبثقت بدورها من الزخم
ومواكبا
وم�ستفي ًدا من فكره،
ً
ً
الذي �أحدثه ظهور جمال الدين الأفغاين (1314-1254هـ1897-1839/م)
ب�أفكاره الثورية والإ�صالحية ،ومع ذلك ال ميكن  -يف ر�أينا  -اعتبار فريد وجدي
كما يرى بع�ض الباحثني �أنه كان جمرد تلميذ يف مدر�سة الأ�ستاذ الإمام ،على غرار
تالميذه الآخرين  -وهم رُكُث  -ممن حتلقوا حوله ،و�أخذوا عنه بالتلقي املبا�شر� ،أو
مثال مع حممد ر�شيد ر�ضا (1354-1282هـ/
بالت�أثر الوا�ضح املعامل ،كما كان احلال ً
1935-1865م) �أحد رموز ذلك الع�صر؛ لأن الت�أمل يف م�شروع وجدي الفكري
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و�سبقه الزمني يف طرح ق�ضايا مهمة ومف�صلية يف مو�ضوع الإ�صالح يحعله بال مبالغة
ن�سيج وحده و«مدر�سة» قائمة بذاتها.
 -1شخصية فريدة ..يف عصر فريد ..وبيئة فريدة!

�إن ال�صورة التي ترت�سم �أمامنا لذلك الع�صر ،من حيث ما حفلت به من
نوابغ وعمالقة ،وما ماجت به من �أفكار وم�شروعات ،تو�ضح �أن الأ�ستاذ حممد فريد
وجدي مل يكن بد ًعا من ذلك اجليل ومن تلك الكوكبة ،وهذه احلقيقة جتعل
ظهورا داخل ال�سياق بكل
ظهوره  -كمفكر وعامل ومف�سر و�أديب و�صحفي رائد ً -
معاين الكلمة ال خارجه.
فريدا ،فيكفي �أن نعرف �أن الرجل ولد (- )1878
ف�أما �أن الع�صر كان ً
وهو �أرجح الأقوال يف تاريخ مولده ،وهو القول الذي اقتنعنا ب�صحته كما �سي�أتي
بيانه  -يف �أواخر عهد اخلديوي �إ�سماعيل (حياته ما بني ،1895 – 1830
وحكمه ما بني  1863و  )1879احلافل بالإجنازات احل�ضارية ،وامل�ضطرب � ًأي�ضا
وماليا ،وكذلك من حيث العالقة بالغرب اال�ستعماري؛
�سيا�سيا
ًّ
واقت�صاديا ًّ
ًّ
مما جعل م�صر  -بعد مولد وجدي ب�سنوات قالئل  -قاب قو�سني �أو �أدنى من
الثورة العرابية (1881م) ،ثم االحتالل الربيطاين (1882م) ،لتدخل بعد
ذلك  -لي�ست م�صر واملنطقة فح�سب ،بل العامل كله ،مما ي�صل �صداه و�آثاره �إىل م�صر
بال�ضرورة  -يف دوامة رهيبة من التحوالت والأحداث العظام التي ا�ستمرت

تقدمي
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مثال عدة حروب وثورات
حتى رحيل وجدي عام (1373هـ1954 /م)� ،شملت ً
وانقالبات �إقليمية وعاملية ،منها:












احلرب العاملية الأوىل (1918-1914م).
والثانية (1945-1939م).
وحتول م�صر يف غ�ضون �سنوات قالئل من والية م�ستمرة يف تبعيتها
ر�سميا لل�سلطنة العثمانية حتى بعد االحتالل الإجنليزي� ،إىل دولة
ًّ
حتت احلماية الربيطانية مع �إن�شاء �سلطنة م�صرية (1914م) ،ثم حتولها
�إىل امللكية وح�صولها على اال�ستقالل (1922م).
والثورة العربية الكربى (1916م) ،وحركات القومية العربية عمو ًما.
وثورة (1919م) يف م�صر.
والثورة ال�شيوعية يف رو�سيا (1917م).
و�سقوط اخلالفة العثمانية على يد �أتاتورك (1924م) ،وكان حد ًثا
جلالً.
واحلركة ال�صهيونية والهجرات اليهودية �إىل فل�سطني ،ثم النكبة
(1948م) ،وهي حدث جلل �آخر.
وبزوغ قوة الواليات املتحدة بعد نهاية احلرب العاملية الثانية.
وظهور ون�شاط حركات وطنية م�صرية كثرية كان �آخرها يف حياة
امل�ؤلف حركة ال�ضباط الأحرار (1952م).
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ناهيك عن تطورات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وعلمية وفكرية...
�إلخ يف م�صر والعاملني العربي والإ�سالمي ،وكذلك على م�ستوى العامل كله،
منها على �سبيل املثال ال احل�صر:











ثورات وانقالبات ونظريات كانت متوج بها �أوروبا بالذات حول
الإ�صالح والدميقراطية والليربالية والوطنية وحقوق املر�أة ،والعلم،
والدين� ...إلخ.
نظرية التطور  Evolutionلت�شارلز داروين.
الداروينية االجتماعية لهربرت �سبن�سر.
الن�سبية  Relativityلألربت �أين�شتاين.
حدوث الك�ساد املايل العظيم  The Great Depressionعلى م�ستوى
العامل كله (1929م).
ا�ستخدام القنبلة الذرية لأول مرة 1945م.
ظهور جماعات �إ�سالمية� ،أهمها «الإخوان امل�سلمون» 1928م.
ظهور احلركة ال�شيوعية امل�صرية.
وطبقيا� ...إلخ ،منها
اقت�صاديا
تغريات يف بنية املجتمع امل�صري
ًّ
واجتماعيا ًّ
ًّ
احلركة العمالية ،واحلركة التعاونية ،وظهور طلعت حرب وم�شروعه
«بنك م�صر» و�شركاته الوطنية ،وزخم هائل يف منظمات املجتمع
املدين.
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وعلميا
وفكريا
أدبيا
ًّ
ًّ
بزوغ عبقريات م�صرية يف جميع املجاالتًّ � :
ومو�سيقيا� ...إلخ.
وريا�ضيا
و�صناعيا
وفنيا
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
واقت�صاديا ًّ
بدايات االنفجار املعريف الهائل وتطور و�سائل الإعالم واالت�صال
والنقل والطباعة.
ظهور قائمة طويلة مبخرتعات ومكت�شفات.
ظهور مناهج جديدة يف العلوم الإن�سانية� ...إلخ.

ولكن النظر �إىل الرجل على �أنه كان فح�سب جمرد واحد من مائة �أو
مائتني من رواد النهو�ض والإ�صالح  -كلهم ي�شرتك يف معا�صرته لذلك الزمن
الزاخر بالأحداث اخلطرية  -ال يفيه حقه ،بل يغمطه الكثري الذي ي�ست�أهله.
فمحمد فريد وجدي  -دومنا نظر �إىل اعتبارات ت�ضعه دون غريه مبقايي�س
ال�شهرة الكا�سحة �أو معايري ذيوع ال�صيت ب�شكل �صاخب �أو اال�ستئثار بال�ساحة
قدرا و�أجلهم مكانة
واحتكارها  -كان يف احلقيقة من �أرفع تلك الكوكبة ً
إنتاجا و�أكرثهم تعد ًدا يف جماالت البحث والعمل
علما و�أوفرهم � ً
و�أغزرهم ً
والن�شاط ،ف�ض ًال عن «ريادته» ،باملعنى الدقيق للكلمة ولي�س باملعنى املجازي
العام ،لعدد من فروع البحث والت�أليف والن�شاط يندر �أن ينه�ض بها غريه� ،أو
ي�شهد التاريخ بها ل�سواه على النحو الذي عرف عنه وت�أكد يف حقه ،وعلى
النحو الذي جمع هو فيه بني تلك املجاالت والفروع على ت�شعبها.
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 -2فريد وجدي :تفردات الكاتب واإلنسان

و�إذا �أردنا �أن جنمل هنا �أهم «تفرداته» ،قلنا:
الأول� :أنه كان من القالئل �أو النوادر  -بني رواد الفكر الكبار  -الذين
بلغوا ذرى �سامقة من النبوغ البحثي والفكري والزخم الهائل من امل�ؤلفات
املو�سوعية دون �أن يكملوا تعليمهم النظامي ،فهو لي�س فقط مل يح�صل على
أي�ضا ! ،ف�ض ًال عن �أنه مل يكن مث ًال ممن
تعليم عال ،بل مل يتم تعليمه الثانوي � ً
ا�ستعا�ضوا بالدرا�سة يف الأزهر عن الدرا�سة يف اجلامعات ،و�أقرب �شيء �أن
نقول� :إنه بنى نف�سه بنف�سه.
الثاين� :أنه كان ممن يجمعون ،من ناحية ،بني ثقافة تراثية را�سخة ومتينة
يف علوم العربية والإ�سالم جميعها ،وهذا ي�شي به ب�شكل �ساطع ما كتبه من مواد
تراثية يف مو�سوعته ،وكذلك مقاماته وكتابه «كنز العلوم واللغة» ،و�أ�سلوبه العربي
النادر ،ومن ناحية �أخرى ،بني ثقافة غربية حديثة ت�شمل الفل�سفة وال�سيا�سة
واالقت�صاد والتاريخ والأدب والعلوم احلديثة واالجتماع والأديان وغري ذلك ،مع
�إتقانه لعدد من اللغات الأجنبية ،من �أهمها:
 الرتكية (بحكم حتدر �أ�سرته من �أ�صل تركي �شرك�سي ،وال �شك �أن ذلك
مثل راف ًدا ما يف ن�ش�أته وتكوينه وثقافته حتى ولو مل ن�شعر نحن الآن
بتجليات مبا�شرة له يف م�ؤلفاته ،والثابت �أنه وجد يف بيته منذ ن�ش�أته
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مكتبة عامرة بالكتب باللغات العربية والرتكية والفرن�سية ،وتدل عبارة
له يف دائرة معارف القرن الع�شرين على �إتقانه للغة الرتكية لدرجة
تفكريه يف �أن ي�ؤلف بها بع�ض بحوثه يف بدايات م�سريته الت�أليفية((( ،وال
تزال طوائف ال�شرك�س املعا�صرة يف العامل العربي تفخر بانتماء حممد
فريد وجدي �إليها ،وت�ضعه �ضمن �أهم ال�شخ�صيات ال�شرك�سية يف الع�صر
احلديث)(((.
خطيبا يف مو�ضوع املدنية الإ�سالمية،
((( يحكي الأ�ستاذ وجدي �أنه ر�أى ر�ؤيا ك�أنه يف م�ؤمتر علمي ،و�أراد �أن يقوم فيه ً
ويقول« :عدت �إىل نف�سي وقلت ب�أي لغة �أخطب بالعربية �أم بالرتكية �أم بالفرن�سية ،فاخرتت الأوىل .»...وهو
ما يدل على �أن تلك كانت هي اللغات التي يتقنها يف ذلك الوقت �إتقانًا تا ًّما ميكنه من �أن يحا�ضر بها ،وذلك
أي�ضا .انظر :حممد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن الع�شرين ،املجلد  ،4دار
بالطبع قبل �أن يتقن الإجنليزية � ً
املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط ،3د .ت� ،ص .168
((( انظر على �سبيل املثال« :العالمة الإ�سالمي حممد فريد وجدي» ،مقال على موقع «�سانا �أديجا» الإليكرتوين،
وهو موقع يهتم بال�شرك�س وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم والثقافة ال�شرك�سية ،واملقال منقول عن كتاب «�أعالم
ال�شراك�سة» ت�أليف في�صل مو�سى حبطو�ش ،وي�صف املقال وجدي ب�أنه« :عالمة و�أديب ومفكر وفيل�سوف
وباحث �صحفي ومنا�ضل �إ�سالمي متميز من �شراك�سة م�صر».
الطريف �أن الأكراد �أي�ضً ا يفخرون مبحمد فريد وجدي ويعتربونه من �أ�صل كردي ،ويبدو �أن ال�سبب راجع
�إىل �أن حتديد فروق �صارمة  -يف �أ�صول بع�ض ال�شخ�صيات امل�شهورة  -بني بع�ض الأعراق بعينها كالأكراد
والأتراك وال�شرك�س يكون �صع ًبا يف بع�ض احلاالت ،لتداخل العالقات العرقية والعائلية بني هذه الأعراق
التي عا�ش �أبنا�ؤها يف مناطق متقاربة جغراف ًّيا ومتداخلة �سكان ًّيا ،وخ�ضعوا تاريخ ًّيا يف كثري من الأحيان لدول
بذاتها.
انظر� :شخ�صيات كردية ،بحث بقلم �أر�شفني ميكائيل ،موقع �شبكة بيور الثقافية على الإنرتنت «»peiwar
(وهو موقع كردي ُيعنى بالعالقات بني الأكراد والعرب) ،حيث وردت فيه عبارة «امل�ؤرخ الكوردي حممد فريد
وجدي» ،يف �سياق حديث عن الأ�ستاذ العقاد باعتباره �أي�ضً ا كردي الأ�صل ،و�شملت القائمة حممد كرد علي
وقا�سم �أمني و�آخرين.
ولعل ذلك يذكرنا ب�شخ�صيات �أخرى مهمة يف تاريخ الفكر امل�صري احلديث ،ذات �أ�صول �شرقية غري عربية،
مثل� :أحمد �شوقي �أمري ال�شعراء الذي كانت يف �أ�صوله �أعراق غري عربية ،بع�ضها كردي وبع�ضها غري ذلك= ،
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 الفرن�سية (من واقع درا�سته لها على �أيدي فرن�سيني يف مدر�سة ثانوية
رفيعة بالإ�سكندرية ،ثم انهماكه يف القراءة الدائمة بها ،ويالحظ �أي قارئ
جدا على الثقافة الفرن�سية بكل
مل�ؤلفات الأ�ستاذ وجدي اطالعه الوا�سع ًّ
جماالتها ،واعتماده ب�شكل رئي�سي على م�صادر ومراجع ومو�سوعات
و�صحف فرن�سية).
 الإجنليزية (بحكم اطالعه عليها وت�ضلعه فيها الح ًقا يف �سياق تثقفه
الذاتي).
أي�ضا على معارف ع�صره ،ومتابعة لكل
مع ما �صحب ذلك من اطالع � ً
ق�ضايا ذلك الع�صر الذي كان ميوج بالتطورات العلمية والفكرية يف الداخل
واخلارج.

= وعائ�شة التيمورية التي كانت من �أ�صل كردي تركي من ناحية الأب و�أ�صل �شرك�سي من ناحية الأم ،ومعها
بالطبع �سائر جنوم الأدب والفكر من العائلة التيمورية ،مثل �أخيها غري ال�شقيق العالمة �أحمد با�شا تيمور
وولديه حممد وحممود� ...إلخ ،كما يذكرنا بالعائلة الأباظية ،التي ترجع �أ�صولها �إىل �إقليم «�أبخازيا» يف القوقاز،
وجنوم هذه العائلة يف ميادين الفكر والأدب وال�سيا�سة �أ�شهر من �أن تذكر ،ومنهم على �سبيل املثال فقط :عزيز
�أباظة ،وفكري �أباظة ،ود�سوقي �أباظة� ...إلخ.
بل �إن من املعلومات الطريفة ذات الداللة يف هذا ال�سياق �أن العالمة الكبري خري الدين التون�سي (1890-1810م)
كان هو نف�سه من �أ�صل �شرك�سي و�أباظي! قال عنه املفكر الكبري حممد عمارة �إنه« :ولد يف �إحدى القرى ال�صغرية
بجبال القوقاز ،بقبيلة «�أباظة» ال�شرك�سية .»...انظر :حممد عمارة ،تيارات اليقظة الإ�سالمية احلديثة ،كتاب الهالل،
العدد � ،380أغ�سط�س  ،1982دار الهالل ،القاهرة� ،ص .95
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الثالث� :أنه كان ممن و�ضعوا م�ؤلفات تعالج ق�ضايا خطرية ،وحتمل قيمة
ن�سبيا وغري معتادة من امل�ؤلفني ،فقد و�ضع
فكرية عالية وباقية يف �سن �صغرية ًّ
كتابه الأول «الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان» وهو يف ال�سابعة ع�شرة ،ثم كتابه
تقريبا ،وهو
هذا الذي هو بني يدي القارئ «املدنية والإ�سالم» وهو يف الع�شرين ً
نف�سه ترجمة عربية ملا كان قد و�ضعه �أ�ص ًال قبل ذلك بالفرن�سية! كل ذلك وهو
عاليا فقد وقف عند الدرا�سة الثانوية ،ولعله
من الذين مل يتلقوا ً
نظاميا ًّ
تعليما ًّ
أي�ضا! وح�سبنا هنا �أن ن�شري �إىل تنويه جرجي زيدان يف
مل يتم الدرا�سة بها � ً
جملته (الهالل) ب�صدور جريدة (الد�ستور) ملحمد فريد وجدي �سنة 1907م،
قائ ًال �ضمن هذا التنويه� :إن فريد وجدي غني عن التعريف؛ لأنه م�شهور للقراء
ببحوثه الفل�سفية واالجتماعية ودرا�ساته يف الإ�سالم ونه�ضته ،وكان وجدي يف
ذلك الوقت  -طب ًقا للراجح من تاريخ مولده  -مازال يف �أواخر الع�شرينيات من
عمره مل ي�صل حتى �إىل الثالثني(((.
الرابع� :أنه كان  -ب�شهادة كل من عرفوه عن قرب وخالطوه � -صاحب
�شجاعة �أدبية ال تبارى� ،ضمن منظومة من املبادئ والقيم اخللقية التي كان
يتم�سك بها ً
مت�سكا �شدي ًدا وال يتنازل عنها مهما كانت الأخطار التي تتهدده� ،أو
امل�صاعب التي يتعر�ض لها ،واملغريات التي �أمامه.
((( انظر:جرجي زيدان ,جملد (الهالل) ,واملجلد ي�ضم الأعداد من �أكتوبر � 1907إىل يوليو  ,1908ال�سنة  ,16عدد
دي�سمرب  ,1907مطبعة الهالل بالفجالة مب�صر� ,ص.192
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روى الأ�ستاذ العقاد((( الكثري من هذه املواقف النادرة التي عاي�شها بنف�سه
�أثناء عمله مع فريد وجدي ،وذكر الأ�ستاذ �أنور اجلندي((( مناذج �أخرى من واقع
معاركه ال�صحفية ،فمن ذلك:





حمالته على اال�ستعمار واالحتالل الربيطاين واللورد كرومر (-1841
تقريبا حاكم م�صر الفعلي.
1917م) وهو يف عنفوان نفوذه حيث كان ً
هجومه على دنلوب م�ست�شار وزارة املعارف ،وعدم �إعفائه �سعد زغلول
نف�سه من امل�سئولية فيما يتعلق بال�سيا�سات التعليمية يف ظل االحتالل.
تخليا
هجومه على �أحمد �شوقي (1932-1868م) ملا اعتربه وجدي ً
منه عن دوره الوطني وانهماكه  -من وجهة نظره  -يف مدح اخلديوي
باعتباره فقط �شاعر الأمري.
انتقاده مل�صطفى كامل (1908-1874م) ،زعيم احلزب الوطني ،مع
�أنه كان هو نف�سه (فريد وجدي) ينتمي �إىل احلزب الوطني ،وذلك
الختالف يف وجهات النظر! وكانت املعرفة بينهما قد بد�أت بطلب
من م�صطفى كامل نف�سه �أن يتعرف عليه ،وهو ما يدلنا على قيمة فريد
وجدي لدى معا�صريه ،و�صدى كتاباته بينهم يف تلك املرحلة املبكرة.

((( انظر :عبا�س حممود العقاد ،رجال عرفتهم ،طبعة املجموعة الكاملة مل�ؤلفاته ،املجلد ال�سابع ع�شر (تراجم
و�سري ،)3-دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان ،ط ،1980 ،1من �ص � 536إىل .538
((( انظر� :أنور اجلندي ،حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
القاهرة ،1974 ،من �ص � 34إىل .43
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 هجومه على وزارة م�صطفى فهمي.
 انتقاده  -دومنا اكرتاث لأية ح�سا�سيات �أو جمامالت  -الختيار بطر�س
رئي�سا للوزراء.
غايل ً
 انتقاده ال�شديد للأمرية نازيل فا�ضل (ت 1914م)((( ،وهي �شخ�صية قوية
م�شهورة وذات نفوذ ،ف�ض ًال عن �أنها تنتمي �إىل الأ�سرة املالكة ،فهي ابنة
الأمري م�صطفى فا�ضل ابن �إبراهيم با�شا ،وهي �صاحبة ال�صالون ال�شهري
الذي كانت ت�ست�ضيف فيه ،يف مناق�شات �أدبية وفكرية� ،شخ�صيات من
�أمثال ال�شيخ حممد عبده وقا�سم �أمني (1908-1863م) و�سعد زغلول
(1927-1857م) ،وغريهم.
كثريا و�أخفقت للأ�سف  -حتى بعد الرجوع ملظان كثرية ولأ�صدقاء وزمالء باحثني  -يف �أن �أعرث على
((( حاولت ً
تاريخ دقيق وموثق مليالد الأمرية نازيل فا�ضل ،بالرغم من �أهمية �شخ�صيتها يف تاريخ م�صر احلديث ،ووجدت
من اطلعت عليهم من الباحثني اكتفوا مثلي بذكر تاريخ وفاتها (1914م) نق ًال عن «معجم الن�ساء» لعمر
ر�ضا كحالة .ولكن كالم امل�صادر عنها يرجح  -يف ر�أيي � -أال يكون عمرها وقت وفاتها يقل عن خم�سني ورمبا
�ستني عا ًما ،حيث ذكر بلنت على �سبيل املثال �أنها كانت ت�ساعد �أحمد عرابي خالل حركته الوطنية وكانت
عندئذ �أمرية ذات قيمة و�شهرة وحتظى بتقدير ،وهو ما ي�شي ب�أنها مث ًال مل تكن �أقل من ثالثني �سنة يف �أوائل
الثمانينيات من القرن التا�سع ع�شر ،وهي فرتة ظهور احلركة العرابية.
انظر مث ًال:
Wilfrid Scawen Blunt. Secret History of the English Occupation of Egypt, Arab Center for Research and
Publishing, Cairo, Egypt, 1981, p. 394.

وقد منى �إىل علمي �أن كتابًا �صدر يف تون�س عنها خالل ال�سنوات الأخرية ،ولكن للأ�سف مل تتح يل بعد فر�صة
االطالع عليه ،وبياناته كما يلي ملن �شاء اال�ستزادة ،حيث يتعر�ض الكتاب لي�س فقط حلياة الأمرية نازيل فا�ضل
يف م�صر ون�شاطها ،بل كذلك لفرتة ذهابها �إىل تون�س حيث بقيت هناك على مدى ثالث ع�شرة �سنة ،وافتتحت
�صالونًا م�شاب ًها ل�صالونها مب�صر ،وكان لها هناك ن�شاط مهم� :أبو القا�سم حممد كرو ،الأمرية نازيل فا�ضل رائدة
النه�ضة يف م�صر وتون�س ،دار املغرب العربي ،تون�س.2002 ،
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 انتقاده اجلريء للخديوي عبا�س حلمي الثاين نف�سه (حياته ما بني 1874
و1944م وحكمه ما بني  1892و1914م) وهو يف عنفوان �سطوته
وجربوته رغم ما عرف عنه من �شدة مع خ�صومه ،وجاء ذلك بالوقوف
�ضده واالنت�صار ملحمد توفيق البكري (1932-1870م) يف موقف
م�شادة له مع اخلديوي ،بعد �أن ر�أى وجدي �أن احلق يف �صف البكري!
دائما للق�صر ،ولكنه كان ال يرتدد
وال يعني هذا �أن وجدي كان مناوئًا ً
يف املعار�ضة والنقد �إذا ر�أى ما ي�ستوجب ذلك.
اخلام�س� :أنه كان من رواد ال�صحافة يف م�صر يف �أواخر القرن التا�سع
ؤ�س�سا
ع�شر ،وعلى امتداد الن�صف الأول من القرن الع�شرينً ،
حمررا ،وم� ً
ورئي�سا للتحرير ،ف�أ�صدر على �سبيل املثال ،من حيث الريادة الزمنية:
لل�صحفً ،
جملة «احلياة» �سنة 1899م ،ومن حيث جمال ال�صحافة اليومية ال�سيا�سية امل�ؤثرة
�صحيفة «الد�ستور» يف عهدها الأول �أواخر 1907م .ودخلت «الد�ستور» تاريخ
كثريا لقلة املوارد ،مع
ال�صحافة العربية من �أو�سع الأبواب ،ويكفي �أنها كانت تتعرث ً
مهما  -و�إن كان غري ر�سمي  -للحزب الوطني بعد جريدة «اللواء»،
كونها ل�سانًا ًّ
وذلك لأن �صاحبها فريد وجدي كان �شديد التم�سك مببادئه ،بحيث كان يرف�ض
�أي م�ساعدة ترمي �إىل ال�ضغط عليه لتغيري مواقفه ال�سيا�سية .وكان يف مرحلة
الحقة من حياته من �أبرز من تولوا رئا�سة حترير جملة «الأزهر»  -الناطقة با�سم
هذه املنارة ال�شاخمة يف العامل الإ�سالمي  -ف�أجرى فيها منذ ت�سلمها 1933م يد
أزهريا يف يوم من الأيام.
التطوير ،مع �أنه مل يكن هو نف�سه � ًّ
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ال�ساد�س� :أنه �أول من عكف مبفرده  -دون معاونة من �أحد على الإطالق
(فيما يطلق عليه بالإجنليزية جماًزا  - )one-man showعلى ت�أليف دائرة معارف
عربية حديثة هي «دائرة معارف القرن الرابع ع�شر الهجري  -الع�شرين امليالدي»،
يف ع�شرة جملدات وقرابة ت�سعة �آالف �صفحة ،بغ�ض النظر عن �أية مالحظات
م�ستحيال
�أو انتقادات وجهت للمو�سوعة((( ،فح�سبه �أنه ارتاد طري ًقا يكاد يكون
ً
بالن�سبة للأفراد ،ومل ي�سبقه يف ذلك �سوى حماوالت غري مكتملة  -كدائرة
معارف بطر�س الب�ستاين (1883-1819م)  -ال تقارن مبا �أجنزه ،فقد عكف
حممد فريد وجدي وحده على هذا العمل الكبري و�أجنزه يف �صمت وعمل د�ؤوب
نق�صا
�شاق دون م�ساعدة �أو متويل خارجي ،ال ل�شيء �إال ليكمل  -كما قال هو ً -
وجده يف املكتبة العربية يف جمال املو�سوعات؛ ولي�سهل على العلماء والباحثني
مثال
عملهم!((( ،وهذا اجلانب يف �شخ�صية حممد فريد وجدي يذكرنا مبا قاله ً
((( من بني من وجهوا بع�ض االنتقادات �أو املالحظات لـ«دائرة معارف القرن الع�شرين»� ،سواء من حيث املنهج
�أو الرتتيب �أو توزيع املواد �أو فيما يتعلق مبعلومات معينة داخل املواد� ...إلخ ،كلٌّ من العالمة �أحمد تيمور با�شا،
وال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا ،والدكتور حممد ح�سني هيكل ،و�إن كانوا قد �أقروا للم�ؤلف بجهده و�أثنوا على
كبريا داود بركات رئي�س حترير الأهرام ،وال�صحفي
مواطن الثناء .وعلى اجلانب الآخر ،قرظ املو�سوعة تقريظًا ً
العجوز توفيق حبيب ،وغريهما.
والبد من �أن نذكر �أن فريد وجدي احرتم االنتقادات التي وجهت ملو�سوعته فكان �أن عكف على �إ�صدار طبعة
جديدة مزيدة ومنقحة راعى فيها �أوجه النقد ،وا�ستكمل النق�ص و�صوب الأخطاء.
انظر :فيليب دي طرازي ،تاريخ ال�صحافة العربية ،املطبعة الأدبية ،بريوت1914 ،م ،ج� ،3ص  189حا�شية .4
((( انظر :املعلم بطر�س الب�ستاين ،كتاب دائرة املعارف ،املجلد الأول ،بريوت ،ط1،1876م ،طبع مبعرفة امل�ؤلف،
�ص  2و  3من املقدمة ،وانظر :حممد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن الرابع ع�شر /الع�شرين ،دار املعرفة
للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان ،ط ،3د.ت ،.املقدمة� ،ص 3 و .4
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العالمة �أبو احل�سن الندوي من �أنه كان هناك يف تلك احلقبة �أفراد يقومون بدور
املجامع العلمية(((.
ال�سابع� :أنه انفرد ب�أنه كان من رواد امل�ؤلفني يف علوم اللغة العربية يف
الع�صر احلديث ،من خالل كتابه املبكر «كنز العلوم واللغة» ،والذي كان نواة
مبكرة ملو�سوعته الكبرية الح ًقا.
الثامن� :أنه كان من القالئل الذين �أ�سهموا باجتهاد وا�ضح يف فن من
نتاجا عرب الع�صور ،وهو فن املقامة ،من
�أخ�ص فنون النرث العربي ،ومن �أندرها ً
خالل مقاماته املعروفة بـ «الوجديات»(((.
((( انظر� :أبو احل�سن علي احل�سني الندوي ،الإ�سالميات بني كتابات امل�ست�شرقني والباحثني امل�سلمني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثالثة1406( ،هـ1986 /م)� ،ص .60

((( انظر :الوجديات – �شرح مقامات حممد فريد وجدي ،حققها وقدم لها حممد عبد املنعم خفاجي
وعبد العزيز �شرف ،دار الكتاب اللبناين  -مكتبة املدر�سة ،بريوت ،ط1402( ،1هـ1982 /م).
وجتدر الإ�شارة  -طبقًا ملا ذكره خفاجي و�شرف �ص  40و� - 41إىل �أنه عندما �أعاد وجدي �إ�صدار جملة «احلياة»
من جديد يف القاهرة 1906م ،خ�ص�ص فيها بابًا �سماه «الوجديات»  ،و�إن كان احلاجري قد ذكر �أن وجدي بد�أ
بهذه املقامات منذ ال�سنوات الأوىل من «احلياة» 1899م ،متخذة عناوين خمتلفة �إىل �أن ا�ستقرت �أخ ًريا على
هذا العنوان .ومن ذلك يت�ضح اقرتاب امل�سافة الزمنية بني «حديث عي�سى بن ه�شام» للمويلحي و«املقامات
الوجدية» .
والبد �أي�ضً ا من تو�ضيح �أن «الوجديات» جعلها الأ�ستاذ حممد فريد وجدي عنوانًا لإ�صدارين له ال �إ�صدار
واحد ،فهي عنوان (مقامات) كما قلنا ن�شرها تبا ًعا يف جملة «احلياة» وغريها ،ثم جمعت الحقًا يف كتاب ،كما
�أنه �أ�صدر (جملة) باال�سم نف�سه يف  15فرباير 1921م ح�سبما يذكر فيليب دي طرازي يف كتابه عن تاريخ
ال�صحافة العربية ،اجلزء � 3ص  ،198كانت ت�ضم �أحيانًا مقامات على ال�صورة ذاتها ،وت�ضم خواطر ومقاالت
�أخرى له �أي�ضً ا.
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التا�سع� :أنه كان من �أوائل املهتمني بتف�سري القر�آن الكرمي عمو ًما ،ومن
خ�صو�صا ،وذلك من وجهني ال من وجه
رموز مدر�سة التف�سري العلمي للقر�آن
ً
واحد:
�أ  �أنه كان من ناحية �صاحب مدر�سة يف التف�سري لها خ�صائ�ص و�سمات
مهمة ،منها مواكبة علوم الع�صر واالجتهاد يف فهم الن�ص القر�آين يف
�ضوئها ،واالجتهاد يف التوفيق بني االثنني بقدر ما يتحمل الن�ص ،وقد
�أجمل منهجه ذلك يف مقدمة لتف�سريه �سماها «�صفوة العرفان»(((،
طبعت �أحيانًا منفردة  -لأهميتها يف ذاتها  -و�أحيانًا �أخرى مع التف�سري.
ب  ثم كان �أن انفرد من ناحية ثانية ،وهي ناحية ال�شكل ،ب�أنه كان �صاحب
�أول تف�سري موجز للقر�آن الكرمي يف الع�صر احلديث بلغة مب�سطة منذ
«تف�سري اجلاللني» وما يف م�ضماره ،وكذلك �أول تف�سري على الإطالق -
فيما �أ�شار �إليه بع�ض الباحثني  -يظهر على هام�ش ن�ص امل�صحف ،فيما
�أطلق عليه «امل�صحف املف�سر» ،وهو ما اقتفى �أثره بعد ذلك الع�شرات
من امل�ؤلفني والنا�شرين� ،سواء ب�إ�صدار م�صاحف مف�سرة جديدة� ،أو
ب�إعادة طبع تفا�سري خمت�صرة تراثية (لعل �أكرثها ذيو ًعا بني النا�شرين،
بعد تف�سري اجلاللني املحلي وال�سيوطي ،خمت�صر ابن �صمادح الأندل�سي
((( انظر :حممد فريد وجدي ،مقدمة �صفوة العرفان يف تف�سري القر�آن ،مطبعة ال�شعب� ،شوال 1321هـ.
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لتف�سري الإمام الطربي)� ،أي باقتفاء ذلك ال�شكل الذي ابتكره وجدي
وهو طبع التف�سري على حا�شية امل�صحف(((.
العا�شر� :أنه مل يكد يرتك  -فيما نعلم  -معركة فكرية �أو اجتماعية مهمة
�إال كان يديل بدلوه فيها ،يف �أ�سلوب عف ولغة مهذبة ،تنفذ مبا�شرة �إىل لب الق�ضية
ب�شكل مو�ضوعي وال تتدنى لرتا�شقات �شخ�صية ،و�شهد له بذلك اخل�صوم قبل
الأن�صار .ونالحظ �أن ردوده كانت �سريعة ومواكبة للجدل حول الق�ضية� ،إذا مل
تكن هي ذاتها من مثريات هذا اجلدل ،و�شديدة احل�سم يف منطلقاتها الفكرية ،مما
فكريا تا ًّما لدى وجدي بني ما ي�ؤمن به وما يعلنه ويعرب عنه ويدافع
يعك�س ات�ساقًا ًّ
عنه .ومن الأمثلة:
 رده على كتاب «حترير املر�أة» لقا�سم �أمني فور �صدوره 1899م مبجموعة
مقاالت يف جريدة (امل�ؤيد) ح�سبما ن�ص هو على ذلك يف مو�سوعته(((،
وهي معلومة غري م�شهورة� ،إذ امل�شهور فقط بني الباحثني �أن رد وجدي
على قا�سم �أمني كان بكتابه «املر�أة امل�سلمة» بعد �صدور كتاب �أمني «املر�أة
فعال على كتاب �أمني الثاين «املر�أة اجلديدة»
اجلديدة» .وبالطبع كان رده ً
ال�صادر يف �سنة 1900م هو بكتاب «املر�أة امل�سلمة» يف �سنة 1901م.
((( انظر :حممد رجب البيومي ،حممد فريد وجدي الكاتب الإ�سالمي واملفكر املو�سوعي� ،سل�سلة �أعالم
امل�سلمني رقم  ،86دار القلم ،دم�شق ،ط ،2003 ،1ف�صل« :امل�صحف املف�سر» ،وبالذات �ص  130و .131
((( انظر :حممد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن الع�شرين ،املجلد  ،8دار املعرفة ،بريوت ،ط� ،3ص .595
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رده � -ضمن ردود �آخرين  -على امل�سيو جابرييل هانوتو وزير خارجية
فرن�سا ال�سابق (1944-1853م) يف معركة فكرية اندلعت بعد ن�شر
ترجمة مقال هانوتو يف (امل�ؤيد) يف �إبريل .1901
 ردوده على اللورد كرومر� ،سواء بعد تقرير الأخري الذي �صدر 1906م،
�أو بعد �صدور كتابه (كتاب كرومر) «م�صر احلديثة» �أو Modern Egypt
�سنة 1908م.
رده على كتاب «يف ال�شعر اجلاهلي» لطه ح�سني ال�صادر يف �سنة 1926م
بكتاب «نقد كتاب يف ال�شعر اجلاهلي» يف ال�سنة نف�سها 1926م.
رده على «الر�سالة» التي �أ�صدرها يف �سنة 1937م �إ�سماعيل �أحمد �أدهم
(1940–1911م)((( و�أثارت �ضجة يف وقت �صدورها  -وهي «ملاذا �أنا
ملحد؟» ،والتي كتبها �أدهم نف�سه ر ًّدا على ر�سالة لأحمد زكي �أبو �شادي
(1955-1892م) عن «عقيدة الألوهية» ،وذلك مبقال بعنوان «ملاذا هو
ملحد؟» كتبه فريد وجدي يف جملة الأزهر يف ال�سنة نف�سها (1937م)،
ب�أ�سلوب مهذب ومو�ضوعي ا�ستلفت نظر النقاد ،وكان مو�ضع تقدير
و�إكبار لبعده عن املعتاد يف مثل هذه ال�سياقات من ردود عنيفة من
الكتاب الإ�سالميني(((.

((( انظر :ترجمة �إ�سماعيل �أدهم يف :خري الدين الزركلي ،الأعالم ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة اخلام�سة،
مايو1980 ،م ،اجلزء الأول� ،ص .310
((( انظر مثالً :جابر ع�صفور ،هوام�ش على دفرت التنوير ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة ،ط� ،1994 ،2ص ،184
عاطرا على الأ�ستاذ حممد فريد وجدي ،وقال« :لقد اعتدت �أن �أعاود قراءة ما كتبه حممد =
حيث �أثنى ثناء ً
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 ر�أيه الذي �أدىل به يف املعركة الفكرية املحتدمة التي قامت حول مدى
جواز وم�شروعية و�إمكانية ترجمة القر�آن الكرمي ،بعد �أن وافق ال�شيخ
حممد م�صطفى املراغي �شيخ الأزهر (1945-1881م) على جواز
الرتجمة ،وذلك يف وجه حملة عاتية من �أزهريني وغريهم كانت ترف�ض
الرتجمة متا ًما .وقد وافق فريد وجدي ال�شيخ املراغي على ر�أيه ،والذي
بد�أ املراغي �إعالنه حوايل �سنة 1932م� ،أي قبل �أن يتوىل امل�شيخة للمرة
الثانية.
 ردوده على بع�ض ما جاء يف «دائرة املعارف الإ�سالمية» من �أخطاء لبع�ض
امل�ست�شرقني ،مثلما جاء يف مادة (�أبو بكر) ومادة (الإجماع) .ومعروف
�أن هذه املو�سوعة بد�أ �صدور ترجمتها العربية يف �أوائل الثالثينيات حتى
تتاح مادتها العلمية للعرب وامل�سلمني ،في�ستفيدون مما فيها من معلومات
�أو منهج ،ويتمكنون من الرد على ما ي�ستوجب الرد(((.
حرجا يف الرد على من يعلن �إحلاده
= فريد وجدي ،مت�أمالً ،قائ ًال لنف�سي :هذا مفكر �إ�سالمي جليل ،ال يجد ً
ب�أكرث من �سبيل ،ويواجه هذا الإحلاد حمرت ًما �صاحبه ،م�ؤم ًنا بحقوقه الد�ستورية ،فال يتكلم عنه �إال بكلمة
ومناق�شا احلجة باحلجة…».
مرهبا،
«ح�ضرة» جا ًّدا ال هازالً،
ً
ً
وحماورا ال ً
((( من �أجل �صورة وا�ضحة ومو�ضوعية  -و�إن تكن مركزة  -عن «دائرة املعارف الإ�سالمية» ،مبا لها وما عليها،
�سواء يف ن�صها الأ�صلي كم�شروع ا�ست�شراقي غربي �ضخم� ،أو – بالذات  -يف طبعتها العربية املرتجمة
كم�شروع ثقايف مهم ،ومالب�سات �صدور وا�ستمرار ذلك امل�شروع يف م�صر و�أ�صدائه املختلفة ،وال�سيما وكاتب
التقدمي احلايل �أتيحت له امل�شاركة �ضمن فريق الطبعة العربية لهذه املو�سوعة اجلليلة يف �سنواتها الأخرية من
عهد �صاحب امل�شروع  -الباقي عندئذ معه بعد رحيل معظم الرواد الآخرين  -الأ�ستاذ الراحل �إبراهيم زكي
خور�شيد ،ميكن للقارئ الرجوع �إىل :معتز �شكري ،دائرة املعارف الإ�سالمية �أو �سر املنزل رقم  ،14مقال ن�شر
مبوقع �صحيفة «م�صرنا» الإليكرتونية ،بتاريخ  5يناير 2010م.
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احلادي ع�شر� :أنه كان من «رهبان» العلم والفكر � -إذا جاز التعبري -
وحمبا للعزلة ،وعاك ًفا على القراءة
نباتيا ،وعازفًا عن احلياة االجتماعيةًّ ،
فقد كان ًّ
والبحث والت�أليف ،يكتفي بريا�ضة امل�شي ذاه ًال عما حوله يف ال�شوارع والطرقات!
كما يت�ضح من �سرية حياته بره ال�شديد بوالدته التي كان يقيم معها يف
بيت واحد حتتل هي فيه طاب ًقا ،ويحتل هو فيه مع زوجته طاب ًقا �آخر ،وكان يق�ضي
مع والدته وق ًتا طوي ًال((( ،و�شاءت الأقدار �أال يرزق ب�أوالد؛ فعا�ش مع �أ�سرته
ال�صغرية هذه متفرغًا للعمل البحثي والت�أليفي ،زاه ًدا يف الأ�ضواء ومباهج احلياة
االجتماعية.
ولعل �أح ًدا مل يلم�س هذا املعنى ويجمله كما مل�سته و�أجملته بطريقة
رقيقة معربة الأديبة ال�شهرية مي زيادة (1941-1886م) حني بعثت بر�سالة �إىل
الأ�ستاذ حممد فريد وجدي مبنا�سبة عيد الأ�ضحى �سنة (1929 – 1347م)
لت�س�أله كيف يق�ضي العيد مفكر مثله معروف باالنكباب الدائم على العلم
والبحث ،فقالت ...« :فهل �أنت يا �أ�ستاذ ُت ِّعيد على طريقة �سائر النا�س� ،أم �أنت
اليوم ككل يوم عاكف على درو�سك و�أبحاثك لتخرج تلك الكتب التي هي
جمتمع يغنيك عن كل جمتمع ،وت�صدر دائرة معارف القرن الع�شرين التي يزيد
قيمتها �أنها عمل رجل فرد� ...إلخ؟» وقد �أجاب وجدي عليها م�ؤك ًدا هواج�سها
((( طب ًقا ملا ذكره حممد رجب البيومي ،الأ�ستاذ اجلامعي ورئي�س حترير جملة الأزهر ،واملقيم يف املن�صورة ب�صفة
دائمة لظروفه ال�صحية ،يف حوار هاتفي �أجراه معه كاتب هذا البحث يف  13يونيو 2009م.
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قائالً« :ما ر�أيت �س�ؤا ًال ت�ضمن جوابًا مثل هذا اجلواب»! ،وذلك بعد �أن حياها
و�أثنى عليها بكلمات عاطرة ،منها قوله�« :أنت التي لك يف كل منحى من مناحي
دررا يتجلى بها جيد
الن�شاط العقلي جولة تنرثين فيها من يراعتك ال�ساحرة ً
الأدب �أو العلم»(((.
وهذه الواقعة ،على طرافتها ،ت�ؤكد �أن الفكرة اخلا�صة بتفرغ وجدي للعلم
والبحث وعزوفه عن �أي ن�شاط اجتماعي كانت فكرة �شائعة عنه ،وم�ستقرة يف
الأو�ساط الثقافية ،وا�ستمرت منذ بواكري حياته حتى خواتيمها ،و�أنه مل يكن يجد
نف�سه يف حاجة لدفعها �أو نفيها.
وقد لفتت نظر كاتب هذه ال�سطور م�س�ألة �شديدة الغرابة ،وهو يعكف على
درا�سة حياته ،وهي كيف �أن �صاحب «كنز العلوم واللغة» و«دائرة معارف القرن
الع�شرين» و«امل�صحف املف�سر» و«الوجديات» وم�ؤلفات مو�سوعية �أخرى كثرية،
و�أحد �أعاظم علماء اللغة والأدب والفكر يف زمنه ،مل يكن يف �أي وقت على مدار
ع�ضوا يف جممع اللغة العربية ،مع �أنه كان وقت �إن�شائه (1932م) يف
حياته كلها ً
ال�ستني من عمره ،و�صاحب م�ؤلفات طبقت �شهرتها الآفاق ،وال يختلف اثنان
على ف�ضله وعلمه ومكانته!(((.
((( انظر� :أنور اجلندي ،حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين ،مرجع �سابق ،من �ص � 135إىل .137
((( ي�ؤكد هذه احلقيقة على نحو قاطع االطالع على كتاب �شوقي �ضيف «جممع اللغة العربية يف خم�سني عا ًما»،
حيث ذكر يف كتابه على �سبيل احل�صر �أ�سماء جميع �أع�ضاء املجمع يف دوراته املتوالية منذ ن�ش�أته ،مبن فيهم =
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ولكن الدكتور حممد رجب البيومي ،تلميذه النجيب املحب الذي كتب
كثريا ،و�أحيا الكثري من م�ؤلفاته ب�إعادة ن�شرها يف ال�سنوات الأخرية ،ف�سر
عنه ً
حمبا للعزلة عزوفًا عن احلياة
للباحث هذا اللغز قائالً� :إن �سبب ذلك �أنه كان ًّ
العامة ،حتى ولو كانت يف �شكل م�شاركة يف ع�ضوية املجمع اللغوي ،مبا يقت�ضيه
ذلك من التزام بح�ضور جل�سات ،وم�شاركة منتظمة و�أعمال �إ�ضافية ،م�ضي ًفا« :مع
�أن حممد فريد وجدي يكفيه �أنه كان �أ�ستاذ العقاد ،وهو �أف�ضل يف ر�أيي � -أي ر�أي
البيومي -من جميع �أع�ضاء جممع اللغة العربية الآخرين»(((.
ولكن �أي عجب من زهده يف ع�ضوية جمامع كاملجمع اللغوي ملجرد ميله
للعزلة �إذا عرفنا ما هو �أكرث من ذلك ،مما جاء يف م�صادر ترجمته نق ًال عمن خالطوه
عن قرب ،من قبيل �أنه «مل يكن يرتاد دور ال�سينما �أو امل�سارح ،وكان يعتذر عن
�شهود احلفالت واالجتماعات كلها ،ومل يعرف �أنه ا�صطاف مرة يف �إحدى مدن
ال�شواطئ �أو �سافر �إىل اخلارج»(((! كما ذكروا �أنه كان يعمل يف �شبابه وكهولته
�ست ع�شرة �ساعة كل يوم ،ثم خفف هذا النمط امل�ضني من العمل اليومي
ال�شاق بعد بلوغه اخلم�سني(((.
=
(((
(((
(((

من حل حمل راحلني ،ومبن فيهم مرا�سلو املجمع من خارج م�صر� ،إىل ما بعد وقت وفاة وجدي ب�أكرث من 30
عا ًما ،ويت�ضح مما ذكره غياب ا�سم الأ�ستاذ فريد وجدي متا ًما.
امل�صدر :احلوار الهاتفي ال�سابق الإ�شارة �إليه مع الدكتور البيومي.
إ�سالميا ،ر�سالة ماج�ستري ،كلية الآداب،
مفكرا � ًّ
انظر� :صباح �إبراهيم بيومي �سليمان ،حممد فريد وجدي ً
جامعة الإ�سكندرية1421( ،هـ2000 /م) ،املقدمة� ،صفحة ج ،ح.
املرجع ال�سابق� ،صفحة ج.
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الثاين ع�شر� :أنه كان من القالئل �أو النوادر يف تاريخنا املعا�صر ،يف
العامل العربي والإ�سالمي ،الذين �أخل�صوا للكتابة واعتربوها ر�سالة يخ�ص�صون
لها حياتهم كلها ،ومن الذين كانوا يكتفون بالقليل الذي يح�صلونه من ريع بيع
كتبهم ،وال ي�ضطرون لالرتزاق بالعمل لدى حزب �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة ،وهو ما
كان له يف ر�أينا �أثر بالغ يف حمافظته على ا�ستقالله الفكري ،وكان يكتب بنف�سه
�إعالنات عن كتبه ومو�سوعاته ،ويرغب القراء يف مزاياها ،ويجري لهم تخفي�ضات
على �أثمانها ،ويقدم لهم خيارات منها احل�صول على الكتاب على �شكل مالزم
جمز�أة تر�سل لهم بالربيد ب�أ�سعار قليلة!!.
ويلفت نظرنا �أن قرار وجدي بالتفرغ للكتابة والت�أليف مل ي�أت فقط بعد
اقتناعه بعدم جدوى مزيد من الدرا�سة النظامية ،بل جاء كذلك زه ًدا يف �أي
وظيفة �أخرى ولو حتى باجلمع بينها وبني الكتابة ،فقد ذكرت امل�صادر �أنه �أتيحت
له يف بواكري حياته العملية عدة وظائف كانت جيدة ومنا�سبة له يف ظروف ذلك
الع�صر ،مثل وظيفة يف ديوان اخلديوي و�أخرى يف وزارة الأوقاف ،ولكنه �ضرب
مقررا الإخال�ص للعلم والت�أليف فقط (((!
بذلك كله ُعر�ض احلائطً ،
الثالث ع�شر� :أن تراثه من امل�ؤلفات والكتابات مل يجمع كام ًال حتى
الآن ،وهو تراث �شديد الغزارة ،وال�سيما ما كان ين�شر يف ال�صحف واملجالت
يف زمنه ،وقد توزعت كتاباته خالل نحو �ستني عا ًما على عدد كبري من
((( حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص .9
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ال�صحف واملجالت ،منها� :صحفه التي �أ�صدرها ،مثل( :احلياة) ،و(الد�ستور)،
و(الوجديات) ،ومنها �صحف وجمالت �أخرى ،مثل( :امل�ؤيد) ،و(جملة املجالت
العربية) ،و(املقتطف) ،و(املنار) ،و(الأهرام) ،و(املعرفة) ،و(الأخبار) ،و(الرابطة
العربية) ،و(البالغ) ،و(الهالل)�...إلخ.
كما �أنه ممن مل ينالوا كل ما ي�ستحقونه من ال�شهرة و�إلقاء الأ�ضواء على
مكانتهم العلمية املرموقة.
 -3حممد فريد وجدي :سرية حياة ومسرية فكرية
(�أ) حياة فريدة

عندما و�صف الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد العالمة حممد فريد وجدي
ب�أنه كان «فريد ع�صره غري مدافع» ،يف مفتتح الف�صل الذي خ�ص�صه له يف كتابه
«رجال عرفتهم» ،مل يكن يف ر�أينا يجنح �إىل املبالغة �أو ي�سعى فح�سب للوفاء
بجميل الرجل الذي كان له �أ�ستاذًا و�صدي ًقا ورائ ًدا ،وهو يخطو �أوىل خطوته املهمة
م�ست�سلما فقط لإغراء اجلنا�س اللفظي يف
يف عامل ال�صحافة والأدب ،وال كان
ً
كلمة (فريد) بني اال�سم وال�صفة ،وهو الأمر الذي مل يكن ليغفل عنه عمالق
كالعقاد.
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نقول ذلك مبنتهى االقتناع واالطمئنان لأن املت�أمل حلياة فريد وجدي
ا�سما على م�سمى ،ب�صورة رمبا
و�أعماله �سيجده يف كثري من الأمور كان بالفعل ً
أي�ضا ريادة و�سبق وت�أثري
ال تتفق بالن�سبة نف�سها حتى مع �آخرين كانت لهم هم � ً
يف تلك احلقبة ال�ساطعة من تاريخ الفكر امل�صري والعربي والإ�سالمي املعا�صر،
وال�سيما �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�أوائل الع�شرين.
ودون �أن ن�ستبق الأمور ،ن�شرع �أو ًال يف �سرد مكثف مل�سرية حياة هذا الرجل،
جم ًعا وتن�سي ًقا من خمتلف امل�صادر.
(ب) م�شكلة يف تاريخ ميالده

الغريب �أن نقطة البدء ،وهي تاريخ مولده ،متثل هي بذاتها م�شكلة واجهت
املرتجمني ل�سريته! فامل�صادر تتفاوت بني عامني حتدي ًدا ،هما  1875و 1878م.
ولن نلقي ب ً
اال لر�أي �شارد وحيد انفرد به �أحد تالميذه ومريديه ،وهو
املهند�س حممد توفيق �أحمد ،ونقله عنه الأ�ستاذ �أنور اجلندي ،هو �أن الأ�ستاذ
وجدي ولد �سنة 1869م؛ لأنه قول مر�سل غري موثق وال يقوم على دليل ،كما
�أنه ال يتفق مع ما ذكره وجدي نف�سه من �إ�شارات عن تاريخ مولده �سنذكرها
الح ًقا(((.
((( انظر� :أنور اجلندي ،حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين ،مرجع �سابق� ،ص  ،84حا�شية .1
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وقد كفانا  -فيما نرى  -البحاثة الكبري الدكتور حممد طه احلاجري،
وكفى كل من جاء بعده من دار�سي وجدي و�آثاره م�ؤونة حتقيق �سنة مولده،
وقام ببحث مف�صل يف ذلك يف كتابه ،رمبا �سيكون من التزيد هنا �إعادة �سرد كل
خطواته تف�صيالً ،ولكنه قارن فيه بني خمتلف الأقوال �إىل �أن انتهى �إىل ترجيح
�سنة 1878م باعتبارها ال�سنة التي �شهدت مولد وجدي يف مدينة الإ�سكندرية.
فقد انفرد م�ؤرخ �أو اثنان بذكر التاريخ الأ�سبق (1875م) ،بناء على �أقوال
فردية �أو ا�ستنتاجات دون دليل كاف ،وبالذات حممد يو�سف خليفة يف مقال
رثائه لوجدي يف الأهرام عقب وفاته ،ثم عمر ر�ضا كحالة يف «معجم امل�ؤلفني»
الذي رجح تاريخ (1875م) مع �أنه احرتز يف حا�شية قال فيها �إنه رجع يف ذلك
�إىل «معجم املطبوعات» ليو�سف �سركي�س ،ولكنه وجد يف «م�شاهري �أدباء الع�صر»
�أنه ولد 1878م ،وكذلك نقل عن طاهر الطناحي �أنه قال يف الهالل �إنه ولد
حوايل 1878م(((.
�أما الزركلي يف «الأعالم» فقد فعل عك�س ما فعل كحالة؛ �إذ �أثبت التاريخ
املرجح  ،1878ولكنه �أ�شار يف احلا�شية �إىل �أن ح�سن عبد الوهاب �أرخ والدته
�سنة  1875يف مقال بالأهرام يف  16فرباير 1954م(((.
((( انظر :عمر ر�ضا كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط1993 ،1م ،ج� ،3ص .586
((( انظر :خري الدين الزركلي ،الأعالم ،مرجع �سابق ،اجلزء ال�ساد�س� ،ص .329
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بينما و�ضع الدكتور احلاجري يده على عدة �أمور ترجح كفة التاريخ الثاين
(1878م) ،لعل �أهمها على الإطالق �إ�شارة من حممد فريد وجدي نف�سه يف
مو�سوعته ال�شهرية «دائرة معارف القرن الع�شرين» تدل على �أنه كان يف الع�شرين
من عمره يف �سنة 1898م.
فقد ذكر فريد وجدي �أنه ر�أى ر�ؤيا معينة عندما كان يف الع�شرين من عمره
ذكر تفا�صيلها التي ال تهمنا يف هذا ال�سياق ،ثم قال �إنه بعد مرور �سنة على تلك
الر�ؤيا �أ�صدر قا�سم �أمني كتابه «حترير املر�أة» ،ومبا �أن كتاب قا�سم �أمني هذا �صدر
كما هو موثق وم�ؤكد يف عام 1899م ،ومع الرجوع �إىل الوراء واح ًدا وع�شرين
عا ًما ،يكون تاريخ مولد فريد وجدي هو 1878م(((.
(ج) ن�ش�أته الأوىل وتعليمه بني الإ�سكندرية والقاهرة ودمياط وال�سوي�س

ولد حممد فريد وجدي  -وا�سمه مركب (حممد فريد) على عادة النا�س
يف ذلك الزمان ،وا�سم �أبيه (م�صطفى) وا�سم جده (علي ر�شاد وجدي)  -يف
�أ�سرة �شرك�سية الأ�صل بالإ�سكندرية ،لأب و�صف ب�أنه من �أو�ساط املوظفني ،و�إن
تكن منا�صبه تفيد �أنه يكاد يكون من كبارهم؛ لأنه تقلد منا�صب �إدارية مرموقة
يف عدة حمافظات م�صرية ،منها الإ�سكندرية ودمياط وال�سوي�س ،وكان �أرفع هذه
املنا�صب من�صب (وكيل حمافظة).
((( انظر :حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص  18و  ،19وهذا يف ر�أينا يح�سم
أي�ضا احلا�شية رقم � 2أعاله ،ففيها نف�س بيانات امل�صدر اخلا�ص باحلا�شية احلالية.
امل�س�ألة متا ًما .وانظر � ً

43

تقدمي

43

حمبا للعلم ميتلك يف بيته مكتبة �ضخمة ت�ضم مئات
وكان هذا الأب ًّ
الكتب يف الدين والأدب والتاريخ وعلوم ومعارف �أخرى كثرية ،كما كان يقيم
يف داره ما ي�شبه ال�صالون الأدبي الذي ي�ؤمه الع�شرات من �أ�صدقائه ومعارفه من
ال�شيوخ والأدباء ،وكان من الطبيعي �أن ينهل ال�صبي الذي بدت عليه �أمارات
الرثيني :املكتبة وال�صالون ،وهو
مبكرا من هذين املوردين َّ
النبوغ وخمايل النجابة ً
ما �سيكون له �أثره البالغ فيما �سي�صري �إليه م�ستقبل الفتى ال�صغري النجيب.
تلقى كاتبنا  -وهو �صغري  -اجلانب الأكرب من تعليمه يف مدينة الإ�سكندرية،
بدءا من مدر�سة (�إ�سماعيل حقي �أفندي) التي
ما بني ثالث مدار�س خا�صةً :
دخلها يف الرابعة وق�ضى فيها �أربع �سنوات ،ثم مدر�سة (حمزة قبطان) التي بقي
فيها حتى �أتقن القراءة والكتابة ،ثم حتول �إىل مدر�سة ثانوية فرن�سية حتمل ا�سم
�صاحبها (م�سيو فالون) ،وهي التي �أتقن فيها الكثري من مبادئ اللغة الفرن�سية ،مما
�سيدين له الح ًقا ببداية �إجادته لها ،ولكنه ما لبث �أن نقل من هذه املدر�سة بغري
�إرادته و�إرادة العائلة كلها عندما نقل �أبوه �إىل القاهرة.
وقد ر�صد بع�ض م�ؤرخي حياة وجدي((( �أثر الإ�سكندرية التي ن�ش�أ فيها
على تكوين �شخ�صيته ،وذكروا ما كانت حتظى به املدينة وقتها من مكانة ح�ضارية
خا�صة وكذلك ن�ش�أة ال�صحافة بها ،حيث من املعروف �أنها �شهدت �إن�شاء �أول
�صحيفة عربية يف فرتة ما بعد �صحف بونابرت وهي «الكوكب ال�شرقي» ل�سليم
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .23
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احلموي �سنة 1873م ،ثم ال�صحف احلكومية الأوىل من قبيل الوقائع و�صحف
اجلي�ش� ...إلخ ،و�سط زخم متتابع من �صحف وجمالت �أخرى �سرعان ما �أحدثت
يف جمموعها ،ومع وجود عدد من ال�شوام املرحتلني �إىل الإ�سكندرية  -من رواد
مزدهرا باملدينة ،وجده
ثقافيا
ال�صحافة والأدب ،ونظراء لهم م�صرينيً -
مناخا ًّ
ً
و�صبيا(((.
حممد فريد وجدي حوله عند ن�ش�أته طف ًال ًّ
ويف القاهرة �أحلقه �أبوه مبدر�سة ثانوية �شهرية هي (املدر�سة التوفيقية) ،ولكن
فريد ال�صغري مل يتجاوب مع نظم الدرا�سة فيها الختالفها عن املناهج واملقررات
وطرق التدري�س التي عاي�شها يف مدار�س الإ�سكندرية ،ويبدو �أن �أباه �أح�س �أن
ابنه ال ي�ستطيع متابعة درو�سه ب�شكل جيد ،فكان �أن بادر �إىل ا�ستح�ضار مدر�سني
خ�صو�صيني للتدري�س له يف املنزل .وكالعادة ،جاء قرار مفاجئ نقل مبوجبه الأب
�إىل من�صب �إداري رفيع جديد يف دمياط ،بعد بقاء الأ�سرة عامني يف القاهرة.
فا�ضطر فريد للتوقف عن الدرا�سة يف القاهرة� ،سواء يف التوفيقية الثانوية �أم من
خالل الدرو�س املنزلية اخلا�صة .وكان ذلك يف عام 1894م عندما كان فتانا قد
بلغ ال�ساد�سة ع�شرة(((.
((( انظر :عبد العليم القباين ،ن�ش�أة ال�صحافة العربية بالإ�سكندرية (1882-1873م) ،املكتبة الثقافية ،295
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1973 ،م� ،ص .10
((( انظر :حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص .26
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(د) وجدي يقرر احرتاف الكتابة وعدم موا�صلة التعليم النظامي

بحلول ذلك التاريخ �شاءت الأقدار �أن تنقطع �صلة فريد وجدي بالتعليم
مقررا ا�ستكمال كل ما
النظامي ،ومن جانبه هو �أح�س بزهده يف املزيد منهً ،
يحتاجه من علوم ومعارف وثقافة بالنهل املبا�شر واملتوا�صل وبطريقة مو�سوعية من
أي�ضا �شي ًئا �آخر
ومقررا � ً
جميع ما يتاح له من كتب ومو�سوعات وم�صادر للثقافة ،بل ً
خطريا لفتى يف مثل �سنه ،وهو �أن يكون عمله وحرفته وحياته كلها يف اجتاه واحد
ً
هو التفرغ للكتابة� ،سواء يف ال�صحف واملجالت �أو كم�ؤلف للكتب ،و�سواء بلغته
العربية �أو بالفرن�سية التي �أجادها ،و�أن تكون ر�سالته الأوىل ككاتب هي الدفاع
عن الإ�سالم يف وجه كل ما ُيوجه �إليه من اتهامات ،ويل�صق به من افرتاءات �أو
ت�شويه ،و�أن يكون له دور تنويري بني بني وطنه.
ويبدو �أن والده كان قبل ذلك يتطلع �إىل م�ستقبل �آخر لنجله هو �أن يتم
متاحا �آنذاك من تعليم عال� ،أو �أن يت�أهل بقدر الإمكان لي�صبح
تعليمه فيما كان ً
حكوميا مرموقًا مثله ،ولكنه  -فيما ترويه امل�صادر  -مل ي�ش�أ ال�ضغط على ابنه
موظ ًفا
ًّ
لإجباره على غري ما انتواه لنف�سه ،بعد �أن ر�أى الأب يف فريد من خمايل النجابة
ما يدل على موهبة حقيقية وا�ضحة ،ور�آه ي�شرع بالفعل يف الت�أليف والكتابة،
ووجد من الثناء عليه ما جعله ي�ؤمن مبا اختار االبن لنف�سه من طريق يف احلياة،
لدرجة �أن يقوم هذا الأب الفخور بابنه النابغة بتمويل �أوائل كتبه التي �أ�صدرها،
بعد فتى يافع ما بني ال�ساد�سة ع�شرة والع�شرين.
وهو ُ
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(هـ) هزة عقلية و�شك يف العقيدة

ونعود �إىل دمياط ،فنجد فتانا يتعر�ض لهزة نف�سية وعقلية � -إذا جاز
التعبري  -تقوده �إىل �شك يف العقيدة الدينية ،حيث كان ينهمك يف امل�شاركة يف
ال�صالون الأدبي والفكري الذي ن�ش�أ يف دار �أ�سرته عندما نقل الأب �إىل دمياط
يف من�صبه الكبري و�أقبل علماء املدينة يرحبون به بينهم ،ودمياط م�شهورة طوال
تاريخها الإ�سالمي بالذات وحتى م�شارف الع�صور احلديثة بعلمائها ومعاهدها
ون�شاط احلركة الفكرية وحركة الرتجمة بها ،ناهيك عن ن�شاطها ال�صناعي
والتجاري ،وهو ما يعود يف جانب كبري منه �إىل ميناء دمياط .وقد ظلت دمياط
منذ احلملة الفرن�سية وحتى ال�سنوات الأوىل من حكم حممد علي هي ثاين مدن
م�صر من حيث عدد ال�سكان بعد القاهرة ،وميناء م�صر الأول ترد �إليها معظم
التجارة ،وكانت تقوم بها الكثري من اخلانات والوكائل(((.
فقد حدث عندئذ �أنه كانت تدور �أثناء املجل�س مناق�شات يف م�سائل دينية،
وكان وجدي ال�شاب ال�صغري يجد فيها جماالت للت�سا�ؤل ،ولكنه الحظ �أن �أباه
مل يكن يرحب ب�أ�سئلته الكثرية واجلريئة املوجهة للح�ضور من العلماء والأدباء يف
م�سائل الدين بالذات .وب�صورة �أو ب�أخرى ،ا�ستنتج وجدي ح�سب تفكريه الغ�ض
يف تلك الفرتة احل�سا�سة من عمره ،والتي يكون فيها تفكري املراهق ونف�سيته
وم�شاعره �شديدة احل�سا�سية والتقلب �أنه البد �أن يكون الأ�سلوب الذي كُ تبت
((( انظر :جمال الدين ال�شيال ،جممل تاريخ دمياط ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط� ،1سنة 2000م� ،ص .61
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عقيما ،واملناهج التي تلقى بها ه�ؤالء العلماء معارفهم
به كتب الدين ومراجعه ً
الدينية مناهج غري جمدية ،ماداموا ال ي�ستطيعون �أن يجيبوه �إجابة عقلية �شافية
عما يحريه.
ويقول فريد وجدي وهو يق�ص علينا ما انتابه يف تلك الأيام« :ومن هنا
تزلزلت عقيدتي ،و�شرع ال�شك يت�سرب �إىل نف�سي؛ حتى �صرت ال �أرتاح �إىل ر�أي
واحد يت�ضمنه كتاب ،وال �أقت�صر على فكرة معينة يجتهد بع�ض العلماء يف �إثباتها
مبا �أدىل من قوة احلجة و�ساطع الربهان ،وجعلت �أتناول بالقراءة والدر�س جميع
الكتب الدينية والكونية واالجتماعية ،و�سائر ما يتعلق فيها بعلم النف�س ،و�أكببت
غزيرا ،وات�سع �أمامي نطاق احلياة ،وجال
على ذلك عدة �سنني ،فاكت�سبت ً
علما ً
نظري يف الكائنات جوالت �أفادتني فيما �أتناوله بالبحث والدر�س ،حتى �صرت
ال �أقتنع بفكرة دون �أن �أعنى بدر�سها ومتحي�صها ،معتم ًدا يف ذلك على جتاربي
الذهنية التي مرت بي .وقد �أفادين هذا ال�شك ا�ستقال ًال يف الفكر ،واعتما ًدا على
النف�س ،ورغبة يف ا�ستيعاب ما يقع بيدي من الكتب على اختالف �أنواعها ب�صرب
وجلد ،كما �أفادين دقة يف البحث حتى �أزال ال�شك عني ،وارتاحت نف�سي �إىل
عقيدة ثابتة»(((.
((( ارجع �إىل :طاهر الطناحي ،مقدمة كتاب الإ�سالم دين الهداية والإ�صالح ملحمد فريد وجدي ،دار الهالل،
�سل�سلة كتاب الهالل ،العدد ( ،140جمادى الآخرة 1382هـ /نوفمرب 1962م)� ،ص  9و  ،10والنقل هنا
عن :حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص .28
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(و) ن�شاط عام وبدء �صدور امل�ؤلفات والإ�صدارات ال�صحفية

مقررا االكتفاء مبا ح�صله من درا�سة منتظمة والبدء
كنا قد تركناه يف دمياطً ،
بالت�أليف ،ذلك �أنه مل يكد يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة ،حتى اعترب �أن هذه ال�سن هي
�سن البدء يف العمل للوطن «�ألي�ست هي ال�سن التي بد�أ فيه م�صطفى كامل
ال�شعور بواجبه نحو وطنه والعمل له؟»(((.
ونعرف من مقدمة كتابه «املدنية والإ�سالم» الذي �أ�صدره وهو يف الع�شرين
من عمره (1898م) ،وكان عنوانه �إذ ذاك «تطبيق الديانة الإ�سالمية على نوامي�س
املدنية»� ،أن فكرته كانت جتي�ش يف نف�سه قبل �صدور الكتاب ب�أربع �سنوات� ،أي
عندما كان يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمره ،وكان الباعث على ت�أليفه هو ما الحظه
من �صورة م�شوهة عن الإ�سالم وامل�سلمني لدى الأوروبيني من جراء ممار�سات
العوام وبدع الطرق ال�صوفية وغري ذلك ،فر�أى �أن �أول واجب عليه هو �أن ي�صحح
هذه ال�صورة ويقدم الإ�سالم على حقيقته �أمام الأوروبيني.
ولكن هذا الكتاب مل يكن �أول م�ؤلفاته ،بل �سبقه كتاب �ألفه وهو يف
ال�سابعة ع�شرة ،و�أ�سماه «الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان» .وننقل هنا عن �صديقه
ال�شامي ،ال�شيخ عبد القادر املغربي ،الذي زار دمياط �سنة 1898م ،وقال عن
وجدي« :فريد بك ابن وكيل حمافظة دمياط� ،شاب ذكي نبيه� ،أب�صر �أهل دمياط
((( حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص .30
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بحالة الإ�سالم والوقت ،وجهته مثلنا دينية ،يطالع الإحياء ،وله اعتناء بالفل�سفة،
�صغريا �سماه الفل�سفة احلقة �أهداين ن�سخة منه ،وهو الآن ي�ستعد لت�أليف
�ألف كتابًا ً
كتاب بالفرن�سية يف الديانة الإ�سالمية ويعر�ضه يف معر�ض باريز الآتي.(((»...
وكُ تيب «الفل�سفة احلقة» يقع يف نحو � 84صفحة ،مو�ضوعه بيان �أ�سرار
الوجود ،واحلكمة الكامنة يف كل وجه من وجوهه ،وقد �صنفه على عوامل الكون
الأربعة ،الإن�سان واحليوان والنبات واجلماد« .و�أكرب الظن �أن هذا الكتيب الذي
خرج �إىل النا�س يحمل ا�سم (حممد فريد جنل م�صطفى بك وجدي) قد �أثار يف
بيئة دمياط ويف الأو�ساط املت�صلة بهذه الأ�سرة غري قليل من الإعجاب ،وخا�صة
ل�صدوره عن �شاب نا�شئ مثله...ولكن �أ�صداءه مل تكد تتجاوز ذلك النطاق»(((.
ومل يطل مقام فريد وجدي بدمياط بعد �صدور كتابه «املدنية والإ�سالم»،
فما لبث �أن انتقلت �أ�سرته وهو معها �إىل ال�سوي�س؛ حيث ق�ضى معهم هناك �ست
مقرا له.
�سنوات حتى عام 1905م عندما قرر االنتقال �إىل القاهرة واتخاذها ًّ
�صحيفة «احلياة» :وملا كان مقتن ًعا ب�أهمية ال�صحافة ودورها يف ن�شر �أفكاره،
فقد �شرع وهو يف ال�سوي�س ،ومن خالل زيارات منتظمة للقاهرة ،يف �إ�صدار جملة
بعنوان «احلياة» وطبعها يف مطبعة �صديقه حممد ر�شيد ر�ضا «املنار» ،ولكن بغ�ض
النظر عن مكان طباعتها ،فمن الوا�ضح �أن مكان �صدورها وتوزيعها � -أو رمبا
((( املرجع ال�سابق� ،ص  31و .32
((( املرجع ال�سابق� ،ص .40
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على الأقل رخ�صتها ومقرها الرئي�سي  -كان هو مدينة ال�سوي�س ،حيث يدرجها
الفيكونت فيليب دي طرازي يف مرجعه ال�ضخم عن تاريخ ال�صحافة العربية ،وهو
املعروف بدقته املتناهية� ،ضمن ال�صحف ال�صادرة يف مدينة ال�سوي�س ،بخالف
مث ًال �صحيفتي الد�ستور والوجديات اللتني �أ�شار دي طرازي �إىل �أن وجدي
�أ�صدرهما من القاهرة.
وقد �صدر العدد الأول من «احلياة» يف (غرة �صفر 1317هـ 9 /يونيو 1899م)(((،
وكان مو�ضوعها الرئي�سي وق�ضيتها الأوىل هي مقاومة الإحلاد .وا�ستمرت ت�صدر
�شهريا حتى �أكتوبر 1900م ،دون �أن يعرف �أحد �سبب توقفها.
ًّ
ومل مينع توقف املجلة �صاحبها فريد وجدي من �أن يكتب مقاالته يف
�صحف �أخرى ،مثل :جريدة امل�ؤيد ،ومن مقاالته فيها ردوده على قا�سم �أمني
وكتابه «حترير املر�أة» ،ثم �شارك مبقاالت يف حملة الردود على ما كتبه امل�سيو هانوتو
وزير خارجية فرن�سا ال�سابق عن الإ�سالم.
بعد ذلك� ،أ�صدر فريد وجدي �سنة 1901م كتابًا بعنوان «احلديقة الفكرية
يف �إثبات وجود احل�ضرة الإلهية بالأدلة الطبيعية» ،وهو كما يظهر مو�ضوعه الأثري،
وق�ضيته الدائمة� ،أن يربهن على وجود اخلالق وعلى �صحة مقوالت الإ�سالم
باال�ستئنا�س بحقائق العلم و�أدلته.
((( انظر :فيليب دي طرازي ،مرجع �سابق ،ج� ،4ص .338
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مثمرا بالن�سبة له وملعاركه الفكرية ،فقد
ويبدو �أن عام 1901م كان عا ًما ً
أي�ضا �صدور كتابه «املر�أة امل�سلمة» ر ًّدا على كتاب قا�سم �أمني الثاين «املر�أة
�شهد � ً
اجلديدة» الذي �صدر  ،1900ونق�صد بالثاين ترتيبه من حيث كتبه اخلا�صة
زمنيا.
بق�ضية املر�أة ،ال من حيث ترتيب �أعماله ًّ
بعد ذلك ،احت�شد فريد وجدي مل�شروع متكامل يف �شكل كتاب كبري
ت�صدر �أجزا�ؤه تبا ًعا ،وهو �أمر كانت البيئة الثقافية يف ذلك العهد تتحمله ،وكان
القراء يعتادونه ،وكان له مزية توا�صل الكاتب مع قرائه ومعرفته بردود فعلهم،
حيث كانت بع�ض الكتب ت�صدر يف �أجزاء �أو مالزم �أو مالحق متتابعة مقابل
غالبا ،وهذا الكتاب هو «الإ�سالم يف ع�صر العلم» يف � 1400صفحة،
ا�شرتاكات ً
حيث بد�أ ب�إ�صدار مقدمته منفردة �سنة 1902م ،ثم �أ�صدر الكتاب الذي ي�ضم
�أربعة �أق�سام« ،مبحث الإن�سان» و «خامت النبيني» و «ما وراء املادة» ،والرابع «ردود
على ا�ستف�سارات القراء».
ورمبا من املهم �أال نرتك هذه املنا�سبة دون �أن ننبه الباحثني �إىل �أن هذه
الطريقة يف �إ�صدار الكتب على �شكل �أجزاء �أو مالحق يتتابع �صدورها مقابل
جدا  -تف�سر لنا ما يحدث
نادرا ًّ
حاليا �إال ً
ا�شرتاكات القراء  -وهي غري معروفة ًّ
�أحيانًا من تفاوت يف ذكر تواريخ ال�صدور �أو الطباعة لعدد من كتب وجدي� ،أو
حتى �آخرين ،يف ذلك الع�صر� ،إذ حتمل الأجزاء املطبوعة بال�ضرورة � -إذا ا�ستمر
ن�شر الكتاب الواحد على مدى عدة �سنوات  -عد ًدا من التواريخ!
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وما بني �أواخر دي�سمرب 1903م و�أوائل يناير 1904م� ،أ�صدر كتابًا يحمل
أي�ضا يف ف�صول �شهرية
عنوان «�صفوة العرفان يف تف�سري القر�آن» كان ي�صدر � ً
متتابعة .وقد طبعت مقدمته بنف�س العنوان منف�صلة ،بينما �صدر باقي الكتاب،
وهو تف�سري موجز للقر�آن الكرمي ،بعنوان «امل�صحف املف�سر» ،والذي حقق �شهرة
كبرية ،وطبعت منه طبعات كثرية.
بعد ذلك ،بد�أ فريد وجدي الكتابة يف �صحيفة «اللواء» التي كان ي�صدرها
الزعيم م�صطفى كامل ،وكان وجدي مو�ضع تقدير للزعيم؛ فا�ستكتبه جلريدته،
وت�آلف الرجالن ،وتكونت بينهما �صداقة .وبلغت مقاالت وجدي يف «اللواء»
نحوا من ع�شرين مق ً
اال(((.
ً
ولأ�سباب غري وا�ضحة ،فرتت عالقة الرجلني ،وانقطع وجدي عن الكتابة
أي�ضا بح ًثا بعنوان «الإ�سالم دين عام خالد»
يف «اللواء» ،ثم �ألف يف تلك الفرتة � ً
خم�ص�صا �أ�ص ًال للم�شاركة به يف م�ؤمتر للأديان كان من املزمع انعقاده يف
كان
ً
اليابان �سنة 1906م ،ولكن ذلك مل يتم ل�سبب �أو لآخر ،وهو ما زاد عليه ونقحه
لي�صبح يف وقت الحق من حياته كتابًا جدي ًدا ي�صدره �سنة 1933م.
أي�ضا ا�ست�أنف وجدي �إ�صدار جملة «احلياة» التي كانت
ويف عام 1906مً � ،
قد توقفت �سنة 1900م.
((( حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص .99
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وبعد عدة �سنوات ،توقفت من جديد ،عندما بد�أ وجدي يفكر يف حاجته
لإ�صدار �صحيفة يومية ،وهو احللم الذي تبلور يف �صدور �صحيفة «الد�ستور»
يف  16نوفمرب �سنة 1907م.
ويف مرحلة جملته «احلياة» ،كان من بني ما يكتبه فيها �أحيانًا «مقامات
خيالية ت�سمى بالوجديات».
ثم حدث يف حياة فريد وجدي تطور غريب يندر توقعه من كاتب غريه،
حيث ر�أى بعد كتابته �سل�سلة مقاالت انتقد فيها مناهج التعليم بالأزهر وعدم
كفايتها للطالب� ،أن يفتتح مدر�سة يقوم فيها بتدري�س معارف معينة يحتاجها
املتعلم الأزهري ،فكان �أن افتتح بالفعل مدر�سة خا�صة �سماها «مدر�سة العلوم
العالية» ،وحدد الغر�ض منها يف «تخريج فرقة من حملة العلوم الدينية يف املعارف
الع�صرية والفل�سفة احلديثة؛ ليكونوا على بينة من �أمر الدفاع الع�صري عن هذا
الدين احلنيف»((( ،وافتتحت هذه املدر�سة ،وبد�أت حما�ضراتها يف منت�صف
�سنة 1907م ح�سب تقدير الدكتور طه احلاجري ،وظلت مفتوحة على الأقل
حتى �آخر �شهر يونيو 1908م.
ويف عام 1907م ،الذي كان كما هو وا�ضح من الأعوام الرثية احلافلة
بالأحداث يف حياة فريد وجدي� ،صدر له كتاب بعنوان «كنز العلوم واللغة» ،وهو
((( املرجع ال�سابق� ،ص .130
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نواة مو�سوعته ال�ضخمة بعد ذلك «دائرة معارف القرن الع�شرين» ،وهو العنوان
املخت�صر الأكرث �شهرة ،و�إن كان عنوان املو�سوعة كام ًال يورد �أو ًال «القرن الرابع
ع�شر الهجري» ،ويرجح الدكتور احلاجري �أن يكون قد بد�أ �صدور الكتاب يف
اعتبارا من 1905م.
�أجزاء ً
كما �شهدت تلك الفرتة ردود فريد وجدي على اللورد كرومر والتقرير
الذي و�ضعه عن الأحوال يف م�صر �سنة 1906م((( ،وقال فيه �ضمن ما قال� :إن
ال�شريعة الإ�سالمية ال ت�صلح للتطبيق يف الع�صر احلديث.
�صحيفة «الد�ستور» :وبعد جتربته مع �صحيفة «احلياة» ،وكتابته مقاالت
كثرية على مدى عدة �سنوات يف عدد من �صحف ذلك الع�صر ال�شهرية،
كـ«اللواء» و«امل�ؤيد» وغريهما ،ر�أى فريد وجدي �أن الوقت قد جاء لكي ي�صدر
�صحيفته اليومية اخلا�صة ،وهنا ظهرت �صحيفة «الد�ستور» ،واختار لها هذا اال�سم؛
لأنه كان يعتقد �أن الد�ستور هو �أهم ما ك�سبته الأمة لنف�سها منذ �سنة 1879م ،و�أنه
�أ�سا�س كل رقي �سيا�سي.
وقد �صدر العدد الأول من «الد�ستور» يف ال�ساد�س ع�شر من نوفمرب 1907م،
«لتكون �إىل جانب جريدة اللواء� ،صوت الوطنية امل�صري الوا�ضح ال�صريح ول�سانها
((( راجع :تقرير عن املالية والإدارة واحلالة العمومية يف م�صر ويف ال�سودان �سنة 1906م ،رفعه جناب اللورد كرومر
قن�صل دولة �إنكلرتا اجلرنال ووكيلها ال�سيا�سي يف م�صر �إىل جناب ال�سر �إدورد جراي ناظر خارجيتها ،ترجم يف
�إدارة املقطم ،وطبع يف مطبعته �سنة 1907م.
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الذي ال ميالئ وال يداهن ،وال ي�سامل �أو يالين ،بعد �أن فرتت حما�سة امل�ؤيد،
وخفت �صوته يف مهاجمة املحتل ...وبعد �أن خاب رجاء الأمة يف بع�ض ال�صحف
الأخرى كالظاهر واملنرب»(((.
وجاء كثري من مقاالته يف الد�ستور يف �شكل �سال�سل يدور حلقات كل
منها يف مو�ضوع بعينه �أو بحث م�ستقل ،ك�سل�سلة مقاالته التي كتبها عقب وفاة
الزعيم م�صطفى كامل �سنة 1908م ،ومقاالته التي كتبها يف الرد على اللورد
كرومر والتي بلغت وحدها حوايل ع�شرين مق ً
اال �أو �أكرث.
وكان يف �صحيفته يتابع حركة الن�شر العلمي يف �أوروبا ،وين�شر ترجمات
لبع�ض الكتب التي ي�صدرها علماء ومفكرون �أوروبيون ،مثلما فعل مع كتاب
«الأكاذيب املتفق عليها يف مدنيتنا احلا�ضرة» من ت�أليف ماك�س نورداو ،ثم
ا�ستحدث يف �سنة 1908م بابًا ثاب ًتا بعنوان «حركة العلم والفل�سفة يف القرن
الع�شرين» .ويقول الدكتور احلاجري �إنه �أراد �أن ي�صبغ جريدته بال�صبغة العلمية،
فقد كان اجلانب العلمي �أبرز �صفات وجدي و�أهم مالمح �شخ�صيته ،و�أن من
�أظهر مكوناتها عنده �سعة الأفق ،وحرية الفكر ،وا�ستقالل الر�أي ،و�أن ذلك كله
انعك�س على «الد�ستور»(((.
((( انظر :حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص  ،158وفيليب دي طرازي،
مرجع �سابق ،اجلزء الرابع� ،ص .188
((( حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي حياته و�آثاره ،مرجع �سابق �ص .162

56

معتز �شكري

56

أي�ضا هي التي �شهدت بداية تعرف الأ�ستاذ العقاد على
وهذه الفرتة � ً
فريد وجدي وعمله معه يف حترير �صحيفة الد�ستور ،ومن خالل عمله بال�صحيفة
بد�أ تعرف العقاد على �سعد زغلول ،وكانت البداية اختالف العقاد مع
انتقادات وجهتها لزغلول �صحيفة اللواء الناطقة با�سم احلزب الوطني ،ومل ميانع
وجدي  -بالرغم من انتمائه هو نف�سه للحزب الوطني  -يف �أن يذهب العقاد
لإجراء حديث  -هو الأول من نوعه يف ال�صحافة امل�صرية يجريه �صحفي مع وزير
�أثناء وجوده يف من�صبه  -مع زغلول؛ لرد اعتباره يف وجه هذه االنتقادات ،وكان
ذلك �أواخر �سنة 1907م.
وب�سبب خالف ن�شب بني فريد وجدي وبع�ض مواقف وخطب م�صطفى
كامل ،وتعبري وجدي عن ر�أيه مبنتهى احلرية دون جماملة �أو مواربة �أو «ح�سابات»،
بد�أ كثري من �أع�ضاء احلزب الوطني املخل�صني مل�صطفى كامل والذين ال يقبلون
�أي نقد له ين�صرفون عن قراءة الد�ستور.
كما بد�أ بع�ض ال�شباب ممن كانوا يعاونونه يف حتريرها يف تركها ،فعرفت
ال�صحيفة التعرث والأزمات املالية ،وانف�صل كل ما بينها وبني احلزب الوطني بعد
�أن ف�ضل وجدي ا�ستقالله الفكري على �أي اعتبارات �أخرى.
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وكرثت الديون على وجدي ،ولكنه �أجرى اتفاقًا مع املكتبات ي�ضمن به
دفع كل مت�أخرات الأجور امل�ستحقة للمحررين والعاملني باجلريدة ،قبل �أن تغلق
«الد�ستور» �أبوابها بعد عمر ق�صري مل يتجاوز العامني!
ولكننا نفهم �أن الأزمة املالية «فاقمت» فقط من و�ضع «الد�ستور»� ،أما
ال�سبب الرئي�سي لإغالقها ،قبل �أن يفكر الأ�ستاذ وجدي يف �أن�شطة �أخرى �صحفية
وت�أليفية ،كان هو االختالف مع احلزب الوطني واخلروج عنه .و�إذن فهو حديث
دائما ونحن ن�ستعر�ض حياة وجدي ،فقد «�أدى تغري اخلريطة ال�سيا�سية
املبادئ ً
�إىل ا�ستقالة بع�ض �أع�ضاء احلزب (املعتدلني) املوالني للخديوي عبا�س الثاين �أو
للخليفة العثماين �أو خروجهم مثل حممد فريد وجدي �صاحب جريدة الد�ستور
الذي �أعلن يف جريدته عدد � 20إبريل 1909م �أن يف مقدمة �أ�سباب خروجه من
احلزب الوطني عداء احلزب للخديوي»(((.
ويقرر الأ�ستاذ حممد فريد وجدي اعتزال احلياة ال�سيا�سية ب�صخبها
تقريبا ،ليتفرغ ملا هو معد له �أ�ص ًال من عكوف
ومعاركها منذ عام 1910م ً
على القراءة والبحث والكتابة والت�أليف ،وبالذات دفا ًعا عن الإ�سالم وجالء
حلقيقة مبادئه و�شرائعه .و�سوف مت�ضي ال�سنون به بعد ذلك وهو يتابع الكتابة يف
ال�صحف وت�أليف الكتب و�إعادة �إ�صدار �صحفه وجمالته كلما �أمكنه ذلك ،مع
((( لوي�س عو�ض ،تاريخ الفكر امل�صري احلديث من ع�صر �إ�سماعيل �إىل ثورة  ،1919الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة� ،1983 ،ص  283و .294
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م�شاركته من وقت لآخر يف بع�ض ما كان يثار يف احلياة الفكرية والأدبية من ق�ضايا
دائما يف الأ�ضواء وال�شهرة ،وعكوفه على العمل الفكري
وم�ساجالت ،ومع زهده ً
والأدبي يف �صمت.
وفيما يلي بيان مبراحل �إ�صداراته ال�صحفية(((:
 جملة احلياة� :صدرت عام 1899م ،ثم توقفت ،1900وعادت لل�صدور
�سنة  ،1907 ،1906وتوقفت ،ثم عادت لل�صدور 1915 ،1914م.
 �صحيفة الد�ستور� :صدرت يف  16نوفمرب 1907م  -وتوقفت �سنة 1910م
 ثم �أعيدت 1922م ..وا�ستمرت ت�صدر كجريدة �أ�سبوعية حتىعام 1933م.
 جملة الوجديات� :صدرت عام 1922 – 1921م.
ولعل من �أهم املحطات يف م�سريته الت�أليفية والفكرية ،ون�شاطه ال�صحفي
خالل الفرتة ما بني 1910م ونهاية حياته يف 1954م� :صدور عمله املو�سوعي
بدءا من �سنة 1910م ،واتباعه للمذهب
ال�ضخم «دائرة معارف القرن الع�شرين» ً
اعتبارا من 1914م ،ثم �إ�صدار كتابه الكبري «على �أطالل
النباتي هو وزوجته ً
رئي�سا لتحرير جملة
املذهب املادي» يف ثالثة جملدات �سنة 1921م ،ثم اختياره ً
(((	�أنور اجلندي ،حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين ،مرجع �سابق� ،ص .190
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الأزهر �سنة  ،1933ووقوفه م�ؤي ًدا لل�شيخ املراغي يف ق�ضية ترجمة معاين القر�آن،
والتي ا�ستمرت معركتها ما بني  1932و 1936م.
و�سارت حياة العالمة الكبري  -رحمه اهلل  -على هذا النحو �إىل �أن وافته
املنية يف ( 3جمادى الآخرة 1373هـ 6 /فرباير 1954م).
 – 4قائمة مبؤلفاته املطبوعة

(((

قبل �أن نورد قائمة مل�ؤلفات الأ�ستاذ حممد فريد وجدي – والتي حاولنا �أن
ت�أتي من�ضبطة وكاملة �إىل �أق�صى درجة ممكنة بالرجوع للم�صادر املختلفة ،وترجيح
�أ�صح البيانات و�أدق التواريخ  -البد �أو ًال من الإ�شارة �إىل �أن هناك ترا ًثا �آخر هائ ًال
متناثرا فيما كتب من مقاالت بال�صحف واملجالت،
للأ�ستاذ حممد فريد وجديً ،
مما مل يجمع بعد يف �صورة كتب مطبوعة ،وهذه املقاالت ما زالت تنتظر من الباحثني
جزءا ال
جهو ًدا كبرية؛ لأنها ال تقل �أهمية عن كتبه املطبوعة ،باعتبارها ت�شكل ً
((( رجعنا �إىل عدة م�صادر ،مع املقارنة والتحقق من �صحة البيانات وترجيح الأكرث م�صداقية �أو �إجما ًعا ،وهذه
امل�صادر هي :كتب وكتابات احلاجري والبيومي واجلندي عن حياة الأ�ستاذ فريد وجدي و�أعماله ،مبا يف ذلك
ما جمع حدي ًثا يف كتب من بع�ض مقاالت وجدي ،والأطروحتان اجلامعيتان ال�سابق الإ�شارة �إليهما ،و�صفحة
خ�ص�صها رابط ببليو�إ�سالم – التابع ملوقع �إ�سالم �أون الين .نت  -لبع�ض �أعمال الأ�ستاذ وجدي ،وبع�ض
جانبا من اخللط �أو
ما ن�شر عن الأ�ستاذ من مقاالت وبحوث على �شبكة املعلومات الدولية ،ونو�ضح هنا �أن ً
وجانبا �آخر
االلتبا�س �أو االختالف بني امل�صادر يرجع �إىل عدم مراعاة �صدور عدة طبعات من الكتاب الواحدً ،
�إىل عادة �صدور الكتب يف ذلك الزمان يف �شكل مالزم �أو �أجزاء يتفاوت تاريخ �صدورها ،بينما يرجع جانب
ثالث �إىل �أخطاء وافتقار �إىل الدقة.
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يتجز�أ من م�شروعه الفكري ،وجتليات �شديدة الأهمية لتطور م�سريته الفكرية،
ويت�ضح لنا �أن ما مت جمعه من تلك املقاالت ،كاجلهد الذي قام به الدكتور حممد
رجب البيومي والأ�ستاذ طاهر الطناحي ،على �سبيل املثال ،وعلى كرثته و�أهميته
قا�صرا عن الإحاطة
وا�ستحقاقه للثناء ،مل يكن
ً
م�ستق�صيا و�شامالً ،ولذلك يظل ً
بالكثري الذي مل يجمع بعد:
1- 1الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان (1313هـ1896 /م) ،مطبعة عبد
الرازق.
2- 2تطبيق الديانة الإ�سالمية على النوامي�س املدنية (1316هـ1898 /م)،
املطبعة العثمانية ،ثم تغري عنوانه �إىل :املدنية والإ�سالم (1322هـ1904 /م)،
مطبعة هندية.
3- 3احلديقة الفكرية يف �إثبات وجود اهلل بالرباهني الطبيعية (1318هـ1901 /م)،
مطبعة الرتقي.
4- 4الرد على هانوتو ،ط 1318هـ.
5- 5املر�أة امل�سلمة ،مطبعة الرتقي �شارع عبد العزيز مب�صر ،الطبعة الأوىل
(1319هـ1901 /م) ،الطبعة الثانية (1905م) ،الطبعة الثالثة
(1920م) ،مطبعة هندية.
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6- 6الإ�سالم يف ع�صر العلم (1320هـ1903 /م) جزء �أول مبطبعة الرتقي،
جزء � 2صدر (1905م) ،مطبعة ال�شعب.
7- 7كنز العلوم واللغة (1322هـ1905 /م) والطبعة الثانية (1916م)،
مطبعة الواعظ.
�8- 8صفوة العرفان يف تف�سري القر�آن ومقدمة ،طبع حجر ،م�صر1323( ،هـ1905/م)،
وطبع با�سم «امل�صحف املف�سر» (1925م) (مطبعة دائرة معارف القرن
الع�شرين) ،مت طبعه مبطابع ال�شعب �سنة (1377هـ).
9- 9اللورد كرومر والإ�سالم� ،صدر �سنة (1907م) ،مطبعة الواعظ.
10-10ر�سالة� :سفري الإ�سالم �إىل �سائر الأقوام ،ن�شرها 1323هـ1907 /م.
11-11دائرة معارف القرن الرابع ع�شر والع�شرين امليالدي (طبعة �أوىل
1918-1910م) وطبعة ثانية ( 1923ع�شرة �أجزاء).
12-12الوجديات :مقاالت خيالية يف �سبيل الدين واللغة والوطنية
(1328هـ1911 /م) ،مطبعة الواعظ ،الطبعة الثانية (1928م).
13-13جمموعة الر�سائل الفل�سفية (الر�سالة الأوىل) (1333هـ1916 /م)،
والروحية).
(يف معرتك الفل�سفتني املادية ُّ
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14-14كتاب املعلمني (منهج الدرا�سة لوزارة املعارف) (1335هـ1918 /م)،
مطبعة دائرة املعارف.
15-15على �أطالل املذهب املادي( ،مطبعة دائرة املعارف)1921 ،م ،ثالثة
�أجزاء.
16-16د�ستور التغذي1921 ،م.
17-17نقد كتاب ال�شعر اجلاهلي1926 ،م ،مطبعة دائرة معارف القرن
الع�شرين.
18-18الإ�سالم دين عام خالد1932 ،م ،مطبعة دائرة املعارف ،و�أعادت
(دار الهالل) طبعه �سنة 1962م ،حتت ا�سم( :الإ�سالم :دين الهداية
والإ�صالح) ،بتحقيق وتقدمي الأ�ستاذ طاهر الطناحي (1902هـ/
1967م).
19-19الأدلة العلمية يف جواز ترجمة القر�آن1936 ،م ،مطبعة الرغائب.
20-20مهمة الإ�سالم يف العامل� :سل�سلة مقاالت هادفة ،جمع ومراجعة
وتقدمي د .حممد رجب البيومي1989 ،م.
21-21ال�سرية املحمدية حتت �ضوء العلم والفل�سفة( ،كتبه امل�ؤلف يف حياته يف
�شكل ف�صول ومقاالت بنف�س العنوان ،ولكنه مل ي�صدر يف حياته يف
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�شكل كتاب ،بل هو مما �صدر الح ًقا) ،جمع ومراجعة وتقدمي د .حممد
رجب البيومي ،الدار امل�صرية اللبنانية ،الطبعة الأوىل (1413هـ/
1993م).
22-22ف�صول من �سرية الر�سول  ،جمع ومراجعة وتقدمي د .حممد رجب
البيومي ،الدار امل�صرية اللبنانية ،الطبعة الأوىل (�شوال 1417هـ/
مار�س 1997م).
23-23مناق�شات وردود ،جمع ومراجعة وتقدمي د .حممد رجب البيومي،
الدار امل�صرية اللبنانية ،الطبعة الأوىل (1415هـ1994 /م).
24-24من معامل الإ�سالم ،جمع ومراجعة وتقدمي د .حممد رجب البيومي،
الدار امل�صرية اللبنانية ،الطبعة الأوىل1414( ،هـ1994 /م).
25-25الإ�سالم وحترير الفكر الإن�ساين :بحوث ودرا�سات يف الدين واحلياة،
جمع ومراجعة وتقدمي د .حممد رجب البيومي ،الدار امل�صرية اللبنانية،
الطبعة الأوىل (1427هـ2006 /م).
26-26امل�ستقبل للإ�سالم ،بريوت ،دار الكاتب العربي ،دون ذكر التاريخ
(ذكره الدكتور زكي امليالد ،والأرجح �أنه مما جمع و�صدر الح ًقا).
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 – 5املشروع الفكري حملمد فريد وجدي
�أ -مالمح مدر�سته من حيث ال�شكل واملنهج

 ي�شكل حممد فريد وجدي يف ر�أينا مدر�سة م�ستقلة يف الفكر
الإ�سالمي احلديث ،من حيث الإطار ال�شكلي واملنهجي العام،
فهو يت�سم باملالمح التالية:
 مو�سوعية الت�أليف واالهتمامات.
 الرتكيز يف امل�شروع الفكري على ق�ضية فكرية واحدة ذات
خطوط عري�ضة.
 توظيف الإمكانيات الثقافية والإعالمية والوظيفية املتاحة
ل�صاحب امل�شروع خلدمة م�شروعه الفكري.
 توازن الأ�صالة واملعا�صرة يف منوذج نادر.
 ات�ساق الفكر وعدم التناق�ض �أو الف�صام �أو التعر�ض لطفرات،
ولكن بارتقاء طبيعي ومنطقي ومربر ،يف ن�ضج الأفكار والتعاطي
الإيجابي مع متغريات الواقع.
و«متويليا» �إذا
وفكريا ،بل
إن�سانيا
و�سيا�سيا ًّ
ًّ
ًّ
 ا�ستقالل التوجه متا ًماًّ � ،
جاز التعبري.
 �أق�صى درجات الت�سامح يف اخلطاب.
 متاثل القيم املعلنة مع احلياة اخلا�صة.
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ب -من حيث ال�سياق املو�ضوعي العام

 االقتناع الذاتي التام  -و�إقناع الآخرين بالتايل بالإ�سالم كن�سق
فكري قادر على التعاطي مع جميع م�شكالت احلياة ،وم�ؤهل
مبفرده  -من خالل قيمه و�أ�س�سه العامة و�أفكاره االعتقادية
وتطبيقاته الت�شريعية والعملية والأخالقية  -حلل �إ�شكالية
علميا وواقع الغرب املتقدم.
ال�صراع بني واقع ال�شرق املتخلف ًّ
 خماطبة الغرب لإعادة �شرح الإ�سالم ،ونف�ض الغبار الذي حلق
به و�سوء الفهم الذي غلف تعامل الغرب الأوروبي معه.
 تناول �أ�سباب التخلف ونقاط ال�ضعف الداخلي للم�سلمني
ملعاجلتها و�إ�صالحها.
 حماولة و�ضع نظرية تثبت �صالحية الإ�سالم للحياة املعا�صرة
بكل جوانبها ،وبالرغم من كل التحديات التي متثلها.
الروحي وتفنيد �أ�س�س املادية واملذهب
 االنت�صار ملا �أ�سماه املذهب ُّ
املادي.
 حماربة البدع واخلرافات وال�سلوكيات اخلاطئة والناجمة عن
فقرا ،من
تف�شي الأمية واجلهل ،وال�سيما بني الطبقات الأكرث ً
قبيل املمار�سات ال�صوفية ال�شعبية ،وكثري من عادات العوام
وتقاليدهم وقيمهم.
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ج� -أهم املالمح ور�ؤو�س املو�ضوعات لق�ضايا امل�شروع الفكري ملحمد
فريد وجدي

جرى العرف بني الباحثني والنقاد وم�ؤرخي الأدب والفكر املعا�صرين
على ا�ستخدام عبارة «امل�شروع الفكري» للداللة على جمموع الأفكار واملبادئ
والق�ضايا التي تبناها وناق�شها ،واهتم بها املفكر �أو الكاتب �أو الباحث ،خالل
م�سرية حياته وعلى مدى املحطات املهمة وذات املغزى مل�ؤلفاته �أو كتاباته عمو ًما،
وهو ما ي�شي يف الغالب � -أو على الأقل كافرتا�ض يو�ضع لالختبار العلمي  -بخط
واحد �أو ن�سق واحد ،ولو يف العموميات ،ينتظم تلك الكتابات جميعها.
وبتطبيق ذلك على الأ�ستاذ حممد فريد وجدي ،ال منلك �إال �أن نلحظ يف
البداية:
كبريا من التنوع من حيث املو�ضوع �أو الق�ضية.
 ً
قدرا ً
 غزارة الإنتاج الأدبي والفكري ت�ألي ًفا وترجمة.
 ات�سا ًعا للنطاق الزمني لذلك الإنتاج ،حيث ا�ستمر على مدى
قرابة �ستني عا ًما.
 تعد ًدا يف �أوعية الكتابة �إذا جاز التعبري من حيث ال�شكل
الت�أليفي ،ما بني فكر و�إبداع ،وما بني �أن تكون كتابة يحت�شد لها
ابتداء لطرح ق�ضية ما� ،أو �أن تكون ردود فعل يديل فيها بدلوه
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يف �سياق معركة فكرية �أو �سجال عام ،وتعد ًدا يف نوافذ الن�شر ما
بني كتب ومو�سوعات ومعاجم ومقامات� ،أو مقاالت من�شورة يف
�صحف وجمالت.
وللحيلولة دون تكرار ما �سبق ذكره ومناق�شة تف�صيالته يف موا�ضع �سابقة
من بحثنا هذا ،ال نعيد �سرد امل�ؤلفات والكتابات ،ولكن ن�شري �إىل �أنها كانت
جميعها �صدى للق�ضايا الفكرية التي ت�صدى لها وحتم�س لبيان وجهة نظره فيها،
من قبيل الهجوم الكا�سح الذي �شنه على الفل�سفة املادية لبيان تهافتها ،وتفنيد
حجج الدكتور طه ح�سني يف كتابه عن ال�شعر اجلاهلي ،وكذلك معا�ضدته مل�شروع
ترجمة معاين القر�آن الذي �أعلنه ودعا �إليه ال�شيخ حممد م�صطفى املراغي،
ناهيك عما �سبق �أن �أ�شرنا �إليه من ت�صدي وجدي لق�ضية املر�أة ر ًّدا على قا�سم
�أمني ،كل ذلك بالطبع ،عالوة على ق�ضايا عديدة تتعلق مبغالطات امل�ست�شرقني
وافرتاءاتهم عن الإ�سالم ،مثلما يتجلى يف ردوده للعديد منهم ،مثل :هانوتو،
وكرومر ،وغريهما.
و�سوف نتعر�ض لق�ضية املدنية يف الق�سم الثاين من الدرا�سة ،الذي يتعر�ض
لكتاب «املدنية والإ�سالم».
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الق�سم الثاين :كتاب «املدنية والإ�سالم» ..درا�سة وحتليل
�أو ًال :م�صادر بحثية حول الكتاب

بعد �أن ا�ستعر�ضنا يف الق�سم ال�سابق كل ما يتعلق بالأ�ستاذ حممد فريد
وجدي يف الإطار العام حلياته و�آثاره وجماالت ريادته وم�شروعه الفكري ب�شكل
عام ،نتعر�ض هنا حتدي ًدا لكتابه مو�ضع الدرا�سة «املدنية والإ�سالم» ،ونبد�أ بالإ�شارة
�إىل �أن ثمة م�صادر مهمة تناولت قيمته الفكرية ،من �أبرزها:
 تقريظ ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا للكتاب يف «املنار» ،ويعقوب �صروف
يف «املقتطف» ،وجرجي زيدان يف «الهالل» وغريهم ،فيما ي�شري �إىل �أن
الكتاب لقي حفاوة واهتما ًما على �صفحات �أكرب �صحف ذلك الع�صر
وجمالته ،وب�أقالم كبار الكتاب ،وبعد �صدوره مبا�شرة.
 وما كتبه امل�ست�شرق ت�شارلز �آدامز يف كتابه «الإ�سالم والتجديد يف م�صر»
عن وجدي وكتابه ،وهو ما ترجم ون�شر بالعربية يف �أوا�سط الثالثينيات.
 وما كتبه مث ًال يف العقود الأخرية يف حتليل الدور النه�ضوي لوجدي
عمو ًما ،وحتليل طرحه اخلا�ص بق�ضية املدنية يف كتابه ،باحث كبري
ك�ألربت حوراين يف كتابه ال�شهري وامل�شار �إليه �ساب ًقا ،والذي ترجم
بعنوان «الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة».
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وباحث كبري �آخر وهو الدكتور فهمي جدعان يف كتابه املهم «�أ�س�س
التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث».
ثم ورقة بحثية حديثة ومهمة بعنوان «الإ�سالم واملدنية :تقدم وتراجع
فكرة املدنية يف مرحلتي الفكر الإ�سالمي احلديث واملعا�صر» للباحث
الأ�ستاذ زكي امليالد ،قدمها �إىل م�ؤمتر اجتاهات التجديد والإ�صالح يف
الفكر الإ�سالمي احلديث مبكتبة الإ�سكندرية ( 21 -19يناير ،)2009
وتعر�ض فيها بالذات للكتاب احلايل «املدنية والإ�سالم».
وما كتبه م�ؤرخو حياة وجدي و�أعماله ،و�أبرزهم بالطبع الدكتور طه
احلاجري والدكتور رجب البيومي والأ�ستاذ �أنور اجلندي� ،ضمن
تقييمهم لأهم �آثار وجدي.
وما جاء فيما �أورده باحثان باللغة الإجنليزية ،هما Mansoor Moaddel
و  Kamran Talattofيف كتاب من حتريرهما ن�شر يف  2002عما �سمياه
«�سجاالت التجديديني والأ�صوليني يف الإ�سالم» ،حيث خ�ص�صا ف�ص ًال
لن�صو�ص مرتجمة �إىل الإجنليزية من كتاب الأ�ستاذ وجدي عن املدنية
والإ�سالم ،وما تناوله من�صور معدل وحده يف بحث �آخر خا�ص به عما
�أ�سماه التعددية اال�ستطرادية والتجديد الإ�سالمي.
ثم �شذرات �أخرى هنا وهناك.
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وبا�ستثناء ما ذكرناه ،مل جند الأ�صداء التي كان ي�ستحقها هذا الكتاب ،ولعل
من �أ�سباب ذلك عدم �صدور طبعات جديدة من الكتاب  -ح�سب علمنا  -منذ
تقريبا ،وهو ما ي�شي بتعر�ض الكتاب ل�صمت مطبق على مدى �أكرث
الثالثينيات ً
من �سبعني عا ًما.
ومع ذلك ،فمن الواجب علينا �أن نقول �إنه قبل �أن يقدر لطبعتنا هذه �أن
ؤخرا وقبل اكتمال كتابة بحثنا هذا،
ترى النور ،بادرت هيئة ق�صور الثقافة مب�صر م� ً
يف حالة من حاالت توارد اخلواطر ،بتبديد هذا ال�صمت ،و�أ�صدرت � -أثناء �إعداد
هذا التقدمي  -طبعة جديدة من كتاب «املدنية والإ�سالم» ،يف �سل�سلة (ذاكرة الكتابة)،
مبقدمة خمت�صرة بقلم الأ�ستاذ حامد �أنور ،وهي م�صورة من طبعة �سنة 1933م ،والتي
كانت فيما نعلم �آخر طبعة للكتاب �صدرت يف حياة امل�ؤلف التي انتهت �سنة 1954م.
ثانيا :ق�صة الكتاب والدافع لت�أليفه
ً

حكى الأ�ستاذ فريد وجدي نف�سه ق�صة ت�أليف هذا الكتاب يف فاحتة الطبعة
الأوىل ال�صادرة يف 1898م ،وبد�أها بعدة �أفكار ذكر �أنها كانت جتي�ش يف نف�سه
قبل �سنوات ودفعته لت�أليف الكتاب .وخال�صتها �أن العالقة بني ال�شرق والغرب
و�صلت يف اجلزء الأخري من القرن التا�سع ع�شر �إىل درجة مل ي�سبق لها مثيل فى
التاريخ من حيث ت�شابك م�صالح الطرفني ،مما يوجب �أن يتعارف الفريقان تعارفًا
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دائما ا�ضطرام نريان ال�شقاق بينهما؛
ميحو ما �سبق من التناكر الذي كانت نتائجه ً
مما يدعو �إىل التقاطع املنايف ملطالب املدنية امل�ستقبلة.
وقال �إنه البد من تفهيم الأوروبيني حقيقة الدين الإ�سالمي وماهيته
و�إثبات �أنه �ضامن للإن�سان نيل ال�سعادتني ،وكافل له راحة احلياتني .و�أما وجه
�ضروريا ال منا�ص منه فهو «�أن الغربيني �أ�صبحوا بجدهم ون�شاطهم
كون ذلك
ًّ
�أ�صحاب ال�سلطان والنفوذ على معظم العامل الإ�سالمي ،وما داموا جاهلني
بحقيقة الإ�سالم ومعتقدين ما يهذي به بع�ض كتابهم �ضده ،ف�إنهم ال ي�ستطيعون
م�ضنيا ملداركهم،
�أن يروا يف ديانة حمكوميهم �إال عب ًئا ثقي ًال على عقولهم ،وحم ًال ً
فال يقرونهم عليه �إال احرتا ًما لعواطفهم فقط ،راجني من العلوم الع�صرية واملعارف
الطبيعية القيام بتهذيبه يف امل�ستقبل».
عذرا يف ت�صديق التهم �ضد الإ�سالم وامل�سلمني
وي�ضيف �أن للأوروبيني ً
ماداموا ال يرون �أمام �أعينهم من مظاهر الدين �إال البدع التي اخرتعها �صغار
العقول وقبلها منهم العامة ،وزادوا عليها �أ�شك ً
اال من الأوهام والأ�ضاليل تنفر منها
الطباع الب�شرية ،وتنايف �أ�صول املدنية .ويقول« :كيف نرجو �أن يفهم الأوروبيون
حقيقة ديننا ،و�أنه املالك الوحيد لل�سعادات كلها حالة كونهم ال يعرفون من دين
الإ�سالم �إال ما يرونه �أمام �أعينهم كل يوم مثل ال�صياح يف الطرقات خلف الطبول
وحتت الرايات ،ومثل اقرتاف �أ�شد املنكرات املنافية للأدب والعقل يف املوالد
التي تقام يف كثري من نقط القطر امل�صري ،ومثل االجتماع �إىل حلقات كبرية
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على مر�أى وم�سمع من �ألوف املتفرجني وال�صياح ال�شديد بالذكر مع التمايل ميي ًنا
وي�سارا �إىل غري ذلك مما لو �أردنا ذكره لطال بنا الكالم وخرجنا عن املقام ،فهل
ً
واحلالة هذه ن�ستطيع �أن ننكر على من يعيب ديننا �أن يل�صق به �شائنات التهم؟».
فالبد من وجهة نظره من «تفهيم العامل �أجمع �أن الدين الإ�سالمي ف�ض ًال
عن كونه بري ًئا من الأ�ضاليل التي ين�سبها �إليه بع�ض الكتبة ومنز ًها عما يفعله
العامة على مر�أى من املتفرجني ف�إنه نامو�س ال�سعادة احلقيقية ،ومالك املدنية
ال�صادقة ،حتى ينبعثوا �إىل احرتامه وحمبته كما يحرتمه ويحبه بع�ض الفال�سفة
الكبار الذين در�سوه واعتقدوه :هذا الواجب يلقى على عاتق �أبناء هذه امللة
الذين �أ�سعدهم اجلد بتعلم اللغات الأجنبية».
ثم يقول الأ�ستاذ وجدي« :هذه الأفكار كانت جتي�ش يف �صدري منذ �أربع
�سنوات و�أنا �إذ ذاك يف �سن البدء يف العمل للوطن ،فلم �أر �أف�ضل خلدمته من
هذه الوجهة؛ فثابرت من حينها بهمة ال تعرف امللل على در�س ما ي�ؤهلني �إىل
فهم حقيقة الإ�سالم حتى �آن�ست من نف�سي بع�ض القوة على القيام ببع�ض هذا
الواجب الأقد�س .فابتد�أت �أعمايل بت�أليف كتاب باللغة الفرن�ساوية نفيت فيه
عن الإ�سالم كل تهمة �أل�صقها به املفرتون ،و�أثبت الأدلة احل�سية وباال�ستناد على
َالبدا ِئه العلمية �أنه روح املدنية احلقيقية ،وعني �أمنية النف�س الب�شرية ،ونهاية ما
ترمي �إليه القوة العقلية ،و�أن كل رقي يح�صل يف العامل الإن�ساين لي�س هو �إال
تقربًا �إىل الديانة املحمدية .ومل �أكد �أنتهي من ت�أليفه حتى بعثتني نف�سي �إىل
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ترجمته �إىل لغتنا العربية ال�شريفة؛ لكي �أكون قد قمت ببع�ض الواجبني املطلوبني
يف �آن واحد».
و�أو�ضح وجدي �أنه بكتابه هذا ي�سعى لإثبات �أن امل�سلمني �أ�ضا�ؤوا للب�شرية
�أنوار املدنية ،و�أ�س�سوا �أركان العدل والإن�سانية يف جميع �أرجاء الكرة الأر�ضية،
و�سادوا �أغلب ممالكها ب�أف�ضل �أنواع ال�سلطة االعتدالية .وباجلملة �صارت دولتهم
دولة العامل ب�أ�سره ،بينما كان غريهم يهيم يف وديان اجلهالة ،وي�ضرب يف ليالء
ال�ضاللة .و�أنه من امل�ستحيل �أن يكون ذلك التطور الغريب الذي دخلت فيه �أمة
العرب يف �سنني قالئل ،بعد �أن كان قد م�ضى عليها ب�ضعة �آالف عام وهي كما
هي مل ترتق عما كانت عليه ِق ْيد �شرب ،قد حدث كله بدون قواعد حمكمة و�أ�س�س
ممدينة.
فهو يف كتابه كما نرى ي�سعى للربهنة على �أن يف الإ�سالم نف�سه من قواعد
املدنية ما لو اتبعته الب�شرية حلققت التقدم الكامل وال�سعادة املطلقة.
ثالثًا :عر�ض للكتاب و�أهم �أطروحاته الفكرية

يبد�أ الكتاب ،يف طبعته ال�صادرة عام (1933م)  -وهي الأخرية ح�سب
علمنا يف حياة امل�ؤلف  -بعدة (فواحت) كما �سماها امل�ؤلف ،وهي للطبعات الثالث
عو�ضا عن �أن ي�سميها
الأوىل منه .ويت�ضح لنا �سبب تلك الت�سمية حتدي ًداً ،
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(مقدمات) ،وهو جتنب اخللط بينها وبني ما كتبه يف �صلب الكتاب بعد هذه
الفواحت بعنوان (مقدمات).
بعد هذه الفواحت ،يبد�أ الكتاب بعدة ف�صول ق�صرية حتت عنوان (مقدمات)،
ي�ضعها حتت عناوين (الإن�سان) ،و(تكاليف احلياة) ،و(الدين والعلم) ،لكي تكون
متهي ًدا حلديثه الالحق عن الإ�سالم ثم عن املدنية.
ونالحظ �أن امل�ؤلف مل يوزع حمتويات كتابه على (ف�صول) تقليدية على
ترقيما ،وال هو
عادة امل�ؤلفني ،فال هو �سمى فقرات كتابه «ف�صو ًال» ،وال هو و�ضع لها ً
فهر�سا يف بدايته �أو نهايته.
بد�أ كل مو�ضوع يف �صفحة م�ستقلة ،وال و�ضع للكتاب ً
يف (مقدمات) ،حتدث فريد وجدي عما �أ�سماه فكرة عامة عن حالة
الإن�سان وتكاليف احلياة ونوامي�س الرقي والت�أخر ،وكذلك عن اخلالف النا�شئ
من زمن مديد بني العلم والدين حتى يكون القارئ قد ح�صل على فكرة جيدة
ملا �سيذكره امل�ؤلف بعد ذلك عن �أن الإ�سالم هو روح املدنية احلقة ،و�أن ال مدنية
�إال به �أو ببع�ض ن�صو�صه.
ويقول وجدي« :وليغفر يل القراء الكرام كرثة ا�ست�شهادي ب�أقوال علماء
�أوروبا ف�إين مل �أق�صد بذلك �أن �أ�ستدل بكالمهم على �صدق الدين ..بل ق�صدي
�أن �أبرهن على �أن كل النوامي�س املمدينة التي �سادت على �أوروبا يف القرون
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الأخرية فنقلتها من الظلمة �إىل النور لي�ست بالن�سبة لنوامي�س الإ�سالم �إال
ك�شعاع من �شم�س �أو قطرة من بحر»(((.
يف ف�صل (الإن�سان) ،يدعو وجدي القارئ لأن يت�أمل معه الطبيعة الغريبة
للإن�سان الذي يتفرد عن جميع الكائنات التي توجد من حوله ،بخ�صائ�ص معينة
هي التي �أهلته لل�سيطرة على الكون من حوله .وي�ستنكر �أن يكون الإن�سان هو
ذلك الكائن ال�ضعيف الذي متكن بالرغم من �ضعفه الظاهري بالبقاء و�سط كل
عوامل الهالك واخلطورة من مناخ قا�س ووحو�ش مفرت�سة ،وي�ستنتج �أن بداخله
معنى �أكرث عم ًقا للإن�سانية وهو «بحر ال يدرك غوره م�سبار العقول» .ويتحدث
عن املخرتعات التي تو�صل �إليها الإن�سان ،والتي مل يكن �أحد يتوهم �أن ذلك
املخلوق اله�ش ال�ضعيف قادر عليها .كما ي�ضرب �أمثلة للتفاوت بني �شخ�صيات
بني الإن�سان ،ما بني عامل وجاهل ،ون�شيط وخامل ،و�شجاع وجبان ،وهكذا.
ثم ي�ستعر�ض بع�ض التعريفات اخلا�صة بالتفرقة بني الإن�سان واحليوان،
ويرف�ض مقولة �أر�سطو ب�أن الفارق بني الإن�سان واحليوان هو النطق ،وال يرى ما
ر�آه فال�سفة العرب من �أنه التفكر بالقوة ،وال ما �أرجعه كاتب فرن�سي �إىل التدين،
بل يرى �أن الفارق هو قبول الإن�سان للرتقي العقلي والأخالقي �إىل ما ال نهاية
عك�س احليوان.
((( حممد فريد وجدي ،املدنية والإ�سالم ,الطبعة احلالية� ,ص 17و .18
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وي�شري �إىل �أن الإن�سان ال يقف وحده يف هذا الكون ،بل خلقه خالق حكيم
كان من �سنته �أن ير�سل �أنبياء يوحي �إليهم بالطريقة املالئمة لع�صورهم ،والتي لو
انتهجها الإن�سان لو�صل �إىل �سعادته من �أقرب الطرق ،وكان �أتباع كل نبي ينقلون
النوع الإن�ساين من حالة �إىل �أرقى منها ،وهكذا.
ثم يتحدث يف ف�صل (تكاليف احلياة) عن عوامل ثالثة �سلطت على
الإن�سان ،هي الطبيعة ونف�س الإن�سان وبنو نوعه .ولكنه ي�ستدرك فيقول� :إن
اهلل تعاىل منحه من املواهب ما ي�ستطيع به �أن يتغلب عليها ،و�أنه و�ضع يف نف�س
الإن�سان مع مداركه الطليقة من كل القيود موانع ت�صدها لرتدعها عن الإفراط،
ودوافع �أخرى تردعه عن التفريط.
ويرى �أن قوام �أعمال الأفراد هي عدم الغفلة عن احلق ،ومعرفة قواعد
العدل ،واحرتام النوع الإن�ساين بكامله.
وفيما يتعلق بالدين والعلم ،يلفت وجدي الأنظار �إىل �أن ما �أ�سماه (املنابذة)
بني رجال الدين ورجال العلم لي�ست بقريبة العهد ،بل تعود �إىل �أزمان بعيدة
كثريا من فال�سفة الأمم حكم عليهم بالإعدام بال�سم �أو احلديد
ًّ
جدا ،وي�شري �إىل �أن ً
�أو النريان ملح�ض كونهم قاموا ينريون عقول مواطنيهم من الأوهام التي حتط ب�ش�أن
العقل .وي�ستعر�ض مناذج من �أقوال فال�سفة معا�صرين للربهنة على مناو�أة علماء
�أوروبا للأديان املوجودة .وينعى على بع�ضهم تعميم حكمه ال�سلبي على الأديان
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جمي ًعا مبا فيها الإ�سالم مع �أنهم مل يدر�سوا الإ�سالم؛ لأنه لو در�س �أي منهم
�سطحيا لتحقق قبل كل �شيء �أنه لي�س
در�سا
الإ�سالم كما يقول وجدي« :ولو ً
ًّ
فيه �أ�س�س تناق�ض العلم كما يتهم به �سائرها»(((.
وحتت عنوان (ما هو الإ�سالم؟) ،يقول�« :إنا نقول بتمام احلرية وكمال
اال�ستقالل والعلم ن�صرينا والعقل ظهرينا� ،إن الإ�سالم هو �سنام الكمال الأعلى
الذي ُخلق الإن�سان و�أُعد للرقي �إليه ...بل ..هو �أمنية النف�س الب�شرية ...و�أ�سمى
نقطة لكمالها»(((.
ونلحظ هنا �أنه مع احت�شاد امل�ؤلف الح ًقا ل�سرد حججه العقلية ومقدماته
املنطقية وا�ست�شهاداته الن�صو�صية والتاريخية للربهنة على �صحة �أطروحته الفكرية
يف الكتاب ،ف�إنه يف هذه الأجزاء الأوىل من الكتاب ي�سرت�سل فيما ميكن ت�سميته
«ثرثرة» لفظية بحتة ميتدح فيها الإ�سالم بطريقة بالغية �إن�شائية دون �أن ي�شرع من
فوره يف املناق�شة العقلية �أو املحاججة الفكرية �أو الطرح العلمي البحت واملركز
للق�ضية .وهذا يدعو ،من ناحية ،ل�شيء من الده�شة حيال احلقيقة التي ذكرها
هو و�أجمع عليها الباحثون من �أن الكتاب يف ن�صه العربي �إمنا هو ترجمة لأ�صل
فرن�سي كان يتوجه فيه لأجانب غري م�سلمني؛ لأن هذا الأ�سلوب  -لو �أنه هو نف�سه
((( املرجع ال�سابق� ،ص .40
((( املرجع ال�سابق� ،ص .46
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جمهورا من امل�سلمني،
الذي كان قد انتهجه يف الأ�صل الفرن�سي  -قد ينا�سب
ً
منا�سبا ببالغياته و�إن�شائياته ملخاطبة العقل الأوروبي.
ولكنه بالت�أكيد لي�س ً
�شكليا ،ويتعلق بطبيعة لغة
كما ي�شي ذلك يف ر�أينا ب�أمر �آخر و�إن يكن ًّ
جليا
امل�ؤلف و�أ�سلوبه اللغوي يف تلك املرحلة املبكرة من حياته ،والتي يظهر فيها ًّ
�أثر قراءاته العميقة الوا�سعة يف الرتاث العربي القدمي ومتثله للغة ذلك الرتاث،
حيث ينهمك يف ا�ستطرادات لغوية و�إن�شائية على مدى �صفحات متوالية تدور
كلها حول فكرة بعينها ،دون �أن ي�ضبطها ب�أ�سلوب حماججة علمي حمدد ،ودون
�أن ينتقل لفكرة جديدة �إال ببطء وبرثثرة لفظية ،فمن ذلك على �سبيل املثال
قوله« :نعم الإ�سالم هو الغاية الكمالية التي مات دون نيلها احلكماء ،وفني قبل
من اهلل به
اكتناهها العلماء .الإ�سالم هو القانون الأقوم والنامو�س الأعظم الذي ّ
على هذا النوع ال�ضعيف ليقيم �أَ َود حالتيه ،ويغنم به �سعادة حياتيه ،ويجعله الركن
الذي يعتمد عليه ويهرع �إليه يف ال�شدائدَ .م َّن به على هذا النوع خامتة للأديان
وتاجا على هامة الزمان ،ويف احلني الذي مت فيه منو عقل الإن�سان ليكون حجة من
ً
اهلل على عباده تنطق باحلق وت�صدع بالعدل ،وترينا طريق الهدى باحلجة؛ لكي ال
يكون لإن�سان بعد �أن بلغ ر�شده َت ِعلَّة يف رف�ضه وال قوة يف دح�ضه»(((.
وعند هذه النقطة من الكتاب وقبيل �أواخر هذا الف�صل ،ي�ؤكد امل�ؤلف
�أنه «لن ميكن �صدم تيار الإ�سالم ب�أي و�سيلة كانت؛ لأنه ال فرق بني �صدمه وبني
((( املرجع ال�سابق� ،ص .47 ,46
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�صدم املدنية الإن�سانية» ،ثم يقول يف ختامه «فلن�شرع الآن بعون اهلل تعاىل يف
�إثبات �أن كل ما نقر�ؤه من قواعد املدنية الع�صرية لي�ست بالن�سبة �إىل قواعد الديانة
الإ�سالمية �إال ك�شعاع من �شم�س �أو قطرة من بحر ،و�أ�سهل �سبيل يو�صلنا �إىل هذا
الغر�ض هو �أن نتكلم على �أ�س�س املدنية احلالية ،ثم نثبت �أنها بع�ض �أ�س�س الديانة
املحمدية بطريقة وا�ضحة جلية»(((.
حتت عنوان (ما هو الدين؟) ،ي�ستعر�ض وجدي تطور فكرة (الدين) ب�صفة
عامة يف التاريخ الب�شري ،ثم يتناول موقف مفكري �أوروبا وعلمائها من الدين،
كثريا منهم يف ع�صر امل�ؤلف عاد لالعرتاف بالدين و�أهميته .ويلخ�ص
وكيف �أن ً
�أقوالهم يف �أربعة �أمور:
1–1االعتقاد ب�أن اهلل غني عنا وعن �أعمالنا ،و�أن ما نعمله من اخلري هو
ملنفعتنا اخلا�صة.
�2–2أن اهلل رحيم بالإن�سان ويود �صالحه.
�3–3أن العبادة يجب �أن تنطبق على النوامي�س الثابتة للحياة وتالئم
الطبيعة الب�شرية.
4–4العبادة اجل�سمية و�سائل لتطهري النفو�س ال �أغرا�ض مطلوبة لذاتها.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .48
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ثم يربط امل�ؤلف بني خال�صة �آراء علماء �أوروبا هذه حول الدين وبني ما
جاء به الدين الإ�سالمي ،وكعادته يقول جمد ًدا� :إنها لي�ست �إال �شعا ًعا من الديانة
الإ�سالمية وقطرة من بحرها الزاخر .ثم ي�شرع يف اال�ست�شهاد بن�صو�ص �إ�سالمية
للتدليل على �صحة ما يذهب �إليه ،ويورد عد ًدا من الآيات والأحاديث.
ويقول« :هذه هي عقيدتنا يف فهم الدين .وقد ر�أيت �أنها مطابقة للعقل
والعلم متام االنطباق ،ومتفقة مع النوامي�س الثابتة كمال االتفاق ،وملا كانت مطاعن
غالبا �إال من هذه الوجهة الرئي�سية التي
علماء �أوروبا على الأديان مل تتوجه �إليها ً
ينبني عليها �سائر قواعد الدين ،فقد حق لنا �أن ننادي ب�أعلى �صوتنا� :إن الإ�سالم
�أعلى و�أ�سمى من �أن يناله �سهم من �سهام ذلك التنديد ال�شديد ال�شائن ،و�أكرب
و�أجل من �أن يلحقه طعن الطاعن»(((.
ثم يورد امل�ؤلف ف�ص ًال عنوانه «النامو�س الأعظم للمدنية» يو�ضح فيه �أن
تاريخ الإن�سان كله حافل باحلروب والفنت وامل�صائب الأ�سرية واملفا�سد الأخالقية،
ولكنها جمي ًعا  -كما يرى  -نوامي�س «ثانوية» تابعة لنامو�س �أ�صلي هو :كل نازلة
مهمة �أملت بالعامل يف ع�صر من ع�صور التاريخ جلبت معها فائدة عظمى(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .54 ,53
((( املرجع ال�سابق� ،ص .56
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ويتحدث عن �ضرورة «االجتماع» التي �أح�س بها الإن�سان بعد مقومات
دائما يف �صراع بني حريته ال�شخ�صية
حياته ال�شخ�صية مبا�شرة ،وكيف �أنه م�ضى ً
وبني احتياجه لالجتماع بغريه ،والتنازل عن بع�ض من هذه احلرية.
ثم يفتتح امل�ؤلف ف�ص ًال بعنوان «جهاد الإن�سان لنيل احلرية» ،قال فيه �إن
الإ�سالم جاء يف وقت كانت فيه الدنيا ب�أ�سرها خا�ضعة لدولتني عظيمتني :هما
دولة الفر�س ودولة الرومان ،وي�شري �إىل �أن الأوىل (الفر�س) كانت القالقل الداخلية
واخلارجية تزعزع بنيانها وتقو�ض جدرانها ،وينقل عن مو�سوعة (الرو�س) كيف
�أن الثانية (الرومان) كانت نظمها �إجم ً
اال هي عني الوح�شية والق�سوة يف �صورة
قوانني ،فقد كانت العظمة والف�ضيلة يف روما هي عبارة عن �إعمال ال�سوط وال�سيف
واحلكم على �أ�سرى احلروب بالتعذيب �أو بالأ�سر ،وعلى الأطفال وال�شيوخ بجر
عربات الن�صر.
ويو�ضح امل�ؤلف �أنه يرمي من ذلك �إىل �أن يرى القارئ مبلغ املدنية يف ذلك
الوقت عند �أعظم �أمم الأر�ض؛ ليتحقق �أن كل ما �سرياه «من �أ�سا�سات الإ�سالم
الطاهرة لي�س بالأمر امل�ستعار من �أية �أمة من الأمم الأخرى ،كما ع�سى �أن يتوهمه
بع�ض القا�صرين»(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .62
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ثم يختتم بالقول� :إن حرية العامل املتمدن التي ن�شاهدها الآن على ما بها
من عظم وجاللة مل تت�أيد دعائمها� ..إال بوا�سطة ثالث حريات ..كانت بالن�سبة
لها ك�أعمدة ثالثة ،وهي :حرية النف�س ،حرية العقل ،حرية العلم.
ويقارن يف مو�ضوع حرية النف�س بني ما كان �سائ ًدا حتى ع�صور قريبة يف
�أوروبا من نظم واعتقادات ترى �أن ُي�سام النا�س جمي ًعا ذل االنقياد ملن بيدهم
الأمر ،الذين يفر�ضون �أنف�سهم باعتبارهم وحدهم �أ�صحاب االمتيازات العقلية
وال�سلطوية ،وعلى اجلميع �أن يطيعوهم طاعة عمياء ،وذلك خالفًا ملا جاء به
الإ�سالم من احرتام للنف�س الإن�سانية يف ذاتها ،وامل�ساواة الكاملة بني الب�شر،
و�أن التميز يكون فقط مبعايري خلقية و�إميانية ال عالقة لها باختالف اجلن�س واللون
وتفاوت الرثوة مثالً ،وي�سوق امل�ؤلف الن�صو�ص الإ�سالمية الدالة على ذلك.
ويف مو�ضوع حرية العقل ،يقرر �أن �أكرب خ�صائ�ص الإن�سان �ش�أنًا و�أعظمها
� ًأثرا هي قوته العقلية ،و�أن من ي�سميهم مذللي النوع الإن�ساين مل يرتب�صوا ل�شيء
من مواهب الإن�سان �أكرث من ترب�صهم لهذه املوهبة الكربى؛ لعلمهم �أنها ال�سالح
احلاد الذي لو ُجرد من غمده مل يقف �أمامه �شيء ،فحرموا الإن�سانية من �أعظم
خ�صائ�صها حتى �صرحوا ب�أن ا�ستعماله يف فهم ما يقولون يف�ضي �إىل الإحلاد ،فوقع
النا�س يف ظلمة من اجلهالة �أف�ضت بهم �إىل حالة من الوح�شية ،وكان هذا حال
الأمم بينما كانت فيه �أ�صول املدنية احلقة ،وحرية العقل ميليها احلكيم العليم على
خامت �أنبيائه حممد .
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وبالن�سبة حلرية العلم ،مل يح�صر الإ�سالم العلم يف بلد من البلدان ،وال
عند طائفة من بني الإن�سان؛ بل �أمرنا با�صطياد �شوارده ،حيث كانتُ ،فروي عن
بال�صنيِ » ،و«احلكم ُة
العلم ولو ِّ
النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أنه قال« :اط ُلبوا َ
وجد َها» ،فلي�س للم�سلم �أن يرف�ض حكمة ما بحجة كونها
�ضا َّل ُة امل�ؤ ِمنِ ي�أخذُ ها �أ َّنى َ
�صدرت ممن هو مناف له اعتقا ًدا �أو مغاير له وجدانًا ،بل يكفيه باع ًثا لأخذها كونها
حكمة ،وكونها مما يرفع �ش�أن الإن�سان ،ويزيل من جهالته.
وعن الواجبات ال�شخ�صية ،يبني �أن الإ�سالم راعى �أن الإن�سان ج�سم
ُوروح ،و�أنه البد من تلبية ما تتطلبه كالهما من مقومات الوجود والر�ضا ،و�أن تربية
النفو�س وحفظها من الأمرا�ض وطريقة جعلها �صاحلة لت�أدية وظيفتها ال �سبيل
�إليه �إال ب�أربعة �أمور :تطهريها من �أدنا�س الأوهام ،وتهذيبها باملعلومات ال�صحيحة،
وتعويدها على مكارم ال�سجايا ،ثم ت�صحيح اعتقادها .و�أفرد لكل من هذه الأمور
خا�صا.
الأربعة ف�ص ًال ًّ
وعن مطالب اجل�سم ،يتحدث امل�ؤلف عن حفظ ال�صحة ،والنظافة وال�صحة
العقلية والبدنية ،وكيف اهتم الإ�سالم بذلك كله ،ثم الواجبات العائلية ب�إ�صالح
أدبيا ،ويتحدث عن مقام العمل واجلد يف الإ�سالم.
حال الأ�سرة ًّ
ماديا و� ًّ
ثم يتحدث امل�ؤلف عن واجبات امل�سلمني� ،سواء فيما بينهم� ،أو مع الذميني
(�أي �أهل الكتاب الذين هم يف ذمة امل�سلمني)� ،أو مع املعاهدين� ،أو مع املحاربني،
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ويف �أثناء ذلك ي�ستطرد يف احلديث عن الرق ،م�ؤك ًدا �أن الإ�سالم ح�صره يف دائرة
حمكمة ،ثم �أعطى للأرقاء حقوقًا ما كان �أحرار الأمم الأخرى يحلمون بها.
ويقول امل�ؤلف ،مبي ًنا ف�ضل الإ�سالم يف جمال ال�سماحة الدينية� :إن
الإ�سالم دين عام مل يجعله اهلل خامتة للأديان وهو مريد به التفريق بني الأهل
والع�شرية وال بني �أبناء الوطن الواحد وال بني النوع الإن�ساين ب�أكمله؛ بل �إن
م�سلما وهو يف عائلة كل �أفرادها خمالفون له يف املعتقد
الرجل لي�ستطيع �أن يكون ً
واملذهب ،وال حتمله تلك املخالفة على عمل �شيء �ضدهم على الإطالق؛ بل
يلزمه الدين بعمل واجباته بالن�سبة لهم واملدافعة عن حقوقهم.
ويدلل على �أن الإ�سالم هو الذي زرع يف العرب املدنية واحل�ضارة ،حيث
مل يكن �أحد يت�صور �أن يتحول �أولئك العرب الأجالف يف ال�صحراء �إىل بناة هذه
احل�ضارة الهائلة ،بعد �أن تهذبت طباعهم وارتقت �أخالقهم بالإ�سالم.
ويقول �إن خال�صة القول هو �أن دواء امل�سلمني الوحيد هو �أن يفهموا معنى
الإ�سالم ،ويدركوا �أن غر�ضه الأول هو ترقية حالتي الإن�سان املادية والأدبية م ًعا
كليا؛ لأجل �أن ت�ستطيع النف�س �أن تعرج �إىل ما �أعد
الرتباطهما ببع�ضهما ارتباطًا ًّ
عروجا �سري ًعا.
لها من مقاوم العالء ً
ويختتم امل�ؤلف كتابه مبلحق و�ضعه يف نهاية الطبعة اخلام�سة من الكتاب
(التي عدها امل�ؤلف الرابعة) ال�صادرة يف �سنة  ،1933حتت عنوان «الأ�صول التي
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دعا �إليها الإ�سالم» .فيقول« :ر�أينا �أن نلحق بهذا الكتاب بح ًثا كتبناه بعد و�ضعه
بنحو ع�شر �سنني ملا فيه من بيان لأ�صول الإ�سالم حتت نور العلم الع�صري ،وهو
بحث له مو�ضعه من هذا الكتاب»(((.
وهذه الأ�صول هي :التخلي�ص بني الإن�سان وخالقه (مبعنى عدم وجود
وا�سطة) ،وتقرير امل�ساواة العامة ،وتقرير مبد�أ ال�شورى يف احلكومة ،وتعليق
ال�سعادة وال�شقاوة يف احلياة الأخرى على الأعمال وال�صفات الذاتية ،ال على
ال�شفاعات والقربات ،واالعرتاف بحقوق العقل والعلم ،وامل�ؤاخاة بني الدين
واملدنية ،وتنبيه الإن�سان �إىل �أن للوجود الإن�ساين �سن ًنا ال تتبدل ،ولفت الإن�سان
لنظام الطبيعة ،وتوجيه نظره لأ�سرارها اخلفية ،واالعرتاف بحقوق ميل الإن�سان
وعواطفه ،وتوحيد العامل يف دائرة املعامالت ،واالعرتاف بنامو�س الرتقي ،وتقرير
�أن الدين �شرع خلري النا�س وم�صلحتهم ال لت�سخريهم و�إذاللهم ،وحرية البحث
والنظر.
وحتت هذا البند ،يقول �إنه �إذا كان امل�سملون قد وقفوا من البحث عند
حدود ما اجتهد فيه الأئمة الأربعة ،وقنعوا بذلك ،فلي�س ذلك لأن طبيعة الدين
الإ�سالمي ت�ستدعيه ،ولكن لتق�صري امل�سلمني يف النظر وق�صورهم عن حلاق �ش�أو
الأقدمني يف العلم ،وهو تق�صري وق�صور ر�أوا نتائجهما الوخيمة ،و�سريونها ماداموا
ملتاثني بهما.
((( املرجع ال�سابق� ,ص .169
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وي�ضيف« :مما يدل على �أن وقوفهم عند هذا احلد تق�صري �أن �أولئك الأئمة
الأربعة مل ُيحتموا على النا�س الأخذ مبذاهبهم ،ومل يدعوا �أنهم بلغوا الغاية مما
مت�س احلاجات �إليه يف كل زمان ومكان؛ بل اعرتفوا ب�أن ما جا�ؤوا به هو �أق�صى ما
قدروا عليه ،وحظروا على متبعيهم الأخذ مبا قالوا �إال بعد الفكر يف �أدلتهم عليه،
فقال الإمام الأعظم �أبو حنيفة :حرام على من مل يعرف دليلي �أن يفتي بكالمي،
وكان �إذا �أفتى يقول :هذا ر�أي �أبي حنيفة ،وهو �أح�سن ما قدرنا عليه ،فمن جاءنا
ب�أح�سن منه فهو �أوىل بال�صواب»(((.
راب ًعا :طبعات الكتاب

الذي يظهر لنا من خمتلف امل�صادر ،وبعد مقارنة مت�أنية للبيانات واملعلومات،
ظاهريا ،هو �أن الكتاب �صدرت منه الطبعات الآتية حتى الآن،
على تنافر بع�ضها ًّ
ودون �أن ندخل يف القائمة طبعتنا اجلديدة هذه التي هي بني يدي القارئ:
1 -1طبعة 1898م (الأوىل على الإطالق) ،بالعنوان القدمي «تطبيق الديانة
الإ�سالمية على نوامي�س املدنية» ،املطبعة العثمانية.
2 -2طبعة 1901م (الثانية من الكتاب والأوىل بالعنوان اجلديد «املدنية
والإ�سالم») مطبعة هندية.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .208

87

تقدمي

87

3 -3طبعة 1904م (الثالثة)( ،عدها الأ�ستاذ وجدي طبعة «ثانية» وكانت
على نفقته اخلا�صة).
4 -4طبعة 1912م (الرابعة) ،مطبعة هندية باملو�سكي.
5 -5طبعة 1933م (اخلام�سة) ،املطبعة الرحمانية.
6 -6طبعة ( 2009ال�ساد�سة) ،وهي الأوىل منذ وفاة امل�ؤلف� ،صدرت عن
هيئة ق�صور الثقافة ،م�صورة طبق الأ�صل عن طبعة 1933م.
والبد هنا من تو�ضيح �أمر ظل مو�ضع لب�س لدى الكثريين ،وهو �أن تغيري
بدءا من طبعة عام 1901م �أدى �إىل خلط يف ترقيم الطبعات،
عنوان الكتاب ً
فبينما تعد طبعة 1904م مث ًال هي الثالثة يف تاريخ الكتاب كن�ص ،عدها الأ�ستاذ
فريد وجدي نف�سه طبعة «ثانية» باعتبار العنوان اجلديد ،كما لو �أن طبعة 1898م
كثريا ما
مل تعد داخلة يف احل�ساب؛ لأنها كانت حتمل عنوانًا خمتل ًفا! وهكذاً ،
ت�صادف الباحثني �أمور ي�ستغلق فهمها لو مل ُتعامل بكثري من البحث الدقيق
امل�ضني جلالء وجه احلق.
أي�ضا �أن الكتاب كان يعاد طبعه يف كل مرة بنف�س ن�صه
ويلفت نظرنا � ً
الأ�صلي القدمي ،مع �إ�ضافة «فواحت» فقط للطبعات اجلديدة� ،إال يف الطبعة اخلام�سة
حيث �شفعها امل�ؤلف مبلحق جديد يف نهاية الكتاب حتت عنوان (الأ�صول التي
دعا �إليها الإ�سالم) ،قال �إنها عبارة عن بحث كتبه بعد ع�شر �سنوات من �صدور
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الكتاب للمرة الأوىل ،ثم ر�أى يف هذه الطبعة �أن ي�ضمها للكتاب كملحق لأهميتها
و�صلتها باملو�ضوع ،ويو�ضح �أنها «�أ�صول الإ�سالم حتت نور العلم الع�صري».
خام�سا� :أ�صداء الكتاب و�آراء النقاد فيه
ً

قبل �أن نذكر ردود فعل الكتاب والنقاد وال�صحف واملجالت� ،سواء عقب
�صدوره مبا�شرة �أو الح ًقا ،و�سواء يف حياة امل�ؤلف �أو بعد رحيله ،ن�شري هنا �أو ًال �إىل
ردود الفعل العملية املبا�شرة التي ال جمال فيها ل�شبهة جماملة ،وهي املتعلقة برواج
الكتاب يف املكتبات والأ�سواق ،ولدى القراء والنا�شرين واحلكومات داخل م�صر
أي�ضا ككتاب درا�سي يف بع�ض البلدان.
وخارجها على ال�سواء ،ولدرجة تقريره � ً
فقد نفدت طبعته الأوىل و�صدرت بعدها طبعات متعاقبة يف �سنوات
معدودة ،كما تو�ضح قائمة طبعات الكتاب ال�سابق �إيرادها يف بحثنا هذا ،وال�سيما
الطبعات الأوىل �سنوات 1898م و 1901و1904م ،ثم تعدى الإعجاب بالكتاب
من م�صر والعامل العربي  -كما يذكر فريد وجدي نف�سه � -إىل العامل الرتكي ثم
�إىل العامل الأوروبي« ،فرتجمه �إىل اللغة الرتكية بع�ض رجال الق�ضاء ...وقررت
نظارة معارف الدولة العلية تدري�سه يف املدر�سة الإعدادية ..ببريوت ..وترجم �إىل
اللغة البو�سنوية ..وتن�شره جريدة (بهار) بتلك اللغة تبا ًعا يف �أعدادها ...و�أعادت
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ترجمته �إىل الرتكية جملة (�صراط م�ستقيم العثمانية) وترجم �إىل اللغة الأوردية
بالهند ثم الفار�سية بفار�س ثم التتارية بالقازان»(((.
خا�صا بالكتاب بعد �صدوره ال�شيخ
ومن �أوائل الذين احتفوا احتفاء ًّ
حممد ر�شيد ر�ضا ،وكانت ال�صداقة التي جتمع بني الرجلني حينئذ جيدة ب�صفة
عامة قبل �أن ت�شوبها �شوائب كبرية الح ًقا( ،و�إن كان ر�ضا يعتب على وجدي �أنه
غمطه حقه وحق املنار حني مل ينوه بجهودهما يف ن�شر الوعي ،مما نر�صد فيه بذرة
التنافر الالحق بني الرجلني) ،حيث خ�ص�ص ر�ضا م�ساحة جيدة بلغت قرابة
ال�صفحتني يف بابه الثابت «تقريظات الكتب» لكتاب الأ�ستاذ وجدي ،الذي كان
ال يزال على عنوانه القدمي «تطبيق الديانة الإ�سالمية على نوامي�س املدنية».
قال ال�شيخ ر�ضا« :من الأ�سف �أن �أكرث الت�صانيف الإ�سالمية يف القرون
ن�سخا ي�شبه امل�سخ ،و�أنه مل يكن
الأخرية� ،أو كلها ،م�أخوذة من كتب املتقدمني ً
يوجد عندنا كتاب يف الدين �إذا عر�ض على متمدين هذا الع�صر ي�أخذ من قلوبهم
الروح واجل�سد
م�أخذًا ي�ستلفتهم �إىل النظر يف الدين بتمثيله �سائ ًقا لهم �إىل �سعادة ُّ
على الوجه الذي ينا�سب زمنهم وعمرانهم ،حتى قام حكيم امل�سلمني يف هذا
الع�صر العالمة ال�شيخ حممد عبده و�ألف (ر�سالة التوحيد) ال�شهرية .و�أمامنا
الآن كتاب (تطبيق الديانة الإ�سالمية على نوامي�س املدنية) الذي نوهنا به يف
((( املرجع ال�سابق� ،ص  13و 14و ،15والقازان مدينة على نهر الفوجلا وهي عا�صمة تتاريا (املنجد يف اللغة
والأعالم �ص .)431
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العدد  33من ال�سنة الأوىل جلريدتنا عند ال�شروع يف طبعه ،وذكرنا �أن م�ؤلفه
�صديقنا هو القا�ضي ال�شاب الذي فاق ال�شيوخ �أناة وكم ً
اال وعم ًال بعمله حممد
فريد �أفندي وجدي»(((.
ويقول ر�شيد ر�ضا بعد تلخي�ص �أهم مو�ضوعات الكتاب« :وكفى هذا
الكتاب �شرفًا �أننا جعلناه ثاين كتاب ر�سالة التوحيد التي مل ي�ؤلَّف مثلها يف
الإ�سالم قط ،ولعمري �إن م�ؤلفه الفا�ضل جرى على �آثار الأ�ستاذ يف الر�سالة �أ�سلوبًا
وحتريرا؛ فالأ�ستاذ حكيم الأمة يف
وبح ًثا ،وال يعيبه �أنه مل يبلغ �ش�أوه بالغ ًة وحتقي ًقا ً
هذا الع�صر ،و�أبلغ كُ تاب العربية �أجمعني .ومن جملة ما تبع فيه ر�سالة التوحيد
ت�شبيه النوع الإن�ساين كله ب�شخ�ص منه ،وبيان �أن جميع الأديان وال�شرائع ال�سابقة
كانت منا�سبة لأطوار النوع من الطفولية ومبادئ التمييز ،و�أن الإ�سالم هو الدين
من اهلل به على الإن�سان عند ابتداء دخوله يف طور الر�شد والعقل؛ ولهذا
الذي َّ
كان �آخر الأديان ،على �أن يف الكتاب من الفوائد الكثرية ما لي�س يف الر�سالة ،كما
�أن فيها ما لي�س فيه ،فال ُي�ستغ َنى ب�أحدهما عن الآخر .ومما ميتاز به الكتاب �سهولة
التناول؛ فيت�سنى جلميع طبقات النا�س فهمه»(((.

((( انظر :حممد ر�شيد ر�ضا ،جملة املنار ،العدد ال�صادر يف  19ذي احلجة  ،1316املوافق � 29إبريل 1899م.
((( املرجع ال�سابق ،العدد نف�سه.
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و�أخذ ر�شيد ر�ضا على امل�ؤلف عدم دقته يف التعامل مع الأحاديث النبوية
التي ا�ست�شهد بها من حيث درجة ال�صحة ،و�أرجع ذلك �إىل �أن وجدي مل تتح له
درا�سة علوم احلديث ومناهج روايته ،وهو ما نوافقه نحن عليه.
ويو�ضح الأ�ستاذ �أنور اجلندي �أن الكتاب لقي منذ ظهوره تقدير الباحثني،
وينقل عن الدكتور يعقوب �صروف (1927-1852م) يف «املقتطف» قوله�« :إنه
حماولة للتوفيق بني الأ�صول الدينية واحلقائق العلمية ،و�أن غر�ضه منه �إثبات �أن
كل ما تقر�ؤه من قواعد املدنية الع�صرية لي�س بالن�سبة �إىل قواعد الديانة الإ�سالمية
�إال ك�شعاع من �شم�س� ،أو قطرة من بحر ،و�أ�سهل �سبيل يو�صلنا �إىل هذا الغر�ض
هو �أن نتكلم عن �أ�س�س املدنية احلالية ،ثم نثبت �أنها بع�ض �أ�س�س الديانة املحمدية
بطريقة وا�ضحة ..ف�إذا قيل ملاذا ال نرى هذه املدنية يف ربوع ال�شرق� ،أجابك بقوله:
�إن �سبب ذلك هو �سوء فهمنا ملعنى الدين وحمله على غري املراد منه.(((»...
كما و�صف الدكتور �صروف الكاتب ال�شاب بالعامل املتبحر والكاتب
الوا�سع االطالع ،و�أنه �أجاد و�أفاد وجاء بغاية ما ينيله االجتهاد ..وقال �إننا مندح
امل�ؤلف على اجتهاده ،ونعرتف له بالقدرة على �إثبات ما ق�صد �إثباته»(((.

(((	�أنور اجلندي ،حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين ،مرجع �سابق� ،ص .18
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
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وقال جرجي زيدان (1914-1861م) يف «الهالل»�« :أعجبنا ح�سن
�أ�سلوبه ،وت�سل�سل مقدماته يف الو�صول �إىل النتيجة املطلوبة مع اعتدال خطته»(((.
�أما امل�ست�شرق ت�شارلز �آدامز ،فقد اهتم بتناول فريد وجدي عمو ًما ،وكتابه
خ�صو�صا ،يف عدة �صفحات من كتابه ال�شهري «الإ�سالم
«املدنية والإ�سالم»
ً
تقريبا مبثابة درا�سة وافية
والتجديد يف م�صر» ،والذي جاء معظمه �إن مل يكن كله ً
وتف�صيلية عن ال�شيخ حممد عبده ومن ظهر معه من م�صلحني ومفكرين ،بعد
ف�صل ق�صري و�ضعه عن جمال الدين الأفغاين.
بعد �أن يلخ�ص �آدامز �أهم �أفكار كتاب وجدي ،ويقتب�س بع�ض الفقرات
منه ،يقول �إن فريد وجدي يرمي بكتابه هذا �إىل �أمرين�« :أولهما الدعوة �إىل
الإ�صالح ،والثاين الدفاع عن الإ�سالم ال�صحيح»((( .ثم يقول� :إننا ن�ستطيع �أن
نفهم ُروح هذا الكتاب من عبارة يكرث ورودها فيه ،وهي قوله :فال قاعدة دلت
عليها التجارب ،وال نظرية ت�أ�س�ست ب�شهادة امل�شاعر يكون لها �أثر يف ترقية الإن�سان
وحت�سني بناء العمران �إال وهي �صدى �صوت �آية قر�آنية �أو حديث من الأحاديث
النبوية(((.
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
((( ت�شارلز �آدامز ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،ترجمة عبا�س حممود ،جلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية،
القاهرة� ،1935 ،ص .237
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
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وقد دلل فريد وجدي  -كما يالحظ �آدامز « -بهذه الطريقة نف�سها على �أن
الرق يف الإ�سالم كان من �أ�سمى النظم الإن�سانية ...و�أن معاملة الإ�سالم ِلل ِْمل َِّليني
هي �أعظم مثل على ت�سامح �أي دين مع الأديان الأخرى»(((.
ومن جانبه ،ي�ضع الأ�ستاذ �أنور اجلندي كتاب «املدنية والإ�سالم» يف �سياقه
من م�شروع وجدي الفكري ،وبالذات لأنه جاء الثاين مبا�شرة بعد كتابه الأول،
فيقول �إنه بعد كتاب «الفل�سفة احلقة يف بدائع الأكوان» ،مل يلبث فريد وجدي �أن
خطا خطوة �أخرى يف طريقه ،ف�أ�صدر كتابه «تطبيق الديانة الإ�سالمية على نوامي�س
املدنية» .ومي�ضي الأ�ستاذ اجلندي فيقول �إن الكتاب ي�ضع حجر الزاوية يف اجتاه
فريد وجدي ويف الك�شف عن اخلط الذي بد�أ يعمقه ،فكان بذلك من �أوائل من
حتدثوا عن �سالمة املقومات الفكرية الإ�سالمية ،وقدرتها على البقاء واال�ستمرار،
ودورها يف �إن�شاء احل�ضارة املعا�صرة(((.
ويهتم اجلندي برتكيز فريد وجدي على مهمة «املتنور ال�شرقي» يف هذه
الظروف التي كانت متر بالعامل الإ�سالمي ،وهو ما ندب نف�سه �إليه ،ور�أى �أن على
عاتقه واجبني :تفهيم العامل �أجمع �أن الدين الإ�سالمي ف�ض ًال عن كونه بري ًئا من
الأ�ضاليل التي ين�سبها �إليه بع�ض الكتبة ،ومنز ًها عما يعقله العامة ف�إنه نامو�س
ال�سعادة احلقيقية ومالك املدنية ال�صادقة ،ومن ناحية �أخرى �ضرورة �أن ي�سعى
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
((( �أنور اجلندي ،حممد فريد وجدي رائد التوفيق بني العلم والدين ،مرجع �سابق� ،ص .16
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عقالء هذه الأمة على حمو البدع التي غ�ص بها العامل الإ�سالمي ،و�صارت نقطة
�سوداء يف جبني ال�شرق(((.
وا�ضحا
كبريا ً
ومن جانبه يقول الدكتور طه احلاجري� :إن الكتاب ميثل جه ًدا ً
بذل فيه� ،سواء يف الناحية الإ�سالمية �أم الناحية الأوروبية« ،فقد ا�ستطاع م�ؤلفه �أن
وا�ضحا»(((.
يتمثل الإ�سالم يف ُروحه وقوانينه ،ويف كثري من جزئياته ،متث ًال ً
كثريا منطقة التقريظ ،وعر�ض
ولكن ،بعي ًدا عن الكتابات التي مل تتجاوز ً
م�ضمون الكتاب و�أفكاره والثناء على اجتهاد امل�ؤلف وتوظيف ثقافته لن�صرة
نقديا �أعمق
الإ�سالم� ...إلخ ،تلفت نظرنا كتابات �أخرى �أحدث زم ًنا ابتغت حتلي ًال ًّ
ملنهج فريد وجدي يف �إثبات فر�ضيته اخلا�صة بن�سبة كل ما تبلغه املدنية الغربية �أو
الإن�سانية عمو ًما �إىل الإ�سالم وما يبتغيه للب�شر.
فعلى �سبيل املثال ،يرى �ألربت حوراين �أن فريد وجدي من «املفكرين
من ذوي النزعة اجلدلية الذين حر�صوا على الدفاع عن �سمعة الإ�سالم �أكرث مما
حر�صوا على اكت�شاف حقيقته وتو�ضيحها� ،أعني بها جتربة االدعاء ب�أن الإ�سالم

((( املرجع ال�سابق� ،ص .17
((( حممد طه احلاجري ،حممد فريد وجدي ،حياته و�آثاره ،مرجع �سابق� ،ص .44
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هو كل ما يوافق عليه العامل احلديث .وب�أنه ينطوي �ضم ًنا على كل ما يظن العامل
احلديث �أنه من اكت�شافه»(((.
وي�ضرب حوراين مث ً
اال على هذا النوع من الكتابات اجلدلية بكتاب حممد
فريد وجدي «املدنية والإ�سالم» ،ويقول� :إنه من عنوان الكتاب يظهر معناه،
فامل�ؤلف و�سائر الكتاب املنتمني �إىل مدر�سة حممد عبده اهتموا ب�أمرين خطريين
وم�ستقلني :الإ�سالم حقائقه و�شرائعه املوحى بها من اهلل ،واملدنية بقوانينها
املكت�شفة بف�ضل علم االجتماع .لكن ما العمل عندما يظهر تناق�ض بني االثنني؟
وقد �أجاب حممد عبده على هذا التناق�ض بقوله� :إن املدنية احلقيقية مطابقة
تغريا دقي ًقا يف اللهجة واختالفًا يف
للإ�سالم� .أما يف كتاب وجدي ،ف�إننا نرى ً
نواحي الت�شديد ي�ؤديان �ضم ًنا �إىل القول بخالف ذلك� .أي �إن الإ�سالم احلقيقي
مطابق للمدنية .فوجدي يقر �أوروبا على ادعائها ب�أنها اكت�شفت قوانني التقدم
أي�ضا قوانني
وال�سعادة االجتماعيني ،لكنه يذهب �إىل القول ب�أن هذه القوانني هي � ً
الإ�سالم .لكن ما هو الإ�سالم؟ الإ�سالم ،يف نظره ،هو ،قبل كل �شيء وجود
عالقة مبا�شرة بني الإن�سان وخالقه ،مبعزل عن تو�سط الكهنة وا�ستبدادهم! ولكن
أي�ضا امل�ساواة بني الب�شر ،ومبد�أ ال�شورى يف احلكم،
لي�س هذا كل الإ�سالم :فهو � ً
وحقوق العقل والعلم ،ووجود نوامي�س طبيعية ثابتة للحياة الإن�سانية ،والتطلع
الفكري �إىل معرفة نظام الطبيعة ،وحرية املناق�شة والر�أي ،ووحدة اجلن�س الب�شري
((( �ألربت حوراين ،الفكر العربي يف ع�صر النه�ضة  ،1939-1798ترجمه �إىل العربية كرمي عزقول ،دار النهار،
بريوت ،الطبعة الثالثة� ،1977 ،ص .199
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العملية على �أ�سا�س الت�ساهل املتبادل ،وحقوق الإن�سان يف ميوله وم�شاعره،
واالعرتاف بخري الإن�سان وم�صلحته كغاية نهائية للدين وكمبد�أ للتقدم(((.
ويقول حوراين �إنه يف مثل هذه امل�ؤلفات «يذوب» الإ�سالم يف الفكر
احلديث� ،إذا جاز التعبري ،ويرى �أن هناك �آخرين كانوا �أمهر يف تطبيق طريقة
حممد عبده ،مثل ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق يف كتاب و�صفه حوراين ب�أنه
«مفعم بروح حممد عبده» ،و�إن كان قد �صدر بعد �أربعني عا ًما من وفاته ،وهو
«متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية»(((.
ومن جانبه ،يو�ضح فهمي جدعان �أن الهجمة الغربية على الإ�سالم ،من
حيث هو متدن �أو ديانة م�ضادة للتمدن ،قد «�شحنت» اجلو الفكري الإ�سالمي
يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين بحمى اجلدل الإ�سالمي/
الغربي �أو الإ�سالمي امل�سيحي(((.
ويلقي فهمي جدعان �أ�ضواء نقدية بالغة الأهمية على ق�صور ال ميكن
�إنكاره يف منهج وجدي الذي اتبعه يف كتابه ،وذلك يف �سياق عر�ض نا�صع قام
به جدعان لتطور ق�ضية �إ�شكالية املدنية بني الإ�سالم والغرب يف كتابات مفكري
ع�صر النهو�ض ،ومن بينهم بالطبع فريد وجدي ،ومن بني الآخرين ممن �سبقوه �أو
((( املرجع ال�سابق� ،ص .200 ،199
((( املرجع ال�سابق� ،ص .200
((( فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص .405
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حلقوه ،جمال الدين الأفغاين ،وحممد عبده ،وعبد الرحمن الكواكبي ،وخري
الدين التون�سي ،ورفاعة الطهطاوي ،ورفيق العظم ،وعلي يو�سف ،وعبد الرحمن
ال�شهبندر ...وغريهم.
م�شريا �إىل قول م�صطفى الغالييني (1944-1885م)
يقول جدعانً ،
�إن «الإ�سالم ُروح املدنية» ،و�إىل قول فريد وجدي �إن «املدنية احلديثة» تقرتب
با�ستمرار من ُ«روح الإ�سالم»� ،إن هذين الأخريين ومن حذا حذوهما «قد فاتهم
�أن هذه املدنية احلديثة التي وحدوا بينها وبني الإ�سالم لي�ست �إال (املدنية الغربية)
بالذات ،ال املدنية �إطالقًا ،و�أنها بالتايل لي�ست (مدنية كاملة) ال يطالها النقد �أو
الرد والتعديل بل حتى الرف�ض جملة وتف�صيالً»(((.
تلخي�صا
ومع ا�ستعرا�ض جدعان لأطروحات وجدي يف كتابه وتلخي�صها
ً
معطيا الرجل حقه يف االجتهاد والتنظري مع قدر من ال�سبق الزمني غري
وافياً ،
ً
املنكور يف هذه الق�ضية اخلطرية وال�شائكة والع�سرية التناول ،يالحظ �أن الأ�ستاذ
وجدي ي�ؤكد «�أن كل رقي يح�صل يف العامل الإن�ساين لي�س هو �إال تقربًا �إىل
الديانة املحمدية ...بل �إنه ليذهب �إىل �أبعد من هذا حني يرى �أنه ال مدنية �إال به
�أو ببع�ض ن�صو�صه ...ولي�س بالأمر الع�سري ،عند حممد فريد وجدي� ،إثبات هذه
الق�ضية»(((.
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
((( املرجع ال�سابق� ،ص .406
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وي�ضيف جدعان« :ف�إذا كانت كل �أ�صول املدنية احلديثة ماثلة يف �أحكام
الديانة الإ�سالمية ،و�إذا كانت جهود التقدم تتجه كلها نحو حتقيق هذه ال�صورة
الروح واجل�سد التي �سبق �إليها الإ�سالم ،ف�إنه يكون من احلق القول
املثلى حلياة ُّ
�إن «كل ترق يح�صل يف العامل ،وكل خطوة تخطوها العقول يف �سبيل الكمال
لي�س �إال تقربًا �إىل الإ�سالم»(((.
معدل  Mansoor Moaddelيف بحث له بطرح وجدي يف كتابه
ويهتم من�صور ّ
«املدنية والإ�سالم» ونقد حوراين له ،وبالذات م�س�ألة «تذويب» الإ�سالم يف الفكر
احلديث .ويلفتنا �إىل �شيء �آخر ،هو امليل امل�شابه لدى البع�ض لإثبات �سبق
مفكري الإ�سالم لكل ما يظهر يف الغرب من نظريات �أو حقائق علمية ،فيقول:
«�إن من املف�سرين من ذهب �إىل �أن فكرة ا�ستدارة الأر�ض ميكن العثور عليها يف
كاتبا يدعى �أمني �شميل �أوجد �صلة بني نظرية
�أعمال (�أبي حامد) الغزايل ،و�أن ً
التطور لدى داروين وبني نظرية التطور االجتماعي عند ابن خلدون ...كما �أن
ر�شيد ر�ضا كان من �أن�صار فكرة �أن الداروينية ال تتناق�ض مع القر�آن»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص  407و .408
((( انظر:
Mansoor Moaddel. Discursive Pluralism and Islamic Modernism in Egypt, In: Arab Studies Quarterly
(ASQ), Winter 2002, footnote 86. The link is as follows: http/findarticles.com/p/articles/mi_m2501/
is_1_24/ai_93458166/pg_13
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ومن ناحية �أخرى ،اهتم «معدل» وباحث �آخر يكتب مثله بالإجنليزية يف
الدوريات املتعلقة بالدرا�سات الإ�سالمية ،والآخر هو قمران تاالتوف Kamran
 ،Talattofبكتاب الأ�ستاذ وجدي يف كتاب قام االثنان بتحريره ،و�أوردا فيه ترجمة
�إجنليزية لف�صل (الدين والعلم) من كتاب «املدنية والإ�سالم»(((.
من جانبه ،يرى زكي امليالد  -وهو ما نوافقه فيه كما �سيلي � -أن املالحظ
ب�صفة عامة على موقف حممد فريد وجدي من ق�ضية املدنية �أنه «حمكوم بذهنية
الرغبة»((( ،وي�شرح ذلك بالقول �إنه موقف تتغلب فيه الرغبة على الواقع «ب�شكل
يكاد يغيب فيه الواقع بقوانينه وموازينه املو�ضوعية والتاريخية ،وميكن و�صفه ب�أنه
موقف الزمني والتاريخي ،مبعنى �أنه موقف ال يعرف له زمن ،ولي�ست له حدود
زمنية ،ومن جهة كونه التاريخي ،مبعنى �أن حركة التاريخ حتكمها ال�سنن والقوانني
ولي�س الرغبات والتمنيات»(((.

((( انظر:
Religion and Science: Excerpt from Muhammad Farid Wajdi. Al-Madaniyah wa al-Islam. Egypt:
Matba›at Hindiyah, 1901, pp.23-47, translated by Christine Dykgraaf and Kamran Talattof, In:
Moaddel, Mansoor, Talattof, Kamran, Modernist and Fundamentalist Debates in Islam, A Reader,
Palgrave Macmillan, New York, 2002

((( زكي امليالد ،الإ�سالم واملدنية ،تقدم وتراجع فكرة املدنية يف مرحلتي الفكر الإ�سالمي احلديث واملعا�صر،
بحث يف م�ؤمتر «اجتاهات التجديد والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي احلديث» ،مكتبة الإ�سكندرية21 – 19 ،
يناير � ،2009ص .14
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
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�ساد�سا :ر�أينا يف ر�ؤية فريد وجدي للمدنية
ً

الواقع �أن االنتقادات املوجهة ملنهج وجدي يف كتابه وطريقته للربهنة على
موافقة الإ�سالم للمدنية ،وبالذات فيما يعك�س ر�ؤيته اخلا�صة للمدنية ،والتي
عرب عنها كل من �ألربت حوراين وفهمي جدعان وزكي امليالد ،تغرينا مبزيد من
الوقوف لتو�صيف ما قام به وجدي يف كتابه ،وو�ضع ق�ضيته يف امليزان مبا لها وما
عليها.
ونحن هنا مطالبون يف ر�أينا بالف�صل بني �أمرين :الأول اجلهد امل�شكور
لفريد وجدي يف التدليل على ا�شتمال الإ�سالم ،من خالل ن�صو�صه الرئي�سية،
على املبادئ الأ�سا�سية املطلوبة لقيام مدنية �إن�سانية راقية ،وال نعتقد �أن ذلك
اجلانب من كتاب وجدي يلقى �أي نوع من املعار�ضة �أو التفنيد ،وهو يف ر�أينا �أقوى
ما يف الكتاب ويعك�س قيمته احلقيقية الباقية حتى الآن ،والثاين يتمثل يف حل
الإ�شكالية اخلا�صة بكيف انحدر العامل الإ�سالمي �إىل هاوية من التدهور العلمي
أي�ضا ،وهو مازال عنده الإ�سالم بكل ن�صو�صه امل�ضيئة
واحل�ضاري ،بل والأخالقي � ً
ومبادئه امل�شرقة ،والن�صو�ص هي الن�صو�ص.
يف ذلك اجلانب الثاين ،وهو يف ر�أينا عني امل�شكلة والق�ضية ،ال يفيدنا
أي�ضا� ،إال بعموميات من قبيل �أن ذلك
كثريا ،ومعه مفكرون �آخرون � ً
وجدي ً
منتظرا منه
التدهور حدث عندما تخلى امل�سلمون عن مبادئ دينهم ،مع �أنه كان ً

101

تقدمي

101

�أن ي�ضع �أيدينا على تطورات حمددة �أدت �إىل هذا التحول اخلطري .ويف ر�أينا
�أن اجلانب التطبيقي التاريخي غائب بدرجة كبرية عن �أمثال هذه الدرا�سات،
فالأجدى يف ر�أينا من �إنفاق �آالف ال�صفحات جي ًال تلو جيل للتدليل النظري
على عظمة الإ�سالم وجالل مثله وقيمه ،واالكتفاء باال�ست�شهاد بالن�صو�ص ،وهو
ما ن�سلم به� ،أن ننزل �إىل �ساحة التاريخ الإ�سالمي ،فرن�صد حمطات الرتاجع عن
قيم الإ�سالم وما �أدت �إليه من بدايات التدهور ،بحيث يكون الرتتيب العك�سي
تدريجيا �إىل ذلك اجلانب
للأحداث كفيالً ،ولو من الناحية النظرية ،بالعودة
ًّ
الإيجابي يف حياة امل�سلمني ،حيث التناغم بني النظرية والتطبيق العملي.
�شيء �آخر نر�صده يف منهج وجدي وال نعتقد �أننا نوافقه عليه ،مع موافقتنا
على جدوى الإ�سالم ذاته وا�شتماله على مقومات املدنية وبواعث النه�ضة ،هو ما
ميكن �أن نعتربه �ضربًا من «املثالية الغام�ضة» لدى الأ�ستاذ وجدي.
وهذه املثالية الغام�ضة تعرب عنها عبارات له كررها يف كتابه ع�شرات املرات،
لدرجة �أن جميع من ت�صدوا لكتابه بالعر�ض والنقد مل يجدوا �سواها لالقتبا�س
وت�شخي�ص ر�ؤيته ،من قبيل �أن كل ما ت�صل �إليه �أو ميكن �أن ت�صل �إليه مدنية
الغرب من تقدم وازدهار �سوف يكون بال�ضرورة يف النهاية هو عني ما يقول به
الإ�سالم.
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والواقع �أننا ال نعتقد �أن هذا الأ�سلوب يف املحاججة هو الأف�ضل يف الإقناع
حتى للم�سلمني �أنف�سهم ،ناهيك عن غري امل�سلمني ،بل ال نرى �أنه �صحيح على
الإطالق .فال ميكن �أن نقول للغرب ونحن نقنعه �أن لدينا نحن امل�سلمني �أف�ضل مما
لديه من مقومات املدنية و�أ�صول التقدم :ابذل �أنت كل ما يف مقدورك من عمل
وجد واجتهاد و�سعي و�أخذ بالأ�سباب ،ثم اعلم ب�أن جميع ما �سوف ت�صل �إليه يف
النهاية �إمنا هو عني ما ن�صح به الإ�سالم ،بل �أكرث من هذا� ،أنه لن يكون بالقيا�س �إىل
الإ�سالم� ،سوى �شعاع من �شم�س �أو قطرة من بحر ،كل هذا وامل�سلمون قاعدون
ال يفعلون �شيئا!
فال�صحيح �أن جميع ما �ست�صل �إليه ح�ضارة �أوروبا �سيكون ثمرة لعلوم
�أوروبا ون�شاطها العقلي وحركتها يف احلياة ،وال عالقة لذلك بالإ�سالم من قريب
�أو بعيد ،من ناحية لأن مدنيتهم هذه لن تقت�صر على الطيب؛ و�إمنا �ست�شمل
أي�ضا؛ لأنه اجتهاد ب�شري ،فقول فريد وجدي هنا �سوف يحمل الإ�سالم
اخلبيث � ً
عبء �أخطائهم دون �أن تكون �أخطاء الإ�سالم ،ومن ناحية �أخرى لأنهم مل ينبعثوا
يف م�سرية نه�ضتهم هذه من مبادئ �إ�سالمية خال�صة لأنهم لي�سوا م�سلمني ،حتى
ولو ت�صادف �أن اقتب�سوا من الإ�سالم بع�ض مبادئه ،وحتى لو ت�صادف اتفاق بع�ض
مبادئهم وقيمهم مع بع�ض مبادئ وقيم الإ�سالم!
فهذه الفكرة اخليالية املثالية الغريبة من فريد وجدي «ت�صادر» كل م�ساعي
أي�ضا بال�ضرورة ،ل�صالح
الب�شر يف احل�ضارة الغربية ،بل احل�ضارات الأخرى � ً
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الإ�سالم م�سب ًقا ،دون �أن يفعل املنتمون للإ�سالم نف�سه �أي �شيء؛ و�إمنا �سيكونون
يف انتظار الثمرة مل�شاركة الآخرين فيها دون وجه حق ،بدعوى �أن هذا الذي
و�صلتم �إليه لي�س �سوى عني ما ي�أمر به ديننا!
وهذه الفكرة تذكرنا ،مع الفارق طب ًعا ،ومن حيث فقط طريقة التفكري،
بق�صة «حي بن يقظان» املعروفة يف تراثنا الإ�سالمي ،والتي تناولها عدد من كبار
الفال�سفة� ،أ�شهرهم ابن طفيل وابن �سينا ،وكذلك ما طرحه ابن النفي�س يف
«الر�سالة الكاملية يف ال�سرية النبوية»(((عمن �أ�سماه «فا�ضل بن ناطق» ،من حيث
افرتا�ض �أو تخيل �أنه لو �أن �إن�سانًا ن�ش�أ مبفرده لظروف معينة ف�سوف ي�صل بال�ضرورة
وبحكم الفطرة والعقل فقط ،وبعي ًدا متا ًما عن النقل �أو الوحي �أو م�ساعدة �آخرين،
�إىل كل ما قال به الإ�سالم �أو جاء به الوحي!
وال ندري �إذا كان عكوف فريد وجدي ال�شديد على قراءات فل�سفية يف
تلك الفرتة املبكرة من حياته وم�سريته الت�أليفية  -مع مراعاة تكوينه ال�شخ�صي
املثايل من حيث الأخالق واملبادئ �إذا جاز التعبري ،ومع اقتناعه ال�شديد
بالإ�سالم وحما�سته له وت�صديه للدفاع عنه ،ومع مراعاة �سنه الغ�ض �آنذاك  -له
عالقة بهذه الفكرة التي تبناها يف كتابه ،ولكن امل�ؤكد �أن ذلك االجتاه الذي
((( انظر :عالء الدين علي بن �أبي احلزم القر�شي (ابن النفي�س) ،الر�سالة الكاملية يف ال�سرية النبوية ،تعليق
وحتقيق عبد املنعم حممد عمر ،مراجعة �أحمد عبد املجيد هريدي ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
(1408هـ1987 /م).
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انتهجه يف كتابه نال من فكرته الرئي�سية وانتق�ص منها و�أ�ضعفها بد ًال من �أن يقويها
ويدعمها ،بحيث مل يتبق من حماججته �سوى ذلك اجلانب التنظريي املجيد
والعظيم واملثري للثناء والإعجاب ح ًّقا من حيث ح�شد الن�صو�ص وبع�ض حوادث
التاريخ لبيان حقيقة الإ�سالم كعقيدة ومتيزه ك�شريعة� .أما حل �إ�شكالية ملاذا ت�أخر
امل�سلمون وعندهم كل هذه القيم وتقدم الأوروبيون دون �أن يكونوا م�سلمني؟ فلم
يكن كتاب فريد وجدي يف هذه النقطة من الإ�سهامات امل�ؤثرة �أو املقنعة الفتقاره
للتطبيق التاريخي الكايف ،والعتماده بد ًال من ذلك على تلك املقولة االفرتا�ضية
أ�سا�سا يف املحاججة.
املثالية امل�شار �إليها ،واعتماده على البالغيات الإن�شائية � ً
و�صفوة القول �أن فريد وجدي مل ينظر �إىل املدنية على �أنها م�سعى ب�شري
حم�ض  -حتى ولو ا�سرت�شد واهتدى مبثل دينية وقيم �أخالقية  -و�أن هذا امل�سعى
يتفا�ضل فيه الب�شر وتتفاوت فيه املجتمعات ،و�أنه �شيء «تاريخي بال�ضرورة»
جوهرا
و«�إن�ساين بال�ضرورة» ،وفيه ُ«روح التجربة» ،ويعك�س اختالفات ،ولي�س ً
واح ًدا بعينه ،ولكنه بد ًال من ذلك نظر �إليها  -خالطًا يف ر�أينا بينها وبني العقيدة
الدينية الثابتة واملوحى بها �أو الأ�س�س التي تقوم عليها املدنية وهي بالت�أكيد غري
املدنية ذاتها  -على �أنها «منوذج» �أو «مثال» له �صورة واحدة ،جتاهد الب�شرية كلها
دون كلل لبلوغه والو�صول �إليه ،و�أن الإ�سالم �سبق يف ر�سم معامل هذا املثال؛
ولذلك فكل ما �سي�صل �إليه الآخرون ،مع افرتا�ض �أنه �سيكون ح�س ًنا وجي ًدا
بال�ضرورة� ،سيكون هو نف�سه عني ما ينادي به الإ�سالم!
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�إال �أنه من الإن�صاف �أن نذكر �أن فريد وجدي طور ر�ؤيته تلك �إىل املدنية
مبرور الزمن ،وبحكم ن�ضوج ثقافته ور�ؤاه �إجم ً
اال ،وعرب عن ذلك يف كتابات �أخرى
الحقة تناولت فكرة املدنية ،ومن ذلك ما ذكره يف «دائرة معارف القرن الع�شرين»
من �أن املدنية الغربية حافلة ب�أمرا�ض جوهرية وعيوب ،ولكن ذلك ال يعني
قرب زوالها بال�ضرورة؛ لأن بها من عوامل املقاومة ما ميكنها من التغلب على
هذه الأمرا�ض .(((»...كما �أ�صبح يرى �أن املدنية �أمر البد فيه من التفاعل بني
ح�ضارات خمتلفة ،ولي�س �صورة مثالية بعينها ي�سعى اجلميع لبلوغها ،فقال�« :إن
الأوىل مب�سلمي ال�شرق ال�سعي لتكميل املدنية الأوروبية؛ ف�إنها حم�صول جهود
ال حت�صى ،لآبائهم منها حظ وفري ،بل ال يزال لهم فيها �آثار مطبوعة بطابعهم»(((.

((( انظر :فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص  ،410ناق ًال عن :حممد فريد وجدي،
دائرة معارف القرن الرابع ع�شر (الع�شرين) ،املجلد الثامن ،الطبعة الثانية1342( ،هـ1924 /م)� ،ص .582
((( املرجع ال�سابق� ،ص .410

املد ِن َّي ُة والإ�سـالم
َ

ت�أليف
حممد فريد وجدي

ُطبع لأول مرة في عام (1316هـ1898 /م) تحت عنوان «تطبيق الديانة الإ�سالمية على النوامي�س المدنية»،
ثم �أُعيدت طباعته عام (1322هـ1904 /م) تحت عنوان «المدنية والإ�سالم».

فاحتة

�أن�شئت للطبعة الأوىل �سنة 1898

1

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﮊ [الأعراف,]43 /
ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯸﯹﯺﮊ [�آل عمران,]8 /
ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ.1ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ .ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [�آل عمران .]194-192 /و�صلّ اللهم و�سلم على �سيدنا
ونا�شرا
حممد الذي اجتبيته من بني خلقك لأن يكون م�ستو َد ًعا لأ�سرارك ً
لتعاليمك ووا�سطة بينك وبني عبادك ،يهديهم بنورك الأقد�س �إىل �سعادتهم
الدنيوية والأخروية .ربنا �أ�سبغ عليه حلل تكرميك وت�شريفك ،وبلغه املقام
املحمود الذي وعدته به ،و�ألهمنا ال�سري على هديه و َه ْدي �أ�صحابه ،وهبنا
( )1ورد يف نهاية الطبعة الأوىل (طبعة املطبعة العثمانية) �أنه طبع يف ( 18ذي القعدة  1316هـ) �أي ( 29مار�س 1899م).
(هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ,و�سوف ُي�ستعمل الرمز
(م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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نورا نفهم به ما �أوحيت �إليه من حمكم كالمك وجليل خطابك؛ حتى
اللهم ً
ن�ستوجب ر�ضاءك ون�ستحق نعماءك ،واهد اللهم مثل هذه ال�صالة وال�سالم
على �آله و�أ�صحابه وتابعيه �إىل يوم الدين� ،إنك �سميع الدعاء وا�سع العطاء،
�آمني.
�أما بعد...؛

ف�إنه ال يخفى على كل �شرقي الآن �أن العالقة بني ال�شرق والغرب قد
خ�صو�صا يف اجلزء الأخري من هذا القرن �إىل درجة مل ي�سبق لها مثيل
و�صلت
ً
يف التاريخ ،و�أن م�صالح الطرفني قد ت�شابكت تب ًعا لذلك ً
ت�شابكا يوجب �أن
دائما
يتعارف الفريقان تعارفًا ميحو ما �سبق من التناكر الذي كانت نتائجه ً
ا�ضطرام نريان ال�شقاق بينهما ،مما يدعو �إىل التقاطع املنايف ملطالب املدنية
عظيما و�سي�أخذ يف
امل�ستقبلة .نعم �إن االت�صال بني ال�شرق والغرب �أ�صبح ً
التزايد يو ًما بعد يوم حتى ت�صري بالد امل�شرق كلها عبارة عن معر�ض عام
تعر�ض فيه �أنواع الب�ضائع وال�صناعات ،ويح�ضره النا�س من كافة امللل واللغات،
ونحن هنا ال نريد �أن نبحث فيما �إذا كان يف هذا االمتزاج ال�شديد م�ضرة لأحد
الطرفني �أو فيما �إذا كان مفي ًدا لكليهما ،بل ذلك مما ال دخل فيه لكتابنا هذا،
ولكنا نريد فقط �أن نقوم بعمل خا�ص ال منا�ص منه على كل حال.
�ضروريا ال منا�ص منه؟ ذلك العمل هو
ما هو ذلك العمل؟ وما وجه كونه
ًّ
تفهيم الأوروبيني حقيقة الدين الإ�سالمي وماهيته ،و�إثبات �أنه �ضامن للإن�سان
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�ضروريا ال منا�ص منه
نيل ال�سعادتني وكافل له راحة احلياتني .و�أما وجه كونه
ًّ
فهو �أن الغربيني �أ�صبحوا بجدهم ون�شاطهم �أ�صحاب ال�سلطان والنفوذ على
معظم العامل الإ�سالمي ،وما داموا جاهلني بحقيقة الإ�سالم ومعتقدين ما
يهذي به بع�ض كتابهم �ضده ،ف�إنهم ال ي�ستطيعون �أن يروا يف ديانة حمكوميهم
م�ضنيا ملداركهم؛ فال يقرونهم عليه �إال
�إال عب�أ ثقي ًال على عقولهم وحم ًال ً
احرتا ًما لعواطفهم فقط ،راجني من العلوم الع�صرية واملعارف الطبيعية القيام
بتهذيبه يف امل�ستقبل.
نقول بتمام احلرية �إن الأوروبيني معذورون يف ت�صديق التهم �ضد
الإ�سالم وامل�سلمني ،ولهم احلق يف العمل �ضدها ماداموا ال يرون �أمام �أعينهم
من مظاهر الدين �إال البدع التي اخرتعها �صغار العقول ،وقبلها منهم العامة،
وزادوا عليها �أ�شك ً
اال من الأوهام والأ�ضاليل ،تنفر منها الطباع الب�شرية وتنايف
�أ�صول املدنية .كيف نرجو �أن يفهم الأوروبيون حقيقة ديننا و�أنه ا ِمل ُ
الك الوحيد
لل�سعادات كلها حالة كونهم ال يعرفون من دين الإ�سالم �إال ما يرونه �أمام
�أعينهم كل يوم مثل ال�صياح يف الطرقات خلف الطبول وحتت الرايات ،ومثل
اقرتاف �أ�شد املنكرات املنافية للأدب والعقل يف املوالد التي تقام يف كثري من
نقط القطر امل�صري ،ومثل االجتماع �إىل حلقات كبرية على مر�أى وم�سمع
وي�سارا� ،إىل
من �ألوف املتفرجني وال�صياح ال�شديد بالذكر مع التمايل ميي ًنا
ً
غري ذلك مما لو �أردنا ذكره لطال بنا الكالم وخرجنا عن املقام؟ فهل واحلالة
هذه ن�ستطيع �أن ننكر على من يعيب ديننا �أو يل�صق به �شائنات التهم؟ �ألي�سوا
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معذورين يف هذا الفهم ال�سيئ مادام يح�ضر هذه املنكرات ويتفرج عليها عقالء
هذه الأمة بدون �أن يجدوا يف �أنف�سهم مي ًال �إىل ر�أب هذا ال�صدع املتفاقم الذي
أي�ضا
جر عوا ِّمنا �إىل املنكرات والآثام فقط ،بل �إىل الإخالل � ً
مل يقت�صر على ّ
بعقيدة التوحيد النقية ،وهو الأمر الذي لو ت�أ�صلت جذوره يف العقول الب�سيطة
جدا اقتالعه منها؟
َ�ص ُعب ًّ
�أما والعلم لو بحث باحث عن علل هذا الهبوط الهائل الذي وقعنا
فيه بعد ذلك ال�صعود ال�سريع ما وجدها �إال يف ترك ال�سنن واتباع البدع ،ولو
كان املجال �أو�سع من هذا لأرينا املُطَ ا ِلع �أن البدعة الواحدة قد يتبعها جملة
عوامل ب�شرية ال يراها �إال من ينظر للأ�شياء مبنظار العلم ،و�أن هذه العوامل
متى ر�سخت قواعدها وثبتت دعائمها انبنى عليها داء من �أدواء الأمم ،تظهر
�أعرا�ضه و�آثاره لكل م�شاهد ،ولو كان هو نف�سه كام ًنا كمون الأرقم( )1يف جحره،
وال يظهر �إال ريثما ي�ؤان�س ممن حوله العجز عن مال�شاته(.)2
املتنور ملقى على عاتقه واجبان:
لهذه الأ�سباب كلها �صار ال�شرقي ّ
ضال عن كونه بري ًئا من
�أولهما :تفهيم العامل �أجمع �أن الدين الإ�سالمي ف� ً
الأ�ضاليل التي ين�سبها �إليه بع�ض الكتبة ومنز ًها عما يفعله العامة على مر�أى
من املتفرجني ،ف�إنه نامو�س ال�سعادة احلقيقية ومالك املدنية ال�صادقة ،حتى
ينبعثوا �إىل احرتامه وحمبته كما يحرتمه ويحبه بع�ض الفال�سفة الكبار الذين
( )1الأرقم :حية خبيثةُ ،م َرقَّمة ب�سواد وبيا�ض( .م).
( )2مال�شاته� :إفنائه وقتله( .م).
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در�سوه واعتقدوه .هذا الواجب ُيلقى على عاتق �أبناء هذه امللة الذين �أ�سعدهم
ا َجل ُّد( )1بتعلم اللغات الأجنبية.
ثانيهما� :أن ي�سعى عقالء هذه الأمة يف حمو البدع التي غُ َّ�ص بها
العامل الإ�سالمي ،و�صارت نقطة �سوداء يف جبني ال�شرق ومو�ضوع ا�ستهزاء
كل من عنده ُم ْ�س َكة من العقل( :)2هذا الواجب �أ�شد �ضرورة من الواجب
الأول وعليه ُي ْبتنى �صالح هذه الأمة وقوامها ،فع�سانا نلتفت �إليه قبل �أن
ي�ستفحل الداء ويعز الدواء ،و�إال فالعاقبة وخيمة والعهدة عظيمة .قال عليه
باملعروف و َل َت ْن َه ُو َّن عن املنك ِر �أو َل ُي َ�سلِّطَ َّن ُ
ِ
اهلل عليكم
ال�صالة وال�سالمَ « :ل َت�أْ ُم ُر َّن
حريان».
احلليم َ
ِف َت ًنا َك ِقطَ ِع اللَّيلِ املُظْ ِل ِم َت َد ُع َ
هذه الأفكار كانت جتي�ش يف �صدري من منذ �أربع �سنوات و�أنا �إذ ذاك
الب ْدء يف العمل للوطن ،فلم �أر �أف�ضل خلدمته من هذه الوجهة؛ فثابرت
يف �سن َ
من حينها بهمة ال تعرف امللل على در�س ما ي�ؤهلني �إىل فهم حقيقة الإ�سالم؛
القوة على القيام ببع�ض هذا الواجب الأقد�س،
حتى �آن�ست من نف�سي بع�ض ّ
فابتد�أت �أعمايل بت�أليف كتاب باللغة الفرن�ساوية نفيت فيه عن الإ�سالم كل
تهمة �أل�صقها به املفرتون ،و�أثبت بالأدلة احل�سية وباال�ستناد على البدائه العلمية
القوة
�أنه ُروح املدنية احلقيقية ،وعني �أمنية النف�س الب�شرية ،ونهاية ما ترمي �إليه ّ
رقي يح�صل يف العامل الإن�ساين لي�س هو �إال تقربًا �إىل الديانة
العقلية ،و�أن كل ّ
( )1اجل َّد :احلظ( .م).
(ُ )2م ْ�س َكة من العقل :بقية من عقل( .م).
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املحمدية .ومل �أكد انتهي من ت�أليفه حتى بعثتني نف�سي �إىل ترجمته �إىل لغتنا
العربية ال�شريفة؛ لكي �أكون قد قمت ببع�ض الواجبني املطلوبني يف �آن واحد.
على �أين كلفت نف�سي جت�شم امل�صاعب يف هذا العمل ال بق�صد اتخاذ
ا�شتغاالتي فيه ت�سلية يل على ما �أ�ضعت من وظيفة �أو �شهرة ،كال بل غر�ضي
الوحيد من هذا العمل هو �إقامة احلجج العلمية على �أن دين الإ�سالم لي�س
بالدين الذي يتنا�ساه ذووه �أو يلوي َ
الك ْ�شح عنه( )1متبوعه ،و�أنه لي�س بالدين
الذي تعار�ضه العلوم الع�صرية واحلقائق الفل�سفية ،بل هي مما تزيده تثبي ًتا
ومتكي ًنا وتزيد متبعه �إميانًا ويقي ًنا ،و�أنه كان يجب �أن يجد من طالب العلوم
إعرا�ضا وابتعا ًدا يدالن
أن�صارا �أويل قوة ومكانة ،ال �أن يرى منهم � ً
اجلديدة � ً
الرائي على ما الإ�سالم بريء منه وبعيد بعد ال�سماء عنه.
إعرا�ضا عن دوائهم و�إ ْغ َ�ض ًاء على دائهم( ،)2فال يكونوا
قد كفى امل�سلمني � ً
الدرياق( )3ال�شايف يف ُر ْد ِنه( )4فيغفل عنه ،ثم يفغر فمه
كالأبله الذي يحمل ِّ
منتظرا �أن متطر عليه �سحائب الأوهام من �سماء الأحالم غي ًثا يطهره مما به
ً
()5
وي�شفيه من �أَ ْو َ�صابه � .ألي�س بعار على متنوري هذه الأمة �أن تبقى حقائق
دين اهلل خمتبئة يف مكاتبهم يف مطاوي جملداتها وهم مغرورون بزخارف �أفكار
( )1يلوي َ
ال�س َّرة وو�سط الظهر( .م).
الك ْ�شح عنهُ :يعر�ض عنه ,والك�شح :ما بني ُّ
و�صربا عليه( .م).
(�	)2إغ َْ�ض ًاء على دائهم� :سكو ًتا ً
( )3الدرياق :هو الرتياق ،وهو دواء ال�سموم( .م).
(ُ )4ر ْد ِنه :طرف كُ ِّمه ،واملق�صود :ميلك دواءه( .م).
(�	)5أَ ْو َ�صابه� :أوجاعه( .م).
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الب�شر مما ي�سمونه بالنظريات الفل�سفية حالة كون الن�سبة بني هذه الأفكار كلها
وبني ما لديهم من �آيات احلكمة التي �أ�سدلوا عليها �أ�ستار الن�سيان �أكرب مبا ال
وخبرُ الأنام وعا�ش
يقدر مما بني �أفكار ال�صبيان وبني �أفكار حكيم مار�س الأيام َ
مائتي عام؟ �أال تتوق نف�س �شرقي متنور �إىل الوقوف على ذلك ال�سر الأعظم
ق�صريا على �سكان جزيرة العرب على ما
والنامو�س الأقوم الذي �ساد حي ًنا ً
كان بهم من َ�شظَ ٍف( )1ووح�شية ف�أخرجهم من ظلمات اجلهالة والرذائل �إىل
�أنوار املدنية والف�ضائل؟ ما فائدة العلوم �إذا مل حتبب �إلينا معا�شر �شبان امل�شرق
�أن نَكْ َت ِنه( )2هذا ال�سر العجيب والتطور الغريب الذي لو طبقناه على ما لدينا
من املعارف املدر�سية ال ن�ستطيع �أن ندركه ولو بوجه عام؟ هل فيما قر�أناه من
التاريخ ما يدلنا على �إمكان تطور �أمة ب�أ�سرها وانتقالها من حالة الوح�شية �إىل
املدنية يف مدة ال تتجاوز ربع القرن؟ اللهم ال.
ما هو ذلك التطور املده�ش الذي دخلت فيه الأمة العربية يف مدة ثالث
وع�شرين �سنة؟ هل هو �أمر عادي ي�ستطيع الإن�سان �أن يدرك �سره ويكتنه �أمره
بجولة فكرة �أو �إلقاء نظرة؟
كانت الأمة العربية قبل الإ�سالم كما يعلمها كل �إن�سان منق�سمة
�إىل قبائل عديدة وف�صائل �شتى ،كلها متوارثة الأحقاد وال�ضغائن ،مت�أ�صلة
(�َ )1شظَ ف� :شدة و�ضيق( .م).
( )2نكتنه :نبلغ حقيقته وجوهره( .م).
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ال َإحن( )1والدفائن ،واقعة فيما بينها يف حروب دموية وغارات جاهلية،
ال وحدة تلم َ�ش َعثهم( )2وال جامعة توحد كلمتهم ،وكانوا واقعني من جهة
التدين يف �أخ�س �أنواع الوثنية ،ومن جهة العادات يف �أ�شدها بع ًدا عن احلياة
املدنية ،فال قانون ي�صلح من حالهم ،وال قاعدة يبنى عليها �ضمان ا�ستقبالهم.
وباجلملة كانوا مبكان من االختالل والفاقة و�سوء الرتبية تخطاهم فيه كل امللوك
الفاحتني مثل ُب ْخ ُت َن َّ�صر وقريو�ش والإ�سكندر وغريهم .فماذا كان من �أمرهم بعد
بعثة �سيد الأنام  بنحو ب�ضع وع�شرين �سنة؟ كان من �أمرهم �أن توحدت
كلمتهم واحتدت وجهتهم َو ُو ِج َد فيهم قانون ي�ضمن تهذيبهم ويكفل رقيهم،
وتركوا جميعهم عادات �آبائهم التي توارثوها و�ألفوها حتى كادوا �أن يعبدوها،
وخرجوا من ظلمات الوثنية �إىل �أنوار العقيدة التوحيدية ،وقاموا من و�سط
ِوها ِدهم جِونَادهم( )3يحملون للخافقني(� )4أنوار املدنية ،وي�ؤ�س�سون �أركان العدل
والإن�سانية يف جميع �أرجاء الكرة الأر�ضية ،و�سادوا �أغلب ممالكها ب�أف�ضل �أنواع
ال�سلطة االعتدالية .وباجلملة �صارت دولتهم دولة العامل ب�أ�سره ،بينما كان
غريهم يهيم يف وديان اجلهالة وي�ضرب يف ليالء ال�ضاللة.
هذا هو التطور الغريب الذي دخلت فيه �أمة العرب يف �سنني قالئل بعد
�أن كان قد م�ضى عليها ب�ضعة �آالف عام وهي كما هي مل ترتقَّ عما كانت
عليه ِق ْي َد �شرب .هل بعد هذا ي�صح �أن يت�صور عاقل �أن هذا الرقي ال�سريع كله
()1
()2
()3
()4

الإحن :الأحقاد وال�ضغائن ,مفردهاْ � :إحنة( .م).
َ�ش َعثهم :تفرقهم( .م).
وهادهم وجنادهم� :أماكنهم املنخف�ضة واملرتفعة( .م).
للخافقني :للم�شرق واملغرب( .م).
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ح�صل بدون قواعد حمكمة و�أ�س�س ممُ َ ْد َي َنة؟ وهل بعد هذا ي�صح �أن يت�صور
عاقل �أن تلك القواعد والأ�س�س ت�شابه ما لفظه �أمثال �أر�سطو وليكورج و�سولون
من ا ِحلكم الب�سيطة والقواعد التي لو �أ�صلحت اليوم �شي ًئا �أف�سدت يف الغد
�أ�شياء كثرية؟ كال .اللهم �إن امل�سلمني عن �أ�سرار دينهم ملحجوبون ،وعن بدائعه
لالهون؛ فهبهم اللهم مي ًال �إىل تريي�ض نفو�سهم يف حقائق دينك ال�سرمدي
وقانونك الأبدي ،وهب اللهم ب�صائرهم قوة متتعهم من دينهم مبا متعت به
�آباءهم الأقدمني� ،إنك رحيم بامل�ؤمنني.
وهبني اللهم من الثبات وا َجللَد يف هذا املوقف احلرج ما ي�سد َخلَّة
عجزي وق�صوري عن اخلو�ض يف مثل هذا ال ُعباب( )1العظيم حتى �أ�ؤدي لأبناء
لرقيهم من كل
أم�س بحياتهم من كل ما عداها ،و�أ�صلح ِّ
وطني خدمة هي � ّ
خال�صا لوجهك الكرمي ،ناف ًعا لأمة
قاعدة �سواها ،واجعل اللهم عملي هذا ً
نبيك الفخيم� ،إنك وا�سع عظيم� .آمني.

( )1ال ُعباب :املوج العايل ال�صاخب( .م).

فاحتة الطبعة الثانية

التي ن�شرت �سنة 1904

�أما بعد...؛

فهذه الطبعة الثانية لكتابنا (تطبيق الديانة الإ�سالمية على نوامي�س املدنية)
الذي �سلكنا يف ت�أليفه م�سلك التحليل العلمي واال�ستقراء الفل�سفي على قدر
ما �سمحت لنا و�سائلنا وقوانا �أمام هذا املو�ضوع الذي ت�صغر �أمامه �أكرب العزائم،
وت�ض�ؤل ِحياله �أقوى املدارك ،و�إ َّنا لنحمد اهلل على �أن �أَ ْوالنا جزاء جهادنا فيه
نفحة من مراحمه ،ظهرت �آثارها يف قبول الأمة له باحلفاوة ،وتلقيها له بالتحبيذ
والإطراء ،وقد تعدى الإعجاب به من العامل العربي� ،إىل العامل الرتكي ،ثم �إىل
العامل الأوربي؛ فرتجمه للغة الرتكية بع�ض رجال الق�ضاء ،ولكنه مل ي�ستطع
طبعه لبع�ض املوانع التي ال تلبث �أن تزول �إن �شاء اهلل ،وقررت ِنظارة معارف
الدولة ال َعلية تدري�سه يف املدر�سة الإعدادية الكلية ببريوت ،و�ألقت عهدة ذلك
�إىل رجل من رجال املعارف ال�سوريني امل�شهورين بالفطنة والدراية ،ومل نعهد
ح�صول مثل هذه املَز َِّية لكتاب ع�صري عربي فيما نعلم.
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�أما �سريان هذا الأثر �إىل العامل الأوربي ،فقد ُترجم هذا الكتاب �إىل اللغة
البو�سنوية بوا�سطة �أحد العلماء املدر�سني يف مدار�سها ،وتن�شره جريدة (بهار)
بتلك اللغة تبا ًعا يف �أعدادها من هذه ال�سنة ،و َع َدا عن( )1هذا؛ فقد �سرى �صيت
هذا الكتاب �شرقًا وغربًا ،وطاف �أكرث ممالك الإ�سالم ،ومل ينته بعد من جولته
انت�شارا مما كان عليه من قبل ،مما
كما يتبني لنا من توايل طلبه ،وهو اليوم �أ�سرع ً
يدل على امل�ستقبل الكبري الذي �أُ ِت َي ُه هذا الكتاب ،وهذا كله �أثر من �آثار تلك
وقوت �ضعفنا ونفعت به �إخواننا ،زادنا اهلل
الرحمة الإلهية التي كاف�أت عجزنا ّ
وطلبا لل�صدق ،وجمعنا على كلمته العليا ،و�صلى اهلل على
و�إياهم ً
�شعورا باحلقً ،
ر�سوله نبي الرحمة ،حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

(َ )1ع َدا عن :جتاوز( .م).

فاحتة الطبعة الثالثة

لي�س لدينا ما نزيده على ما قدمناه يف الطبعتني الأوليني� ،إال �أن هذا
الكتاب �أعادت ترجمته �إىل الرتكية جملة (�صراط م�ستقيم العثمانية) و ُترجم �إىل
اللغة الأوردية بالهند ،ثم �إىل الفار�سية بفار�س ،ثم �إىل التتارية بالقازان .وقد لقي
هذا املُ�ؤَلَّف يف كل قطر َحلّه عناية و�إقب ً
اال.
وقد ر�أينا �أن نعيد طبعه للمرة الثالثة ،ويف ذلك دليل حم�سو�س على ما
�صادفه هذا الكتاب من الناطقني بال�ضاد ،ثم �شرعنا يف طبعه للمرة الرابعة ,واهلل
ن�س�أل �أن يوفقنا ملرا�ضيه ,ويهدينا املحا ِّبه� ,إنه ويل الكفاية.

مقدمات

جدا ،تن�شئ
قد ر�أينا �أن منهد الكالم على الإ�سالم مبقدمات �ضرورية ًّ
للمطا ِلع فكرة عامة على حالة الإن�سان وتكاليف احلياة ونوامي�س( )1الرقي
ُ
والت�أخر الذي تتجاذبه ،وطبيعة النظامات التي تنازعت ال�سلطة على الإن�سان
من قدمي الزمان �إىل الآن ،واخلالف النا�شئ من زمان مديد بني العلم والدين
حمتاجا يف فهم ما نرمي �إليه �إىل بحث
وغري ذلك ،حتى ال يكون مطالع كتابنا
ً
وال تنقري ،ولي�ستطيع �أن يرى بعينه بطريقة ح�سية �أن الإ�سالم ُروح املدنية
احلقة ،و�أن ال مدنية �إال به �أو ببع�ض ن�صو�صه.
هذا وليغفر يل القراء الكرام كرثة ا�ست�شهادي ب�أقوال علماء �أوروبا؛ ف�إين
مل �أق�صد بذلك �أن �أ�ستدل بكالمهم على �صدق الدين ،كال ،ف�إن الإ�سالم
�أجلُّ من ذلك و�أعال ،بل ق�صدي �أن �أبرهن على �أن كل النوامي�س املمدينة
التي �سادت على �أوروبا يف القرون الأخرية فنقلتها من الظلمة �إىل النور لي�ست
((( نوامي�س :قوانني( .م).
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بالن�سبة لنوامي�س الإ�سالم �إال ك�شعاع من �شم�س �أو قطرة من بحر ،ف�أقول واهلل
امل�ستعان:
الإن�ســان

ما هو الإن�سان؟ هل هو ذلك اجل�سم املادي الذي يتناوبه التحليل
والرتكيب ،فينمو ويقوى ،ثم ملّا يدركه ال�ضعف وال َه َرم ميوت ويدفن في�ستحيل
�إىل تراب تدو�سه الأقدام؟ �إن كان كذلك فلي�س هو �إال حيوانًا ب�سيطًا َي ْف ُ�ض ُل ُه
الأ�سد بقوته ،والفيل ِب ِعظَ م جثته ،والقرد ِب َع ْد ِوه و�سرعة حركته ،وملا كان له من
الأهمية يف هذا الوجود ما يدلنا عليه ما�ضيه وحا�ضره� ،أما و�أبيك لو كان الظاهر
عنوان الباطن يف كل �شيء لكان �ش�أن الإن�سان يف هذه الطبيعة الكثرية العوامل
�ش�أن الري�شة اخلفيفة بني تيارات الأعا�صري ال�شديدة ،يدفعه تيار ويرده �آخر ،حتى
ينتهي وجوده على �أ�سو�أ ما ينتهي �إليه وجود ال�ضعيف مع ُم َغا ِلبيه الأقوياء .كال �إن
ل�سرا مكنونًا ورم ًزا م�صونًا ،كم يف العلم به من فائدة تهدينا يف اال�ستقبال،
يف الأمر ًّ
ويف اجلري عليها �ضمانة حل�سن امل�آل!
عجبا يذهب
ادر�س الإن�سان من مبدئه ثم انظر �إليه يف وقتنا احلا�ضر َتر ً
و�سرا تعجز عن ا ْك ِت َن ِاهه( )1الفحول :ترى �آيات تده�ش الأفكار وت�ستوقف
بالعقولًّ ،
الأنظار .ترى ماذا؟ ترى كائ ًنا عاري اجل�سم لني الب�شرة رقيق احلا�شية �ضعيف
((( اكتناهه :معرفة حقيقته( .م).
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ال�ساعد عدمي ال�سالح �أُ ْل ِق َي به يف هيجاء( )1هذه احلياة وحي ًدا فري ًدا ،وق ُِذ َف به
ال�ش َّم ف ََي ْف َرق( )2من خيالها،
يف تيار هذا الوجود طري ًدا �شري ًدا ،يرى بعينيه اجلبال ُّ
والغابات الفيحاء فيذهل من تقلب ظاللها ،والقبة الزرقاء بنجومها الزهراء فتهيبه
()3
َ�س َعتها ورفعتها ،وي�سمع زئري ال�ضياغم يف الغابات فيكاد ي�صعق منه فرقًا �أو َي َت َم َّيز
رهبا ،وهو بني تلك الده�شة والوح�شة يخزه احلر بلفحه ،والربد بنفحه ،وي�ؤمله اجلوع
ً
بحدته ،والعط�ش ب�شدته .كان هذا حال الإن�سان يف مبد�أ �أمره ،فماذا ترى ِم ْن
حاله الآن؟ ترى �أن هذا الكائن ال�ضعيف قد قاوم كل عوار�ض الطبيعة امل�سلطة
عليه ِب َجلَد وثبات مده�شني ،و�صارعها على قوتها وبط�شها م�صارعة البطل املغوار
بقوى لي�س يف َزنْده م�ستقرهاَ ،و َجلَد لي�س يف ج�سمه مركزه ،حتى تغلب عليها
أ�سرا وا�ستخدمها لأمانيه و�آماله كما ي�ستخدم
وهو مل يكتف بذلك ،بل �أ�سرها � ً
امللك املن�صور �أُ َ�سراء احلروب .ترى ذلك الكائن على ما به من لني و�ضعف قد
ال�شم فن�سفتها ن�س ًفاَ ،و َع َد ْت على
�أظهر من ذلك اللني �صالبة واجهت اجلبال ُّ
ال�صخور ف�سحقتها �سح ًقا ،وتوجهت للحديد املتني ف�أذابته �إذابة ،و�أبدى من ذلك
ال�ضعف قوة اقتادت ال َق َ�سا ِور(� )4صاغرة بني يديه؛ فرتاها تخ�ضع �إليه وتلعب عند
قدميه لتقر عينيه!
(((
(((
(((
(((

هيجاء :حرب( .م).
ف ََي ْف َرق :فيفزع( .م).
َي َت َم َّيز :يتقطع( .م).
الق�ساور :الأ�سود ,جمع الق�سورة( .م).
َ
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هل بعد هذا التدبر العلمي يقال �إن الإن�سان هو ذلك اجل�سم املادي
ل�سر مكنون �إن غاب
ال�ضعيف؟ كال بل البد �أن يكون ذلك اجل�سم الطيني غالفًا ٍّ
جوهره فقد دل عليه �أثره .ذلك ال�سر هو معنى الإن�سانية ،وواهب امليزة للإن�سان
على غريه من �أ�صناف احليوان ،نعم هذه َبديهة ال حتتاج �إىل �إثبات ،ولكن ما هي
تلك املعاين الغريبة التي ُب�سكْ ناها يف ذلك اجل�سم املادي جعلته ً
ملكا جلميع
الكائنات الأر�ضية ،و�سلطانًا يت�صرف فيها ت�صرف املالك ال�شرعي يف ملكه؟
لو كانت تلك املعاين الإن�سانية مما تقع حتت �سلطة امل�شاعر وتدخل �ضمن
در�سا مدق ًقا� ،أو لو كانت هي
دائرة املح�سو�سات ل�سهل على الباحث در�سها ً
من طبيعة معنى احليوانية حمدودة الغايات واالنفعاالت لكان املُ َعاين الكتناه
�أ�سرارها ال يكلف نف�سه من امل�شاق ما يربو على ما يبذله الباحثون عن طباع
النمل �أو امليكروبات ،ولكن كان �أمرها بخالف ذلك على خط م�ستقيم ،فانظر
�إىل الإن�سان نظرة ممعن تره جام ًعا للمتناق�ضات جم ًعا ي�صعب معه حتديد ِخ ِّ�صي�صة
من خ�صائ�صه بوجه التحقيق� ،شام ًال للمتعاك�سات �شمو ًال ت�ضيق عن ح�صر �آثاره
غوره ِم ْ�س َبار العقول(،)1
قاعدة كل تدقيق ،ك� َّأن هذه املعاين الإن�سانية بحر ال يدرك َ
وال تنتهي �إىل �سواحله خطرات الأفكار البعيدة املرامي.
�إذا نظرت �إىل الإن�سان من جهة �أو�صافه املكت�سبة فيه فال ت�ستطيع �أن تنتهي
�إىل رابط يربطها وال نامو�س ي�ضمها ،فبينما ترى رج ًال قد عرف قدر االعتدال،
((( م�سبار العقول� :آلة العقول ومقيا�سها( .م).
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و�أدرك �سر الكمال ،فقا�س �أمياله على مقيا�س الروية والتدبر ،ووزن �أعماله
ثانيا ِ�سئم الدنيا �س�آمة مل ير معها
بق�سطا�س العدل والتو�سط ،ترى عن ميينه رج ًال ً
مطمحا يف ثروة ،وكُ ِّره �إليه العمران كراهة َح َّب َب ْت �إليه ُ�سكْ نى
مطم ًعا يف لذة ،وال ً
()1
نقريا ،و�أخذ يناجي ربه �أن يزيده
فقريا ال ميلك فتي ًال وال ً
ُقذُ فات اجلبال وحي ًدا ً
كراهة يف دنياه ،و�أن يكافئه على ذلك بر�ضاه ،ثم ترى عن ي�سار ذلك املعتدل
�سحرا �أعماه عن ر�ؤية الفارق بني املحا�سن واملقابح؛
رج ًال ثال ًثا �سحرت الدنيا ُل َّبه ً
ف�أطلق لنف�سه ِعنان الطي�ش ،وافتكها من قيود العادات والتقاليد ،و�أخذ مييل
مع ال�شهوات حيث متيل ،ويتقلب مع اللهو حيث يتقلب ،وبينما ترى رج ًال قد
نزل عن رتبة احليوانات جه ًال وغباوة حتى كاد ي�ساوي ال�صخر جمو ًدا وخمو ًدا،
ترى ب�إزائه عاملًا غزير املادة وا�سع االطالع ،منهو ًما بك�شف الأ�ستار عن وجوه
الأ�سرار ،ال يرى اللذة �إال نظرية ي�ؤ�س�سها �أو ظاهرة طبيعية يدركها ،وبينما ترى
�شخ�صا ا�ستحوذ عليه حب احلياة حتى �أورده موارد اجلنب املخجل ،يظن اخليال
ً
()3
طالبا يطلبه �أو عفري ًتا يرعبه ،ترى جتاهه �شجا ًعا يطربه وقع ِ
البي�ض( )2على ا ُخلوذ
ً
ودوي املدافع يف جدران احل�صون ،ويروقه نظر دماء الأقران ت�سيل على الأر�ض
ُّ
كالأُ ْرجوان( :)4قل يل بعي�شك هل ميكن ملن نظر �إىل حالة الإن�سان من حيث
(((
(((
(((
(((

قُذُ فات اجلبال� :أعايل ر�ؤو�س اجلبال( .م).
البي�ض :ال�سيوف( .م).
ْ
ا ُخلوذ :جمع خوذة( .م).
الأُ ْرجوان� :صبغ �أحمر �شديد ا ُحلمرة( .م).
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قبوله ل�سائر الأو�صاف املمكنة �أن يدعي ح�صرها يف قاعدة �أو �ضمها يف رابطة
واحدة؟
لي�س لأميال الإن�سان حد فيقف عنده ،بل كلما و�صل �إىل غاية تاق �إىل
�أبعد منها ،ووجد من نف�سه املُكْ نة( )1على بلوغها ،والقدرة على �إدراكها ،حتى �إذا
وم�صغرا يف عينه ما كان فيه
نالها كان فرحه بحوزها باع ًثا له على اال�ستزادة منها،
ً
من قبل.
م�ضى زمن ا ُّتهم فيه مكت�شف �أمريكا وخمرتع التلغراف والآلة البخارية
هم�سا ،وجاء زمن
باجلنون؛ لظَ ِّن النا�س ا�ستحالة ما كانوا يهم�سون به يف الآذان ً
يقول فيه علما�ؤه �إنه �سي�أتي وقت يكون الفرق فيه بيننا وبني �أبنائه كالفرق بيننا
نحن وبني �أخ�س احليوانات.
هل وقف ِ
الط َماح بالإن�سان عند هذا احلد املده�ش؟ كال� ،إن الطمع
الفكري بلغ عند الإن�سان مبل ًغا نظر به �إىل حالة العلم الآن فلم يرقه �شيء فيه،
و�ص َّغر له الطموح ِعظَ َم ما نال عقب تلك اجلهالة الأوىل؛ فنطق بل�سان �أحد علماء
�أمريكا قائالً� :إننا منتاز عن �أ�سالفنا يف العلم بكوننا علمنا �أننا جهالء� ،أما هم فكانوا
يعتقدون �أنهم يعلمون �شي ًئا! ليت �شعري ما هذه املعاين الإن�سانية التي ت�شعر
بعظمتها وجاللة قدرها لدرجة ال تعد ما هي فيه الآن �إال جهالة ظلماء؟ فهي
((( املُكْ نة :القدرة واال�ستطاعة( .م).
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ت�أنف �أن تغتبط مبا و�صلت �إليه من �سائر الأ�سرار ،وترى �أن �أمامها غاية ال حتدها
الأوهام وال ت�صل �إليه مرامي الأفكار.
�أما نحن فال ي�سعنا بعد هذا الإمعان �إال �أن نحكم عن بينة ب�أن الفارق بني
الإن�سان واحليوان لي�س هو النطق كما قال �أر�سطو ،وال هو التفكر بالقوة كما مال
�إليه فال�سفة العرب ،وال هو التدين كما ذهب �إليه امل�سيو كاتر فاج ،بل هو قبول
الإن�سان للرتقي العقلي والأخالقي �إىل ماال نهاية له ،ووقوف احليوان يف درجة
ال يتعداها؛ فتكون ن�سبة احليوان �إىل الإن�سان كن�سبة الإدراك املح�صور �إىل غري
املح�صور ،و�شتان ما بني طريف هذه الن�سبة.
�إن كان البد من اال�ست�شهاد بقول عامل �أوروبي يف مثل هذه البدائه ،ف�إليك
ما قاله العالمة (الرو�س) يف دائرة معارفه الكبرية بعد �أن تكلم على رقي الإن�سان
ما ن�صه�« :إن من التهور ال�شائن و�ضع حد لرقي الإن�سان» ،وقال امل�سيو (رينان)
امل�شهور يف كتابه تاريخ الأديان�« :أمعنت النظر يف حال الإن�سان فوجدته وق ًتا من
الأوقات يبذل و�سعه وي�ستنفد قواه لكي يتو�صل �إىل �إدراك ال�سبب الذي ال نهاية
حم�سو�سا
حلدود �سلطانه ،ولكي يعلو على هذا العامل املادي� .أفلي�س هذا دلي ًال
ً
على �أنه ب�سمو محَ ْ ِت ِده( )1وبح�سن حظه ممتاز عن هذه الأ�شياء املادية املحدودة؟
ال�شك �أن م�شاهدة هذا اجلهد من النف�س لكي ترقى �إىل ال�سموات العال تبعث
((( محَ ْ ِت ِده� :أ�صله( .م).
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يف امل�شاهد امليل �إىل احرتام النوع الإن�ساين الذي يجدر به هو نف�سه �أن يفتخر
افتخارا» .انتهى.
بعظمته ً
ولكن كما ق�ضى اهلل للنوع الإن�ساين �أن يكون �أه ًال العتالء درجات كل ما
ُيت�صور من الف�ضائل ،كذلك حكم عليه ب�أن يكون قاب ًال للنزول �إىل �أخ�س دركات
الرذائل ،ويف در�س تاريخ الإن�سان �أكرب عربة ملن يريد �أن يتفكر.
ُخلق الإن�سان على متام اجلهل بالكون الذي قذف به فيه ،بخالف احليوان
ف�إن اخلالق جل �ش�أنه وهبه من الإلهام �أكرب مر�شد له لنيل ما يكفل له حياته،
ويحفظ لنوعه بقاءه ،فرتاه ال ين�ساق �إىل الإفراط وال التفريط لدرجة ُتودي به(،)1
ون�ش�أ مطبو ًعا على الأعمال التي تهيئ له راحة حياته من بناء م�سكن و�إعداد
حمل الئق لو�ضع �صغاره فيه �إىل غري ذلك من الأمور التي ينده�ش منها الإن�سان
�إذا ُعني بدر�س علم احليوان� ،أما الإن�سان فقد ُج ِّرد من كل هذه اخل�صائ�ص باملرة،
ُوع ِّو�ض عنها مزية احلرية يف الت�صرف بالقوة الفكرية ت�صرفًا غري حمجور.
وجد الإن�سان  -وهو �شاعر على ما به من �ضعف وعجز  -ب�أنه مليك كل
الكائنات الأر�ضية وزهرة هذه العوامل الكونية ،فلم ُيثنه �ضعفه وفاقته عن التطلع
عدت له ،والتي يرى مثالها يف وجدانه يتلألأ �آنًا ثم يختفي
للنقطة الرفيعة التي �أُ ّ
�آنًا ،لين�ش�أ له بني الرجاء والي�أ�س باعث قوي على �إعمال مواهبه و�إجهادها ،واجلري
((( تودي به :تهلكه( .م).

25

مقدمات

25

�سريا بدون علم مباهياتها وال
إح�سا�سا ًّ
وراء تلك املن�صة العلياء التي حت�س بها نف�سه � ً
كيفيتها .اختلف �أفراد النوع الإن�ساين على ح�سب الأمزجة والأمكنة والأزمنة
وهم كلّ منهم على قدر ما خولته املُكْ نة و�أمكنته
يف ماهية �أمنية النف�س الب�شريةّ ،
()1
الروحية ،فظنها بع�ضهم يف املالذ البدنية
الفر�صة بالبحث عن تلك الرغيبة ُّ
وال�شهوات البهيمية ،فد�أبوا على اخرتاع �أنواع الزينة ومهي�آت الطرب؛ فن�ش�أت
من ذلك ال�صنائع اجلميلة على اختالف �أنواعها وتباين �أ�صنافها مع ما ا�ستلزمته
يف �أثناء البحث عليها من قواعد ال�صنائع النافعة والأعمال املفيدة ،وزعمها
بع�ضهم يف علو الكلمة وبعد ال�صيت؛ ف ََج ّد يف تدويخ البالد وتذليل العباد،
فن�ش�أت من ذلك احلروب والغارات مع ما ا�ستلزمته من معارف ومعلومات ،ومن
�صعود لبع�ض الأمم وهبوط للبع�ض الآخر مما له ارتباط قوي بتدرج ال�شعوب يف
مدارج التقدم واحل�ضارةَ ،و َح َ�سبها غريهم يف تروي�ض النفو�س وتهذيب الطباع
وحرث القوة الفكرية وا�ستثمارها؛ فن�ش�أت من ذلك علوم الأخالق والأبحاث
العلمية والعملية وامل�سائل الفل�سفية ،مما كان له �أثر عجيب يف تنمية املادة العقلية
وتو�سيع نطاق القوة الفكرية .وعلى هذا الن�سق من اختالف امل�شارب والوجهات
يف البحث عن ال�سعادة النف�سية املتمناة ،مت للإن�سان من الرقي ما بلغه الآن.
و�سي�ستمر هذا االنفعال النف�سي وراء هذه ال�سعادة املرجوة حتى يتم الإبداع
الذي �أراده اهلل �أن يتم على يد هذا النوع الإن�ساين.
((( الرغيبة :ال َع ِط َّية املرغوب فيها( .م).
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يف �أثناء هذا التدافع املده�ش كان اخلالق احلكيم َ -جلَّ �ش�أنه  -ير�سل رجا ًال
هم الأنبياء  -عليهم ال�صالة وال�سالم  -فيوحي �إليهم الطريقة املالئمة لع�صورهم،
والتي لو انتهجها الإن�سان لو�صل �إىل �سعادته من �أقرب الطرق املو�صلة �إليها ،فكان
يتبعهم من النا�س من ق ََّدر اهلل �أن يكون على �أيديهم نقل النوع الإن�ساين من حالة
�إىل حالة �أرقى منها ،في�ستمرون عاملني مبا �أخذوه من نبي زمانهم ُبرهة ق�صرية،
ثم يعودون �إىل تدافعهم الأول بعد �أن يحرفوا ن�صو�ص كتبهم حتري ًفا يجعلها غري
�صاحلة لقيادتهم و�ضبط �أهوائهم ،وال يزالون كذلك حتى تهيئهم نوامي�س احلياة
�إىل �صعود درجة �أخرى من �سلم املدنية والرتقي ،فري�سل اهلل تعاىل �إليهم ر�سو ًال
من �أنف�سهم يكون يف مقدمتهم عند اعتالئهم تلك الدرجة اجلديدة ،وهكذا كان
مقتدرا
�ش�أن الأمم كافة من التجالد والتدافع حتى مت منو العقل الإن�ساين ،و�صار ً
على متييز الغث من ال�سمني ،ف�أر�سل اهلل �سيد الأنام وخامت الأنبياء حمم ًدا 
بال�شريعة اخلالدة والدين الأبدي .وال َي ُهول َّن َك( )1ما ترى من �آثار التجالد الفكري
ت�ستنتجن من ذلك قرب ظهور
والت�ضارب العقلي بني �سكان هذه الكرة ،وال
ّ
نبي �آخر؛ ف�إن كلَّ ما تراه حا�ص ًال �أمامك من هذه ا َجللَبة( )2وال�صياح والتجاذب
لي�س هو �إال �إعدا ًدا لأبناء القرون احلا�ضرة وامل�ستقبلة �إىل فهم حقيقة الإ�سالم
و�إدراك �أ�سراره ،نعم ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﮊ [ف�صلت.]53 /
((( َي ُهول ّنك :يفزعك( .م).
((( ا َجلل ََبة :ال�صوت ال�صاخب( .م).
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احلياة وما �أدراك ما احلياة :حرب عوان و�أهوال ت�شيب لها الولدان وتخ�ضع
ري وال�صعلوك،
وال�س ُّ
لها الر�ؤو�س ذوات التيجان ،يت�ساوى فيها املليك واململوكَّ ،
واجل َّهال والعلماء ،والأغبياء واحلكماء ،بل هي مورد تتزاحم حوله النفو�س وال تفوز
ِب ُح ْ�س َوة( )1منه �إال بعد �أن ت�صادم العظائم ،وتتج�شم( )2الدواهي الدواهم ،وهي ح�سوة
أو�ضار(َ ،)3ي ُغ ُّ�ص بها حا�سيها غ�صة ُتعجز الطب والأطباء،
ممزوجة بالأكدار ،م�شوبة بال َ
وتتعا�صى على كل دواء.
تكاليف احلياة

حياة الإن�سان وما �أدراك ما حياة الإن�سان :مدة ق�صرية الأمد ،كثرية الهم
والكمد ،يكون الإن�سان فيها هدفًا ل�سهام احلوادث ،وعر�ضة لنبال الكوارث ،ال
تغني عنه ا ُجلن( )4الواقية ،وال الدروع امل�ضاعفة ،وال احل�صون ال�شاخمة ،وال الربوج
ال�شاهقة� ،سهام ونبال تالزمه من يوم ميالده ُمال َز َمة ال َع َر�ض للجوهر؛ في�شب الإن�سان
وي�شيب ،وهي ال َت ْفترُ عن وخزه وال تق�صر عن طعنه ،حتى يود الإن�سان �أن لو كان
من بع�ض احليوان ومل يمُ ْن لعلو مكانته مبا ت�شيب لهوله نوا�صي الأجيال ،وال ت�ستطيع
�أن حتتمله �شوامخ اجلبال ،كال .ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ[الأحزاب.]72 /
(((
(((
(((
(((

ُبح ْ�س َوة :ببقية منه( .م).
تتج�شم :تتحمل عن كره وم�شقة( .م).
أو�ضار :الأقذار( .م).
ال َ
ا ُجل نَن :ال�سرتات الواقية ,جمع ُج َّنة( .م).
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ل�ست �أيها الإن�سان ً
ملكا فتكون مبعزل عن دواعي ال�شهوات ومنغ�صاتها،
ول�ست حيوانًا في�ضعف فيك ال�شعور بت�أثريات احلياة وويالتها ،بل ق�ضى
خالقك  -جلَّ �ش�أنه � -أن تكون بني هاتني الرتبتني يف منزلة �إن حفظت لنف�سك
ق�صرت يف واجب
فيها حق حرمتها خدمتك الأمالك ورفعتك على الأفالك ،ولو َّ
ال�ضعة يعافها �أخ�س
نف�سك وخ�ضعت ل�سلطان الب�شرية فيك لنزلت �إىل منزلة من ِّ
احليوانات وي�أنف مما �أنت فيه من ال�سو�آت ،هذا حظك قد خطَّ ه بارئ ال َّن َ�سم من
القدم ،و�أودع فيك من اال�ستعداد والقابلية ما ي�سمو بك �إىل املحل الذي يليق
بك من الكمال والرفعة ،و�أ�سكن ف�ؤادك عق ًال ي�ضيء عليك َحوا ِل َك الأحوال(،)1
ويفكك عنك �أغالل الأهوال ،لو �أح�سنت ا�ست�شارته و�أجريت �إ�شارته ،ومل يخلق
ما تراه �أمامك من امل�صاعب وامل�صائب لتعذيبك على غري جدوى� ،أو لكي ي�سمع
()2
عويلك من البلوى ،بل تذْ ِكرة تقيمك ِم ْن عرثة ،وحتميك من كبوة ،و َت ُزعك
من هلكة :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌﮊ [الروم ]41 /نعم لي�س ما تراه �أمام عينيك من الأهوال
�أو ما يعرت�ض �أمانيك من تقلبات الأحوال عقبات �أمام �سعادتك �أو موانع دون
قا�سيا عليه غري
�أمنيتك .فال تكن كالطفل العا�صي يزعه �أبوه عن البطالة فيظنه ً
حان �إليه .كالُ :
ٍ
«اهلل �أَ ْر�أَ ُف ِب ِعبا ِد ِه ِم ْن هذا ال ُع�صفو ِر َعلى ف َْر ِخ ِه» حديث �شريف.
((( حوالك الأحوال� :شدائد الأحوال و�أ�سودها( .م).
((( َت َز ُعك :تكفك وتردك( .م).
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�سبق �أن بينا يف مقالنا ال�سابق �أن الإن�سان م�ستعد لأن يرقى �أَ ْوج( )1امللكوت
الأعلى ،وم�ست�أهل لأن يت�سنم هذه الرتب الق�صوى مما ال يحده و�صف الوا�صفني
�أو تخيالت ال�شعراء املداحني .ف�إذا تقرر لديك ذلك فما هي الو�سائل التي يجب
�أن ترفعك من معهد هذا الطني امليت �إىل محَ ْ ِتد ذلك النور احلي؟ �أتريد �أن تنزل
�إليك مالئكة من ال�سماء فيقودونك بيدك �إىل ما �أُ ِع َّد لك من مقاوم ال�شرف
ومنازل الرفعة؟ �إن قلت :نعم ،فما الفائدة �إذن من �إيداع اخلالق فيك هذه املنح
ال ُعلوية العظمى مما لو التفت �إليه قلي ًال ولو قدر التفاتك �إىل نق�ش الدينار ور�سمه
لعلمت �أن يف ف�ؤادك كن ًزا لو �أنفدت عمرك يف تدبر ذخائره ملا و�صلت �إىل ع�شر
ق�سرا
ع�شريها؟ كنز ي�صغر �إليك �ش�أن الذهب الإبريز ،واجلوهر العزيز ،ويبعثك ً
عنك اللتما�س الرتبة التي تليق بعظمتك من هذا الوجود ويريك �أن �سفا�سف
فكرا �أو مير بها ًّمرا« :ما
الأمور ودنايا الأعمال لي�س مما يجوز ملثلك �أن يعريها ً
َلب ِ
أر�ضي وال َ�س َما ِئي ِ
َو ِ�س َع ْتني � ِ
عبدي امل�ؤمنِ ال َّلينِّ الوا ِدع(.»)2
ولك ْن َو ِ�س َعني ق ُ
حديث قد�سي.
�إِي ْه(� )3أيها الإن�سان! �إنك عن نف�سك ملحجوب ومن �أ�شرف مزاياك مل�سلوب،
لي�س مثلك من يهتز خلرافات ال�شعراء فيذم معهم الزمان واملكان ،ويتباكى على
ما �سيكون وما قد كان ،لي�س مثلك من ي�ستميت ِلك ْ�سرة� ،أو يقتل �صديقه لأجل
((( �أَ ْوج :قمة( .م).
((( الوا ِدع :ال�ساكن( .م).
((( �إي ْه :كلمة تقال للنهي والزجر مبعنى ح�سبك( .م).
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�إبرة� ،أو يبيع رداءه يف �سبيل اخلمرة! ما هذه الغفلة! ما هذه ال�سكرة! بل ما
هذا املوت! �أ�ضعت �أيامك يف تخيل امل�صائب واخل�شية من النوائب ،و�صرفت
همك يف �أوهام ي�ستنكفها احليوان وميجها العرفان؟ هل يليق مبن يح�صر الكون
بكواكبه والعامل بعجائبه يف فكره وهو جال�س مع �صاحبه� ،أن يتدنى �إىل درجة من
اال�ستكانة واملهانة ي�ضيع بها تلك املواهب العظمى واملنح الكربى خلزية يفعلها �أو
غيبة َي َتل ََّمظ( )1بها ،حتى �إذا جتلت له نتائج تهامله ،وابتد�أت �أن توقظه من �سباته
()2
رعبا ،وارجتت مفا�صله َر َه ًبا و�أخذ ينادي وام�صيبتاه ،ثم ي�أخذ
ارتعدت فرائ�صه ً
مغم�ضا عينه عن النظر ،وب�صريته عن
احلرىً ،
يبكي بكاء الثكلى ويذرف الدموع ّ
تبني العرب ،في�ضيع بجهله مزية ما يرفعه �إىل محَ ْ ِتده الأعلى ومركزه الأ�سمى؟
ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﮊ [احلج.]11 /

�إن الذي ت�سميه م�صائب �أيها الإن�سان لي�س هو �إال ُيد اجلبار الأعلى،
ت�ستلفتك �إىل الغاية التي خلقت لأجلها ،وتبعثك من َج َدث( )3اجلمود الذي
�أوقعك فيه متاديك يف الغي املزري مع ما انطويت عليه من الغرائز ال�شريفة
والنحائز( )4املُنيفة( ،)5نعم �إن الذي خلقك من الطني الأ�صم و�أراد �أن يعلو بك �إىل
(((
(((
(((
(((
(((

َي َتل ََّمظ بها :يحرك بها �شفتيه( .م).
ارتعدت فرائ�صه :فزع وخاف( .م).
َج َدث :قرب( .م).
ِ
ال َّنحائز :الطبائع ,مفردها ال َّنحيزة( .م).
املُنيفة :العالية القدر( .م).
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�أعلى مراكز الكمال� ،سلط عليك عوامل ثالثة ،لو تب�صرت يف م�صاعبها وتدبرت
يف �أ�سبابها وم�سبباتها لر�أيت �أن طريق ال�سعادة التي تن�شدها ومتوت بح�سرة دونها
هو بني يديك و�أمام عينيك ،وما عليك �إال �أن جتري على �سننها القومي و�صراطها
امل�ستقيم؛ لت�صل �إىل غر�ضك العظيم ﮋﯳﯴﯵﮊ [الإن�سان.]3 /
ما هي تلك العوامل الثالثة املهمة؟ هي الطبيعة ونف�س الإن�سان وبنو
نوعه� ،أما الطبيعة فهي محَ ْ ِتد ج�سم الإن�سان ،بها ترتبط �سعادته املادية ،ومنها
ينبوع راحته احل�سية ،قُذف الإن�سان من يوم ُخلق �إىل هذا العامل املادي ،فتلقاه
بنوامي�سه الكثرية وعوار�ضه ال�شديدة ،وهو كما و�صفه العالمة (لينيه) عاري
اجل�سم وبدون �سالح ،فوخزته ال�شم�س بحرارتها ،والأر�ض برطوبتها ،وال�سماء
ب�أمطارها ،وال�صحاري ب�سمومها و�أعا�صريها ،والوحو�ش ب�أنيابها و�أظفارها ،ف�صار
م َّن يقيه منها ،وال و�سيلة تبعده عنها،
الإن�سان بني هذه العوامل هدفًا ل�سهام ال جِ َ
فلو كان كغريه من احليوانات حمدود القوى الإدراكية ملا �أمكنه �أن يعي�ش طرفة
عني ،ولكن اهلل  قد قذف به �إىل هذه الأهوال بعد �أن منحه من املواهب ما
ي�ستطيع بها �أن يتغلب على الطبيعة وي�أ�سرها ،فلم َت ُفلّ عزميته( ،)1ومل تثبط همته،
بل قاتلها ب�سالح فكره اجلديد ،وابتكر من ال�صنائع الأولية ما يحميه منها وق ًتا
ما ،ومل يزل يجد ويجتهد يف حت�سني تلك الطرق الواقية حتى ارتقى �ش�أنه �شي ًئا
ف�شي ًئا؛ ف�صار يتمكن من بناء ُالبيوتات بعد ُ�سكْ نى املغارات ،ويحرث الأر�ض
((( َتفُلّ عزميته :تك�سرها( .م).
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لي�ستخرج خرياتها بعد �أن كان يتغذى بجذور الأ�شجار و�أوراقها وهكذا ،ولكن
الطبيعة مل تغفل عنه طرفة عني بتقدير العزيز العليم كي ال َت ْركَد همته وت�سكن
حركته ،ف�صار كلما �أتقن عم ًال َع َد ْت الطبيعة عليه فيلتجئ �إىل حت�سينه ،ومل يزل
ذلك التدافع بيننا وبني الطبيعة �إىل اليوم.
()1
ماديا للدرجة التي نرى
كان من نتائج هذه احلرب العوان ارتقاء الإن�سان ًّ
بها بلندن وباري�س من عجائب ال�صناعات وغرائب املكت�شفات مما لو حدث به
ال�شرقي لرمى محُ َ ِّدثه باجلنون لعدم ت�صوره ما يقول ،هذا االرتقاء ي�ستلزم بالطبع
عظيما لأنه ال يت�أتى �إال ب�إعمال القوة العقلية و�إجهادها ،وهذه القوة
أدبيا ً
ارتقاء � ًّ
هي كما ال يخفى محَ ْ ِتد كل الف�ضائل الب�شرية.

فانظر ب�أبيك �إىل ما كان ي�سميه �آبا�ؤنا م�صائب وجوائح( ،)2كيف بعث
الإن�سان �إىل االرتقاء وح�سن احلال ،وجذبه رغم �أنفه من طور البهيمية �إىل طور
الإن�سانية! هل بعد هذا ي�صح �أن نذم تلك امل�صائب ونتربم منها بعد علمنا ب�أنها
ال�سائق الوحيد للفكرة الإن�سانية �إىل البحث عن �أ�سباب ال�سعادة والرفاهية؟ �أما
يجب علينا بعد هذا �أن ال جنعل جزعنا من امل�صائب الطبيعية غ�شاء كثي ًفا بيننا
وبني ا�ستنباط الطرق �إىل تخفيف وط�أتها وا�ستئ�صالها مرة واحدة؟ ف�إذا كان يف
ُمكنة الفكرة الب�شرية �أن تخرتع �آلة جتتذب بها ال�صواعق �صاغرة وتلقي بها �إىل
((( احلرب العوان :ال�شديدة التي قُوتل فيها مرة بعد �أخرى( .م).
((( جوائح :م�صائب حتل بالإن�سان يف ماله فتجتاحه كله ,مفردها جائحة( .م).
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�أ�سفل �سافلني ،فكيف ال يكون يف ُمكنتها �أن تبتكر طريقة ب�سيطة تخفف من
�صاغرا ي�ضرب �صدره وميزق نف�سه؟
ويالت دودة القطن التي يقف فالحنا �أمامها ً
رزقت الأمم الأوروبية ح�سن التب�صر يف جوائح الطبيعة ،فرتاهم يرتب�صون لأحداثها
باملر�صاد ،فكلما �أ ّمل بهم حادث هبوا يبحثون عن طريقة لإزالته �أو تقليل خطارته،
علما منهم ب�أن يف الفكرة الإن�سانية من
وال ينامون عن م�شروعهم حتى يحققوهً ،
الأ�ساليب ما ي�ضمن حياة م�ستقبلهم كما �ضمن حياة ما�ضيهم ،هذا هو �سبب من
�أ�سباب رقيهم املده�ش الذي قاموا ي�سيطرون به على ال�شرق �سيطرة الرفيع على
الو�ضيع ،فما لنا عن التذكرة معر�ضون؟
�أما العامل النف�ساين على الرقي الإن�ساين فهو من �أقوى العوامل و�أكرثها
معنويا ،ي�شعر كل �إن�سان يف نف�سه ب�أن وجدانه
أثريا وال ميتاز عن �سابقه �إال يف كونه ًّ
ت� ً
ميدان ف�سيح ل�شهوات تتوزعه و�أميال تتنازعه و�آمال تتقا�سمه ،مما ال ي�ستطيع
�إماتته وال �إبطال ت�أثريه عليه ،مهما بذل من املجهودات يف ذلك ال�سبيل ،لي�ست
تلك ال�شهوات مما تن�صاع لقوانني املح�سو�سات حتى ُي�ستطاع وزنها بق�سطا�س
االعتدال ،وال هاتيك الأميال مما تقبل التحديد حتى يرى الإن�سان بعينه النقطة
ق�سرا ،وال تلك الآمال مما تخ�ضع لأحكام القنوع حتى
التي هو م�سوق �إليها ً
يت�سنى له �أن يوقفها عند نقطة خم�صو�صة ،بل ق�ضى احلكيم املختار �أن تنطلق هذه
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العوامل املعنوية من كل قيد ،و�أن تتجاوز كل حد ،و�أن ت�شذ عن كل رابطة ،حتى
�صارت مبا �أودعت من ُروح احلركة والت�أثري ك�أنها تيارات متعاك�سة تت�صادم يف ف�ؤاد
الإن�سان ت�صاد ًما يهوله مر�آه ويرعبه منظره ،ولو كان هو نف�سه محَ ْ ِتدها وم�ستقرها.
انظر �إىل ذلك الرجل الرث الهيئة ا َخل ِلق ال�سربال( ،)1اجلال�س يف ظل تلك
الدوحة� ،أتظن �أن �سكونه الظاهري دليل على �سكونه الباطني� ،أو �أن حالته من
الفاقة نَ ْه َنهت( )2وجدانه عن تلك املطامح ال�سرية واملَ َعامع( )3ال�ضمريية؟ كال� ،إن
حاله ذلك مل يقلل فيه تلك االنفعاالت النف�سية عما هي عليه عند �أكرب ملك
جال�س على �أ�سمى �أريكة لأمة متمدنة.
ُو ِج َد هذا الإن�سان ال�ضعيف على �سطح هذه الكرة الأر�ضية ،وهو كما هو،
�شيء غري حمدود يف ج�سم حمدود �أو بحر ال نهاية ل�سواحله يف ف�ؤاد ال يزيد عن
مقا�سا ،فلم ي�ستطع �أن يطمئن �إىل �شيء من الأ�شياء املحدودة� ،أو يركن �إىل
الكف ً
كائن من الكائنات امل�شهودة� ،إال ريثما يتحقق �أن ذلك ال�شيء لي�س مما ي�صلح
�أن يكون �سفينة له ،يقطع على ظهرها ُعباب ذلك البحر الزاخر ،الذي ي�سمع
دوي �أمواجه داخل ف�ؤاده ،نعم بذل الإن�سان و�سعه من القدم يف التح�س�س على
ّ
ماال ت�أن�س نف�سه �إال به ،ف�أَ َّم كل طريق ،وقاوم كل تيار ،و�سلك كل �سهل ،واقتحم
((( ا َخل ِلق ال�سربال :البايل الثياب( .م).
((( نَ ْه َنهت :زجرت ومنعت( .م).
((( املَ َعامع :املعارك( .م).
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كل َح ْزن( ،)1ونزل كل غور ،و�صعد كل جند ،وتوقّل( )2كل َر ْعن( ،)3وهو بني هذه
الهمم ال�شديدة ي�صادف مان ًعا فريده �أو عقبة فت�صده ،فيزيد خربة مباهية ال�سائق
له وامل�سوق �إليه في�صلح من خطئه ،ويقلل من غلطه ،فيرتفع قلي ًال عما كان عليه
يف �سابق بحثه ،فتقابله اجلوائح وت�صادمه َالبوائق()4؛ فيعلم �أن غر�ضه �أ�سمى من
ذلك ،وهكذا ح�صل حتى مت له �أن ينتقل من دور الت�سفل يف البحث �إىل دور
اال�ستعالء فيه .ف�صار الآن كلما طالبته النف�س برغيبتها �ألقى بنظره �إىل ال�سماء
بعد �أن كان يف ال�سابق يلقي به �إىل الأر�ض.
هذا العامل النف�سي له ف�ضل عظيم يف حفظ الإن�سان من اخل�ضوع مل�ؤثرات
البهيمية فيه؛ فلم يقع يف الوح�شية التي لو ات�صف بها لكان كائ ًنا ُيترب�أ منه و ُي�ؤنف
�أن ُينت�سب �إىل نوعه ،وهذا العامل نف�سه هو الباعث �إىل ت�أليف علوم الأخالق،
والبحث عن الإلهيات والنف�سيات ،واملحر�ض على اجلد يف علوم احلكمة مما كان
ومل يزل له �أثر عظيم يف حت�سني حالة النوع الإن�ساين.
قائما بذاته
�أما العامل النوعي فهو نتيجة العامل ال�سابق ،ومل ن�سمه عام ًال ً
�إال ملا �أنتجه من االنقالبات ال�شديدة يف النوع الب�شري ويف الفرد الواحد.
(((
(((
(((
(((

ا َحل ْزن :الوعر ال�صعب( .م).
توقّل� :صعد( .م).
َر ْعن :عال مرتفع( .م).
البوائق :الدواهي ,مفردها :بائقة( .م).
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قلنا �أكرث من مرة �إن الإن�سان ممتاز عن �سائر الكائنات بانطالق �أمياله
و�شهواته عن القيود ،وجماوز انفعاالته لكل ما يت�صور من احلدود ،بخالف
احليوانات ف�إنها مطبوعة على االن�صياع لنوامي�س ثابتة وقواعد عامة ال تتعداها،
ولن ت�ستطيع ذلك� .إذا علمت هذا ،فقل يل بعي�شك ما كان ي�ستحيل �إليه حال
أمورا جتربه رغم
الإن�سان مع انطالق خ�صائ�صه عن القيود لو مل ي�صادف يف حياته � ً
�أنفه �إىل حتديد نقطة االعتدال فيها و�إيقاف �أمياله عند ُتخوم( )1التو�سط يف �سائر
مراميها؟ �أما ترى معنا �أنه كان يتال�شى وجوده �أو يبقى ولكن جمذوبًا مع تيار
واحد يح�سب �أنه �سيو�صله �إىل غاية يقف عندها ويتملى ب�سعادته فيها ،فيخونه
احل�سبان ،فيظل مقذوفًا �إىل حيث يالقي حتفه على �أ�سو�أ حالة؟
�إذا اعتقد رجل �أن ال�سعادة يف الغنى و�أنواعه غري حمدودة يف وجدانه
ونهاياته ،غري مرت�سمة يف جنانه ،فماذا يكون حاله يف هذا ال�سبيل املميت
للعواطف الب�شرية �إذا مل ي�صادف �أمامه مان ًعا ي�صده ليقف قلي ًال فريجع �إىل نف�سه
دائبا على �سلوك �سبيل الرثوة ملا و�صل �إىل
رجعة يفهم بها �أنه لو عا�ش �ألف عام ً
غاية مما ُي�ؤَ ِّمله و�أنه لو �صار قارون زمانه ما ًال فلن يكون �أ�سعد �أهله حا ًال.
نعم �إن الذي خلق الإن�سان و�أطلق مداركه من كل قيد خلق ب�إزائها موانع
ت�صدها لتزعها عن الإفراط ،كما و�ضع وراءه دوافع ت�صيح به لرتدعه عن التفريط،
ف�أما تلك البواعث الدافعة له �إىل الأمام فقد در�سناها يف الف�صلني ال�سابقني،
((( تخوم :حدود( .م).
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و�أما املوانع التي تعرت�ضه لتجربه �إىل االعتدال يف مطلبه ف�أهمها مقاومة بني نوعه
ومزاحمتهم له يف كل رغائبه ،هذه املزاحمة تنق�سم �إىل ق�سمني عظيمني� :أولهما:
مزاحمة �أفراد املجتمع التي يعد الرجل فر ًدا منها ،والثانية :مزاحمة اجلمعيات
بع�ضها لبع�ض يف الت�سابق �إىل ما يقيم كيانها من �أمور هذه احلياة .هذان الق�سمان
من التزاحم املعبرَّ عنهما بتنازع البقاء هما ال�سببان الرئي�سيان اللذان علما الإن�سان
جدا ،هي نظام حياة الأمم َو ِم َ�ساكُ ها:
رغم �أنفه ثالثة �أمور عظيمة ًّ
�أولها :عدم الغفلة عن احلق لأن الإهمال فيه على ح�سب قوانني احلياة
كليا .ثانيها :معرفة قواعد العدل؛ لأن الإن�سان باجلور يجر
م�سقط له �إ�سقاطًا ًّ
�إليه �أ�ضغان �أمثاله؛ فت�سوء حالته ويحرم من �سائر حقوقه .ثالثها :احرتام النوع
أي�ضا نظام الأمم
الإن�ساين ب�أكمله .هذه الثالثة �أمور كما هي قوام �أعمال الأفراد هي � ً
العظيمة املتمتعة بنعمة اال�ستقالل ،ف�إن الأمة امل�ستقلة �إذا �أهملت جماراة جاراتها
ظلما منهن؛ بل
�سبقتها �إىل مطالبها وحرمتها من مقومات حياتها ،وال يعد هذا ً
تعترب هي الظاملة الأثيمة ب�إهمالها ا�ستعمال خ�صائ�صها املودعة فيها ،ومن يت�أمل
يف حالة اجلمعيات الب�شرية املختلفة ير العجب العجاب من �آيات امل�سابقة .هذا
من حيثية الأمر الأول ،و�أما الأمر الثاين وهو العدل ،ف�إن من �أقل خ�صائ�صه يف
اجلمعية حدوث االطمئنان املتبادل على احلق والعر�ض وعدم الرهبة من العدوان
جريا مع الأهواء ،وال يخفى ما ينبني على هذا االطمئنان املتبادل من
عليهما ً
التما�سك بني �سائر الأفراد والت�ضافر فيما بينهم على ال�سعي �إىل حتقيق غر�ضهم
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حم�سو�سا على ح�سن نتائج العدل
امل�شرتك وهو �سعادة املجتمع ،ومن ُيرد برهانًا
ً
فليتدبر يف �أحوال اجلمعيات احلا�ضرة والغابرة ُليغني عن كثري من التطويل.
و�أما عاطفة احرتام �سائر �أفراد النوع الإن�ساين ،ف�إنها ما انبثت يف �أمة حية
�إال وقللت من حدة الأ�سلحة املوجهة �إليها بت�أثري تنازع البقاء ،وك�سرت من ِن َ�صال
جماوريها الطامعني فيها ،و�أبطلت من ُعرا ِمهم(ِ )1
و�ش َّرتهم( )2لدرجة تطمئن بها
على نف�سها �أكرث من اطمئنانها لقوتها وعظمتها.
لرنجع �إىل ما كنا ب�صدده فنقول� :إن هذه الثالثة العوامل الرئي�سية (الطبيعة
ونف�س الإن�سان وبنو نوعه) مع النوامي�س الكثرية الثانوية التي ت�ستلزمها ،هي
تقديرا لأجل �أن ترفع الإن�سان
بواعث الرقي الإن�ساينَّ ،قدرها اخلالق جل �ش�أنه ً
رغما عنه من درجة الوح�شة �إىل درجة املدنية �أو ال�سعادة الإن�سانية ،وهي عينها
ً
بحث الباحثني وغر�ض العلماء املحققني من منذ �آالف من ال�سنني �إىل هذا
احلني.

((( ُعرامهم� :شرا�ستهم و�أذاهم( .م).
((( ِ�ش َّرتهم :حدتهم( .م).
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الدين والعلم

�إن املُنابذة بني رجال الدين ورجال العلم لي�ست بقريبة العهد ،ف�إن التاريخ
جدا كانت امل�شاحنات وامل�شاغب قائمة بني
يدلنا على �أنه من منذ �أزمان بعيدة ًّ
الطرفني يف �أغلب الأمم� .إال �أن الع�صور املتقدمة كانت متتاز عن ع�صرنا احلا�ضر يف
كثريا من فال�سفة الأمم ُحكم عليها بالإعدام
ق�ساوة تلك امل�شاكل و�صرامتها ،ف�إن ً
بال�سم �أو احلديد �أو النريان ،ملح�ض كونهم قاموا ينريون عقول مواطنيهم من
الأوهام التي حَتطُّ ب�ش�أن العقل وتطفئ من نوره� ،أما يف ع�صرنا احلا�ضر ف�إن العلم
على ما قاله امل�سيو (برتلو) � -أحد نظار خارجية فرن�سا و�أكرب علمائها الكيماويني
 قد نال حريته املطلقة ،و�صار ال يخ�شى �سيطرة الدين عليه ،لقد �صدق امل�سيو(برتلو) ف�إنا نتلو م�ؤلفات القوم العلمية فال نرى �إال طع ًنا على الأديان وتندي ًدا
بها يدلنا على �أن القوم قد َم َرقوا( )1منها مروق ال�سهم من الرمية ،ومل يكفهم
ذلك ،بل �أخذوا ينذرونها باالمنحاء العاجل لعدم انطباقها على النوامي�س املُ َرقِّية
للإن�سانية وال على القواعد العلمية.
�ألف امل�سيو (بنجامن كون�ستان) كتابًا �سماه (الدين وينبوعه و�أ�شكاله
وترقيه) بحث فيه عن العلل التي �أنهكت ج�سم اجلمعيات الب�شرية من جراء
االعتقادات الباطلة ،ثم حكم ب�أن مداواة هذه العلل ال تت�أتى �إال بحرية ال�ضمري
((( َم َرقوا :خرجوا( .م).
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وحرية االعتقاد واحلرية ال�شخ�صية ،وباالخت�صار كل احلريات ال�ضرورية ،ثم قال:
«بهذه الطريقة تتنقى الأديان عن �أدرانها ،ولكنا ال نخال �أن ذلك يتحقق مطل ًقا
العتقادنا �أنها لن ترتك �شي ًئا من �أ�س�سها .ولكن مبا �أن هذه الأ�س�س تناق�ض العلم
وتعار�ضه فيكون من املقرر الثابت امنحاء الديانات وزوالها» ،نحن نعجب للغاية من
كون مثل هذا العامل امل�شهور يحكم على جميع الديانات بدون ا�ستثناء باالمنحاء
در�سا
والزوال حال كونه مل يدر�سها كلها طب ًعا ،لأنه لو در�س الإ�سالم الأول ولو ً
�سطحيا لتحقق قبل كل �شيء �أنه لي�س فيه �أ�س�س تناق�ض العلم كما يتهم به
ًّ
�سائرها ،ولكنا يف هذه املقالة �سنقت�صر على �إيراد �أ�شد املطاعن على الأديان
وجهات ال�ضعف فيها نق ًال عن �أ�شهر علماء �أوربا؛ ليقف قارئنا على اجتاه الأفكار
الأوربية العلمية وليتحقق بعد �أن نورد عليه �أ�س�س الإ�سالم �أنه هو حقيقة �أمنية
وح ِظ َّية الأرواح(.)1
النفو�س َ
قلنا �إن امل�سيو (كون�ستان) قد �أنذر جميع الأديان بالزوال ،والآن نقول �إنه
فل�سفيا فقال�« :إن كل قاعدة مهما كانت نافعة يف احلال فالبد �أن
علل ذلك تعلي ًال ًّ
تكون حمتوية على جرثومة تعار�ض الرقي يف اال�ستقبال؛ لأن تلك القاعدة ت�أخذ
بطول املكث �شك ًال عدمي احلراك ،ي�أبى على العقل الب�شري اتباعه يف مكت�شفاته
التي ترقيه كل يوم وتطهره� ،إذا ح�صل ذلك ينف�صل يف احلال الإح�سا�س الديني
((( َح ِظ َّية الأرواح� :أكرث ما ت�سعد به الأرواح ،وتتعلق به( .م).
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عن تلك القاعدة املتحجرة ويطلب �سواها من القواعد التي ال جترحه ،وال حترجه
وال يزال ي�ضطرب حتى ي�صادفها».
در�سا مدق ًقا واهتدوا �إىل الطريق الذي يجب �أن
در�س القوم الإن�سان ً
ي�سلكه لكي ي�صل �إىل �سعادته ،وعلموا �أنه لن ي�ستطيع �أن ي�ؤدي الوظيفة املهمة
التي �أعدته لها العناية الإلهية �إال با�ستعمال جميع خ�صائ�صه ومواهبه املمنوحة
له ،وعدم قتل عاطفة من عواطفه ،ثم نظروا نظرة �إىل املا�ضي فر�أوا �أن الذي �أخر
العامل الإن�ساين عن الو�صول �إىل ما ُه ِّيئ له من مقاوم الرفعة هو االن�صياع �إىل
�أوامر رجال ،ادعوا �أنهم قادة الأديان ور�ؤ�سا�ؤها فَ�أَنْ َحوا عليهم( )1طع ًنا وتندي ًدا ورموا
متهكما:
تعاليمهم بتهمة ت�أخري الإن�سان و�إهباطه ،ومن ذلك ما قاله (فويربا�ش)
ً
«�إن الف�ضيلة الدينية وعلى اخل�صو�ص الف�ضيلة العليا � -أي ف�ضيلة الأولياء  -هي
�أن تنبذ احلياة املدنية وال�سيا�سية ،و�أن تطرح �سائر الأعمال والأ�شياء الدنيوية ك�أنها
لهو باطل لأجل �أن ت�ستطيع بدون ترويح لنف�سك وبقلب منك�سر �أن تذبل يف
انتظار اجلنة ،و�أن تقتل جميع عواطفك و�أميالك الطبيعية ومتيت نف�سك وتذللها».
ر�أى علماء �أوربا  -والدليل احل�سي بني �أيديهم � -أن رقي الإن�سان منوط
برقي العلم ومنوه ،و�أن منو العلم ورقيه مرتبط بانطالق العقل من قيوده وحترره من
�أ�صفاده وعدم �سيطرة �شيء من الأ�شياء على الأبحاث العلمية؛ حتى ال يت�أتى
((( فَ�أَنْ َحوا عليهم :انهالوا عليهم( .م).
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من تلك ال�سيطرة ما ح�صل من نتائج املنابذة بني رجال الأديان ورجال العلوم يف
الأزمنة املا�ضية ،قال امل�سيو (بلوك)�« :إن رقي القوة الفكرية وح�سن احلكم على
الأ�شياء يتعلق بنمو العلم ،وقد حت�صلنا على هذه النتيجة برتقية معلوماتنا التي
هدمت �أركان كثري من �ضالالتنا ال�سابقة من جهة ،ومن جهة �أخرى با�ستعمالنا
حل�سن النظر والتدقيق يف الأ�شياء».
العتقاد العلماء الأوروبيني ب�أن حرية العقل والعلم هي مناط كل
ال�سعادات املادية واملعنوية ،تراهم ال ي�ستطيعون �أن يكتبوا تاريخ ال�ضغط عليهما
�إال مبزيد االنفعال والتغيظ من املا�ضي ،مت�شفني من الذين ي�ؤ ِّملون �أن يعيدوا
الكرة .ولنرتجم قطعة �صغرية من �أقوال (الرو�س) امل�شهور لريى القارئ مقدار
َّ
التحم�س الذي يتذكر به علماء الغرب �ضغط الزمان ال�سابق ،قال�« :إن قلنا
�إن الإح�سان يقت�ضي اعتقاد الأ�شياء املعقولة ،يقولون :كال كال .ثم ي�سعون يف
تذليل هذا العقل الإن�ساين الذي يدعي لنف�سه حق التمييز بني اخلري وال�شر
وغ�شوا با�صرة الب�صرية لدرجة
وبني العدل والظلم ،حتى �إذا �أعموا عني العقل ُّ
بها ترى الكرامات ك�أنها �أمور معتادة ,وتظن الأبي�ض �أ�سود ,وتعد الرذيلة ف�ضيلة،
يعود الدين فيقول �أطيعوا .نطيع من؟ هل نطيع العقل؟ هل الواجبات الطبيعية؟
هل الإح�سا�سات القلبية؟ هل النوامي�س احلقيقية املفيدة للإن�سانية ،والتي تنتج
من تلك القواعد نف�سها؟ كال .ولكن �أطع و�أنت �أعمى �إىل الذي يحكم با�سم اهلل
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حتى ولو �أمرك بقتل مليكك �أو �أبيك �أو بعمل مقتلة عامة ،ف�إنه لي�س لك ال ُروح
وال �ضمري� ،إمنا �أنت ميت يف اهلل».
�إىل هذا احلد و�أكرث و�صلت ُم َناوَ�أَة( )1علماء �أوربا للأديان املوجودة ،ولكن
هل ن�ستنتج من هذه املناو�أة �أنهم تركوا التدين باملرة ،وزعموا �أنهم ا�ستغنوا بعلمهم
عن الإ ِْخبات( )2واخل�ضوع خلالقهم وخالق كل �شيء ،كال� .إنهم ليقرون مع
�أ�صحاب الأديان ويزيدون عليهم يف ا�ستداللهم بالأبحاث العلمية �أن الإح�سا�س
الديني هو غريزة النف�س الب�شرية ال تقل يف الو�ضوح والت�أثري عن الإح�سا�س
ب�ضرورة الغذاء .قال (جييزلر) الفيل�سوف الأملاين يف كتابه تاريخ االعتقادات:
«الدين خملد مثل خلود الإح�سا�س الذي ينتجه .ولكن علوم الدين هي مثل
�سائر العلوم الأخرى يجب �أن تكون قابلة للرقي على قدر الرقي العقلي ،وذلك
دائما بني احلقوق وعلم الت�شريع ،فاحلقوق ال تتغري ولكن
مثل العالقة املوجودة ً
علم الت�شريع يجب �أن يتغري ويتهذب على الدوام».
وقال امل�سيو (�آرن�ست رينان) يف كتابه امل�سمى تاريخ الأديان« :من املمكن
�أن ي�ضمحل ويتال�شى كل �شيء نحبه وكل �شيء نعده من مالذ احلياة ونعيمها.
ومن املمكن �أن تبطل حرية ا�ستعمال القوة العقلية والعلم وال�صناعة .ولكن
ي�ستحيل �أن ينمحي التدين �أو يتال�شى ،بل �سيبقى �أبد الآباد حجة ناطقة على
((( ُم َناوَ�أَة :معار�ضة ومعاداة( .م).
((( الإخبات :اخل�شوع والإنك�سار( .م).
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بطالن املذهب املادي الذي يود �أن يح�صر الفكر الإن�ساين يف امل�ضايق الدنيئة
للحياة الطينية».
ملخ�ص الأمر �أن علماء �أوربا الذين ُيركن �إليهم جممعون على �أنه من
املحال �أن تزول من النف�س غزيرة التدين كما ي�ستحيل �أن تزول منها غريزة احلب
�أو البغ�ض ،ولكنهم قرروا مع ذلك  -وكتبهم �شاهدة عليهم � -أن ال دين من
الأديان املوجودة ي�صلح لأن يكون الدين العام للجمعية الب�شرية امل�ستقبلة وال
احلا�ضرة .ملاذا؟ قالوا لعدم انطباق �أ�سا�ساتها على قواعد العلم وملعاك�سة ن�صو�صها
لبدائه العقل ولتقييدها الأمور تقيي ًدا ينايف ما عليه املدارك الب�شرية من احلرية
واالنطالق ،ولذلك قال �أحد فال�سفة �أوربا �إن الدين كان يبقى غري قابل للزوال
والتال�شي �إذا كانت قواعده مطلقة عن احلدود و�أ�صوله جمردة عن القيود،
كما هو ا�ستعداد الإن�سان للكمال املطلق و�أهليته للرقي الذي ال يحده و�صف
الوا�صف ،وتقولون �إنه لو كان دين من الأديان احلا�ضرة ي�ستطيع �أن ي�ؤلف بني
العاطفة الدينية املغرو�سة يف ِج ِبلَّة الإن�سان وبني مطالب احلياة وواجباتها وي�سري
باجلمعية الب�شرية �إىل حيث هدتنا �إليه الأبحاث العلمية من ال�سعادة املرجوة،
قطعيا .قال (الرو�س) بعد �أن ندد بنظامات
للزم االعرتاف ب�ضرورته اعرتافًا ًّ
الأديان ما ي�أتي« :لي�ست هي الديانة التي حتث الرجل على �أداء واجباته ،بل هو
الفكر العام وقوة الطباع والعواطف التي تن�ش�أ يف داخلية العائالت حتت ظل ذلك
الفكر العام الذي هو نف�سه يزيد تهذبًا ولط ًفا كلما تقدمت املدنية واملعلومات.
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ف�إن ّعرفت الديانة ب�أنها جمموع �أفكار �صاحلة لربط جميع �أفراد الب�شر �إىل جمعية
واحدة متمتعة بالفوائد املادية كما هي متنورة يف القوة العقلية ،فقد حق لك �إذن
�أن تقول �إن الدين �ضروري للنوع الإن�ساين» .انتهى.
هذا ومن الأدلة احل�سية على �أن العقل الب�شري مهما ترقى وتقدم فال
ي�ستطيع �أن يعي�ش بال دين ،هو �أن طائفة كبرية من علماء �أوروبا قامت بت�أليف ديانة
�سمتها الديانة الطبيعية ،ومل ُيدخلوا �إليها من القواعد والأ�صول �إال ما دل على
حقيته الربهان وقام بالداللة عليه احل�س وال ِعيان ،و�سي�أتي يف الكالم على �أ�س�س
الإ�سالم على �أهم قواعد ذلك الدين اجلديد لريى امل�سلمون ب�أعينهم �أن دينهم
مل يرتك جما ًال جلائل وال مقا ً
ال لقائل ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﮊ [�آل عمران.]83 /
ما هو الإ�سالم ؟

�أي بليغ يت�صدى للكالم على الإ�سالم وال ي�شكو من العجز التام والق�صور
البني عن القيام بتوفية هذا املقام ال�سامي حقه من التبيني؟ و�أي حكيم يتعر�ض
لتف�صيل بدائع هذا الدين احلنيف وال يعد نف�سه من القا�صرين املق�صرين ﮋﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ ﰃﰄ ﮊ [لقمان.]27/
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�أي مادة غزيرة وقريحة �سامية وعاملية �شاملة يجب �أن يت�صف بها الإن�سان
لأجل �أن ميكنه فهم وتفهيم هذه النوامي�س الأزلية الأبدية التي تدور عليها الأدوار
ومتر به القرون والأَ ْع�صَ ار ،وهي هي كما كانت نوامي�س يزيدها ال ِقدم �شبابًا ،ويلب�سها
الزمان من اجلدة جلبابًا ،وتودعها الأجيال للأجيال ،وال يدركها �إال الذين �أنار
اهلل ب�صائرهم بنور العرفان ،و�أطلع يف �سماء �أفكارهم �شمو�س البيان :ﮋﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ [العنكبوت.]43 /
�إنا نقول بتمام احلرية وكمال اال�ستقالل والعلم ن�صرينا والعقل ظهرينا� ،إن
الإ�سالم هو ِ�سنام الكمال الأعلى الذي ُخلق الإن�سان و�أُعد للرقي �إليه ،والذي
لأجله و�ضعت فيه غريزته الد�أب والبحث عليه ،بل الإ�سالم هو �أمنية النف�س
الب�شرية التي فُطرت لتن�شدها وتتح�س�سها ك�أعظم غاية لها و�أ�سمى نقطة لكمالها،
فهي ال تفت�أ تتطور يف كل الأطوار وتدور مع كل الأدوار بح ًثا عن تلك ال�ضالة
العزيزة املنال ،والتي يف وجودها راحة لها من البلبال ،ومقنع لها من كل الآمال
والأميال.
نعم الإ�سالم هو الغاية الكمالية التي مات دون نيلها احلكماء ،وفني قبل
اكتناهها العلماء ،الإ�سالم هو القانون الأقوم والنامو�س الأعظم الذي َم َّن اهلل به
على هذا النوع ال�ضعيف ليقيم �أَ َو َد( )1حالتيه ،ويغنم به �سعادة َح َيا َت ْيه ،ويجعله
((( �أَ َود :اعوجاج( .م).
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الركن الذي يعتمد عليه ويهرع يف ال�شدائد �إليهَ ،م َّن به على هذا النوع خامتة
وتاجا على هامة الزمان ،ويف احلني الذي مت فيه منو عقل الإن�سان ليكون
للأديانً ،
حجة من اهلل على عباده تنطق باحلق وت�صدع بالعدل وترينا طريق الهدى باحلجة
لكي ال يكون للإن�سان بعد �أن بلغ ر�شده َت ِعلَّة( )1يف رف�ضه وال قوة يف دح�ضه.
الإ�سالم دين خدمته العلوم الطبيعية على غري علم من ذويها ،حتى �صارت
ن�صو�صه يف هذا القرن �أو�ضح من ال�ضياء ،و�أ�سهل جوالنًا يف العقل من ال�شعاع يف
املاء ،فال قاعدة دلت عليها التجارب ،وال نظرية ت�أ�س�ست ب�شهادة امل�شاعر يكون لها
�أثر يف ترقية الإن�سان وحت�سني بناء العمران �إال وهي �صدى �صوت �آية قر�آنية �أو حديث
من الأحاديث النبوية ،حتى ُيخيل للرائي �أن كل جد ون�شاط يح�صل من علماء
الكرة الأر�ضية يف �سبيل رفعة �ش�أن الإن�سانية ال ُيق�صد به �إال �إقامة احلجج التجريبية
على �صحة قواعد الديانة الإ�سالمية ﮋﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﮊ [ف�صلت.]53 /
بناء على ما قدمنا فلن ميكن �صدم تيار الإ�سالم ب�أي و�سيلة كانت ،لأنه ال
فرق بني �صدمه وبني �صدم املدنية الإن�سانية والرتقيات النف�سية وبني حمو الن�صو�ص
العلمية العملية ورد النا�س �إىل احلالة الأولية .وهذا �أمر لن يقدر عليه جمموع الإن�س
((( َت ِعلَّة :حجة يتعلل بها( .م).
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ظهريا
واجلن ولو كان بع�ضهم لبع�ض ً
ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﮊ [التوبة.]32 /

فلن�شرع الآن بعون اهلل تعاىل يف �إثبات �أن كل ما نقر�أه من قواعد املدنية
الع�صرية لي�ست بالن�سبة �إىل قواعد الديانة الإ�سالمية �إال ك�شعاع من �شم�س �أو
قطرة من بحر ،و�أ�سهل �سبيل يو�صلنا �إىل هذا الغر�ض هو �أن نتكلم على �أ�س�س
املدنية احلالية ،ثم نثبت �أنها بع�ض �أ�س�س الديانة املحمدية بطريقة وا�ضحة جلية،
فنقول:
ما هو الدين؟

م�سماها ،و�شائعة بني كل الطوائف الب�شرية
�إن لفظة دين قدمية ًّ
جدا َك ِقدم َّ
�شيها ومتمدنها ،ولكنهم مل يدركوا معناها على الوجه
�سواء حا�ضرها وباديهاَ ،و ْح ُّ
احلقيقي الذي جاءت به ال�شرائع الإلهية ،والذي ينطبق على رحمة اخلالق
أطوارا كثرية يف فهم
وعنايته ،ومن يتدبر التاريخ ير ال�شعوب املختلفة قد ّ
تطورت � ً
تطور العقل الب�شري يف فهم املعقوالت.
معنى هذه الكلمة على ح�سب ّ
�ضحى
كان الأقدمون ال يعرفون الدين �إال �أنه جمموع احتفاالت عموميةُ ،ت ّ
فيها احليوانات �أو �أ�سرى احلروب �إر�ضاء ملعبوداتهم وت�سكي ًنا لغ�ضبهم ،ثم ملا ترقت

49

مقدمات

49

املدارك الإن�سانية ومنت فيها الغريزة العقلية ِب ُطر ّو( .)1العلوم والفنون �أخذ معنى
يقرب روي ًدا روي ًدا من املعنى املراد هلل والذي جاءت
الدين ينجلي �شي ًئا ف�شي ًئا َو ُ
الأديان ت�أمر النا�س بفهمه كذلك.
نحن هنا قبل �أن نتكلم على ماهية الدين باملعنى املراد للإ�سالم يجب
علينا �أ ّو ًال �أن نتكلم على ما يفهمه علماء �أوروبا من هذه اللفظة بعد �أن فح�صوا
وتنقريا عن قوانينه؛ لنجعل
فح�صا و�أو�سعوا الكون بح ًثا عن نوامي�سه
العلوم ً
ً
هذا من بع�ض الأدلة احل�سية على نظريتنا من �أن كل خطوة يخطوها العامل
تقر ٌب ظاهر �إىل الإ�سالم ،فنقول� :إن علماء �أوروبا
يف �سبيل فهم احلقائق هي ّ
بعد �أن دخلوا يف كل دور ميكن �أن يدخله الإن�سان املعر�ض لكل �أ�صناف الفنت
العلمية  -ومن يطالع تاريخ العلم من �أول �سقراط للآن ير العجب  -عادوا الآن
حيث الهد ّو �شامل وبدر العلوم كامل ،فاعرتفوا عن بينة ب�أن لهذا الكون خال ًقا
حكيما مت�ص ًفا بكل �صفات الكمال ومنز ًها عن �أقل ما ُي ْ�ش ِعر بالنق�ص،
قادرا
ً
ً
و�أنه  -جلَّ �سلطانه  -و�ضع الكون على نظام خم�صو�ص ي�ستطيع من ينظر �إليه
حم�سو�سا ،و�أن يتعلم منها
ا�ستنتاجا
بروية �أن ي�ستنتج منه تلك ال�صفات ال ُعليا
ً
ً
أمورا يغني اجلري عليها مع قلتها و�سهولة فهمها عن �ألوف القواعد والتعاليم
� ً
التي كانت تلقى على النا�س فيحنون ر�ؤو�سهم خ�ضو ًعا لها ،ولكن على غري فهم
حلكمتها ونتائجها .ثم ر�أوا باال�ستقراء لنظام الكون ونوامي�سه �أن اخلالق  -جلَّ
((( بِطُ ر ّو :بربوز( .م).
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كبريا عن االحتياج لكائن من �صنع يده ،بل هو غني بذاته
�ش�أنه  -يتعاىل ًّ
علوا ً
عن كل ما عداه ،ثم قالوا �إن غناه هذا مل مينعه عن االهتمام مبخلوقاته اهتما ًما
يدل على عظيم رحمته و�سعة ر�أفته ،و�أقل نظرة يف الوجود تدل على �صدق هذه
النظرية داللة ح�سية:
انظر �إىل �أ�صناف النباتات واحليوانات من �أدناها �إىل �أعالها تر �آثار هذه
جتليا يبعثه رغم �أنفه �إىل حمبة ذلك اخلالق
املرحمة الكربى تتجلى للإن�سان ً
العظيم؛ ف�إنه  -جلَّ �سلطانه  -مل يرتك كائ ًنا من الكائنات �إال ووهب له ما يقيم
له �أَ َود حياته ،ويحفظ بقاءه ،وما يدفع عنه البوائق واجلوائح �إال ما ي�ستلزمه نظام
الكون ،ويكون يف ح�صوله �أثر مرحمة �أ�سمى ور�أفة �أعلى مبجموع هذا الوجود،
يحمل الإن�سان من العبادة �إال ما فيه حكمة بالغة وفائدة
ثم �إن �إل ًها هذا �ش�أنه ال ِّ
عظمى لذات ال�شخ�ص وبني نوعه و�سائر �أجزاء الطبيعة؛ لأن جمرد التدبر يف
جميع �أنواع الكائنات يدلنا داللة وا�ضحة على �أن خالقها مل يخلقها وهو مريد
�إف�سادها ومال�شاتها ،بل خلقها و�أراد �إ�صالحها وبقاءها؛ ومما يدل على ذلك �إيداعه
فيها القابلية للرتقي والتدرج لدرجة ُح ِّددت يف �سابق علمه .وملا كان الإن�سان ال
يفرتق يف الن�سبة �إىل اهلل عن �سائر الكائنات الأخرى ،بل يزيد عليها يف كونه نهاية
الإبداع وغاية االخرتاع ،فيكون بالأوىل خا�ض ًعا لنامو�س الرقي والتدرج ،وقاب ًال
له �أكرث من �سواه.

51

مقدمات

51

هذا هو الواقع ،ف�إن من يت�أمل يف مبلغ الرقي الذي ح�صله الإن�سان من
�أول ن�ش�أته �إىل الآن يتحقق �أن اخلالق  وهبه من اخل�صائ�ص ما ي�ستمر به
ترقيه وتدرجه �إىل نقطة مل ي�صل �إليها الفكر الب�شري للآن ،ثم قالوا ومبا �أن �أفعال
اهلل جمردة عن العبث والتناق�ض فيجب �أن تكون تلك العبادة املرغوبة هلل تعاىل
موافقة للنوامي�س الثابتة ال�سائدة يف الكون كله ،ومالئمة للأميال والإح�سا�سات
املغرو�سة يف ِج ِبلَّة النوع الإن�ساين ،فا�ستنا ًدا على هذه البدائه العلمية التي ال
ي�صح االمرتاء فيها بنى طائفة عظيمة من علماء �أوروبا ديانتهم الطبيعية ،و�إليك
ما قاله يف هذا املو�ضوع �أحد ن�صرائها وهو الفيل�سوف ال�شهري (جول �سيمون)
قال�« :إ ّنا ن�ؤدي يف �أثناء هذه احلياة الواجب الذي ر�سمه اهلل تعاىل لنا حتت رعايته
وعنايته ،وعندما ينتهي بقا�ؤنا فهو �إما �أن يثيبنا و�إما �أن يعاقبنا» ثم ذكر الأ�سباب
التي تقت�ضي الإثابة والعقوبة فقال�« :أما الأمر الذي يقت�ضي املثوبة احل�سنة فهو
طاعة الإن�سان لقانونه اخلا�ص وعمله للخري� ،أما قانون الإن�سان اخلا�ص فهو حفظ
ذاته وترقية خ�صائ�صه املودعة فيه ،ثم هي حمبة وخدمة �إخوانه ،وحمبة وعبادة
خالق ذاته ،ولكن ما هي الطريقة التي يعبد بها الإن�سان ربه؟ �إن �أداء الواجب
وعمل اخلري هو عني العبادة واحلب والعمل والإخال�ص هي نف�س العبادة ونف�س
ال�صالة ،والإخال�ص للوطن هو عني خدمة اهلل تعاىل .هذه هي الديانة الطبيعية،
وهذه هي العبادة الطبيعية ،كل �أ�صول مذهبنا هذا وا�ضحة ال رموز فيها� ،أما
�أ�صوله فهي االعتقاد بوجود �إله قادر على كل �شيء وال يغريه �شيءَ ،خلَق
العوامل وحكمها بقوانني ونوامي�س عامة ،ووجود حياة �أخرى ت�ؤدي لنا كل وعود
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هذه احلياة وتكافئ املظامل باجلزاء الأوفى ،هذا هو اعتقادنا .ف�أما �صالتنا فهي �أن
مملوءا مبحبة اهلل تعاىل وحمبة الإن�سان ،و�أن تكون لنا �إرادة ثابتة يف �أداء
يكون قلبنا ً
الواجب وخدمة �إرادة اهلل تعاىل بعمل اخلري والرب» اهـ.
وهنا ن�ستدرك فنقول �إن �أ�صحاب هذه الديانة ال يكرهون العبادة
اجل�سمية مطل ًقا كما ي�ؤخذ ذلك من كالم (جول �سيمون) يف غري هذا املو�ضع،
�إال �أنهم فقط ال يحتفلون بعبادة ج�سمية ال يكون من نتيجتها فائدة �أدبية
تذكر ،فهم يريدون �أن تكون معتربة و�سائل لإحياء القلوب وتطهريها من
أغرا�ضا قائمة بنف�سها جمردة عن كل غاية .قال (كانت) الفيل�سوف
�أدنا�سها ال � ً
أغرا�ضا ال
الطائر ال�صيت« :العبادة اخلارجية ال تكون رديئة �إال �إذا اعتربت � ً
و�سائل ،وهي ميكن �أن تكون نافعة مفيدة �إذا مل تعترب �إال و�سيلة لإيقاظ وتقوية
العواطف الفا�ضلة يف النف�س الب�شرية».
�أما نحن فنلخ�ص من كل هذه الأقاويل �أربعة �أمور مهمة هي مذهب
علماء �أوروبا يف الدين وهي� :أو ًال :االعتقاد ب�أن اهلل غني عنا وعن �أعمالنا ،و�أن
ثانيا� :إن اهلل تعاىل رحيم
ما نعمله من اخلري ال نتيجة له �إال منفعتنا اخلا�صةً .
بالإن�سان ويود �صالحه وال يكلفه بالعبادة �إال لفائدة نف�سه .ثال ًثا� :إن العبادة
يجب �أن تنطبق على النوامي�س الثابتة للحياة وتالئم الطبيعة الب�شرية ال �أن
تعار�ضها وت�سعى يف مال�شاتها .راب ًعا :العبادة اجل�سمية يجب �أن تعترب و�سائل
أغرا�ضا مطلوبة لذاتها.
لتطهري النفو�س وتهذيبها ال � ً
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نقول �إن هذه الأربعة الأمور التي مل يبلغها العقل الب�شري �إال بعد �أن
�شابت نا�صية الكرة الأر�ضية ،وجعلت علماء القرن التا�سع ع�شر يتيهون بها
عجبا ومييلون طربًا لي�ست هي �إال �شعا ًعا من الديانة الإ�سالمية وقطرة من بحرها
ً
الزاخر ،ونحن لأجل زيادة الإقناع ن�أتي هنا على الن�صو�ص ال�شريفة التي تنطبق
على هذه الأمور الأربعة مرتبة على ح�سبها فنقول� :أو ً
ال :قال تعاىل :ﮋﯶ
ثانيا :قال
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ [العنكبوتً ]6 /
اهلل تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﮊ [البقرة]185 /
وقال تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [املائدة ]6 /ثال ًثا :قال اهلل
تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ [البقرة ]286 /وقال تعاىل :ﮋﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ
[الن�ساء ]66 /وقال تعاىل :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ

[الن�ساء ]28 /راب ًعا :قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن مل َت ْن َه ُه �صال ُته عن
ال َف ْح�شَ ا ِء َ
واملنك ِر مل َي ْز َد ْد ِمن ا ِهلل �إال ُب ْع ًدا» وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :ك ْم
اجلوع وا َلعطَ ُ�ش».
ِم ْن �صَ ا ِئ ٍم َل ْي�سَ َل ُه ِم ْن ِ�ص َيا ِم ِه �إال ُ
هذه هي عقيدتنا يف فهم الدين .وقد ر�أيت �أنها مطابقة للعقل والعلم
متام االنطباق ومتفقة مع النوامي�س الثابتة كمال االتفاق ،وملا كانت مطاعن
غالبا �إال من هذه الوجهة الرئي�سية
علماء �أوروبا على الأديان مل تتوجه �إليها ً
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التي ينبني عليها �سائر قواعد الدين ،فقد ُح ّق لنا �أن ننادي ب�أعلى �صوتنا� :إن
الإ�سالم �أعلى و�أ�سمى من �أن يناله �سهم من �سهام ذلك التنديد ال�شائن،
و�أكرب و�أجل من �أن يلحقه طعن الطاعن.
هذه الأربعة القواعد يعتربها علماء الديانة الطبيعية �أركانًا تنبني عليها
كل قاعدة قانونية يكون يف العمل بها تقدم الإن�سان �إىل النقطة الكمالية التي
�أُ ِع ّد هذا النوع لبلوغها .وملا كان العلم هو املنوط �إجما ًعا بتح�س�س تلك القواعد
املرقية للإن�سانية ،فهم يعتربون كل قاعدة ُي َت َو َّ�صلُ �إليها من هذا القبيل ك�أنها
قاعدة دينية يف اجلري على �سنتها ر�ضاء اخلالق والقيام بطاعته.
�أما املرويات القدمية  -الأ�ساطري التي م�ضى عليها �ألوف من ال�سنني مع ما
()1
كليا .قال (كانت):
هجرا ًّ
ا�ستلزمتها من قواعد الدين  -فقد صَ� َدفُوا عنها وهجروها ً
«الديانة احلقيقية الوحيدة ال حتتوي �إال على قوانني � -أعني قواعد قابلة للتطبيق -
ن�شعر من ذاتنا ب�ضرورتها املطلقة ،وتكون جمردة عن الأ�ساطري والتعاليم الكهنوتية»
ك�أن (كانت) يريد �أن يذكر امل�سلمني بقوله تعاىل :ﮋﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﮊ [البقرة.]134 /

((( �صَ َدفوا عنها� :أعر�ضوا عنها وابتعدوا( .م).
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النامو�س الأعظم للمدنية

تكونها �إىل الآن ال يرى
�إن من يتدبر يف تفا�صيل تاريخ الأمم من يوم ِّ
فيها �إال �أهوا ًال ُت�شيب الولدان و ُت ْرعد فرائ�ص الإن�سان! يرى حروبًا دموية ،وفت ًنا
اجتماعية ،وم�صائب �أُ ْ�سرية ،ومفا�سد �أخالقية! يرى الأطماع وال�شهوات البهيمية
الب�سة لبا�س النفاق والوح�شية ،ت�سفك الدماء ،وتيتم الأبناء ،وتهدم كل بناء!
يرى رجا ًال رفعتهم ال�صدف الوقتية �إىل مقاوم ال�شرف الوهمية ،جعلوا ممن
دونهم عبي ًدا ميت�صون دماءهم ،ويبتزون ثراءهم لإطفاء جمرة ِ�ش َّرتهم و�إ�شباع بطن
نهمتهم! اللهم �إال بع�ض م�ستثنيات من ال�سعادة كانت ت�شرق يف بع�ض الأمم ثم
تختفي ليحل حملها ال�شقاء والكمد.
مفعما بالكدر واحلزن
هكذا ترى تاريخ الإن�سان كله ً
مملوءا بالإحن واملحنً ،
يكره �إليك بني نوعك ويحبب �إليك اتهام نف�سك ،ولكنك لو علوت قلي ًال
مما ّ
عن مثار هذه القالقل والزالزل ،ونظرت �إىل النوع الب�شري من وجهة �أخرى،
نامو�سا ثاب ًتا يبعث الإن�سان من خالل هذه امل�ضانك
لر�أيت بعينك �أن هناك ً
رغما عما ي�ساوره يف
االجتماعية واالرتباكات العمومية �إىل التقدم نحو الأمام ً
جميع جهاته من هذه النوائب امل�صمية ،ثم لو علوت عن مركزك هذا �إىل �أ�سمى
منه لتحققت �أن تلك االرتباكات كلها هي نوامي�س ثانوية تابعة لذلك النامو�س
الذي �شاهدته �أو ًال ،و�أن تلك االرتباكات وامل�ضانك هي �أفاعيلها و�آثارها تنفعل
ارجتاجا يف�صل عنه خبث الأخالق البهيمية َو َد َرن
يف العامل لكي يربح يف بع�ضه ً
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خ�صو�صا يف ع�صرنا احلا�ضر ،وميكنك �أن
النزعات الوهمية ،هذا �أمر ال ُم َ�ش َّاحة فيه
ً
تهتدي �إليه بقليل من اال�ستقراء ف�إنك لو فح�صت كل نازلة مهمة �أملت بالعامل
يف ع�صر من ع�صور التاريخ لر�أيت �أنها جلبت معها فائدة عظمى لو وزنت مع
امل�صيبة التي �سبقتها لرجحت عليها رجحانًا يقلل من ت�أثرك من تلك امل�صيبة ،بل
رغما.
ير�ضيك عنها ً
نحن يف هذا الكتاب الوجيز ال ن�ستطيع �أن ندر�س وقائع النوامي�س
االجتماعية التي بت�أثري �أفاعيلها على النوع الإن�ساين خرج من ظلم اجلهالة
والوح�شية �إىل باحة النور واملدنية ،كال ،فهذه �أمور تعوزنا لكثري من البحث
والتدقيق يخرجنا عن نيتنا الأوىل من جعل كتابنا هذا �صغري احلجم �شام ًال
لأطراف مو�ضوعنا ،ولكن ذلك ال مينعنا من �أن نلم ب�سر هذا التدافع االجتماعي
�إملا ًما ي�سهل علينا بحثنا وينري لنا امل�سائل االجتماعية الكربى بطريقة ترينا احلقائق
جم�سمة �أمام �أعيننا لتكون حجة التطبيق �أكرث �إقنا ًعا ،فنقول:
�إن �أول �ضرورة �شعر بها الإن�سان بعد مقومات حياته ال�شخ�صية هي �ضرورة
االجتماع على طائفة من بني نوعه ،فكنت تراه من جهة ذاته على متام احلرية ال
يقيده �شيء من الأ�شياء ،ومن جهة �أخرى �ضعي ًفا عاج ًزا لدرجة تلزمه �أن ي�ضحي
بع�ضا من هذه احلرية يف �سبيل �إقامة �أَ َو َد حياته هربًا من فناء عاجل ،لهذا �أجمع
ً
علماء العمران على �أن الإن�سان مطبوع على االجتماع رغم �أنفه؛ لأنه من مقومات
حياته التي ال ميكنه �أن ي�ستغني عنها كما ال ميكنه �أن ي�ستغني عن امل�أوى وامللج�أ.
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بني هذه احلرية املطلقة التي ي�شعر بها الإن�سان يف نف�سه ،وبني احتياجه
لأن ين�ضم �إىل جمعية من بني نوعه ،قامت كل الفنت التي يحدثنا بها التاريخ
وترويها لنا ال�سري ،كما ُبني عليها كل ما �شاهدته وت�شاهده من التفاعل يف �أجزاء
جريا وراء الغاية املتمناة ،وعلى هذا فحوادث التاريخ كله يف الأمم
النوع الب�شري ً
جمعاء مبنية على حتديد قواعد احلرية املعتدلة التي تليق مبقام النوع الإن�ساين،
وعلى حتديد ال�سلطة التي ت�ستلزمها حالة االجتماع ،ومل يزل النوع الإن�ساين
طلبا لالهتداء �إىل احلد الفا�صل بني هاتني
للآن هدفًا للتدافع الهائل بني �أجزائه ً
القاعدتني� ،إال �أن هذين القرنني الأخريين ميتازان عن �سابقيهما ب�شدة القرب من
ذلك احلد املعتدل بف�ضل الدماء الغزيرة التي �سمح بها حمبو احلرية يف �أوروبا يف
القرن الفارط( ،)1مما مل ي�سبق له مثيل يف ع�صر من الع�صور ال�سابقة ،قال علماء
العمران :وهذه احلرية التي نالتها الأمم الأوروبية يف هذا القرن الأخري هي �سبب
كل الرقي الذي نرى �آثاره الآن على ربوع �أوروبا.
ما هي تلك احلرية التي جاهدت �أوروبا لنيلها جهاد الأبطال ،وبذلت
لتحقيقها كل مرتخ�ص وغال؟ هل هي بعيدة عنا بعد ال�سماء من الأر�ض �أو بعد
اجتهاد �أوروبا من خمول ال�شرق؟ كال ،هي بني �أيدينا ،ولكنا غافلون عنها كغفلة
الغني الأبله عما بني يديه من الكنوز التي لو �صادفت ما ِل ًكا كُ ُف�ؤًا ل�ساد بها على
غريه ،ولأطلق الأل�سنة بالثناء على خريه ،نعم هي بني �أيدينا ولو �شئنا لعملنا بها
((( الفارط :املا�ضي( .م).
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وجرينا على �سنتها ونحن �آمنون مطمئنون ال نتكلف يف �سبيل ت�أييدها بذل املهج
الر َهج( ،)1بل هي من حمفوظاتنا عن ظهر قلب وال نتكلف �إال فهمها
وال اقتحام َّ
على حقيقتها ببذل قليل من التدبر ،لو فعلنا ذلك ح�صلنا الغرب يف قليل من
الزمن ،فال ي�سعه وقت ذلك �إال �أن ينده�ش من �سرعة رقينا كما انده�شت دولتا
الرومان والفر�س من �سرعة انقالب حالة العرب من الوح�شية �إىل املدنية العليا يف
ب�ضع وع�شرين �سنة.
ما هي تلك احلرية التي يقول عنها امل�سيو (د .فيو)« :احلرية هي �أف�ضل
�سعادات الدنيا» والتي يقول عنها (با�شيا)« :احلرية هي �أ�صل كل الرقي الإن�ساين»
والتي يرتمن بح�سنها (فيكتور هوجو) ويقول« :ميكن �أن يقال �إن احلرية هي الهواء
الذي يجب �أن ت�ستن�شقه النف�س الإن�سانية» هل هذه احلرية هي االنفراط الكلي
من كل قيد واالنخالع املطلق من كل رابط ،كال ،فتلك حرية احليوانات التي
ال نح�سدهم عليها ،بل احلرية التي يتوق �إليها فال�سفة الأمم هي احلرية املعتدلة
م�سيطرا عليه
التي ت�سمح للإن�سان با�ستعمال جميع خ�صائ�صه بدون �أن يخ�شى
ً
م�ضرا
�إال �إذا تعدى حدوده املحددة له بوا�سطة ال�شريعة العادلة ،وكان تعديه ذلك ًّ
ببع�ض �أع�ضاء اجلمعية التي هو فرد منها.

الرهج :الغبار( .م).
((( َّ
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هذه هي احلرية التي يتلم�سها عقالء الأمم من يوم �أن َت َ�س َّنموا( )1هامة هذه
الكرة الأر�ضية وها هم مل يزالوا للآن يف جهادهم الأول ،ولو كانت �أ�شكاله
تغريت عما كانت عليه �أيام كانت ال َق َنا( )2والقوا�ضب( )3هي �صاحبة القول
الف�صل والكلمة العليا ،ونحن هنا قبل �أن نتكلم عليها لأجل �أن نطبقها على
قواعد الديانة الإ�سالمية ،يجب علينا �أن نتكلم قلي ًال عن جهاد النوع الإن�ساين
وراءها من منذ بدء اخلليقة لن�ستطيع �أن نقف على تفا�صيل امل�س�ألة من �أولها �إىل
�آخرها ،ولن�ستدل على القواعد الأ�سا�سية التي قامت عليها حرية الأمم املتمدينة
فنقول:
جهاد الإن�سان لنيل احلرية

الإن�سان حر بطبعه وال يحتاج �إىل مر�شد ير�شده �إىل احلرية لأنها من العواطف
ال�شديدة الت�أثري عليه ،اللهم �إال �إذا تو�صل �إىل تعكري وجدانه باخلزعبالت املطفئة
لنور الب�صرية كما ح�صل يف كثري من الأمم ،ولكن ملا كانت احلرية املطلقة �أي حرية
احليوانات تبطل عمل كثري من اخل�صائ�ص املودعة يف الإن�سان ،والتي ال تتم �إال
باالجتماع ،ر�ضخ الإن�سان لأن ي�ضحي قلي ًال من تلك احلرية يف �سبيل ممار�سته
تلك اخل�صائ�ص ،من هنا ن�ش�أت ال�سلطة مع ما ا�ستلزمته من املقت�ضيات التي
((( ت�س ّنموا :اعتلوا( .م).
((( ال َق َنا :الرماح( .م).
((( القوا�ضب :ال�سيوف والأقوا�س( .م).
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�أخرجت تلك ال�سلطة عن حدودها يف كثري من الأحوال ،ذلك �أنه ملا كان من
�ضمن �أميال الإن�سان املودعة يف ِج ِبلَّته حب الت�سلط والعلو على �سواه وجدت
بع�ض النفو�س م�ساغًا �إىل حتقيق �أمانيها من الت�سلط املطلق وجما ًزا �إىل متابعة
هواها من التعايل الإفراطي على الغري ،وتذرعت لذلك بكل الذرائع املمكنة.
وملا كانت و�سائط الت�سلط ال تنجح �إال �إذا واجهت الإن�سان من �أ�شد
عواطفه ت�سلطًا عليه ،وجد حمبو القهر واجلربوت �أن �أجنع تلك الطرق هي الت�أثري
�سببا يف حتريف
على الإن�سان من طريق الدين ،وكان اجلري على هذه الطريقة ً
()1
�أكرث الأديان و�إخراجها عن ن�صو�صها الأ�صلية ،طم ًعا يف امتالك �أَ ِز َّمة القلوب
طلبا للتخل�ص
وال�سيطرة على العقول ،فكانوا يرتب�صون لكل حركة ي�أخذها العقل ً
من �أَ ْو َهاقه( )2القاتلة فيبتكرون له من �أنواع التخر�صات الدينية ما يقف �أمامه ولو
مذعورا ،حتى �إذا �صده ما يراه �أمامه و�أخذ يتحرك يمَ ْنة �أو
حي ًنا من الزمان َد ِه ً�شا
ً
َي ْ�سرة �أتوا �إليه يف احلال مبا يثبط من تلك احلركة �أو مينعها من االنت�شار .وهكذا
جدا يف خاللها كانت كلمة �أولئك امل�سيطرين هي الكلمة
دام احلال قرونًا كثرية ًّ
العليا ،و�أمرهم هو الأمر النافذ ،حتى طر�أ على العامل من ت�أثري نوامي�س الرقي ما
يفكهم نو ًعا ما من ِربقة( )3ذلك اال�ستعباد املطلق لرجال الدين فن�ش�أت �سلطتان:
�سلطة دينية و�أخرى �سيا�سية ،فح�صل بينهما من التدافع والتجالد ماال تكفي
((( امتالك �أَ ِز َّمة القلوب :ال�سيطرة عليها والتحكم فيها ,و�أزمة جمع زمام ,وهو احلبل الذي ُي�شد به( .م).
((( �أوهاقه :قيوده( .م).
((( رِبقة :قيد( .م).
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املجلدات لتبيني �أهواله حتى تو�صلت بع�ض ال�شعوب املرتقية يف هذين القرنني
أي�ضا من غلو ال�سلطة
�إىل التخل�ص من ِنيرْ ال�سلطة الدينية( )1كما ا ْف َت َّكت نف�سها(ً � )2
ال�سيا�سية ففرحت تلك ال�شعوب مبا ح�صلته من احلرية بعد ما �شابت نا�صية
الغرباء( )3و�سرتت م�شيبها بالدماء ،ف�أخذ علما�ؤها ي�ؤلفون الأ�سفار ِ
ال�ضخام ترمنًا
بتلك النعم اجلزيلة ،وطفقوا ي�شنون غارة �شعواء على كل الأديان مبا ال ن�ستطيع
�إثباته هنا ،وتغالوا ف�أنذروا �سائرها بالزوال ،ومل يعلموا �أن كل ما نالوه بعد التي
وال َّل َت َّيا( )4لي�س هو �إال تقربًا �إىل الإ�سالم الذي �أ�شرق نوره على العامل يوم كانت
�أوروبا يف ظلم اجلهالة احلالكة.
جاء الإ�سالم يف وقت كانت فيه الدنيا ب�أ�سرها خا�ضعة لدولتني عظيمتني
هما :دولة الفر�س ودولة الرومان� .أما الأوىل فكانت القالقل الداخلية واخلارجية
�آخذة يف زعزعة بنيانها وتقوي�ض جدرانها ،و�أما الثانية فكانت مل تزل على
جانب عظيم من عظمتها الأوىل ،وكانت مل تربح تزلزل الأمم ب�سطوتها وتد ّوخ
البالد بقوتها ،وكان فيها �شطر عظيم من مدنيتها ال�سابقة �أي مدينتها التي يقول
عنها (الرو�س) يف دائرة معارفه ما ي�أتي« :ماذا كانت نظامات الرومان على وجه
الإجمال؟ كانت عني الوح�شية والق�سوة مرتبة يف �صور قوانني� .أما من جهة
ف�ضائل روما مثل ال�شجاعة واملكر والتب�صر والنظام والإخال�ص املطلق للجمعية
(((
(((
(((
(((

نري ال�سلطة الدينية :قيودها و�سطوتها( .م).
افتكت نف�سها :خل�صتها( .م).
الغرباء :الأر�ض( .م).
التي وال َّل َت َّيا :الدواهي وامل�صائب( .م)
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فهي بعينها ف�ضائل قطَّ اع الطرق والل�صو�ص� ،أما وطنيتها فكانت مكت�سية لبا�س
الوح�شية ،فكان ال يرى فيها �إال َ�ش َر ًها مفرطًا للمال وحق ًدا على الأجنبي و�ضيا ًعا
لإح�سا�س ال�شفقة الإن�سانية� ،أما العظمة يف روما والف�ضيلة فيها فكانت عبارة عن
�إعمال ال�سوط وال�سيف يف العامل ،واحلكم على �أ�سرى احلروب بالتعذيب �أو
بجر عربات الن�صر».
بالأ�سر ،وعلى الأطفال وال�شيوخ ّ
نحن مل ننقل هذه املقولة يف هذه املنا�سبة �إال رُلني القارئ مبلغ املدنية
يف ذلك الوقت عند �أعظم �أمم الأر�ض ليتحقق �أن كل ما �سرياه من �أ�سا�سات
الإ�سالم الطاهرة لي�س بالأمر امل�ستعار من �أية �أمة من الأمم الأخرى ،كما ع�سى �أن
يتوهمه بع�ض القا�صرين ،ولن نكتفي بهذا ،بل �سنثبت ذلك من �أقوال �أ�ساطني
علماء �أوروبا �أنف�سهم.
قلنا �إن الأمم املتمدينة نالت من احلرية يف هذا الع�صر ما بنت عليه كل
رقيها العقلي واخللقي ،مما حدا ب�أكرث علمائها �أن ّيدعوا �أن تلك احلرية منافية
لن�صو�ص الديانات كافة كما �أ�سلفنا ذلك ،وبنوا على فكرتهم هذه وجوب زوالها
كلها يف م�ستقبل قريب وحلول العلم حملها يف قيادة الإن�سان �إىل �سعادته� ،أما
نحن ف�سنربهن بالأدلة احل�سية على �أن الإ�سالم ف�ض ًال عن كونه ال يعار�ض تلك
احلرية التي رفعت الغرب من َو ْه َدته( )1ف�إنه يحتوي على ق�سط منها ال تقارن به
حريات العامل على �أنواعها �إال كما ُيقارن اخليال باحلقيقة.
((( َو ْه َدتهُ :ه َّوته( .م).
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�إن حرية العامل املتمدن التي ن�شاهدها الآن على ما بها من عظم وجاللة مل
تت�أيد دعائمها ومل تثبت وطائدها �إال بوا�سطة ثالث حريات ب�سيطة �أخرى ،كانت
بالن�سبة لها ك�أعمدة ثالثة بالن�سبة لبناء فاخر� ،أما هذه الثالث حريات الأولية
ثانيا :حرية العقل .ثال ًثا :حرية العلم .ولنتكلم على
فهي� :أو ًال :حرية النف�سً .
كل منها بوجه الإجمال مع �إثبات �أنها بع�ض قواعد الإ�سالم فنقول:
 -1حرية النفس

�إن �أكرب و�سيلة تذرع بها مذللو النوع الإن�ساين لل�سيطرة والقهر هي حرمانهم
النفو�س الب�شرية من حقوقها الطبيعية وجتريدها من �أهم خ�صائ�صها الفطرية ،وجعل
تلك احلقوق واخل�صائ�ص حتت ت�صرفهم اخلا�ص ،يوجهونها �إىل حيث �شاء هواهم
ووافق كربياءهم ،فكانت كلمة (اعتقد و�أنت �أعمى) كما قال (الرو�س) هي القاعدة
املتبعة والنامو�س ال�سائد على كل فرد من �أفراد الأمم ،وكانوا �إذا �آن�سوا من �أحد من
النا�س بارقة التحرك �إىل ال َّت َف ِّ�صي( )1من وثاقه الثقيلة �أ�سرعوا باحلكم عليه باملروق من
اجلمعية القد�سية ،وجعلوه ُطعمة للنريان� ،أو �أذاقوه من العذاب ما يق�شعر له جلد
احليوان.
انتحلوا لأنف�سهم حق الو�صاية على النوع الب�شري ،وكلفوا �أنف�سهم تربية
�صغاره ،فنق�شوا يف خميالتهم من التعاليم والقواعد ما يجعلهم �إذا �شبوا �آالت �صماء
((( التف�صي :التحرر والتخل�ص( .م).
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يف �أيديهم ،ي�ستعملونها كيف �شاءوا ويف �أي غر�ض �أرادوا ،غر�سوا يف �أذهانهم �أن
ال�سعادة وال�شقاوة الأبديتني معقودتان ب�إرادتهم ومرتبطتان مب�شيئتهم ﮋﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﮊ [امل�ؤمنون ]71/فن�ش�أ
النا�س طب ًقا للقالب الذي �صبهم فيه قادتهم ،وكانوا كلما حتركت �ضمائرهم ومتلملت
�أنف�سهم ناداهم مما انطبع يف �سرائرهم من تلك التعاليم منا ٍد يقول لهم« :كال �إنه ال
�أنف�س لكم وال �ضمائر ،ما عليكم �إال �أن تطيعوا طاعة عمياء!».
من هنا ماتت احلرية النف�سية ومات ما ُيبنى عليها من حرية املدارك املربية
()1
لأنواع املَلَكات؛ فلم ي�سع الطبيعة الب�شرية �إال �أن �أقامت احلجة عليهاَ ،ف َن َغلت
النيات ،و َد ِو َي ْت ال�صدور( ،)2وت�شعبت الهواج�س يف النفو�س ،وا ْف َع ْو َع َم ْت( )3الأفئدة
بالأ�ضغان والإحن ،ووقعت اجلمعيات يف حي�ص بي�ص ،وكان النا�س فيها كقطع
اخل�شب يف ا ِمل ْر َجل( )4تغلي على َت ُّنور(ُ )5ي�صعدها و ُينزلها غليان ال�صدور وا�ضطرابات
الأمور ،فن�ش�أت الثورات الدموية بفظائعها التي ال تنطبق على �إح�سا�س وال تدخل
حتت قيا�س ،حتى كان ما كان مما يعلمه كل �إن�سان لديه قليل من علم العمران.
يف �أثناء تلك الظُّ لَم احلالكة وقيل تلك القالقل املزعجة ،كان خالق الإن�سان
ال�شعاب وال�صخور على
موج ًها عنايته ال�سامية �إىل تربية الأمة العربية يف و�سط ِّ
(((
(((
(((
(((
(((

نَ َغلت� :ساءت( .م).
َدو َِي ْت ال�صدور :انطوت على احلقد( .م).
افعوعمت :امتلأت( .م).
ا ِمل ْر َجل :ال ِق ْدر( .م).
َت ُّنور :فُرن( .م)
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مقت�ضى قواعد احلكمة العظمى التي ال ي�أتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؛
ليجعل منها �أمة تقيم احلجة على ل�سان اجلبار الأعلى ،وت�ؤدب الطاغني بيد القهار
الأقوى ،حتى �إذا ثابت الأمم �إىل ال�سكون بعد �أن تنال من املدنية ما ق ُّدر لها يف العلم
امل�صون ،وتاقت �إىل فهم ما يدعيه امل�سلمون من �أن دينهم هو الكنز املكنون وال�سر
الذي قامت به ال�سموات والأر�ضون ،وجدوا �أن كل ما و�صلوا �إليه بعد بذل املهج
الرهج لي�س �إال �صورة منعك�سة من تلك التعاليم الإلهية! ﮋﯮ
واقتحام َّ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ [ف�صلت.]53 /
فهلم ننظر الآن فيما يقوله الإ�سالم يف حرية النف�س؛ لتثبت لقادة احلكمة
و ُن َ�صراء النوع الإن�ساين �أن كل النظريات التي يفتخر بها علماء هذا القرن ما هي
�إال �صدى ال�صوت الذي رن بني �شعاب مكة واملدينة قبل ُزهاء(� )1أربعة ع�شر قرنًا
فنقول :جاء الإ�سالم وا�ض ًعا لأ�سا�س امل�ساواة بقوله تعاىل :ﮋﭵﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮊ [احلجرات ]13 /وقوله عليه ال�صالة
ا�س
وال�سالمَّ �« :إن ا َهلل قد �أَ ْذ َه َب بال ِ
إ�سالم َن ْخ َو َة ا َجل ِاه ّلي ِة و َت َف ُاخ َر ُهم ب�آبا ِئ ِه ْم؛ ل َّأن ال َّن َ
تراب ،و�أَ ْك َرمهم ِع ْن َد ا ِهلل �أَ ْت َقا ُهم».
من �آد َم ،و�آد ُم من ٍ
فامنحى بذلك كل ف�ضل ميكن �أن ُي ّدعى ب�أ�صالة امل َْح ِتد �أو بوفرة الغنى �أو
باالنت�ساب �إىل قبيلة �إىل غري ذلك من دواعي االمتياز وبواعث االنحياز ،وجعل
التمايز باملزايا والأعمال بالفخفخة والأقوال فقال تعاىل :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
((( ُزهاء :ما يقارب( .م).
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ﮅﮊ [احلجرات ]13 /وقرر �أن التقوى لي�ست من الأمور التي ميكن للإن�سان
�أن يحكم عليها مبجرد النظر �إىل �أفعال الرجل يف الطاعات واجتهاده يف �أ�صناف
منثورا لعقيدة ر�سخت يف ف�ؤاد فاعلها ال يطلع
العبادات ،فرمبا ذهب ذلك كله هباء ً
عليها غري اهلل تعاىل .قال  :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﮊ [احلجرات .]11 /وقال النبي  -عليه ال�صالة
وال�سالمَّ �« :إن َّالر ُجلَ َلي ْع َملُ ب َع َملِ �أَ ْهلِ اجل َّنة ح َّتى ال َي ُكونُ َب ْي َن َها َو َب ْي َن ُه �إال ِذ َر ٌاع
ف ََي ْ�س ِب ُق َعلي ِه ِ
الك َت ُاب ف ََي ْع َملُ ِب َع َملِ �أَهلِ ال َّنا ِر ف ََي ْد ُخ ُل َها .و� َّإن الرجلَ َل َي ْع َملُ ِب َع َملِ
�أَهلِ ال َّنا ِر ح َّتى ال يكونُ َب ْي َن َها َو َب ْي َن ُه �إال ِذ َر ٌاع ف ََي ْ�س ِب ُق َعلي ِه ِ
تاب ف ََي ْع َملُ ِب َع َملِ �أَ ْهلِ
الك ُ
اجل َّن ِة ف ََي ْد ُخ ُلها».
قرر الإ�سالم �أن قبول الأعمال ال�صاحلة هو من خ�صائ�ص اهلل تعاىل ،فلي�س
للعبد �أن يحكم على تقوى يراها يف غريه بالقبول �أو الرد ،بل يجب عليه �أن يدع
احلكم فيها للخالق  -جل �ش�أنه  -حتى ولو بلغت تلك التقوى ب�صاحبها �إىل درجة
�أعلته عن �سائر �أ�صناف اخللق .قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :د ُعوا املحد ِث َني ِم ْن �أُ َّمتي
يكون ُ
اهلل هو الذي
(�أي الذين تحُ َِّدثُهم املالئكة) ال تحَ ُْك ُموا لهم ِب َج َّن ٍة وال ِب َنا ٍر حتى َ
للم َت َ�أ ِّل َني( )1من �أُ ّمتي
َي ْق�ضي بينهم يو َم القيا َم ِة» وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :ويل ُ
يقولون هذا للج َّن ِة وهذا لل َّنا ِر».
الذين َ
ليدخلن النار .واحلديث ورد
ليدخلن فالن اجلنة �أو
للم َت�أَ ِّل َني :للمق�سمني بحكم اهلل ,ك�أن يقول �أحدهم :واهلل
َّ
َّ
((( ُ
للم َت َ�أ ِّلني من �أمتي ,الذين يقولون :فالن يف اجلنة ,فالن يف النار» (م).
ب�صيغة «ويل ُ

67

مقدمات

67

مل يعني الإ�سالم طائفة من امل�سلمني لأمر خا�ص بامتيازات خا�صة تعلو بهم
�أمام القانون الإلهي عن مرتبة �أقل امل�سلمني مكانة وجا ًها ،بل فتح للكل باب الف�ضل
وقرر �أن ذلك الباب مفتوح للكافة على ال�سواء ،يلجه من �أراد الولوج بدون
ّ
الرباينَّ ،
احتياج وال عوز ملر�شد غري كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ومل يكتف بذلك بل حذر كافة
متبعيه من الوقوع يف �أَ ْ�شراك( )1من َّيدعون الإ�شقاء والإ�سعاد �أو ينتحلون لأنف�سهم
ح ًّقا لي�س ل�سائر الأفراد .قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن َقالَ �أنَا َعا ٌمل ف ََهو جاهلٌ »
خاف َعلى �أ َّمتي َر ُجلٌ َي َت�أَ َّو ُل القر� َآنَ ،ي َ�ض ُعه
وقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :أَ ْخ َو ُف َما �أَ ُ
أحق بهذا الأم ِر ِم ْن َغيرْ ِ ِه».
يف غ ِري َم َو ِا�ض ِع ِهَ ،و َر ُجلٌ َي َّدعي �أَ َّنه � ُّ
�أكد الإ�سالم ملتبعيه �أنه لن يغني عن املرء يوم احل�ساب غري عمله ،ولن
ينجيه من غائلة( )2العذاب غري مكت�سبات نف�سه ،فال يجديه االنت�ساب �إىل
عظيم �أو االعتزاء �إىل �أب كرمي ،قال اهلل تعاىل :ﮋﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ.
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [النجم ]40-39/وقال جل �ش�أنه :ﮋﯪ ﯫ ﯬ
عبا�س ويا
ﯭ ﯮ ﯯﮊ [امل�ؤمنون ]101 /وقال خامت النبيني « :يا ُ
ل�ست �أُغني َع ْن ُكم ِمن ا ِهلل �شي ًئا،
بنت محُ َّم ٍد� ،إين ُ
النبي ،ويا فاطم ُة ُ
�صفي ُة َع َّمي ِّ
موجهة �إىل �سائر الأفراد
� َّإن يل َع َملي و َل ُكم َع َملكم» .لهذا وردت الأوامر الإلهية َّ
على ال�سواء ،و ُم َك َلّفة �أ�صغر ع�ضو من �أع�ضاء اجلمعية الإن�سانية مبا ك ِّلفت به �أكرب
كبري فيها .قال عليه ال�صالة وال�سالم« :كُ ل ُُّكم َر ٍاع َوكُ لُّ َر ٍاع َم ْ�س ُ�ؤولٌ َع ْن َر ِع َّي ِت ِه».
((( �أَ ْ�شراك :فخاخ ,جمع�َ :ش َرك( .م).
((( غائلة :داهية ،وم�صيبة( .م).
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هذه القواعد رفعت نفو�س امل�سلمني عن ذلة الأ�سر لنف�س ب�شرية �أخرى،
و�سمت بها عن التقيد ب�إ�شارة غريها لعلمها ب�أنها هي التي �ستدان وحدها عما جنت،
و ُت�س�أل عما ك�سبت ،و�أنه لن ُتغني عنها نف�س مثلها مهما علت و�سمت.
مبثل هذه الأ�سا�سات تت�أ�س�س روابط امل�ؤاخاة وتت�أكد عرى امل�ساواة ،وال يكون
ال�سواد الأعظم من النا�س مقودين �إىل طائفة قليلة منهمُ ،ي�سيرِّ ونهم كيف ي�شا�ؤون
ويوجهونهم �إىل حيث يريدون ،نعم مبثل هذه القواعد ت�سود امل�ساواة� ،أتدري ما نتائج
امل�ساواة؟ امل�ساواة هي مبد أ� �أو ّيل ملعرفة احلقوق والواجبات ،و�أعظم م�ؤيد للعدالة
واحلرية بني �سائر الأفراد ،امل�ساواة هي الفاروق الأكرب بني العدالة احلقة وبني العدالة
الوهمية التي تنخر عظام الأمم ومتت�ص دم حياتها ،قال نابليون« :امل�ساواة هي ينبوع
كل عدالة �سواء كانت بني ال�شعوب �أو بني الأفراد» وقال الفيل�سوف (كوندر�سيه):
«امل�ساواة الطبيعية لبني الإن�سان هي القاعدة الأوىل ملعرفتهم بحقوقهم ،وهي �أ�سا�س
كل الأخالق احلميدة».
ونحن ال نود �أن نختم مقالنا هذا حتى نثبت �أن امل�ساواة التي تتمتع بها
ال�شعوب املتمدينة الآن لي�ست بقدمية العهد ،بل هي نبت الثورات الدموية التي
ح�صلت يف �أواخر القرن املا�ضي ،قال الفيل�سوف (فرنك)�« :إن امل�ساواة املدنية التي
ت�أ�س�ست منذ ن�صف قرن عند بع�ض �أمم �أوروبا �آخذة يف االنت�شار عند الأمم الأخرى
تدريجا» ونحن �أما يحق لنا �أن نتلو قوله تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ً
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﮊ [الأعراف]43 /؟!
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 -2حرية العقل

�إن �أكرب خ�صائ�ص الإن�سان �ش�أنًا و�أعظمها � ًأثرا هي قوته العقلية ،قلنا �إن
الإن�سان مل يخلق كما خلق احليوان مطبو ًعا على عمل ما يقيم �أَ َو َد حياته ،بل
ُخلق جمر ًدا عن كل علم مبا ي�ستلزمه �أمر بقائه� ،إال �أنه منح يف مقابل تلك اجلهالة
القوة العقلية التي تكرب وتنمو بزيادة املعلومات فتغني الإن�سان عن كل �سوق
تدريجا من الوح�شية املظلمة �إىل املدنية النرية ،ولكن منيت هذه
طبيعي ،وترفعه ً
اخل�صي�صة الكربى مثل �سائر اخل�صائ�ص العظيمة الأخرى حلكمة يعلمها اهلل
تعاىل مبن ي�سيطر عليها ومينعها حي ًنا ما من ت�أدية وظيفتها على ح�سب قانونها
املر�سوم لها من القدم.
مل يرتب�ص مذللو النوع الإن�ساين ملواهب الإن�سان �أكرث من ترب�صهم لهذه
املوهبة الكربى؛ لعلمهم �أنها ال�سالح احلاد الذي لو ُج ِّرد من غمده مل تقف
�أمامه جيو�ش الأوهام وال ظلمات الأحالم؛ ف�شددوا النكري عليها ت�شدي ًدا حرم
الإن�سانية من �أعظم خ�صائ�صها ،حتى �صرحوا ب�أن ا�ستعماله يف فهم ما يقولون
ُيف�ضي �إىل الإحلاد؛ فوقع النا�س يف ظلمة من اجلهالة �أف�ضت بهم �إىل حالة من
الوح�شية يحدثنا التاريخ بها وهو َخ ِجل من نف�سه ناقم على �أم�سه ،كان هذا حال
الأمم يف احلني الذي كانت فيه �أ�صول املدنية احلقة وحرية العقل ميليها احلكيم
العليم على خامت �أنبيائه حممد  ،فبينما كان امل�سيطرون على الأمم ي�صيحون
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يف وجوه رعاياهم قائلني« :اطفئوا نور العقل ،اطم�سوا عني الب�صرية ،ف�إن الدين
دين
ينايف العقل» كان ر�سول احلق يقول ملتبعيه و�أ�صحابهِّ :
«الد ُين ُهو ال َع ْقلُ وال َ
ملن ال عقلَ له» وبينما كان �أولئك القادة الغالون يقولون ملقهوريهم« :توا�صوا
ْ
جانبا ف�إنه يغ�ضب ربكم عليكم ويجلب �سخطه �إليكم»
�أيها النا�س برتك العقل ً
ا�س اعقلوا عن ر ِّبكم
كان �صاحب املدنية احلقة  يقول لأ�صحابه« :يا � ُّأيها ال َّن ُ
َو َت َو َا�صوا بال َع ْقلِ َت ْع ِرفُوا َما �أُ ِم ْرتمُ ِب ِه َو َما ُن ِهي ُتم َع ْنه ،وا ْعل َُموا �أ َّن ُه ُي ْن ِج ُدكُ م ِع ْن َد َر ِّب ُكم»
�إىل �آخر احلديث.
بهذه القواعد الإلهية نال العقل حريته ،وتخل�ص من وثاق كان يئن
منه ويتعرث يف �أ�صفاده ،و�صار هو املر�شد احلقيقي للإن�سان ،وهي الوظيفة التي
خلقه لأجلها امللك الديان ،كما �صار هو املميز الأكرب لأفراد النوع الإن�ساين يف
الأف�ضلية بعد �أن كان املميز فيها العبادة الظاهرية والتقوى الع�ضلية .قال عليه
ال�صالة وال�سالم« :ال ُي ْع ِج َب َّن ُكم �إ ِْ�سال ُم َر ُجلٍ ح َّتى َت ْن ُظروا َماذا َع َق َده َع ْق ُله».
ماذا تفيد الإن�سان عبادته الظاهرية و�أفعاله الع�ضوية بينما يكون هو ب�ضعف
عقله عر�ضة لكل �أنواع الإفراط والتفريط ،ي�ضع الأمور يف غري موا�ضعها ،ويزن
الأ�شياء بغري ميزانها ،ف�إن كلف ب�أداء وظيفة �أ�ساء ا�ستعمالها و�أخل �أعمالها لظنه
كثريا ممن يدعون ال�صالح والتقوى �صاروا
الظلم عد ًال والعدل ً
ظلما؟ �أل�سنا نرى ً
َجوائح �أممهم وبوائق( )1وطنهم مبح�ض �ضعف عقولهم؟ �أثنى قوم على رجل عند
((( بوائق� :شرور وم�صائب( .م).

71

مقدمات

71

الر ُجلِ ؟» َف َقالواُ :ن ْخبرِ ُ كَ َع ْن ْاج ِت َها ِد ِه
النبي  حتى بالغوا فقال« :ك َْي َف َع ْقلُ َّ
يف ال ِع َبا َد ِة َو�أَ ْ�ص َن ِاف ا َخليرْ ِ َو َت ْ�س�ألنا َع ْن َع ْق ِله فقالَّ �« :إن الأَ ْح َم َق ُي ِ�ص ْي ُب ِب َج ْه ِل ِه
رج ِات ال ُّز ْل َفى(ِ )1م ْن َر ِّبهم
�أ ْكثرَ َ ِم ْن ف ُُجو ِر ال َف ِاجرِ .و�إنمَّ ا َي ْر َت ِف ُع ال ِع َبا ُد َغ ًدا يف َّ
الد َ
َعلى ق َْد ِر ُعقو ِل ِهم».
هذا هو مقدار ت�شريف الديانة الإ�سالمية للقوة العقلية ،ولكن �أتدري
ماذا كانت نتيجة حترير هذه القوة اجلليلة عند ال�شعوب املتمدينة بعد ما نالوها
ببيع الأنف�س رخي�صة يف �سبيلها؟ كانت نتيجته متتعهم بكل ما تراه من عظمة
مدنيتهم و�شدة �صولتهم وقوة �شوكتهم ،كانت نتيجته اهتداءهم �إىل طرق ال�سعادة
الدنيوية ومناهج الرفاهة املادية مما نراه ون�سمع به عنهم .قال (الرو�س)�« :إذا بحثنا
بدون حيف وال وهم عن �سبب الرقي الذي ح�صل يف العامل املادي والفكري
واخللقي من منذ طفولية اجلمعيات الب�شرية �إىل �أيامنا هذه فال نراه �إال تخل�ص
العقل من ال�ضغط عليه» ونحن ال نود �أن نقفل باب هذا املبحث حتى نثبت
للقارئ �أن حترير هذه القوة العقلية لي�س ببعيد العهد عنا ،و�أنه مل يح�صل �إال
بعد جهد جهيد وجالد �شديد .قال (الرو�س)ِ « :م ْن منذ زمن الإ�صالح الديني
لغاية الثورة الفرن�سية ا�ستمرت املجالدات بحظوظ خمتلفة بني حمرري العقل
وبني ال�ضاغطني عليه من القدم .ولأجل الإعرا�ض الكلي عن �أ�ساطري املا�ضي
تهدم من
ور�سم خطة جديدة للم�ستقبل �أخذت الثورة الفرن�سية يف ترميم ما َّ
((( ال ُّزلفى :ال ُق َربى( .م).

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

72

72

�أركان اجلمعية ،و�صار تعليم الن�ش�أة اجلديدة من �أهم ا�شتغاالتها» �أما نحن فنقول:
ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﮊ [الأعراف.]43/
 -3حرية العلم

ن�سبة العلم �إىل القوة العقلية كن�سبة الغذاء �إىل الهيئة اجل�سمية .فكما �أن
اجل�سم ينمو ويزيد بتمثيله �أنواع املواد الأر�ضية ،كذلك القوة العقلية تكرب وترتقي
بتمثيل النظريات العلمية واملعلومات اخلارجية ،لهذه العلة �أخذ مذللو النوع
الإن�ساين يف ال َّت ْ�شنري على العلم( )1والتنديد به ومبحبيه ،وحكموا �أنه الرج�س
الذي ال ي�صح �أن ُيحام حوله �أو ُيق�صد حو�ضه .قال الرو�س يف دائرة معارفه�« :أما
هم فيعتربون �أن العلم هو ال�شجرة امللعونة التي تقتل ب�أثمارها بني �آدم» نعم �إنهم
ت�صديا منع النا�س عن ذكر ا�سمه والعروج على ر�سمه .و�أخذوا
ت�صدوا للعلم ً
يحرفون فل�سفة الأقدمني لتنطبق على �أوهامهم وتتوافق مع �أحالمهم ،حتى مل
ّ
يبق منها �إال هيكل م�شوه َي ْف َرقُ العقل من ر�ؤيته وي�أنف من روايته.
زعموا �أن لديهم العلم الذي ال جهل معه والكنز الذي ال يفتقر من جمعه؛
خارجا عن نطاق التحقيق وال
فحكموا �أن كل ما �أتى من اخلارج منه يكون ً
يقول به �إال زنديق ،في�سرعون باحلكم عليه ب�أق�صى ما يت�صوره العقل من العقوبة

((( الت�شنري على العلم :رميه بالعيوب والنقائ�ص( .م).
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عظيما من
اجل�سمية مما ُي َر ِّوع ا َجل�سور َوي ُزع ال�صبور؛ ف�أماتوا بهذه الطريقة عد ًدا ً
احلكماء بتهمة �أنهم ي�سعون يف زيادة مواد العلم ،ومن يطالع تاريخ العلم ير العرب.
بهذه الو�سائل اجلربوتية �سكنت عاطفة العلم ومل تفعل �إال �أن �أقامت
احلجة بل�سان النوامي�س احليوية ،وكانت تلك احلجة الناطقة هي �سيادة اجلهالة
والأ�ضاليل ،ورواج �أ�سوق الأوهام والأباطيل ،حتى تغلبت الأميال البهيمية
على العواطف الإن�سانية ،وعدا الأقوياء على ال�ضعفاء ،ف�سلبوهم كل مزايا احلياة
وحقوق الطبيعة ،ودام الهرج واملرج �سائدين على �أحوال الإن�سانية حتى بلغ
ال�سيل ال ُّزبى ،ومل يبق يف القو�س َم ْن َزع ،فجاء دور الثورات الداخلية واملُ َقا َتالت
طلبا لتحرير العلم من ِر ْب َقته اجلهنمية ،وكان ما كان مما يعلمه من �أ َّمل
الدموية ً
بتاريخ ذلك الزمان.
هكذا كان حال الأمم قاطبة ،بينما كانت احلقائق الإلهية تنزل من
ال�سموات العلى على �سيد املال  ومتلي عليه �أ�صول املدنية احلقيقية والعلم
املطلق من قيود العبودية .جاءت الديانة الإ�سالمية فاكَّ ًة �أَ ْ�ص َفاد( )1العلم ،حا َّل ًة
�أغالل املعارف ،مقررة �أنه من الظلم ال�شائن واالعت�ساف املهني تقييد العلم بقيد
�أو حتديده بحد ،فقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن قَال � َّإن لل ِعل ِْم غ ََاي ًة فقد َب َخ َ�س ُه
َح َّق ُه َو َو َ�ض َع ُه يف غ ِري َم ْن ِز َل ِت ِه التي َو َ�ض َع ُه ُ
اهلل ِبها َح ْي ُث َي ُق ُ
ول :ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﮊ [الإ�سراء.» ]85/
((( �أَ ْ�ص َفاد :قيود و�أغالل( .م).
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�صرح الإ�سالم عن ل�سان احلكيم العليم يف قر�آنه القومي ب�أن فهم حكمة
اخلالق يف كالمه املنزل على �صفوة �أنبيائه ال يت�أتى �إال ب�إنارة الفكر ب�أنوار العلوم
وتقومي النظر ببدائه املعقوالت ،فقال تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [العنكبوت ]43 /ومل يكتف بهذا بل �أنذر
املتكا�سلني عن طلب العلم ب�سوء املنقلب وبالطبع على قلوبهم ِب َر ْين( )1ي�ؤديهم
�إىل �سوء العذاب ،فقال تعاىل :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ.ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊ [الروم.]59-58 /
مبثل هذه الآيات البينات فتح الإ�سالم للعقول �أبواب العلوم ال�صادقة
واملعارف احلقة ،و�أراهم �أن طلبها وال�سعي يف اكت�سابها هو من �أعظم ما ُيعبد به
اخلالق  -جلَّ �ش�أنه  -فقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :أَ ْف َ�ضلُ ال ِع َبا َد ِة طَ ل َُب ال ِعل ِْم» وقال
ظَر َّالر ُجلِ يف ال ِعل ِْم َ�سا َع ًة َخيرْ ٌ َل ُه ِم ْن ِع َبا َد ِة ِ�س ِّت َني َ�س َن ًة».
عليه ال�صالة وال�سالم« :نَ ُ
مل يح�صر الإ�سالم العلم يف بلد من البلدان وال عند طائفة من بني
الإن�سان ،بل �أمرنا با�صطياد �شوارده حيث كانت و�أنى وجدت ،فقال عليه ال�صالة
بال�صينْ ِ » ،وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :ا ِحلكْ َم ُة
وال�سالم« :اطْ لب ال ِع َلم َولو ِّ
َ�ضا َّل ُة امل�ؤ ِمنِ َي�أْ ُخذُ َها �أَ َّنى َو َج َد َها» فلي�س للم�سلم �أن يرف�ض حكمة ما بحجة كونها
�صدرت ممن هو مناف له اعتقا ًدا �أو مغاير له وجدانًا ،بل يكفيه باع ًثا لأخذها
((( َر ْين :دن�س( .م).
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كونها حكمة وكونها مما يرفع �ش�أن الإن�سان ويزيل من جهالته .قال عليه ال�صالة
وال�سالم«ُ :خذ ا ِحلكْ َم َة وال َي ُ�ض ُّركَ ِم ْن �أَ ِّي ِو َعا ٍء َخ َر َج ْت».
اتل �آي القر�آن احلكيم بتدبر َور ِو ّية ،تر �آيات �صوادع تزع الإن�سان عن الغفلة
عن العلم ،وتردعه عن الإغ�ضاء عن نواطق احلكم ،تر اجلبار الأعلى ينادي عباده
بل�سان الرحمة قائ ًال لهم :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ[يون�س]101 /
َّ
ويبكت املق�صرين يف النظر ليعترب �أهل الفكر بقوله :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [يو�سف ]105 /وينذر
الذين يعمون �أعينهم عن تدبر بدائع الأكوان الباعثة ملزايا العرفان بقوله تعاىل:
ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ [الإ�سراء]72 /
ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﮊ [طه.]126-125 /

هذا هو �ش�أن حرية العلم يف الإ�سالم ،فهل و�صل الأ ّولون والآخرون �إىل
�إعالء �ش�أنه و�إكبار مقامه �إىل �أكرث مما ر�أيت يف هذه الآيات التي تبعث اجلماد ف�ض ًال
عن الإن�سان؟ وهل هذه احلرية العلمية بعيدة العهد عن �أبناء هذا الع�صر؟ كال.
قال امل�سيو (برتلو) �أحد ُنظَّ ار خارجية فرن�سا ال�سابقني و�أكرب علمائها الكيماويني:
«�إن العلم مل يتو�صل �إىل نيل حريته �إال من منذ مائتني وخم�سني عا ًما» ﮋ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﮊ [الأعراف.]43 /

الواجبات ال�شخ�صية والعائلية واالجتماعية

قد �أمتمنا الكالم بوجه الإيجاز على الثالثة الأنواع من احلرية التي انبنى
عليها كل الرقي الذي ح�صل يف العامل املتمدين ،و�أقمنا الأدلة احل�سية على �أن
كل تلك القواعد الأ�سا�سية املمدينة لي�ست �إال �شعا ًعا من �أنوار الديانة الإ�سالمية،
ولكن هناك قواعد ثانوية �أخرى هي نتائج تلك القواعد الرئي�سية يجب علينا �أن
نتكلم عنها بوجه الإيجاز حتى ُنر َِي لكل من عنده ِم ْ�س َكة من العقل تف�سري قوله
تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [الأنعام ،]38 /فنقول واهلل امل�ستعان:
الواجبات ال�شخ�صية

كل �إن�سان ي�شعر ب�أنه مكون من جوهرين متميزين عن بع�ضهما ،هما:
غريبا
اجل�سم والروح ،و�أنهما متحدان مع بع�ضهما على تغاير طبيعتهما احتا ًدا ً
بطريقة بها يت�أثر �أحدهما �إذا ت�أثر الآخر ،ولو كان نوعا الت�أثرين وامل�ؤثرين متباينني
جدا ،وبناء على هذه النظرية اهتدى النوع الإن�ساين �إىل �أن مناط ال�سعادة املتمناة
ًّ

78

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

78

هي حفظ هذين اجلوهرين من �أن يعرتيهما ما ُيخلُّ بوظائفهما ،ف�صار االعتناء
بكليهما َ�ضربة ال ِز ٍب(.)1
قال لوك« :ال�سعادة التي ميكن للإن�سان �أن يتمتع بها يف هذه الدنيا ت�ستلزم
�سليما .هاتان النعمتان هما ُم ْ�س َت َق ُّر كل النعم
�صحيحا
�أمرين اثنني :عق ًال
ً
وج�سما ً
ً
الأخرى ،وميكن �أن يقال �إن من توفرتا عنده مل يبق يف نف�سه حاجة لغريهما ،ومن
ُحرم من �إحداهما فال يت�صور �أن يكون �أ�سعد ممن ميلكهما م ًعا مهما كان متمت ًعا
مبزايا �أخرى؛ لأنهما ال�سبب الأول لل�سعادة وال�شقاء ،فالذي ال يكون ً
مالكا لعقل
�صحيحا ال
�سليم ال يهتدي عمره لطريق ال�سعادة البني .والذي ال يكون ج�سمه
ً
ي�ستطيع �أن يخطو يف ذلك الطريق خطوات مهمة».
�إذا تقرر هذا نقول �إن الإن�سان متنازع بني نوعني من املطالب ،وهما :مطالب
ُروحية ت�ستلزمها �سعادته النف�سية ،ومطالب مادية ت�ستوجبها �سعادته اجل�سمية.
�أما املطالب النف�سية فهي :جمموع قواعد ال ُيق�صد بها �إال احل�صول على �صحة
النف�س الب�شرية ،وجعلها �صاحلة لت�أدية وظائفها التي خلقت لها كما� ،أن املطالب
اجل�سمية هي :جمموعة قواعد ال ُيراد بها �إال �صحة اجلثمان ومتكينه من ت�أدية
وظيفته املطلوبة منه يف احلياة الدنيا .نقول �إن �إدراك �أن ال�سعادة الإن�سانية املتمناة
هي �إ�صالح حالة النف�س واجل�سم م ًعا وحفظ الن�سبة بني مطالبهما �صارت الآن
من البدائه التي ال يمُ ْرتى فيها عند علماء العامل �أجمع ،وقد �سبقهم الإ�سالم �إىل
((( �ضربة الزب :الز ًما ثاب ًتا( .م).
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تقريرها �أيام كان النا�س يبحثون عن ال�سعادة يف �سكنى اجلبال ،وبالزهادة الكلية
�أو بالإفراط يف املالذ البدنيةِّ ،
واطراح( )1كل مزية فكرية ،ولنتكلم على ذلك
ببع�ض تف�صيل فنقول:
�إن من يتدبر بعني الب�صرية يف �أحوال اخللق ير العجب العجاب يف تباين
ِفطَ رهم وتخالف ا�ستعدادهم ،فريى هذا معتد ًال وذاك ُم ْفرطًا وذلك م َف ِّرطًا ،وبني
ه�ؤالء درجات ال يح�صيها �إال خالقها ،وكلهم متباينون يف الأعمال واالعتقادات،
متخالفون يف املَلَكات حتى ال ميكن التوفيق بني ف�ؤادين كما ال ميكن اجلمع بني
�ضدين ،كل ذلك مع وحدتهم يف النوعية وا�شرتاكهم يف الإن�سانية ،ملاذا يا ترى
حم�سو�سا على
هذا التخالف ال�شديد بني �أفراد النوع الإن�ساين؟ �ألي�س هذا دلي ًال
ً
فت�شوه من �صورها املعنوية
أمرا�ضا و� ً
�أن هناك � ً
أعرا�ضا قد تعرتي النفو�س الب�شرية ّ
كالأمرا�ض والأعرا�ض التي تنتاب الأج�سام فت�شوه من �صورها املادية؟ ثم �إذا
وغويا ارتدع عن غيه بت�أثري موعظة �أو رهبة� ،ألي�س
الهيا �أقلع عن لهوهًّ ،
ر�أيت �أن ً
يف هذا دليل وا�ضح على �أن �أمرا�ض النفو�س قد تزايلها �إذا �صادفت عالجها
احلقيقي؟ نعم �إن النف�س تكون يف مبد�أ �أمرها طفلة م�ستعدة لالن�صباب يف كل
نف�سا
مربيا ً
حكيما يف �أول ن�ش�أتها �شبت على ح�سب تعاليمه ً
قالب ،ف�إن منحت ً
مبرب مهمل �أو ُتركت لرحمة امل�ؤثرات الرديئة ن�ش�أت
حكيمة زكية .و�إن ُمنيت ٍّ
نف�سا �شريرة ُتورد �صاحبها املوارد ال�شائنة وتوقفه املواقف املهينة ،وعلى هذا فيكون
ً
((( اطِّ راح� :إبعاد( .م).
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حال النف�س من حيثية قبولها للمر�ض واملعاجلة مثل حال اجل�سم �سواء ب�سواء،
ولو كانت الأمرا�ض واملعاجلة بالن�سبة للنف�س املعنوية مباينة لأمثالها بالن�سبة
للج�سم املادي.
الآن َ�س ُهل علينا التكلم على كيفية تربية النفو�س وحفظها من الأمرا�ض
وطريقة جعلها �صاحلة لت�أدية وظيفتها ،فما هو ال�سبيل �إىل ذلك؟ ال �سبيل �إليه
ثانيا :تهذيبها باملعلومات
�إال ب�أربعة �أمور� :أو ًال :تطهريها من �أدنا�س الأوهامً .
ال�صحيحة .ثال ًثا :تعويدها على مكارم ال�سجايا .راب ًعا :ت�صحيح اعتقادها .ولنفرد
خم�صو�صا ،فنقول:
لكل من هذه الأمور الأربعة ف�ص ًال
ً
تطهري النفس من األوهام

قلنا يف ال�سابق �إن امل�شابهة تامة بني قواعد حفظ �صحة النف�س وبني قواعد
حفظ �صحة اجلثمان ،والآن نقول �إن �أول �أمر يجب �أن يعتني به الإن�سان حلفظ
دائما من �أو�ضار الأدنا�س التي ال تفت�أ تعرتيه يف �أثناء
�صحته اجل�سمية هي تطهريه ً
ت�أدية وظائفه احليوية ،و�إنه لو �أهمل ذلك التطهري �أف�ضى به الأمر �إىل ُط ُروء املر�ض
تدريجا لقواه حتى ينتهي �أمره باملوت.
على ج�سمه و�إنهاكه ً
�إذا تقرر هذا نقول �إن الأوهام الفا�سدة والأباطيل الكاذبة هي بالن�سبة �إىل
النف�س مثل الأقذار بالن�سبة �إىل اجل�سم ،فيجب االهتمام ب�إزالتها بالو�سائل الفعالة
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قبل �أن ترتاكم على النف�س فتمر�ضها وجتعلها غري �صاحلة لت�أدية وظيفتها ،فقد
�شوهد �أن خرافة واحدة قد ُتلم بالنف�س فتمنعها من التمتع مبزايا كثرية �أخرى،
وحرمانها من هذه املزايا ي�ؤدي �إىل حرمانها من لوازمها ،فتقع يف �أمرا�ض يعرب
عنها مبثل اجلنب واحلقد والبغ�ض ،وهي الأمرا�ض التي ي�ضحي فال�سفة الأخالق
كل �أوقاتهم لل�سعي يف �إزالتها ،حتى �إنك لرتاهم يحذرون الكافة من الوقوع
يف �أَ ْ�شراك اخلرافات كما يحذرونهم من االبتعاد عن �أنياب الأراقم وخمالب
ال�ضراغم( ،)1مربهنني لهم �أن كل الف�ساد الذي طر�أ على العامل يف القرون اخلالية
كان ب�سبب �إحنائهم ر�ؤو�سهم لكل ما يقال ،واتباعهم كل ما ُير�سم �أمامهم بدون
برهان وال دليل.
�سبقهم الإ�سالم �إىل تقرير هذه القواعد؛ فحذر متبعيه من الوقوع يف �أَ ْوهاق
الأ�ضاليل ،و�أراهم �أن �أكرث ما يدعوا النا�س �إليه ُيزري بالعقل و ُيبعد عن �سبيل
احلق ،فقال تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
وقرر �أن الإن�سان �سيقف
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [الأنعامّ ]116 /
غ ًدا بني يدي اهللُ ،في�س�أل عما حمل نف�سه اعتقاده من الأباطيل التي مل يقوها
الدليل ومل ي�صحبها الربهان ،فقال تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الإ�سراء ]36 /ثم حكى لنا حال
ال�ضالني و�أرانا �أن �ضاللهم هذا نتيجة اتباعهم للظنون والأوهام وحكم عليهم مبا
((( �أنياب الأراقم ،وخمالب ال�ضراغم :الأراقم :احليات ،وال�ضراغم :الأ�سود( .م).
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هم �أهله من �سوء املنقلب فقال تعاىل :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [يون�س.]36 /
هتذيب النفس بالعلم

قلنا فيما �سبق �إنه يجب تطهري النف�س من الأوهام كما يجب تطهري اجل�سم
من الأقذار ،والآن نقول �إن التطهري املادي كما يحتاج �إىل مطهر خال من اجلراثيم
املر�ضية ،و�آت من املنابع ال�صحية ،كذلك حتتاج النف�س �إىل مطهر يطهرها من
�أوهامها ويخل�صها من �أقذار و�ساو�سها ،وهذا املطهر اخلايل من املكاريب هو العلم
املثبت بالتجربة امل�ستدل عليه باملح�سو�سات ،هذا �أمر وا�ضح ال يمَ ْرتي فيه العقالء،
عائ�شا يف
و�أول من �س َّنه يف العامل املتمدن هو (ديكارت) الفيل�سوف الذي كان ً
القرن ال�سابع ع�شر ،ومن ذلك احلني جرى العمل مبذهبه يف متحي�ص امل�سائل
العلمية �إىل الآن.
�سبق الإ�سالم كافة الب�شر �إىل تقرير القواعد احلقة ل�ضرورة تطهري النف�س
وتهذيبها بالعلم واحلكمة ،كما كان ال�سابق �إىل احلكم بلزومه للجن�سني الذكور
والإناث م ًعا ،فقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :طل َُب ال ِعل ِْم َفر ِْي َ�ض ٌة َعلَى كُ لِّ ُم ْ�س ِل ٍم
َو ُم ْ�س ِل َم ٍة» .وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :اطْ ُل ْب ال ِعل َْم ِمن امل ْه ِد �إىل الل َّْح ِد».
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هذا ومل يرتك الإ�سالم بابًا تن�ساب منه الأباطيل �إىل العلم �إال �سده ،ومل
علما �إال �إذا قواه الدليل وقامت عليه احلجج الناطقة ،فقال تعاىل :ﮋﯠ
ي�سم ال�شيء ً
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﮊ [يون�س.]68 /
كثريا من اخللق تحُ َِّ�سن لهم �أهوا�ؤهم تلبي�س احلقائق
�صرح القر�آن الكرمي ب�أن ً
حلاجة يف �أنف�سهم وحذر من ال�سقوط يف مخَ َ اتلهم( ,)1وو�سمهم ب�أنهم املعتدون الذين
يجب �أن ُي ْل َفظوا لفظ النواة ،و ُيعاملوا مبا هم �أهله من الإق�صاء .فقال تعاىل :ﮋﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ [الأنعام ]119 /وقال تعاىل:
ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ [لقمان ]20 /ثم
حكى لنا حال الذين يتابعون �أهواءهم ويتبعون �أفكارهم ف�أنذرهم ب�سوء امل�صري و�شر
املنقلب ،وقرر ب�أن لن يغني عنهم قولهم �إنهم مقلدون ل�سواهم ،فقال تعاىل :ﮋﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ.ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﮊ [البقرة.]167-166 /
ي�صيح الإ�سالم يف النا�س �صيحة توقظ الراقد ،وتبعث ال�صاحي ،مربه ًنا
لهم على �أن احلاجة �إىل العلم لي�ست قا�صرة على احلياة الأخرى فقط ،ولكنها
أي�ضا ،قائ ًال لهم �إن �صالح ال�ش�ؤون الدنيوية،
ت�سري على �أحوال احلياة الدنيا � ً
((( خماتلهم :خداعهم ومكرهم( .م).
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الدنيا
وقوام الأعمال احليوية ال يت�أتى �إال به ،قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن �أَ َرا َد ُّ
َف َعلي ِه بال ِعلْم ،و َمن �أَ َرا َد ال ِآخر َة َف َعل َْي ِه بال ِعل ِْم َو َم ْن �أَ َرا َد ُه َما َم ًعا َف َعل َْيه ِبال ِعل ِْم».
مق�صرا يف واجبه
يرمي الإ�سالم املق�صرين عن طلب العلم ب�أ�شد ما يرمي به ً
ون َما ِفيها �إال عالمِ ًا
«الدنيا َم ْل ُعونَ ٌة َم ْل ُع ٌ
نائما عن مطلبه .قال عليه ال�صالة وال�سالمُّ :
ً
�أَ ْو ُم َت َع ِّل ًما» .وقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :إ َّنه ال َخيرْ َ يف ال َع ْي ِ�ش �إال ِل َعا ٍمل نَ ِاطقٍ �أَو
ِل�سا ِم ٍع َو ٍاع».
ينذر الإ�سالم ب�أنه �سي�أتي زمان يروج فيه �سوق الإحلاد و ُيرمى الإ�سالم
مبا لي�س فيه ،وين�ش�أ فيه من العلماء املنافقني من يد�سون الأباطيل �إىل الدين؛
ِ ()1
ليهدموا �صروح الإ�سالم ويقو�ضوا من �أركانه ب�أنواع احليل اجلدلية التي َتد ُّق
ت ُي ْ�ص ِب ُح
على غري الواقفني على حقيقة الإ�سالم ،فقال �«َ :س َت ُكونُ َب ْع ِدي ِف نَ ٌ
الر ُجلُ ُم�ؤْ ِم ًنا ويمُ ْ ِ�سي كَا ِف ًرا �إ َّال َم ْن �أَ ْح َيا ُه ُ
اهلل ِبال ِعل ِْم».
َّ
الإ�سالم ي�صرح لنا ب�أن اجلهل والإ�سالم �ضدان ال يتفقان ،و�أن التدرج يف
را�ضيا با�ستمرار
فهم القر�آن مرتبط بازدياد العرفان ،و�أن الرا�ضي باجلهالة يكون ً
جهله بكالم ربه املق�صود منه تربيته وتطهري نف�سه ،ويف هذا من اخل�سارة ماال يقدره
احلا�سبون ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
((( َت ِد ُُّق :تخفى( .م).
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ﮫﮊ [العنكبوت ]43 /وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :و َه ْل َي ْن َف ُع ال ُق ْر�آنُ
�إ َّال بال ِعل ِْم».
هذا هو مقدار ت�شريف الإ�سالم ملقام العلم واحلث عليه ،وقد ر�أيت �أنه �أ�شد
حتري�ضا لها من كل ما ن�سمعه من قادة املدنية و ُن َ�صراء
أثريا على النف�س و�أكرث ً
ت� ً
ال َّت َن ُّور ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ [الن�ساء.]87/
تأديب النفس مبكارم اخلصال

يعلم كل �إن�سان �أن للنف�س �أميا ًال ت�شعر بها وتنفعل لها وال ت�ستطيع
االنفكاك عنها ،كما يوجد للج�سم احتياجات يجب �إمتاعه بها حلفظ موازنته
وعدم الإ�ضرار بكيانه ،فكما �أن اجل�سم ي�شعر باجلوع والعط�ش والربد واحلر وغري
ذلك من امل�ؤثرات الداخلية واخلارجية مما يجب االهتمام ب�إعطائه حاجته منه �أو
وقايته من ت�أثريه ،كذلك ت�شعر النف�س بحاجتها �إىل �أ�شياء ،وهي و�إن مل تكن
حرا �إال �أنه ال فرق بينها وبني اجل�سم يف االحتياج �إىل
جو ًعا وال ظم�أ وال بر ًدا وال ًّ
�أخذ ما يقوم بحياتها منها.
نعم للنف�س �أميال ومطلب ،وهي و�إن كانت ال تحُ �صى يف �صورها وال تحُ �صر
يف �أ�شكالها �إال �أنها دائرة على حمور واحد �أال وهو ميلها الفطري �إىل نيل كمال
ت�شعر به يف �صميم ف�ؤادها وال ت�ستطيع التخلف عنه �إال �أن متوت بح�سرة.
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اهتم عقالء العامل من القدم بتهذيب �أخالق النوع الب�شري ،ولهم يف
ذلك مذاهب ي�ضيق املقام عن �إيرادها ،ول�سنا نكلف �أنف�سنا �إقامة الدليل على
عدم �صالحيتها �إال با�ستلفات النظر �إىل �أحوال الأمم العظيمة ذات ال�شهرة
التاريخية .نعم �إن �أقل نظرة يف �ش�ؤونها واجتاه �أميالها تدلنا داللة �صريحة على
�أن قادتها مل يقفوا على النامو�س الأعظم يف تربية الإح�سا�سات وتهذيب الطباع
وهو نامو�س االعتدال ،بل نرى �أن منهم من جعل حما�سن الأخالق قا�صرة على
�أمته ،و�أباح ارتكاب الرذائل �ضد �سواها ،و ُيرى هذا الأثر بغاية الو�ضوح يف كثري
من الأمم التي كان لها �سلطان قوي على غريها ،ولدينا على �صدق هذه الدعوى
�أدلة ال ُي�ستطاع دح�ضها بوجه من الوجوه ،وهذا كما ال يخفى تفريط يف حق
الكمال ،ال ي�سكن به الف�ؤاد وال يرتاح له الوجدان ،ويقطع الطريق على النفو�س
فال ت�ستطيع �أن تتابع ال�سري �إىل غر�ضها الكمايل الذي فُطرت َم ُ�سوقة �إىل َتل َُّم�سه
وحت�س�سه ،ومنهم من �أفرط يف كبح جماح النف�س وقرر لزوم قتل كثري من �أميالها
و�إح�سا�ساتها لدرجة ت�ضيق الذرائع عن حتملها �إال لوقت حمدود.
هذا الإفراط كانت نتائجه ال تقل عن نتائج التفريط الذي �سبق ذكره،
فلم ي�سر على �أفراد �أمة �إال و�أخل نظامها وقو�ض �أركانها ،وجر �إليها من الفنت
مطوالت التواريخ ،هذا الإفراط يف تروي�ض
االجتماعية ما ُيطلب علمه من َّ
غالبا يف الأمم التي �أ�ساءت فهم دينها ومل تقف عند احلد الذي
النفو�س ُي َ�صا َدف ً
ق ُِّرر يف �شريعتها الأ�صلية .نعم ال �شك �أن من الأديان من جاء � ًآمرا بالزهادة املطلقة
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واخلروج الكلي عن دائرة الأ�شياء الأر�ضية ،ولكن غاب عن �أهل هذه الأديان
�أن هذه الديانات لها زمن حمدود ،وي�ستحيل �أن ُيعمل بها بعد م�ضيه و�أنها مل
ُيق�صد منها �إال �إحداث حادث يف الوجود ُيراد منه �إعداد النفو�س الرتقاء درجة
نهائية ال ميكن �أن تتي�سر �إال بعد �أن يمُ هد لها الطريق ب َت ْهييء الطبيعة الإن�سانية
لقبولها .وهذه الدرجة الثانية التي ندعي �أنها غاية ما ميكن الو�صول �إليه يف حتديد
ال�شهوات والنزعات هي خطة االعتدال.
نعم االعتدال هو النامو�س الأعظم الذي ينبني عليه قوام كل �شيء
و ُيحفظ به كيان كل �شيء� ،أتريد برهانًا على ذلك؟ انظر �إىل جميع الكائنات
ال�سفلية وال ُعلوية من �أول الذرة املادية الب�سيطة �إىل �أكرب جنم يف قبة الفلك ،ترها
كلها �أل�سنة ناطقة ب�أن االعتدال ِم�ساكها و ِمالكها و�أن به كمالها وانتظامها ،نعم
االعتدال هو نظام كل �شيء فال ت�ستطيع �أن تعلل كمال �شيء من الأ�شياء �إال
به ،كما ال ميكنك �أن تعزو االختالل يف �شيء �إال لفقدانه ،مل يبق ريب الآن
عند علماء الأر�ض كافة يف �أن االعتدال هو القاعدة التي يجب �أن يبنى عليها
كل عمل ،وترد �إىل حدودها كل حاجة �سواء ج�سمية �أو نف�سية .ذكر (الرو�س)
�أحوال طائفة من متعبدين زعموا �أن نيل الدرجات الزلفى يف الآخرة ال يت�أتى
لهم �إال بقتل جميع خ�صائ�صهم النف�سية ،وحرمانها من كل ما تتوق �إليه طبيعتهم
ب�أنواع من الرتوي�ض َت َكلُّ عن احتمالها طاقة الب�شر ،ون�سب �إليهم من الفظائع
والأمور الوح�شية ماال ي�صدر �إال ممن م�سهم �ضرب من اجلنون ال�شديد ،ثم قال:
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«ه�ؤالء املتعبدون الذين يريدون �أن يمُ يتوا ت�أثري الطبيعة عليهم� ،صاروا يف احلقيقة
�ضحايا �شهواتهم التي تنه�شهم؛ لأنهم بد ًال عن تنظيم حالة نزعاتهم ب�إعطائها
مطالبها يف حدودها املعتدلة� ،أرادوا بجنونهم �أن ي�ست�أ�صلوا �ش�أفتها».
كان هذا �ش�أن �سائر الأمم يف الإفراط يف �شهوات النفو�س و�أميالها� ،أو
التفريط يف كبح جماحها ،حتى �أ�سفرت �سماء احلق بنور الإ�سالم وانك�شف عن
محُ َ َّيا الف�ضيلة احلقة كل لثام ،فنزلت �آي اهلل تعاىل منددة بالغالني واملق�صرين،
منذرة �إياهم ب�سوء املنقلب يف الدنيا ويوم الدين ،مقررة �أ�صول االعتدال على
ق�سطا�س م�ستقيم ،مدعمة قواعد الف�ضيلة على منوذج حكيم.
نظرت �إىل منازع الأنف�س نظرة احلكيم اخلبري؛ فلم تقرر لزوم قتل واحدة منها،
ْ
بل عاجلتها من حيث يعالج الطبيب املري�ض ،ب�إر�شادها �إىل نامو�س االعتدال ،و�أرتها
مغبته( ،)1وال ت�سر
�أن الزيغ عنه �إىل الإفراط �أو التفريط ُيف�ضي بالإن�سان �إىل ما ال حتمد َّ
عاقبته .علمتنا هذه الآي الكرمية �أن اهلل تعاىل مل يخلقنا من عامل العدم �إىل باحة الوجود
ليعذبنا ب�أنواع العبادات ال�شاقة التي متيت �إح�سا�سات الأنف�س وتخرجها عن دائرة
الكمال الإن�ساين ،بل خلقنا ووهبنا كل ما نح�س به من العواطف لنبلغ به ما �أعد لنا
من الرقي النف�سي ب�سرينا على مقت�ضى احلكمة ال�صحيحة ،و�أرتنا �أن كل ما �أمرنا به من
�أنواع العبادات اجل�سمية �أو القلبية ال يق�صد به �إال تلك النتيجة .قال تعاىل :ﮋﮂﮃ
((( مغبته :عاقبته( .م).
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ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮊ [املائدة .]6/ي�صرح لنا الإ�سالم ب�أن الغلو يف الدين لي�س من
الأمور التي يكلف اهلل تعاىل بها عباده ،بل �إنه يتنزه عن �أن ُي َح ِّملهم فوق مقدور طاقتهم
ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [البقرة .]286 /بل كلما يدلنا التاريخ عليه من
�آثار الغلو الذي �أهلك الأمم و�أبادهم هي من خمرتعات �أفكارهم .قال عليه ال�صالة
الدين» .ت�صدى
الدينِ ف�إنمَّ ا َهل ََك َم ْن ك ََان ق َْبل َُكم بال ُغ ُل ِّو يف ِّ
وال�سالمَّ �« :إياكُم وال ُغ ُل َّو يف ِّ
الإ�سالم ملن يظن �أن التهالك يف العبادة و �إ�ضناء اجل�سم فيها مما يربهن للخالق
 جلُّ �ش�أنه  -على �شدة الإخال�ص ،فقرعهم على ظن �أف�ضى بهم �إىل و�صفذاهبا
اهلل تعاىل بغري �صفاته الكمالية ،و�أنذرهم ب�أن تهالكهم هذا ف�ض ًال عن كونه ً
�سدى ف�إنه يجر عليهم �سخط اخلالق وغ�ضبه .قال عليه ال�صالة وال�سالمَ «:م ْن مل
َي ْق َب ْل ُر ْخ َ�ص َة ا ِهلل ك ََان َع ْلي ِه ِمن الذَّ ْن ِب ِم ْثلُ ِج ِ
بال َع َر َف ٍة».
الإ�سالم دين ال�سعادتني ،ونامو�س احلياتني،مل يقرر يف �أ�صوله االنقطاع
�إىل ال َّت َب ُّتل(َ « : )1م ْن َتب َّتلَ َفل َْي َ�س ِم َّنا» وال جتنب احلياة االجتماعية وامل�سائل
احليوية بالهرب �إىل ِرعان اجلبال( )2واالنقطاع عن �سائر الأعمال ،كال ،كل
ذلك مما ينايف الإ�سالم وي�ستلزم غ�ضب امللك العالم .روي �أن رج ًال �أتي اجلبل
ليتعبد فيه فجيء به �إىل ر�سول اهلل  فقال له« :ال َت ْف َع ْل �أَنْ َت وال �أَ َح ٌد
((( ال َّت َب ُّتل :التفرغ للعبادة واالنقطاع عن الدنيا( .م).
((( رِعان اجلبال� :أعالها( .م).
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ِم ْن ُكمَ ،ل َ�صبرْ ُ �أَ َح ِدكُ م �ساع ًة يف ِ
بع�ض َم َو ِاطنِ ال ْإ�سال َِم َخيرْ ٌ َل ُه ِم ْن ِع َبا َد ِة �أَ َح ِدكُ م
َو ْح َد ُه �أَ ْر َب ِع َني َعا ًما» هذا �ش�أن الإ�سالم يف االعتدال يف الدين الذي هو مالك
لأَ ِز َّمة النفو�س وقائدها �إىل نعيمها يف احلياتني ،وال يختلف عن هذا �ش�أنه مع
�أميال النف�س ومطالبها ،فقد قررنا �أنه ال ي�أمر بقتل عاطفة وال ب�إماتة نزعة ،بل
ي�سعى يف جعلها معتدلة قومية بال �إفراط وال تفريط ،فال�سخاء مث ًال وهو ذلك
اخللق املحمود ال يعد ف�ضيلة يف الإ�سالم �إال �إذا روعي االعتدال فيه ،وبدون
ذنبا ُيحا�سب الإن�سان عليه ،قال اهلل تعاىل :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ذلك يكون ً
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  .ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﮊ [الإ�سراء ]27-26/ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [الإ�سراء.]29/
ثم ما قولك يف التوا�ضع؟ التوا�ضع هو ذلك اخللق املحمود الذي يرفع
عفوا �إىل مقام ال�شرف واملجد ،وهو من ال�سجايا التي يحثنا الإ�سالم على
�صاحبه ً
املتوا�ض ُع يف ق َِاع ِب ْئ ٍر َلب َع َث ُ
اهلل
التخلق بها .قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :ل ْو ك ََان َ
�إ ِْليه ِر ْي ًحا َت ْر َف ُعه» .ولكن النبي  مل يت�أخر عن حتذيرنا من الإفراط فيه لدرجة
وال�صغار وترمينا �إىل ح�ضي�ض املذلة واالبتذال ،وينبهنا �إىل
تف�ضي بنا �إىل املهانة َّ
التفرقة بني َم ْن ِمن النا�س َي ْح ُ�سن لديه التوا�ضع ،ومن منهم يليق الرتفع لديه،
حتى يكون الرجل مبثاله منب ًها كما هو مبقاله واعظًا .قال عليه ال�صالة وال�سالم:
لك ال ِ
«و َمن ال ِ
يوجب َ
توجب له وال كرامة * ال ت�صاحب من ال يرى لك من
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الف�ضل كمثل ما ترى له * �إذا ر�أي ُتم املتوا�ضعني من �أمتي فتوا�ضعوا لهم ،و�إذا
ر�أيتم املتكربين فتكربوا عليهم * الكرب على �أهل الكرب �صدقة».
وهكذا ترى الإ�سالم مع تعليمنا بقدر مكارم الأخالق وبت�أثريها على
مراكزنا يف احلياة الأخرى يرينا جادتها احلقيقية وخطتها احلكيمة ،حتى ال يكون
الإن�سان ُح ًلوا في�ؤكل وال ًّمرا ف َُي ْل َفظ  -كما هو معنى حديث �شريف  -وهو الأمر
كثريا.
الذي ينايف �ش�ؤون احلياة االجتماعية ويعطل من رقيها ً
قل يل ب�أبيك ،ماذا يكون �ش�أن الطغاة يف �أمة �أفرطت يف ال�سجايا املحمودة
و�أخرجتها عن حدودها املعتدلة؟ و�إىل �أي نقطة ت�صل ِ�ش ّرة املعتدين �إذا �صادفوا
�سماحا؟ �أما تكون النتيجة متادي الباغني
عفوا ،وب�إزاء كل رذيلة ً
عند كل جرمية ً
يف بغيهم و�إخاللهم مب�سببات الأمن والطم�أنينة؟ �أما تكون النتيجة حرمانهم من
التهذيب والأدب ،وهما الأمران اللذان ال يتمان �إال بالعقوبات الرادعة والأحكام
ال�صادعة .قال عليه ال�صالة وال�سالم�«ِ :إقا َم ُة َح ٍّد ِم ْن ُح ُد ْو ِد ا ِهلل يف الأَ ْر ِ�ض َخيرْ ٌ
ِم ْن �أَ ْن تمُ ْطَ ُروا �أَ ْر َب ِع َني َيو ًما».
در�سا
للحياة االجتماعية �ش�ؤون ي�ضيق كتابنا هذا عن در�س بع�ضها ً
�سطحيا ،وهي ت�ستلزم يقظة من كل ع�ضو فيها وجل ًدا على حتمل عواديها ،وفطنة
ًّ
على حل م�شكالت دواعيها ،بل هي احلرب العوان التي ي�صالها الإن�سان من
يوم ميالده �إىل يوم نهاية حياته ،حرب �أعلنتها املطالب اجل�سمية والنف�سية،
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و�شبتها ال�ضرورات احليوية ،حرب ال منا�ص منها ملن �أراد الكمال وتو�سم العالء
يف دار امل�آل ،حرب �أذن اهلل �أن ي�شب لهيبها ويت�أجج �سعريها لتبعث النفو�س �إىل
�إظهار خفاياها وحت�ضها على ا�ستعمال خ�صائ�صها و�سجاياها لكيال يكون الإن�سان
تائ ًها عن �أ�سراره� ،ضا ًّال عن عجائب �أحواله ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅﮊ [الأنبياء.]35/
ها هي العائلة :قل يل ب�أبيك ،كيف يكون حال الأدب فيها �إذا كان �أبوها
مفرطًا يف مكارم الأخالق �إفراطًا يجعله يتجاوز عن كل �سيئة ت�صدر من �أطفاله
ويعفو عن كل ذنب يح�صل منهم؟ �ألي�س ي�ؤول حالهم �إىل التمادي يف الغي
ون�ش�أتهم على عدم احرتام القوى الوازعة التي �سي�صادفونها �أمامهم يوم يكونون
رجا ًال عليهم تكاليف احلياة؟ ال�شك �أن عائلة ُرزئت( )1ب�أب مثل هذا يكون حالها
اخللل و�ش�أنها الف�شل ،ويكون ذلك الأب يف نظر �شريعة العدل جمر ًما يجب
تنبيهه �إىل خطة االعتدال� ،إن �صح هذا يف العائلة فهو يف اجلمعية �أ�صح و�أ�صرح.
جاء الإ�سالم ف�أنقذ النفو�س الإن�سانية من �شفاء التفريط يف الأميال
النف�سية والإفراط فيها ،وخط للب�شر خطة معتدلة تالئم ُ�سنة الوجود وتنا�سب
قوانني احلياة ،مما ي�سمح للنف�س �أن تنال حريتها احلقة فرتتقي يف معارج الكمال
((( ُرزئت� :أُ�صيبت( .م).

93

الواجبات ال�شخ�صية والعائلية واالجتماعية

93

بانتظام و�سالم ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﮊ [البقرة.]143/
تصحيح االعتقاد

و�ضار �أوهامها
قد تكلمنا يف ف�صولنا ال�سابقة على لزوم تطهري النف�س من �أَ َ
()1
�سر �صحتها ،وهو قانون
باملظهر املالئم لها وهو العلم ال�صحيح ،وا�ستكنهنا لها ّ
االعتدال يف �إمتاعها بجميع �أميالها ،وبقي علينا الآن معرفة ماهية �سعادتها
بع�ضا من النا�س قد رزقوا �صحة ممتعة وثروة
واطمئنانها فنقول� :إ ّنا نرى �أمام �أعيننا ً
ج�سيمة ،وتهذبوا ب�أنواع العلوم واملعارف ،ولكنهم كثريو ال�ضجر� ،شديدو احلرية،
ال يكادون ي�شعرون بالراحة وال يلتذون مبلذة ،ك�أن لهم يف كل لذة �أملًا ،وب�إزاء كل
ترحا ،يح�سون بك�آبة قد رانت على �صدورهم فال يعلمون �سببها وال يعرفون
فرح ً
موجبها ،ك�آبة ال تزايلهم �إال بزوال عقولهم عنهم بك�أ�س من الرحيق( ،)2فلذلك
تراهم �شديدي الكلف به ،كثريي التحرق لفقدانه؛ لأنه دوا�ؤهم الوحيد.
ما �سر هذا الأرق وال�ضجر مع هذه ال�صحة اجل�سمية وتلك الرثوة املالية،
وهما الأمران اللذان عليهما  -كما يقال  -مدار ال�سعادة الإن�سانية؟ ما هذه احلرية
الوجدانية والوح�شة ال�ضمريية مع تهذبهم ب�أنواع العلم ،وهو  -كما يزعمون  -ال�شايف
((( ا�ستكنهنا لها :اجتهدنا ملعرفة كنة حقيقتها( .م).
((( الرحيق :اخلمر( .م).
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للنا�س من نزغات الو�سوا�س؟ �أما يدلنا هذا ال�ضجر ال�سري على �أن النف�س تائقة لأمر
ما �إن غاب على الإن�سان علمه فقد دله عليه �أثره؟ و�إن ذلك الأمر لي�س هو �صحة
البدن ،وال وفرة املال ،وال كرثة البنني ،وال �سكنى الق�صور ،وال �أكل ال�صنوف ،وال
�سماع العيدان ،وال مغازلة ال ِغيد( .)1بل هو �أمر �آخر ال تعد هذه املالذ بالن�سبة له �إال
هباء ،وال الأكوان بجانبه �إال فناء! ما هو هذا الأمر ال�سامي الذي لو ح�صلت عليه
النف�س اطم�أنت و�سكنت ،وهامت به و�سكرت ،ور�ضيت به وقنعت ؟ هو ال �شك
�صحة املعتقد و�إليك الدليل:
لي�ست النف�س من طبيعة هذه الأج�سام ال�صماء ،وال من طينة هذه املادة
العمياء حتى ت�أن�س �إىل �شيء من �أ�شياء هذه الأر�ض احلقرية� ،أو تهتم مبالذها
مهما كانت كبرية ،بل هي من طبيعة نورانية حم�ضة ،فال ت�أن�س �إال لنور يجلي
عنها ظلمات الأ�شياء الأر�ضية الكثيفة؛ لت�شرف على ح�ضرة القد�س املُنيفة،
وتطل على حظائرها ال�شريفة ،النف�س �أجل من �أن تقنع بامل�شتهيات اجل�سمانية،
و�أكرب من �أن تر�ضى مبالذها املموهة الفانية ،فمهما غالط الإن�سان نف�سه بجمع املال
ورفاهة احلال لريتاح �سره وي�سكن ا�ضطرابه ،ف�إن النف�س ال تفت�أ تقيم عليه احلجة
بعد احلجة؛ ليهتدي �إىل َو َ�ض ِح املحجة ،ف�إن تب�صر يف �أمره ،واكتنه حقيقة �سره،
و�أنال نف�سه بغيتها من �إبالغها نورها املرجو لها� ،سكن ف�ؤاده و�آب �إليه ر�شاده ،ولو كان
ج�سمه بني ال َقنا والقنابل وحاله من الفقر يف �أخ�س املنازل ،فما هو ال�سبيل �إىل �إبالغ
((( ال ِغيد :الفتيات الناعمات اجلميالت ,جمع الغادة( .م).
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هذه النف�س الهائمة �أمنيتها و�إمتاعها ِب ِطل َْبتها من �صحة العقيدة ؟ ال�سبيل لذلك هو
«الد ُين ُهو العقلُ وال ِد َين ملن ال عقلَ له».
العقلِّ :
العقل يف النوع الإن�ساين خ�صي�صة من �أجل خ�صائ�صه ،ومنحة من �أف�ضل
منح اهلل عليه ،لو ا�س ُت ْعمل فيما و�ضع له واع ُتني ب�صحته واعتداله ،بالعقل ي�سرب
الإن�سان غور هذا الوجود العظيم على �ضخامة �أجزائه وعظم �أبعاده ،وي�ستكنه
�سري النوامي�س ال�سائدة عليه؛ في�ستدل بها على وجود اخلالق  وعلى تنزه
�أفعاله عن العبث و�صنائعه عن اللهو ،كما ي�ستدل به على علمه وتدبريه ورحمته
وحكمته ا�ستد ً
حم�سو�سا ال يقبل �شبهة وال ُيداخله ريبة .بالعقل يدر�س
الال
ً
الإن�سان �أحوال اجلمعيات الب�شرية ،فريى نوامي�س رقيها وهبوطها و�أ�سباب
رفعتها و�ضعتها ،ويتب�صر يف �أحوال الأنبياء الذين �أر�سلهم اهلل �إىل خلقه هادين
مر�شدين ،في�ستدل بالتدقيق فيما جا�ؤوا به ويف الآثار التي تركوها ،على معنى
النبوة و�ضرورتها للب�شر ،وحكمة اهلل تعاىل يف اختالف املدارك والإح�سا�سات ويف
تباين امللل والديانات ،بالعقل مييز الإن�سان بني �أحوال املا�ضي واحلال؛ فيفرق تب ًعا
والب َدائه
لذلك بني الديانات اخلا�صة وبني الديانات العامة ،ويعرث بتع�ضيد العلم َ
على الديانة التي يجب �أن تكون خامتة الأديان كلها وباقية بقاء النوع الإن�ساين.
يكون الأكوان يف الطبيعة على ترتيب
ق�ضت مراحم اهلل  -جلَّ �ش�أنه � -أن ِّ
حمكم ،ينطق بل�سان ال�صمت للمتب�صر ،ويظهر بلبا�س الو�ضوح للمتفكر ،ويحبب
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�إليه االنتقال منه �إىل غريه ،بدون �أن ي�شعر مبلل وال �س�آمة ،وال ي�ؤوب من ا�ستب�صاره
بندامة ،بدون هذا االعتبار بالعقل ال يت�أتى للنف�س �أن ت�صحح عقيدتها ،وال يت�سنى
لها تب ًعا لذلك �أن ت�سكن من ا�ضطرابها ،هذا وال ننكر �أنه قد م�ضى على النوع
الإن�ساين زمن كان فيه العقل يف دور الطفولية ،وكان يكفيه يف الإميان �أن ينده�ش لأم ٍر
ٍ
خارق للطبيعة يعطل من �سري نوامي�سها وق ًتا ما .وكان اهلل  ير�أف بعباده؛ فري�سل
�إليهم ر�س ًال ميتعهم بخ�صائ�ص َتعج ُز عن اكتناه �سرها عقولهم ،وتنده�ش لها �ألبابهم،
في�ستدلون بهذه املعجزات على �صدق الر�سول و�ضرورة اتباعه ،و�أما الآن حيث بلغ
العقل �أَ�شُ ّده ،والنوع الإن�ساين ر�شده ،فال جتدي فيه معجزة وال تنفع فيه غريبة ،لأن
ال�شكوك قد كرثت مع كرثة املواد العلمية ،ف�إن حدث حادث من هذا القبيل رموا
فاعله بالتدلي�س �أو ًال ،ثم �إذا ظهر لهم براءته منه �أخذوا يعللون معجزاته بكل �أنواع
التعليالت ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى ف�إن طائفة الإ�سيربيت ُّالروحيني يف �أوروبا
تعمل الآن من الأعمال املده�شة اخلارقة لنوامي�س الطبيعة ما لو ر�آه اجلهالء لظنوا �أنه
من �أكرب املعجزات ،مع �أن القوم ال يدعون النبوة وال يزعمون الر�سالة ،نعم ال ننكر
�أن �أعمال هذه الطائفة لي�ست من نوع معجزات الأنبياء  -عليهم ال�صالة وال�سالم -
ولكنه بدون �شك يقلل من �أهميتها يف نظر الذين يقفون مع ظواهر الأ�شياء.
ومما يدل على �أن هذه القرون الأخرية ال تروج فيها م�سائل املعجزات
تكذيب علماء �أوروبا بكل املعجزات ال�سابقة ،وهو و�إن كان َت َه ُّو ًرا منهم �إال �أنهم
م�صيبون يف قولهم �إننا يف زمان ال ُيجدي فيه لالعتقاد �إال النور العقلي والدليل
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العلمي .ومن �أقرب ال�شواهد لذلك ما كتبه امل�سيو (هرني برجنيه) يف جملة
املجالت ال�صادرة يف  15مار�س �سنة  .1898قال ما معناه �« :إن العلم والتاريخ
قررا بطالن كل هذه املعجزات (معاذ اهلل) ولكنهما مل ي�ستطيعا �أن ينكرا الروح
التي بعثت �إليها� ،أما نحن الآن فل�سنا مبحتاجني �إىل معجزة ما؛ ف�إن معجزتنا
الوحيدة اخلالدة هي هذا العامل العايل الذي ال نهاية له؛ ف�إنه �أ�صلح يف �إيقاظ
�إح�سا�سنا الديني من كل املعجزات املا�ضية» انتهى.
لهذه الأ�سباب جاءت ال�شريعة الإ�سالمية تدعو �إىل ال�سبيل احلق ِب َب َدائه
العقل وقواعد العلم� ،صارفة النظر عن املعجزات و�إظهار املده�شات ،لعلم اهلل 
املقررات العلمية ،على القوة العقلية ،ما ال ت�ؤثره عليها
ب�أنه �سي�أتي زمان ت�ؤثر فيه َّ
اخلوارق للنوامي�س الطبيعية ،نعم جاء الإ�سالم يخاطب العقل ويحا�سب الفكر
ويناق�ش الفطنة ،فال يدعو �إىل االعتقاد بوجود �إله حكيم قادر �إال مع تنبيه العقول
احل�سي على ذلك ،وال ينفي عنه ال�شريك ،وال يثبت اليوم الآخر �إال
�إىل الدليل ّ
بتع�ضيد ذلك الربهان وتقويته باحلجة املح�سو�سة.
كثريا من ذوي الأهواء يف الأمم الطامعني يف الكربياء وال ِعظَ م
علم اهلل �أن ً
يح�سن لهم الطمع �أن يد�سوا يف الدين �أ�شياء ُيرغمون بها �أنوف العامة،
قد ِّ
ويقودونهم بها �إىل حيث توعز �إليهم �شهواتهم ،فقرر يف دينه الأخري �أن كل دعوة
من هذا القبيل يجب �أن ُيطلب الدليل العلمي عليها ،ف�إنه وحده الفارق بني

98

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

98

احلق وال�ضالل ،واملثبط لعزائم �أهل البطالن .قال تعاىل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮊ [البقرة ]79/وقال تعاىل :ﮋﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﮊ [البقرة.]111/

�أنحى الإ�سالم باللوم والتعذير على الذين ديدنهم تقليد �آبائهم تقلي ًدا
�أعمى ،واجلمود على ما ورثوه منهم من االعتقادات الباطلة بدون َر ِو َّية وال حتقيق،
ف�أنذرهم ب�سوء املتقلب و�شر العذاب ،فقال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﮊ [املائدة.]104/
قرر الإ�سالم ب�أن حجة الرجل يوم القيامة ب�أنه �إمنا قلد غريه وتابعه ال تنجيه
من غائلة العقاب مادام له عقل مييز بني اخلبيث والطيب وبني ال�ضار والنافع .قال
تعاىل :ﮋﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ.ﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [غافر ]48-47/وقال تعاىل:
ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ [امللك.]10/
�صرح لنا الإ�سالم ب�أبلغ عبارة ب�أن احلجة القوية وحدها هي عماد الدين
و ِم�ساك االعتقاد ،فمن فقدها فقد جنى على نف�سه جناية عظيمة ،و�أوقعها يف
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م�صيبة كبرية ،لأنه يكون بفقدها قد فقد �أعظم دعامة ي�ستند عليها يوم احل�ساب
الأكرب .قال اهلل تعاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ [الق�ص�ص.]75/
هذه هي قواعد االعتقاد يف دين الإ�سالم ،وهي مطابقة متام املطابقة ملا
�أقر عليه جمهور فال�سفة �أمم الأر�ض يف هذه القرون الأخرية من �أن كل قاعدة
ال يقررها الربهان يجب �أن ُت�سحب عليها ذيول الن�سيان ،فقل يل كيف ميكن
�أن يتطرق الزيغ �إىل عقيدة م�سلم عامل بحقيقة الإ�سالم بعد �أن ي�سمع نداء
احلق يف �صميم وجدانه يزعه عن ورود الأباطيل ويردعه عن التعلق بالأ�ضاليل
ال له :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
قائ ً
ﯿﮊ؟ [الإ�سراء ]36/بل كيف يت�أتى مل�سلم ُم َّ
تهذب �أن يجاري الهوى ويتبع
كل من �ضل وغوى ،بعد �أن ينتق�ش يف جوانح ف�ؤاده( )1ما قاله اهلل تعاىل يف
و�صف �أهل ال َّت َغ ُّفل الذين يقبلون ال�ضالل َوي ْج ُمدون عليه ويجعلون �أنف�سهم وق ًفا
على ت�صديق اخلرافات ،وهو قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [الأعراف .]179/اللهم
ب�صرنا بدينك وهو دين املدنية احلقة ،وهبنا من لدنك ثبا ًتا على اتباع نهجه
القومي ،وارفع عن �أفكارنا ما تكاثف عليها من �صد�أ الأوهام� ،إنك �سميع جميب
((( جوانح ف�ؤاده� :أعماقه( .م).
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ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ [يو�سف.]108/
املطالب اجلسمية

قد �أمتمنا الكالم على املطالب النف�سية ومل يبق علينا �إال الكالم على
املطالب اجل�سمية ،وهو الق�سم الذي باحتاده بالق�سم الأول والتئامه به يتم للإن�سان
احل�صول على �سعادتيه اللتني ي�سعى وراءهما من يوم خلق للآن ،فنقول :تنح�صر
ال�سعادة املادية يف �أمرين ،هما :حفظ ال�صحو واالعتدال يف الت�صرف مبقومات
اجلثمان ،فلنتكلم على كل منها يف ف�صل خا�ص:
حفظ ال�صحة

قدمنا يف ف�صولنا ال�سابقة �أن �صحة العقل وهو املميز الأول للإن�سان عن
احليوان تتعلق ب�صحة اجلثمان متام التعلق ،و�أقل نظرة يف �أحوال الإن�سان تقنعنا
ب�صدق هذه النظرية ،وقد �أدرك فال�سفة العامل املتمدين هذا ال�سر العظيم ،فرتاهم
املقومة
يهتمون ًّ
كثريا من القواعد ّ
جدا ب�أمر ال�صحة اهتما ًما ال مزيد عليه ،ويقررون ً
للبدن واحلافظة لقواه؛ ليمار�سها الطفل مع القواعد املقوية للعقل واملنمية له يف
�آن واحد ،وجعلوا �أهميتها ال تنق�ص عن �أهمية تعليم �أ�صول العلم يف �شيء .قرروا
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كل هذا بعد ما زعموا �أن الأديان ت�سعى جهدها يف مال�شاة ال�صحة ،وال َت ِعد
بالنعيم الأبدي �إال من لوى َ
الك ْ�شح عن �أمر جثمانه ،وتهكموا على هذا ما �شا�ؤوا
مما ال نرى لزو ًما لإثباته هنا ،بل نقول �سبق الإ�سالم كافة الب�شر �إىل و�ضع القواعد
ال�صحية احلقيقية املبنية على ارتباط �صحة العقل ب�صحة اجل�سم وجعلها � ًّأ�سا من
�أ�س�س الإميان ،وحمل كافة متبعيه على االئتمار بها وااللتفات �إليها ،كما �أمرهم
ون�ص ب�أنها من �أكرب املنح التي يهبها اهلل للعبد،
بااللتفات �إىل غريها من قواعدهَّ ،
وال َي ْف ُ�ض ُلها يف علو املرتبة �إال كلمة التوحيد .قال عليه ال�صالة وال�سالم�«َ :س ُلوا
أحدكُ م َمل ُي ْعطَ َب ْع َد اليقنيِ َخيرْ ًا من ال َعا ِف َي ِة».
العفو وال َعا ِفي َة ف� َّإن � َ
ا َهلل َ
ومل يكتف بهذا بل قرر من مبادئه الأوىل كل نامو�س عام حلفظ ال�صحة
وتقومي اجل�سم ،مثل النظافة والريا�ضة اجل�سمية والعقلية ،فقال عليه ال�صالة
والر ْم ِي * َر ِّو ُحوا
وال�سالم« :الطُّ ُه ُور َ�شطْ ُر الإميان * �أَ ُّ
حب ال َّل ْهو �إىل ا ِهلل � ْإج َرا ُء ا َخليلِ َّ
لوب َ�سا َع ًة ف ََ�سا َع ًة».
ال ُق َ
�أما الأمرا�ض ف�إن الإ�سالم يعتربها عذابًا من اهلل تعاىل يبعثه على املري�ض
جزاء له على تعديه للنوامي�س املقررة وع�صيانه للقواعد ال�صحية الثابتة .قال عليه
«املر�ض َ�س ُ
وط ا ِهلل ُي�ؤَ ِّد ُب ِب ِه ِع َبا َده» فيجب على امل�سلم واحلالة
ال�صالة وال�سالمُ :
هذه �إذا �أ�صابه مر�ض � -أي �سوط عذاب من اهلل تعاىل � -أن ي�سعى يف الإنابة �إىل
�سبيل االعتدال يف �ش�ؤونه احليوية ،وال يت�أتى له هذا �إال با�ست�شارة طبيب حاذق
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عامل ب�أ�صول نوامي�س ال�صحةٍ ،
دار�س لقواعد الطب .قال عليه ال�صالة وال�سالم:
« َت َدا َووا َيا ِع َبا َد ا ِهلل ف� َّإن ا َهلل مل ُي ْنزِلْ َد ًاء �إ َّال �أَ ْن َزلَ َل ُه َد َو ًاء» قلنا طبيب دار�س
لقواعد الطب؛ لأن الإ�سالم يحذرنا من الوقوع يف خماتل الدجالني ،وينذرهم
بامل�س�ؤولية العظمى .قال عليه ال�صالة وال�سالم« :من َتطَ َّب َب ومل ُي ْعل َْم ِم ْن ُه ِط ُّب
َف ُهو َ�ضا ِم ٌن» ثم �إن عجزت الأطباء عن مداواة العلة بعد �أن يبذل الإن�سان و�سعه
يف التعالج ف�إن الإ�سالم يب�شر ال�صابر على بالئه ب�أح�سن الأجور يف الدار الآخرة.
القوة من الأعرا�ض التي ت�ؤخر الرجل
هذا وديننا القومي يعترب �ضعف البنية وقلة ّ
غالبا تكون نتيجة الإفراط يف �أمور احلياة،
عن نيل الدرجات العال يف الآخرة لأنها ً
ومقدمات التكا�سل عن �أداء واجبات الدين؛ ولذلك يقول النبي عليه ال�صالة
ال�ض ِع ِ
يف».
وال�سالم« :امل�ؤ ِم ُن ال َقو ُِّي َخيرْ ٌ ِمن امل ْ�ؤ ِمنِ َّ
الإ�سالم ال يبيح لأي م�سلم �أن يتهاون ب�أمر �صحته لأي غر�ض كان حتى
يف عبادة ربه والإخبات( )1له؛ روى عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص قال« :قال يل
ر�سول اهلل  :يا َع َبد ا ِهلل �أ ْمل �أُ ْخبرَ ْ �أ َّن َك َت ُ�صو ُم ال َّن َه َار َو َت ُقو ُم اللَّيلَ ؟ َف ُقل ُْت:
َبلى يا َر ُ�سولَ ا ِهلل .قَالَ :ف َال َت ْف َع ْل�ُ .ص ْم َو�أَ ْف ِط ْر َوق ُْم َو مَ ْنَ ،ف� َّإن لجِ َ َ�س ِدكَ َعل َْي َك ح ًّقا
َو� َّإن ِل َع ْي ِن َك َعل َْي َك َح ًّقا َو� َّإن ِل َز ْو ِج َك َعل َْي َك َح ًّقا َو� َّإن ِل َز ْورِكَ (َ )2عل َْي َك َح ًّقا ،و� َّإن
ِب َح ْ�س ِب َك �أَ ْن َت ُ�صو َم ِم ْن كُ لِّ َ�ش ْه ٍر َثال َث َة � َّأي ٍام ،ف� َّإن َ
لك ِب ُكلِّ َح َ�س َن ٍة َع ْ�ش َر �أَ ْم َثال َِها،
((( الإخبات :اخل�ضوع واخل�شوع( .م).
((( ل َز ْورك :لزائرك( .م).
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ف� َّإن ذ َ
أجد
قلت يا ر�سولَ ا ِهلل� :إنيِّ � ُ
َلك ِ�ص َيا ُم َّ
عليُ ،
الد ْه ِر كُ ِّله .ف ََ�ش َّد ْد ُت ف َُ�ش ِّد َد َّ
كان �صيا ُم نَ ِّبي ا ِهلل
قلت :و َما َ
ق َُّو ًة .قال :ف ُُ�ص ْم ِ�ص َيا َم َن ِب ِّي ا ِهلل َدا ُو َد  وال َت ِز ْدُ .
لت ُر ْخ َ�ص َة
داو َد ؟ قالِ :ن ْ�ص َف َّ
الد ْهرِ .وكان يقول بعد � ْأن َكبرِ َ  :يا ليتني َق ِب ُ
النبي .»
ِّ
ال�شك �أن كل هذه القواعد جتعل امل�سلم �شديد التحفظ على �صحته ،كثري
الغرية عليها ،وهذا الغر�ض الذي ي�سعى فال�سفة هذا القرن �أن ينق�شوه يف �أذهان
العامة حتى يهتموا بالنظافة وال�صحة فتقل الأمرا�ض وتخف �آثار العدوى.
االعتدال يف مطالب اجلثمان

يعلم كل �إن�سان �أن للج�سم مطالب كثرية وكلها �ضرورية للحياة على
املقومات اجل�سمية  -قد ينقلب �ضربة
�شريطة االعتدال فيها .فالغذاء  -وهو �أول ّ
قا�ضية على احلياة �إذا ا�ستعمل ب�إفراط �أو �إذا مل ُتراع فيه القواعد ال�صحية كجمع
املتعاك�سات من املواد الغذائية؛ ولهذا فقد �أجمع كل �أطباء العامل على �أن مالك
ال�صحة الإن�سانية هو االعتدال يف ال�شهوات اجل�سمية ،بهذه القاعدة الرئي�سية
جاء الدين الإ�سالمي ،فلم يحرم علينا �شي ًئا من الطيبات قط ،بل �أباح لنا الأكل
وال�شرب من كل �شيء �صحي ،ولكن ب�شرط عدم الإ�سراف .قال تعاىل :ﮋﭣ
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﮊ [الأعراف ]32/ﮋﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﮊ [الأعراف.]31/

لي�ست الزهادة يف الإ�سالم بالت�أثم عن لذائذ امل�آكل و َن ِ�ض ْيج الفواكه وحرمان
النف�س من كل ما ت�شتهيه ،كال ،فلي�ست مقرراته مثل هذه الزهادة التي قد تنايف
احلياة االجتماعية وتهدم �صروح املدنية ،كال ،قال اهلل تعاىل :ﮋﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  .ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮊ [املائدة.]88-87/
يف هذه املنا�سبة نقول �إن ديننا القومي كما مل يحرم التمتع بلذيذ امل�آكل،
كذلك مل مينع التحلي بجميل املالب�س قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :ما َم َن َع
�أَ َح َدكُ م � ْإن َو َج َد َ�س َع ًة ِمن ِ
وب ِم ْه َن ِت ِه»
ليوم ا ُجلم َعة ُ�س َوى َث ِ
املال َ�أ ْن َي َّت ِخذَ َثوبنيِ ِ
ومل يكتف ديننا احلنيف بهذا بل يرغبنا يف التجمل والتزين �إذا مل يق�صد به ريبة
بل ق�صد به �إر�ضاء اخلالق جلَّ وعال يف �إظهار نعمته والتحدث بكرامته .قال عليه
ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن ك ََان َل ُه َ�ش ْع ٌر َفل ُْيكْ ر ِْم ُه» �أي ي�سرحه .وقال عليه ال�صالة
الر ِيح َج ِّيد ال ِّث َي ِاب» وجاء رجل �إىل النبي 
وال�سالم�« :إ َِّن ا َهلل ُي ُّ
حب كُ لَّ َج ِّيد ِّ
رث الهيئة ،قالَ « :ما َما ُلك؟» قال :من كل املال قد �آتاين اهلل تعاىل.
فنظر �إليه َّ
فقالَّ �« :إن اهلل َت َعاىل ُي ِح ُّب �إذَا �أَنْ َع َم َعلى ْامر ٍِئ ِن ْع َم ًة �أَ ْن َي ْن ُظ َر �إىل �أَ َث ِر َها َعل َْي ِه».
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الواجبات العائلية

للعائلة يف اجلمعيات املتمدينة �ش�أن خطري ومقام كبري؛ ف�إنها بالن�سبة
للجمعيات الكربى كالأفراد بالن�سبة للعائالت ال�صغرى ،ف�إذا �صلحت الثانية
خ�صو�صا يف هذا
�صلحت الأوىل والعك�س بالعك�س ،ولذلك ترى فال�سفة الأمم
ً
القرن يوجهون �أكرب هممهم �إىل �إ�صالح �ش�ؤونها وتعليم العامة كيفية �إقامة �أَ َودها
بالطرق العلمية املثلى� .أما كُ ْنه هذه ال�سعادة العائلية فينح�صر يف �أمرين رئي�سني
وماديا .وهذان الأمران منوطان وال �شك برئي�س العائلة،
أدبيا ًّ
وهما� :إ�صالحها � ًّ
ومطلوبان منه ك�أكرب واجب تق�ضي به �شريعة املدنية احلقيقية .من هنا نلقي على
عاتق �أب العائلة واجبني ُيفر�ض عليه ت�أديتهما على ح�سب ما حتكم به �سنة احلياة،
فنقول:
الواجب األول :إصالح حال العائلة أدبيًّا

�أداء هذا الواجب من الرجل لعائلته ي�ستلزم �أمرين رئي�سني� :أحدهما:
اعتباره امر�أته �شريكة له يف ال�ش�ؤون العائلية و�إعطا�ؤها حقها من ال َّت ِجلَّة( )1والتكرمي.
ثانيهما :اعتبار نف�سه ِّقي ًما على �أطفال �سيكونون غ ًدا �أرباب عائالت مثله و�أع�ضاء
�شرا ف�شر،
جلمعية لها مقام يف الوجود ،ت�ؤثر عليها تربية �أفرادها � ْإن ً
خريا فخري و� ْإن ًّ
و�أن هذه اجلمعية قد ين�ش�أ فيها فرد يرفع جمدها �إىل َعنان ال�سماء ،وقد ين�ش�أ فيها
((( ِ
التجلَّة :الإجالل والتوقري( .م).
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�آخر يدهورها �إىل ح�ضي�ض الذل وال�شقاء ،و�أن مناط كل ذلك هو الرتبية يف �سن
الطفولية على املبادئ القومية �أو ال�سقيمة ،و�أن الأب �أحد امل�س�ؤولني عن كل جرمية
ت�صدر من �أحد �أفراد عائلته التي رباها يف حالة ما �إذا كانت تلك اجلرمية �صادرة
عن �سوء �إداراته يف الرتبية والتهذيب .بهذه الأمور جاءت �شرعية املدنية اجلديدة،
وعليها ُبنيت كل نظريات الرتبية العائلية.
نقول �سبق الإ�سالم كافة العاملني �إىل تقرير هذه املبادئ القومية ،فقال من
حيثية عدم �إهانة الن�ساء واحلث على �إكرامهن واحرتامهن بل�سان النبي  -عليه
و«اح ِم ُلوا ال ِّن َ�س َاء
ال�صالة وال�سالمَ « :ما �أَ ْك َر َم ال ِّن َ�س َاء �إ َّال َك ِر ٌمي َوال �أَ َهانَ ُه َّن �إِ َّال َل ِئ ٌيم» ْ
على �أَ ْهوا ِئ ِه َّن» ويف قوله تعاىل :ﮋﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ [الإ�سراء]24/
عظيما من تربية �أطفالها وتهذيبهم.
�شطرا ً
جلي على �أن للمر�أة ً
دليل ٌّ
و�أما من جهة انطباق الإ�سالم على ما جاء يف الأمر الثاين ،فيكفي فيها هذا
احلديث اجلامع« :كُ ل ُُّك ْم َر ٍاع َوكُ لُّ َر ٍاع َم ْ�س ُئولٌ َع ْن َر ِع َّي ِت ِه» بهذا الن�ص ال�صريح
ومفرو�ضا عليه تعويدهم على
�صار الأب م�سئو ًال عن �أع�ضاء عائلته فر ًدا فر ًدا،
ً
مكارم اخلالل و�شرائف اخل�صال؛ لكي ال ي�ؤخذ بجريرة الإهمال يوم يوجه �إليه
ِبت ال َّلبنَ َ ومل ُت ْ�ؤ ِو َّ
ال�سو ِء �أَ َكل َْت الل َّْح َم َو َ�شر َ
ال�ضا َّل َة ومل تجَ ْبرُ
هذا املقال«َ :يا َر ِاعي ُّ
َ
الك ِ�س َري؛ اليو َم �أَنْ َت ِق ُم ِم ْن َك» حديث قد�سي.
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الواجب الثاني :إصالح حال العائلة ماديًّا

أدبيا يتعلق كل التعلق
�إن ما تكلمنا عليه من �ضرورة �إ�صالح حالة العائلة � ًّ
ماديا؛ وذلك لأن �أول �ضرورة ي�شعر بها الإن�سان هي �ضرورة حفظ
ب�إ�صالحها ًّ
جثمانه من التال�شي ،ف�إذا مل ي�سهل لديه احل�صول على هذه ال�ضرورة كما يجب
مل يجد من نف�سه قط باع ًثا على ال�سعي وراء �شيء �أدبي مطل ًقا .ويف الواقع ماذا
يكون �أمر عائلة ال جتد من الغذاء ال�صحي ما يقيم �سالمة �أج�سامها ويحفظ على
�أفرادها قواهم العقلية والبدنية ،وال من امل�سكن ما يقيهم عوداي الأمطار والأع�صار،
وال من امللب�س ما يحفظهم من �أعرا�ض اجلو املجتاحة؟ �ألي�س ي�ؤول �أمر عائلة مثل
كثريا من الدنايا
هذه �إىل �أخ�س دركات التوح�ش؛ َف ُت َح ِّ�سن ال�ضرورات لأفرادها ً
النف�سية واخل�سائ�س املزرية مع علمك ب�أن االحتياج �أبو املفا�سد الأخالقية؟ ثم
وملب�سا كافيني ومل يجد �أبوها
ماذا يفيد العائلة وجدانها غذاء جي ًدا وم�سك ًنا ً
كافيا ليق�ضي به ما يجب عليه من �إ�صالح حالة عقول �أفرادها ب�إر�سالهم �إىل
ما ًال ً
املدار�س و�إيجاد املربني لهم يف كل ما حتتاج �إليه حلياة املدنية؟ �ألي�س يت�ضح من
كل هذه املالحظات احلقة �أن العائلة حتتاج �إىل من ي�صرف عليها ب�سخاء ،و�أن قلة
مال �أبيها قد توقعها يف �أ�سو�أ حاالت ال�شقاء؟
نعم وبهذه القواعد املمدينة جاءت ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء .قال عليه
ال�صالة وال�سالمَ « :ل ْي َ�س ِم َّنا َم ْن َو َّ�س َع ُ
اهلل علي ِه ث َُّم َقترَّ َ (َ )1على ِع َيا ِل ِه» وقال عليه
((( َقترَّ � :ضيق يف النفقة( .م).
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الر ُجلُ يف َب ْي ِت ِه َو�أَ ْه ِل ِه َو َو َل ِد ِه َو َخ َد ِم ِه َف ُهو َل ُه َ�ص َد َق ٌة»
ال�صالة وال�سالمَ « :ما �أَنْ َف َق ُه َّ
ولي�س بعد هذا ترغيب يف ال�صرف على العائلة.
ومما يدلك على ما للعائلة من ال�ش�أن اخلطري وما لل�صرف عليها من الت�أثري
الكبري يف نظر ديننا احلنيف ما قاله  يف هذا احلديث ال�شريفِ « :دي َن ًارا �أَنْ َف ْق َت ُه
يف َ�س ِبيلِ ا ِهلل َودي َن ًارا �أَ ْن َف ْق َت ُه يف َرق ََب ٍة َو ِدي َن ًارا َت َ�ص َّد ْق َت ِبه َعلى ِم ْ�س ِكنيٍ َو ِدي َن ًارا �أَنْ َف ْق َت ُه
َعلى �أَ ْه ِل َك �أَ ْعظَ ُم َها �أَ ْج ًرا الذي �أَنْ َف ْق َت ُه َعلى َ�أ ْه ِل َك».
نعم �إن الإ�سالم ي�أمرنا بالتق�شف املعروف عند العامة من حرمان النف�س
ال�شظَ ف يع�سر معها كل تهذيب
من كل �شيء وجعل املعي�شة على درجة من َّ
خلقي ،ويحر�ض النفو�س يو ًما ما �إىل ك�سر قيود الدين باملرة كما ح�صل ذلك
يف كثري من الأمم ،بل �إ َّنا نرى الدين الإ�سالمي ي�أمرنا بال�سعي يف �إ�صالح حالة
�شطرا منه .قال عليه ال�صالة وال�سالمَّ �« :إن ِم ْن
معي�شتنا ،جاع ًال ذلك الإ�صالح ً
الدنْ َيا طَ ل َُب َما ُي ْ�ص ِل ُح َك».
ولي�س ِم ْن ُح ِّب ُّ
الر ُجلِ ْا�س ِت ْ�ص َ
الح َم ِع ْي َ�ش ِت ِه َ
ِف ْق ِه َّ
ولكن كيف يت�أتى للرجل ا�ست�صالح معي�شته �إذا مل يكن ذا عمل ي�ستغله
�أو مهنة يتك�سب منها؟ ال �شك يجب علينا �أن نتكلم على مقام املال والعمل
يف الإ�سالم لنبطل حجة القائلني ب�أن الأديان ُت َك ِّره العمل للإن�سان ،فنقول واهلل
امل�ستعان:
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مقام العلم واجلد يف نظر اإلسالم

�إن �أقل نظرة يف حالة اجلمعيات املختلفة التي تتنازع البقاء الآن على
�سطح هذه الكرة تدلنا داللة حم�سو�سة على �أن �أ�سبق هذه الأمم كلها يف م�ضمار
الفوز بحاجيات ال�سلطة والعالء هي الأمة املركبة من �أفراد �أَ ِل ُفوا الكد والعمل
وتركوا اجلنب والك�سل ،وعلى هذا فيجب �أن يح�سب العمل من �ضمن القواعد
الب�شري ،واحلافظة للأمم حياتها وا�ستقاللها ،نعم
املهمة املمدينة لأفراد النوع
ّ
هكذا يعتربه علماء العمران الآن ولأجله ينددون على الأديان زاعمني �أنها حتبب
الك�سل للإن�سان وتقذف به �إىل ح�ضي�ض الهوان.
نحن ال يهمنا يف هذا الكتاب �إال تربيء الإ�سالم من هذه التهمة الفا�ضحة،
و�إثبات �أنه من �أقوى العوامل يف الرتغيب �إىل اجلد والعمل ،و�أن قواعده من �أ�شد
تنفريا عن الك�سل.
القواعد ً
�أجل الإ�سالم ير�شدنا �إىل اجلد يف العمل للحياة الدنيا بقدر ما ير�شدنا
�إىل اجلد يف العمل للحياة للأخرى .قال عليه ال�صالة وال�سالم« :اعمل لدنياك
ك�أ َّنك تعي�ش �أب ًدا واعمل لآخرتك ك�أنك متوت غ ًدا» وقال عليه ال�صالة وال�سالم:
«�أَ ْ�ص ِل ُحوا ُدنْ َياكُ م وا ْع َم ُلوا ل ِآخ َر ِت ُكم َك�أ َّن ُكم تمَ ُو ُتون َغ ًدا» يف هذين احلديثني رد على
الذين توهموا �أن �صالح الدنيا �أمر يغ�ضب اخلالق جلَّ �ش�أنه ،وي�ستوجب �سخطه
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عليهم ،فنبذوها نبذ النواة ومحَ َّ �ضوا(� )1أنف�سهم للتعبد والزهادة ِب�إ ِْ�ض َناء( )2الأج�سام
و�إِنْ َ�ضاء( )3العقول ،ومل يعلموا �أن الدنيا دار حرب وهيجاء ،و�أن القائم فيها يغلب
القاعد وي�ستعبده فيحرمه كل حقوق احلياة ،و�أن الطبيعة الب�شرية ال تلبث �أن
تقيم احلجة على مهملي �أمرها فينقلب تعبدهم املوهوم ف�س ًقا وتنك�سهم �إجرا ًما،
هذا دلنا عليه تاريخ الأقوام التي �أفرطت يف كراهة الأ�شياء الدنيوية وفرطت يف
حقوق �ضروراتها احليوية ب�سوء فهمها لن�صو�صها الدينية ،فلم تلبث �أن لعبت بها
�أيدي الغوائل الطبيعية ف َْار َتك َ�س ْت(� )4إىل �أ�سو�أ حالة من الف�سوق ،لو اطلعت عليها
رعبا.
لوليت منها ً
فرارا ومللئت منها ً
�أما الديانة الإ�سالمية وهي ديانة �آخر �أدوار الإن�سانية ،فلم تقرر يف مبادئها
�أمثال تلك العبادة التي كان يق�صد بها معاجلة نفو�س تلك الأمم ال�صخرية ،بل
ومالئما للنوامي�س التي تعلي �ش�أن
منا�سبا ل�سنن احلياة
ً
قررت �أن كل عمل يكون ً
العائلة الب�شرية ،وترفع �أميال النف�س عن ح�ضي�ض البهيمية ،يجب �أن يعد عبادة
خال�صة هلل تعاىل �إذا ق�صد به وجهه الكرمي ،ال �إ�شباع نهمة ال�شيطان الرجيم.
وملا كان ك�سب املال لإقامة �أَ َود الفرد والعائلة واجلمعية والنوع الإن�ساين
ب�أ�سره هو من الأمور التي ت�ساعد على الو�صول �إىل الغاية التي حددها اهلل لهذا
(((
(((
(((
(((

حم�ضوا� :أخل�صوا( .م).
�إ�ضناء� :إجهاد( .م).
�إن�ضاء� :إتعاب( .م).
ارتك�ست :ارتدت منقلبة( .م).
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النوع ،قرر الإ�سالم �أنه من �أف�ضل ما عبد به الإن�سان ربه .قال عليه ال�صالة
وال�سالم�( :أَ ْف َ�ضلُ الأَ ْع َم ِال َ
الك ْ�س ُب ا َحلال َِل) وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ ( :م ْن
الدنْ َيا َح َال ًال يف
َاملج ِاه ِد يف َ�س ِبيلِ ا ِهللَ .و َم ْن طَ ل ََب ُّ
َ�س َعى َعلَى ِع َيا ِل ِه ِم ْن ِح َّل ِه َف ُهو ك َ
ال�ش َه َدا ِء) وال حت�سب �أن الإ�سالم يرغبنا فقط يف التك�سب
َع َف ٍاف ك ََان يف َد َر َج ِة ُّ
فر�ضا وي�ؤاخذنا على تركهما م�ؤاخذاتنا على �إهمال
والعمل ،بل يفر�ضهما علينا ً
�أمر َالزب( .)1قال عليه ال�صالة وال�سالم( :طَ ل َُب ا َحل ِ
الل َفر ِْي َ�ض ٌة َعلَى كُ لِّ ُم ْ�س ِل ٍم)
�أما املال ،وما �أدراك ما املال! فهو يف نظر الإ�سالم من �أكرب مقومات حياة
(�س َي ْ�أتي َعلَى
الأمة ومن �أعظم دعائم االرتقاء لها .قال عليه ال�صالة وال�سالمَ :
والدي َنا ِر ُي ِق ْي ُم ِب ِه �أَ ْم َر ِدي ِن ِه َو ُد ْن َيا ُه) هذا
للد ْر َه ِم ِّ
الر ُجلُ ِفي ِه ِّ
�أُ َّمتي َز َم ٌان َي ْح َت ُاج َّ
وقد كان بني �أ�صحاب ر�سول اهلل من الأغنياء من يكفي ما لهم لتجريد حملة
ع�سكرية ،كما ح�صل من عثمان  .وهل بعد مدح النبي  للمال ال�صالح
يف قولهِ ( :ن ْع َم ُ
ال�صا ِل ِح) يقال �إن دين الإ�سالم ينايف الإثراء
للر ُجلِ َّ
املال َّ
ال�ص ُ
الح َّ
خ�صو�صا يف مثل هذا الزمان الذي �أخربنا عنه ؟ نعم نحن يف زمان يجب
ً
اجلد والك�سب؛ حتى تن�شط الأنف�س
علينا فيه �أن نظهر �أوامر ديننا القومية يف ّ
من ِع َقال( )2خمولها ،وتنمحي تلك الظنون الفا�سدة التي يهم�س بها بع�ض من
ينتحلون لأنف�سهم وظيفة التهذيب والتعليم ،ف�إن العامة �صارت الآن ال ت�سمع
من �إر�شاد الدين �إال ما ينفرهم عن العمل ،ويبعدهم عن التك�سب ويحبب �إليهم
((( الزب� :ضروري( .م).
((( ِع َقال :ق َْيد( .م).
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القنوع والتق�شف ،وهو �إر�شاد مل ُتراع فيه احلكمة النبوية من مداوة القلوب ب�أوفق
عالجاتها.
�أما والعلم لو �أن النبي � أمر النا�س بكراهة املال وترك العمل ولو بقدر
جزء من مائة مما يفعله اليوم بع�ض املعلمني ،ملا وجد يف ال�صحابة من ميلك َ�ش ْر َوى
نقري( )1لأنهم ر�ضوان اهلل عليهم كانوا �أطوع النا�س ل�سيد الأنام  ،ومع ذلك ف�إنا
نرى الأمر بخالف ذلك على خط م�ستقيم ،وها هي �أوامر اهلل تعاىل يف كتابة الكرمي
حاثة على الك�سب ،وها هي ال�سنة ال�شريفة داعية �إليه ب�أكرث مما نرى يف كتب مدنية
هذا الع�صر .قال اهلل تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [الق�ص�ص]77/
ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ [اجلمعة ]10/وقال عليه ال�صالة
الدنْ َيا ،فارتحَ ِ ُلوها ُت َب ِّل ْغ ُكم ال ِآخ َر َة» .وقال عليه ال�صالة وال�سالم:
وال�سالمِ « :ن ْع َم امل َِط َّي ُة ُّ
«طَ ل َُب ا َحلال َِل ِج َها ٌد».
جال�سا مع �أ�صحابه ،فنظروا �إىل �شاب ذي َجلَد وقوة،
وكان ر�سول اهلل ً 
وقد َّبكر ي�سعى ،فقالوا :ويح هذا لو كان �شبابه وجلده يف �سبيل اهلل .فقال «: ال
امل�س أ� َل ِة و ُي ْغ ِن َيها َعن ال َّنا�س َف ُهو
َت ُقو ُلوا َهذَ ا؛ ف�إ َّن ُه � ْإن ك ََان َي ْ�س َعى َعلَى ن ْف ِ�س ِه َلي ُك َّف َها َعن ْ
يف �سبيلِ ا ِهلل .و� ْإن ك ََان َي ْ�س َعى على �أَ َبوينِ َ�ض ِعي َفنيِ �أو ذ ُِّر َّي ٍة ِ�ض َع ٍاف ف َُي ْغ ِنيهم َويكْ ِفيهم
ال�شيطَ ِان» يظهر من
َف ُهو يف �سبيلِ ا ِهلل .و� ْإن ك ََان َي ْ�س َعى َت َكاث ًُرا و َت َف ُاخ ًرا فَهو يف َ�س ِبيلِ َّ
هذا احلديث ال�شريف �أن ك�سب املال تابع لنية الكا�سب ،ف�إن ق�صد به الغر�ض
((( َ�ش ْر َوى نقري� :أقل القليل( .م).
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موزورا ولو
أجورا ،و�إن ق�صد به دنايا الأميال وخ�سائ�س الأعمال كان ً
احلق كان م� ً
الدنْ َيا َح َال ًال
طَلب ُّ
كان وجه املك�سب حال ًال .قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن َ
ُم َكا ِث ًرا ُم ِ
امل�س�أَ َل ِة َو ِ�ص َيانَ ًة
لقي ا َهلل و ُهو علي ِه غ َْ�ض َبانُ َو َم ْن طَ ل ََب َها ا�س ِت ْع َفافًا عن ْ
فاخ ًرا َ
ل َن ْف ِ�س ِه َج َاء يو َم القيا َم ِة َو َو ْج ُه ُه كال َق َم ِر َل ْي َل َة َالب ْدر».
هذا هو القول الف�صل يف هذا البحث ،بقي علينا هنا �أن نتكلم قلي ًال على ما
ي�ست�شهد به بع�ض املُ َث ِّبطني( )1بقول �إن الرزق مق�سوم و�إن الكد قد ال يغني فتيالً.
�أما نحن ف�أول املعتقدين بذلك ،ولكنا ال جنرتئ على اكتناه ما ا�ست�أثر اهلل بعلمه،
وال نحاول التنقيب عن عامل الغيب ،فما يدريني �أن كدي هذا قد يخفق لعلم
اهلل ال�سابق ،ومايل ولإثارة هذه الأفكار التي ب�سوء فهمي لها ت�صدين عن ال�شغل
واالجتهاد وتلفتني عن منهج الر�شاد؟ كال� ،إن ال�شريعة الإ�سالمية جاءت بقوانني
احلياة املُ�شا َهدة املح�سو�سة ،ويف تعاليمها ما يدل الإن�سان على ذلك داللة بينة.
قرر الإ�سالم �أن اهلل  يق�سم رزقه بني عباده على ح�سب تفاوتهم يف
اجلد ،فمن كان جده �أكرث كان حظه �أوفر ،والعك�س بالعك�س ،وهذه هي القاعدة
التي تبعث النا�س �إىل الت�سابق يف ميدان هذه احلياة باطمئنان على نيل مكاف�أة
التعب .قال عليه ال�صالة وال�سالم «�إ َِّن ا َهلل ُي ْع ِطي ال َع ْب َد َعلَى ق َْد ِر ِه َّم ِت ِه ونَ ْه َم ِت ِه(.»)2
((( املُ َث ِّبطني :املح ِبطني( .م).
((( َن ْه َمته :بلوغ همته يف ال�شيء و�شهوته فيه( .م).
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ي�صرح الإ�سالم بل�سان ف�صيح �أن الإقدام والهمة يف كل �أمر هما ِمالك
النجاح و ِم�ساك الفوز ،و�أن اخلمول والطَّ �أَة( )1هما �سبب احلرمان و�أ�صل الفاقة .قال
عليه ال�صالة وال�سالم« :ال َّت ِاج ُر ا َجل ُ�س ُور َم ْر ُزوقٌ  .ال َت ِاج ُر ا َجل َبانُ محَ ْ رو ٌم».
ينادي الإ�سالم متبعيه قائ ًال �إن للحياة قواعد ثابتة ونوامي�س معينة ،فمن
عار�ضها عار�ض �إرادة اهلل تعاىل ،ومن وفق �أعماله على نهجها نال بغيته وفاز مبطلبه،
و�إن الرزق والك�سب خا�ضعان لهذه النوامي�س املقررة ،فمن خالفها ُحرم ومن
الءمها ُرزق ،و�إن من �أهم نوامي�س الك�سب التبكري للحاجة واجلد فيها .قال عليه
()2
ٍ
ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن َج َّد َو َج َد َو ُلكلِّ
الرزقَ »
جمتهد نَ ِ�ص ٌ
يبُّ .
ال�ص ْب َح ُة تمَ ْ َن ُع ِّ
أحدكم عن
يقعد � ُ
وقال عمر بن اخلطاب  -وهو �أحد من يجب االقتداء بهم« :ال ُ
طلب ِ
الرزق ُ
ِ
ذهبا وال ف�ضة»
ويقول الل َّ
َّهم ارزقني؛ فقد علمتم �أن ال�سماء ال تمُ طر ً
ومع كل هذا ف�إنا ن�ستطيع �أن ُن�سكت كل معار�ض ،ونفحم كل جمادل يف ال�سعي
هم ِت ِه
على الك�سب واجلد وراء الأمل بقوله َّ �« :إن ا َهلل ُيعطي َ
العبد َعلَى ق َْد ِر َّ
و َن ْه َم ِت ِه».
هذا والإ�سالم يحبب �إىل متبعيه الذين يع�سر عليهم الك�سب �أن يهاجروا
�إىل حيث ت�سهل لهم املعي�شة وتلني احلياة؛ هربًا من الفقر الذي يقول عنه �سيد
وحتاميا من �أن يكون الإن�سان عالة على غريه.
الأنام« :كا َد ال َف ْق ُر � ْأن َ
يكون كُ ْف ًرا» ً
نعم الإ�سالم يبعث ذويه �إىل ال�سعي يف طلب قوام احلياة ولو باقتحام الأ�سفار
((( الطَّ �أَة :اللني( .م).
ال�صبحة :نوم �أول النهار( .م).
((( ُّ
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وموا�صلة الت�سيار وخو�ض العباب وجت�شم الأو�صاب ،قال عليه ال�صالة وال�سالم:
َ«�سا ِفروا َت ِ�ص ُّحوا َو َت ْغ َن ُموا».
على هذه ال�سنن البينية �سار �أ�صحاب �سيد الأنام .قال الإمام �أحمد :وكان
�أ�صحاب الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم «َ -ي ْت ُجرون يف الرب والبحر ويعملون
يف نخيلهم» هذا ومن يتدبر تاريخ ال�صحابة والتابعني ير مثا ًال لهمة و�إقدام وعزم
يحق للنوع الإن�ساين �أن يفتخر به حقيقة ،و�أن يتوق للو�صول �إىل بع�ضه .ماذا
يرى؟ يرى ِ�ش ْر ِذمة( )1قليلة كانت منزوية بني ال�شعاب واله�ضاب ،وهي من الفقر
والفاقة مبكان ال ي�ساويها فيه غريها من الأمم قامت تنف�ض عن ر�أ�سها تراب اخلمول
ائتمارا( )2ب�أمثال ما قدمنا من الآيات الكرمية والأحاديث ال�شريفة ،ومل
ِِّ
وال�ض َعةً ،
و�سعة
تزل وا�ضعة �إياها ن�صب عينيها ،حتى بلغت يف مدة ثمانني �سنة من امللك َ
ال�سلطان وامتداد دائرة النفوذ ما مل تبلغه دولة الرومان يف مدة ثمامنائة عام.
بلغت هذا امللك كله و�أخ�ضعته ل�سيطرتها بطريقة تقرب �أن تكون طو ًعا ال كر ًها
�إذا قي�ست مبا كان ي�ستعمله الرومان من �ضروب الق�سوة والوح�شية وا�ضطهاد
املذاهب الدينية ،طالع تاريخ القرن الأول من الإ�سالم تر بعينيك من عجائب
الهمم ما ال ن�ستطيع �أن ن�صفه هنا ولو بوجه عام ،مما ال تعد همم متمدين هذا
الع�صر بجانبها �إال ك�س ًال وجب ًنا.
((( �شرذمة :جماعة قليلة من النا�س( .م).
ائتمارا :امتثاالً( .م).
(((
ً

116

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

116

�إذا كان الأمر هكذا ف�أين ذهبت الآن تلك ال�شهامة القلبية والهمة
الإ�سالمية؟ ثم كيف حل حملها العجز وا َخلور حتى عن نيل ما كان �شائ ًعا عند
�أطفال �أ�سالفنا من مكارم اخلالل و�شرائف اخل�صال؟
مل يكف الأمة الإ�سالمية ما هي فيه من اال�ستكانة حتى قامت بل�سان
بع�ض مر�شديها تن�سب تلك احلالة �إىل الإ�سالم ،زاعمة �أن لها الأخرى ولغريها
الدنيا .كال� ،إن للإ�سالم الدنيا والأخرى م ًعا ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮊ [النحل ،]30 /ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [البقرة ]201 /هذا حديث رب الإ�سالم ﮋﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﮊ [الن�ساء.]87/

ال َي ْجنِ امل�سلمون على دينهم ب�أكرث مما فعلوا ،ولينظروا �إليه نظر عقل وروية
لريوا �أن �أكرثهم الآن ال يتبعون �إال �أهواءهم و�أفكارهم ،وال مينعوا علماء املدنية
ظلما �إليه ،وليعلموا �أنه �سي�أتي يوم يف
يد�سونه ً
من االلتفات �إىل الإ�سالم مبا ُّ
جدا يظهر الإ�سالم يف العامل برونق ي�شبه ما كان عليه يف زمن
م�ستقبل قريب ًّ
�سيد الأنام  :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﮊ [ف�صلت ]53/ﮋﯱ ﯲ ﯳﮊ [املزمل.]18 /
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الواجبات االجتماعية

خ�صو�صا يف الع�صور املتمدينة من �أن يكون� :أو ًال:
ال يخلو �أي �إن�سان
ً
وم�شاطرا لأع�ضائها الآخرين يف املعتقد واللغة
ع�ضوا يف جمعية ُي ْحكم بقانونها
ً
ً
ثانيا :يكون مرتبطًا بعالئق الوطنية واملحكومية مع قوم
واملقت�ضيات االجتماعيةً ،
ع�ضوا منها
ينافونه يف املعتقدات والعادات ،ثال ًثا :تكون جمعيته التي يكون هو ً
م�ساملة الحتاد امل�صالح جلمعيات �أخرى تنافيها يف �سائر احليثيات �أو يف �أكرثها،
راب ًعا :تكون جمعيته معادية جلمعية �أخرى الختالف امل�سائل احليوية بينهما.
فالثالث �أحوال املتقدمة ال تخلو منها �أب ًدا جمعية من اجلمعيات الكبرية احلية،
وقد ين�ضاف �إليها احلال الأخري حي ًنا من الأحيان �أو �أحيانًا كثرية على ح�سب
�أهميتها يف الوجود ،ف�إ ّنا نرى ب�أعيننا �أن �أكرث الأمم مدنية و�أهمية جتربها دواعي
حر�صا على م�صاحلها ولو مع قبائل �صغرية.
اال�ستعمار �إىل موا�صلة احلروب كل �آن ً
جمرد النظر �إىل هذا التق�سيم يوجب االعرتاف ب�أنه تق�سيم طبيعي ال
منا�ص منه ،لأنه ل�سان حال كل �أمة متمدينه وغري متمدينة معا�صرة لنا �أو بعيدة
العهد عنا ،نقول الآن �إن كل �شريعة عادلة يجب �أن ت�ضع لكل من هذه الأق�سام
الأربعة واجبات تنيط رعاياها مبالحظتها �أمام كل ق�سم منها ب�شرط �أن تكون تلك
الواجبات منطبقة على العدالة احلقة وموافقة ل�سنن هذا الوجود ،وهذا �أمر مل
يتو�صل �إىل �إمتامه وتنفيذه على ح�سب نوامي�س العدل احلق �إىل هذه ال�ساعة �إال
الدين الإ�سالمي ،و�إليك التف�صيل والربهان:
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الإ�سالم يق�سم العامل يف نظره يف �أربعة �أق�سام كما قدمنا ،ويحدد بالن�سبة
لكل ق�سم منها واجبات خا�صة ،ويفر�ض على امل�سلمني مراعاتها ومالحظتها،
ثانيا� :إىل ذميني وهم �أهل الكتاب من
فالنا�س �أمامه تنق�سم� :أو ًال� :إىل م�سلمنيً .
اليهود والن�صارى الذين يكونون يف ذمة الإ�سالم وحمكومني بقوانينه .ثال ًثا� :إىل
معاهدين �أو م�ساملني حلكومة الإ�سالم .راب ًعا� :إىل حماربني له .فلنتكلم الآن على
الواجبات املفرو�ض على امل�سلمني مراعاتها بالن�سبة لكل ق�سم من هذه الأربعة
الأق�سام فنقول:
 -1واجبات املسلمني فيما بينهم

يجب على امل�سلم ل�سائر امل�سلمني �أن يالحظ نحوهم كلَّ ما ت�ستلزمه
الأخوة احلقة ،مثل املحبة وامل�ساواة يف �سائر احلقوق الطبيعية وال�سيا�سية .نعم
يجب على امل�سلم �أن يعترب �سائر �أع�ضاء اجلمعية �إخوانًا له ب�صرف النظر عن
اختالف �ش�ؤونهم وتباين �أ�صولهم و�ألوانهم و�أن ال يكون مناط التمايز بينهم �إال
املزايا ال�شخ�صية واملكت�سبات الذاتية ،مع جعل هذه امليزة موكو ًال احلكم فيها �إىل
جانب اخلالق جلَّ �ش�أنه ،وعدم غنائها عن �صاحبها �أمام القانون العادل.
�أما التحاب بني امل�سلمني فهو �شرط �أو ّيل من �شرائط الإميان؛ لقوله عليه
ولن ُت�ؤ ِم ُنوا ح َّتى تحَ َُّابوا» ونريد
ال�صالة وال�سالمَ « :ل ْن َت ْد ُخ ُلوا ا َجل َّن َة ح َّتى ُت�ؤ ِم ُنوا ْ
هنا �أن ننبه �أن هذه املحبة يجب �أن تكون �صادقة خالية من �شوائب الرياء والدهاء،
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و�إال �صارت نفاقًا �إن مل ينك�شف �سره اليوم ففي الغد ،ولهذا يجب ال�سعي يف
تطهري تلك املحبة وجعلها خال�صة كما ي�سعى لتطهري الإميان من �شوائب املكفرات؛
حتى يتم له احل�صول عليها ،ولن يتم له ذلك �إال بالتب�صر يف مبلغ عالقاته مع
بني ملته ،ويف نتائج ركونه �إليهم �أو ابتعاده عنهم ،ويف عواقب الإخال�ص لهم �أو
مداراتهم ،ب�شرط �أن يكون عاملًا بحقيقة احلياة وتكاليفها لريى ر�أي العني �أن حياته
مرتبطة بحياتهم وموته مبوتهم� ،إذا مت له احل�صول على هذا التب�صر كما يجب يجد
نف�سه َم ُ�سوقًا رغم �أنفه �إىل �إخال�ص احلب لبني ملته ،كما يكون م�سوقًا لاللتجاء
�إىل ح�صن �شامخ هربًا من �سيل جارف.
هذه املحبة التي يدعو �إليها الإ�سالم هي مناط كل �سعادة اجتماعية،
َو ِمالك كل مدنية حقيقية .ادر�س �أحوال الأمم املتمدينة وت�أمل جي ًدا يف دقائق
�أجزائها ،تر �أن �أكرث الأمم ً
متا�سكا بني �آحادها وتال�ص ًقا بني �أفرادها هي �أ�سبقهم �إىل
م�ضمار ال�سعادة احليوية ،و�أولهم كلمة يف الأحوال العمومية ،وتر مثل هذه الأمة
ال َت ْعثرُ حتى تقوم ،وال تهمد حتى تن�شط ،فبينما تراها مرتبكة يف �أمورها اخلارجية
ومهددة يف منابعها احليوية مما يقرب �إليك اجلزم بقرب �سقوطها وو�شك انحاللها،
ال تلبث �أن تراها قامت تنف�ض عن ر�أ�سها غبار االرتباك و�صاحت مبن يناوئها من
كل جانب؛ فبددتهم بغري �سالح ،ورفعت يف �سر هربهم الأقداح ،هذا من �أ�سرار
ي�سريا مما
التما�سك الذي هو نتيجة املحبة ،ولي�س ما نراه يف الأمم اليوم �إال ً
جزءا ً
كان بني �آبائنا الأُ َول ،فرفعهم �إىل �أَ ْوج مل ينله للآن غريهم ،و�أو�صلهم �إىل جمد مل
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َي ُتق(� )1إليه �سواهمَّ .مت لهم ذلك بعد التقاطع والتنابذ بف�ضل الديانة الإ�سالمية
والعمل ب�أوامرها ال�سماوية ،ولو �أردنا �أن ننقل هنا ما ورد يف �ضرورة التحاب بني
جدا ،فنكتفي ب�إيراد حديث �شريف يدلنا على
امل�سلمني للزمنا �صفحات كثرية ًّ
زورا حالة كونهم ال يهتمون �إال ب�أنف�سهم ومال َذّهم
نق�صان �إ�سالم الذين يدعونه ً
�صارفني النظر عن كل ما يعود بالنفع على �إخوانهم وهو « :و َم ْن �أَ ْ�ص َب َح ال َي ْه َت ُّم
َي�س ِم ْنهم».
باملُ ْ�سلم َني َفل َ
ولنورد هنا بع�ض حقائق تاريخية تدلنا على مبلغ املحبة الأخوية التي
كانت موجودة بني �أفراد اجلمعية الإ�سالمية الأوىل؛ ليتعظ بها �أبناء هذا الع�صر،
وليعلموا �أنهم بلغوا منها درجة ال حت�صل بني �أخوين �شقيقني يف هذا الزمان ،قال
«انطلقت يوم الريموك �أطلب ابن عم يل ومعي �شيء من ماء
حذيفة العدوي:
ُ
و�أنا �أقول �إن كان به رمق �سقيته وم�سحت به وجهه ،ف�إذا �أنا به ،فقلت� :أ�سقيك
ف�أ�شار �إ ّيل �أن نعم ،ف�إذا رجل يقول� :آه؛ ف�أ�شار ابن عمي �إ ّيل �أن انطلق به �إليه،
قال :فجئته ،ف�إذا هو ه�شام بن العا�ص ،فقلت� :أ�سقيك .ف�سمع به �آخر ،وقال:
�آه ،ف�أ�شار ه�شام انطلق به �إليه ،ف�إذا هو قد مات ،فرجعت �إىل ه�شام ،ف�إذا هو قد
مات ،فرجعت �إىل ابن عمي ،ف�إذا هو قد مات» انظر �إىل هذه الأرواح الطاهرة
التي يحنو بع�ضها على بع�ض حتى يف �ساعة ال ت�ستطيع الوالدة فيها �أن تفتكر يف
فلذة كبدها .انظر �إىل هذه النفو�س الزكية التي ُت ْ�ؤ ِثر غريها عليها يف �ساعة هولها
((( َي ُتق :يطمح( .م).

121

الواجبات ال�شخ�صية والعائلية واالجتماعية

121

عظيم و�أملها ج�سيم ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [احل�شر.]9/
ثم ت�أمل فيما ت�ستلزمه هذه املحبة من الأو�صاف التي يفتخر بها هذا الإن�سان ويدعي
ا�ستنا ًدا عليه �أنه �أرفع من احليوان .هل بعد هذا التما�سك العجيب بني �أفراد �آبائنا
الأُ َول ن�ستغرب �سرعة امتالكهم لأَ ِز َّمة هذه املعمورة مع قلة عددهم َو ُع َددهم؟ هذه
فقريا،
غنيا �أو ً
أمريا �أو ً
املحبة احلقة كانت �ش�أن كل فرد من الأفراد �سواء كان � ً
حقريا ًّ
وما كان ي�صد ذا املقام ال�سامي ما هو فيه من الرئا�سة عن �أداء واجبها بدون �إخالل
بوظيفته .اجتمع مرة قراء الب�صرة �إىل ابن عبا�س وهو عامل عليها � -أي واليها -
�صوام َّقوام يتمنى كل واحد منا �أن يكون مثله ،وقد ز ّوج ابنته من
فقالوا :لنا جار َّ
ابن �أخيه ،وهو فقري ولي�س عنده ما يجهزها به ،فقام عبداهلل بن عبا�س ف�أخذ ب�أيديهم
و�أدخلهم داره ،وفتح �صندوقًا ،ف�أخرج منه �ست ِب َد ٍر( ،)1فقال :احملوها ،فحملوا،
فقال بن عبا�س« :ما �أن�صفناه؛ �أعطيناه ما ي�شغله عن قيامه و�صيامه ،ارجعوا بنا لكي
نعينه على جتهيزها فلي�س للدنيا من ال َق ْدر ما ي�شغل م�ؤم ًنا عن عبادة ربه ،وما بنا من
ِ
الكبرْ ما ال نخدم �أولياء اهلل تعاىل» .ففعل وفعلوا.
ب�سريان هذه املحبة ال�صحيحة يف الأمة الإ�سالمية الأوىل ت�أيدت دعائم
امل�ساواة واحلرية والعدالة فيها ت�أيي ًدا ال ُيبلغ َ�ش�أْوه( )2وال ُيتح�صل بغري الإ�سالم
على جزء منه مما �سنتكلم عليه تف�صي ًال يف فر�صة �أخرى.
((( ِب َدر� :أكيا�س بكل واحد منها �ألف �أو ع�شرة �آالف درهم ,مفردها َب ْدرة( .م).
((( �ش�أوه :غايته و�أمده( .م).
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هذا وقد ناط الدين الإ�سالمي بكل فرد من �أفراد امل�سلمني واجب ال�سعي
يف �إعالء كلمة الأمة وت�أييد مركزها ،وقرر �أن �أعظم عبادة يحبها اهلل تعاىل هي
ال�سعي وراء حتقيق ال�سعادة العامة .قال عليه ال�صالة وال�سالم من حديث�« :إ َِّن
َ�صبرْ َ �أَ َح ِدكُ م َ�سا َع ًة يف ِ
وحده
الم َخ ٌري ل ُه ِم ْن �أَ ْن َي ْع ُب َد ا َهلل َ
بع�ض َم َو ِاطنِ ال ْإ�س ِ
«�صال َُح ذ ِ
َات َالبينْ ِ َخ ٌري ِم ْن َعا َّمة
�أربعني َعا ًما» .وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ :
خري ِم ْن ِع َبا َد ِة ِ�س ِّتني
ال�صال ِة َّ
َّ
وال�صوم» وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :ع ْد ُل َي ْو ٍم ٌ
َ�س َن ًة»َ « ،م ْن ق ََ�ضى َح َاج ًة لأَ ِخي ِه ف ََك� مَّأنا َخ َد َم ا َهلل ُع ْم َر ُه»َ « ،م ْن َم َ�شى يف َح َاجة �أَ ِخ ْي ِه
َ�سا َع ًة ِم ْن ْليلٍ �أَو نَ َها ٍر ق ََ�ضا َها َ�أو لمَ َي ْق ِ�ض َها ك ََان َخيرْ ًا ل ُه ِمن اع ِت َكاف َ�شهرين»َ « ،م ْن
َع ِل َم ِعل ًْما ف ََك َت َم ُه �أَلجْ َ َم ُه ُ
اهلل يو َم ا ِل َقيا َمة ِب ِل َج ٍام ِم ْن نَا ٍر».
ال �شك �أن من يت�أمل فيما �سردناه هنا من الأحاديث ال�شريفة ير بعينيه �أن
مق�صد اهلل  -جلَّ وعال  -من �سن الأديان لي�س هو التهالك يف العبادة اجل�سمية
�أو التفاين يف الزهادة امل�ضنية ،بل ق�صده تهذيب اجلمعيات الب�شرية وترقيتها �إىل
�أَ ْوج مدنيتها ب�سيادة النوامي�س املمدينة على �أفرادها� .أال ترى �أنه يقول �إن �سماع
كلمة حكمة خري من اعتكاف �شهرين ،و�إن �إ�صالح ذات البني خري من عامة
ال�صالة وال�صيام؟
تب�صرا يف دينهم ،وهمة ملحو اخلزعبالت من �أذهانهم،
اللهم ارزق امل�سلمني ً
حتى ي�ستطيعوا �أن يروا الإ�سالم بالعني التي يجب �أن ُيرى بها ،ف�إن من يفهم
ما نقلناه هنا من الأخبار النبوية يتحقق �أن امل�سلمني الآن بتقاطعهم وتنابذهم
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هريا ،وا�ستوجبوا �سخط اخلالق باتباعهم لأهوائهم .نعم
وجهلهم قد نبذوا دينهم ِظ ًّ
�إن هذه الأحاديث تدلنا على �أن التقاطع والتباغ�ض ينايف الإ�سالم باملرة ،بل هو
ُم ُروق منه ،ف�إن اهلل  مل ُينزل هذا الدين للأفراد ،بل �أنزله لعموم اجلمعية ،ف�إن
�أكرث �أوامره ال ميكن العمل بها �إال بااللتئام والوئام ال بالتقاطع واالنف�صام .قال
وج من ا َجل َما َع ِة �إىل ال ْإ�سال َِم».
عليه ال�صالة وال�سالم« :الإ ِْ�سال ُم �إِىل ا َجل َماع ِة �أَ ْح ُ
ا�ستطراد �إىل الرق يف الإ�سالم

نحن ال نحب �أن نختم هذا الف�صل قبل �أن ُنري القارئ اللبيب �أحكام الديانة
الإ�سالمية بالن�سبة للأَ ِرقَّاء()1؛ ف�إن يف ذكر هذه امل�س�ألة فوائد جليلة ج�س ًدا جتعلنا
ندرك الفرق الهائل بني العدالة الإلهية والعدالة الب�شرية ،فنقول :كلما ر�أيته من
حقوق امل�سلم على امل�سلم ينطبق متا ًما على الأرقاء فهم بحكم ال�شرع �إخوان مواليهم
للحديث ال�شريف�« :إ ِْخوا ُن ُكم َحو َل ُكم َج َع َل ُهم ُ
اهلل تحَ َْت �أَ ْي ِد ْي ُكم»� ..إلخ ،وبناء على
هذا فلي�س لأعظم عظيم حق يف التفاخر على عبد زجني م�سلم مهما كانت �صفته.
ومما يجمل اال�ست�شهاد به يف هذا املو�ضوع �أن �أبا ذر الغفاري  كان
يناق�ش عب ًدا بح�ضرة النبي  فغ�ضب منه ،وقال له :يا ابن ال�سوداء ،فما �أمت هذه
()2
لي�س البنِ
ال�ص ُاع َّ
طف َّ
الكلمة حتى التفت النبي  وقال له « :ط ََّف َّ
ال�ص ُاع َ
((( الأرقاء :العبيد املماليك ,جمع :الرقيق( .م).
حده( .م).
عن
ال�صاع :طفح الكيل ،واملراد :زاد الأمر
ِّ
((( َط َّف ُ
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الح» .فو�ضع �أبو ذر عند ذلك خده
َ
ال�سو َدا ِء ف َْ�ضلٌ �إال ِب َع َملٍ َ�ص ٍ
البي�ضا ِء على ابنِ َّ
على الرتاب وقال للزجني« :قُم َفطَ �أْ على َخ ِّدي» ،وكان عبد الرحمن بن عوف �إذا
م�شى ال يفرتق عن عبيده لت�شابه �أَ ْل ِب َ�س ِت ِهم وت�شاكل �أزيائهم وعدم تقدمه عليهم،
عليا  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -ذهب مرة �إىل ال�سوق مع رقيقه
وروي �أن الإمام ًّ
فا�شرتى ثوبني� ،أحدهما �أكرث ثم ًنا من الآخر ،ف�أعطى خادمه الأثمن و�أخذ لنف�سه
الآخر ،فقال له الرقيق�« :أنت يا موالي �أحق بهذا الثوب» فقال له �أمري امل�ؤمنني« :كال
�إنك �أوىل به مني ،لأنك �شاب و�أما �أنا فقد َهر ِْم ُت( »)1وكان عمر بن اخلطاب  يقول:
«�إن �أبا بكر �سيدنا و�أعتق �سيدنا» (يعني بال ًال الزجني) .فانظر ب�أبيك كيف �ساد حب
امل�ساواة يف �أفكار ال�صحابة وهم ملوك العرب يف اجلاهلية حتى �صار مثل عمر ال ينظر �إىل
بالل الزجني �إال من حيث خ�صائ�صه المن حيث لونه وال �أ�صالته! وملا احت�ضر عمر ومل
يرد تعيني َخل ٍَف له�ُ ،سمع يقول« :لو كان �سامل موىل �أبي حذيفة (�أي رقيقه �ساب ًقا)
حيا ما جعلتها (�أي اخلالفة) �شورى».
ًّ
فهل �سمعت �أيها القارئ يف تاريخ الب�شر �أن حب امل�ساواة والإخاء واحلرية
�ساد يف �أمة من �أمم الأر�ض �إىل هذه الدرجة؟ �إن هذه امل�ساواة مل يحلم به فيل�سوف
للآن حتى يف �آخر القرن التا�سع ع�شر ،وال يت�صور �أحد من مت�شرعي هذا القرن
�أن من املمكن حدوث هذه امل�ساواة وال بني �أكرث الأمم مدنية وعد ًال ،فمن يلومني
الآن �إذ قلت ب�أرفع �صوت �إن هذه امل�ساواة هي �آخر ما ميكن حدوثه بني الب�شر ،و�إن
((( َهر ِْم ُتَ :كبرُ ْت �س ِّني( .م).
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كل خطوة تخطوها الأمم املرتقية يف �سبيل تعميم هذا املبد�أ العظيم لي�س هو �إال
تقربًا من هذا الأُ ّ�س الإ�سالمي؟ ومن يكذبني �إذا قلت �إن هذه امل�ساواة احلقة مل
ت�سطر للآن �إال يف الكتب الإ�سالمية .اللهم اهد امل�سلمني للتمتع بجمال دينهم،
و�ألهمهم ذكرى ُم َ�ؤ َّثل جمدهم(.)1
هنا يحتمل �أن ي�س�ألنا �سائل فيقول �إذا كان الإ�سالم كما ذكرت قرر
امل�ساواة بني الأرقَّاء والأحرار �إىل هذه الدرجة ،و�أظهر لهم من ال�شفقة والرحمة ما
احلر بالعبد وعدم قتل العبد
مل يح�صل مثله يف تاريخ الب�شر ب�أ�سره حتى قرر قتل ّ
باحلر ،فلماذا مل يقرر �إبطال الرق وحموه؟ فهل كان �إبطال الرق �أ�شد �صعوبة من
ّ
�إبطال عبادة الأوثان؟ فنجيب� :إن الإ�سالم دين عام مل ي�أت �إال لأجل �أن ُيتبع
و ُي�سار بح�سب تعاليمه ،وال ي�صح ذلك �إال �إذا كانت �أوامره ونواهيه مالئمة للطبيعة
الب�شرية التي فُطر النا�س عليها ،ومنا�سبة للبواعث والأميال الإن�سانية التي ال مفر
من الت�أثر بت�أثرياتها ،وم�شاكلة للنوامي�س ال�سائدة على اجلمعية الآدمية رغم �أنفها،
تدريجيا من حالة البهيمية
وعلى غري علم من �أفرادها لريتقي النوع الإن�ساين
ًّ
التي كان فيها �إىل ذروة املدنية التي �سيالقيها ،هذه النوامي�س �أح�س بوجودها
فال�سفة العمران مثل (�أوج�ست كنت) و(هجل) و(�سبن�سر) وغريهم لأنهم ر�أوا
النوع الإن�ساين متب ًعا �سل�سلة يف الرتقيات منتظمة احللقات ال ميكن تخلفه عنها
رغما عن الفنت التي تعرتيه والثورات واملظامل التي تن�شب فيه،
بوجه من الوجوه ً
((( ُم َ�ؤ َّثل جمدهم :عراقة جمدهم( .م).
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بل قالوا �إن كل هذه العقبات التي تظهر للنظر الب�سيط عوائق وحوائل ما هي
�إال فواعل ت�سوق �إىل الأمام و ُتخرج الإن�سان من اخللط �إىل النظام ،فكل حكمة
يقولها الفال�سفة مهما ظهرت لل�سامع املجرد �سامية عالية فال تت�صور �أنه ميكن
العمل بها يف طبقات الأمم �إال �إذا لوحظ معها �سري نوامي�س التدرج الب�شري
وتطوره ،وهيهات �أن ي�صل احلكماء �إىل �سري تلك النوامي�س بالدقة مهما كانوا
مطلعني �أو منقبني.
�إن من ميعن نظره يف تطورات الإن�سان وتدرجه يف الرتقي الفكري واملادي
تطور دخل فيه �شعب من ال�شعوب مل يح�صل �إال يف
ير بطريقة حم�سو�سة �أن كل ّ
وم�ستعدا للدخول
الوقت الذي �صار فيه اجل�سم العام للهيئة االجتماعية متهي ًئا
ًّ
ائتمارا
فيه� .إن نوامي�س احلرية وامل�ساواة مل ت�شرق على �أفق بع�ض ممالك �أوروبا ً
بقول فيل�سوف �أو �إجابة لن�صيحة حكيم ،كال ،بل تقدم ذلك منا�سبات ومقت�ضيات
هي�أت ج�سم الهيئة االجتماعية �إىل قبول �شكل �آخر غري ال�شكل الذي كانت به.
وهذا بحث لو �أطلقنا له ِعنان القلم لأدانا �إىل تطويل لي�س هنا مو�ضعه.
بناء على هذه القواعد الأ�سا�سية الثابتة جاءت الديانة الإ�سالمية مراعية
ل�سري تلك النوامي�س الطبيعية ال�سائدة على الإن�سان مراعاة تده�ش املتب�صر وحتري
املتدبر؛ فبينما نرى القوانني والقواعد الو�ضعية التي رقّت املجتمعات حي ًنا من
الأزمنة ال�سابقة �صارت الآن مما ال ينطبق �أ�ص ًال على الأحوال الراهنة نرى بعك�س
ذلك القواعد الإ�سالمية حافظة ل�شيبتها مل َي ْعترَ ِ َها هرم ومل يعتورها �سقم .نراها
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مل تزل ولن تزال كما كانت تنطبق على كل جمعية وتالئم كل ا�ستعداد وقابلية؛
ذلك لأنها هي نف�سها تلك النوامي�س املرقية التي ظل يتح�س�سها علماء العمران
من �أول ن�ش�أة الإن�سان للآن.
نحن ال نقدم كل هذه املقدمة لنربهن للعامل �أن الرق قاعدة من قواعد
الإ�سالم يجب �أن يوجد الآن؛ ولكنا نريد �أن نعلل عدم �إبطال الإ�سالم له يف
ن�ش�أنه بالربهان احل�سي والدليل امل�شاهد ،وال نرى لأجل هذا دلي ًال �أقوى من نقل
قول العالمة الرو�س يف دائرة معارفه .قال�« :إن احلروب �أفادت النوع الب�شري
كثريا ،حتى �إن �أ�سو�أ نتيجة من نتائجها وهي اال�سرتقاق مل تخل من فائدة كربى
ً
ومزية عظمى .وال ي�ستغربن القارئ هذا الأمر؛ ف�إن ترقي النوع الب�شري قد ي�أتي
�أحيانًا من طرق ال ُيظن جميئه منها :فباال�سرتقاق حتررت املر�أة من ذل الأ�سر
الذي كانت فيه عند بعلها؛ ف�إنها كانت عنده ال تفرتق عن العجماوات والبهائم،
كثريا من امل�صاعب التي كانت منوطة ب�أدائها
وملا جاء الرقيق رفع عن كاهلها ً
و�أ�سماها نو ًعا ما يف عني الرجل ،لأن دخول الغريب �إىل العائلة يق�ضي على �أفرادها
أثريا ح�س ًنا َ�أ َّهلها
باحرتام بع�ضهم ً
بع�ضا �أمامه .كل هذه املزايا �أثرت على املر�أة ت� ً
�سلما من التهذيب ،وبرتقي املر�أة حت�سن �ش�أن النوع الب�شري وارتقى
لأن ترتقي ً
تب ًعا لها �إىل معارج الفالح� ،أما الآن فلم يبق وجه لال�سرتقاق؛ ف�إن الأعمال قد
خفت وط�أتها عن عواهن الب�شر ،وجاءت الآالت امليكانيكية ف�أراحت الإن�سان
كثريا عما كان عليه يف الأزمنة ال�سابقة ».انتهى باخت�صار.
ً
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نقول ولو كانت الديانة الإ�سالمية �أبطلت اال�سرتقاق من منذ ثالثة ع�شر
قرنًا لكانت خالفت �سنة الوجود وجاءت ب�أمر ي�ؤخر متبعيها عن الرقي واملدنية،
ولكن حا�شاها من معار�ضة نوامي�س احل�ضارة ،ف�إنها �أقرته بعد �أن ح�صرته يف دائرة
نعما ال ميكن تف�ضيل
حميطها احلكمة والعدالة ،و�أ�سبغت على الآ�سر وامل�أ�سور ً
�أحدهما على الآخر فيها ،فلم تبحه �إال يف احلروب ال�شرعية �ضد الأمم الوح�شية
غري امل�سلمة ،بينما كانت الأمم الأخرى متبعة يف اال�سرتقاق طرقًا بربرية ي�أنفها
الإن�سان وي�ستقبحها احليوان ،ثم مل يكف الإ�سالم ح�صره يف هذه الدائرة
املحكمة بل جعل للأرقاء حقوقًا ما كان يحلم بها �أحرار الأمم الأخرى يف �أكرث
وتهذيبا ،ولو كانت الأمم الرببرية تعلم مقدار عناية امل�سلمني
املمالك ح�ضارة
ً
ب�أرقائهم و�شفقتهم عليهم وم�ساواتهم �إياهم لأنف�سهم ،لقدموا فلذات �أكبادهم
عبي ًدا لهم ،ولرجوهم قبولهم كما يرجو الأب ال�شفوق ناظر مدر�سة حكيمة
آدميا كامالً ،ويف الواقع بينما كان
ليقبل ابنه يف �سلك تالمذته لكي يراه يو ًما ما � ًّ
�آباء �أرقاء امل�سلمني و�إخوانهم هائمني يف الفيايف والقفار كان ه�ؤالء يف اجلمعية
الإ�سالمية مو�ضوع االحرتام وال َّت ِجلَّة و�شاغلني لأ�سمى املراكز االجتماعية يف
الإدارة واحلربية مثل بالل و�سامل و�سلمان وغريهم� .أما وحق امل�ساواة واحلرية
لو علم ملوك ال�سودان �أن عمر بن اخلطاب الذي كانت تهتز عرو�ش امللوك عند
ذكر ا�سمه قال جلل�سائه �إن �أبا بكر �سيدنا و�أعتق �سيدنا (يعني بال ًال) لنزلوا عن
نظرا
عرو�شهم وقدموا �أنف�سهم �أرقّاء لهذه اجلمعية التي جتعل عبيدها �سادتها؛ ً
ملزاياهم ال�شخ�صية وخ�صائ�صهم الذاتية.
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قلنا كل هذا ولكن هل الإ�سالم �أقر اال�سرتقاق على وجه االطراد ومل ُي�شر
خريا كما هو �ش�أنه الآن؟
�شرا ال ً
بطرف خفي يفهمه اللبيب �أنه �سيكون يو ًما ما ًّ
نعم �أ�شار �إىل ذلك ب�إ�شارة �صريحة يفهمها كل �إن�سان وال �سبيل لت�أويلها ،فقال
عليه ال�صالة وال�سالم�«َ :ش ُّر ِ
املما ِل ُ
يك».
املال يف � ِآخ ِر ال َّز َم ِان َ
انظر بب�صريتك �إىل هذه املعجزات العلمية ،ور ِّو�ض فكرك يف الديانة الإ�سالمية،
وكذب ولو بقلبك الطَّ غام( )1الذين �أل�صقوا بها امل�شائن الوهمية واملعاير اخلرافية ب�أنها
تعترب الرقيق حيوانًا ،وحتث على النخا�سة وتندب �إليها ،ومفرتيات �أخرى تليت يف
املجامع وت�شبع بها كل �سامع ،ولكن البد للحقيقة �أن تظهر ،وللباطل �أن ُيدحر،
وللإ�سالم �أن يعرف وي�شهر ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ [�ص.]88/
للذميني
 -2واجبات املسلمني بالنسبة
ِّ

(�أي لأهل الكتاب الذين هم يف ذمة امل�سلمني)
من يتدبر يف تاريخ الإن�سان من مبدئه �إىل يومنا هذا يتحقق �أن حمبته
لدينه قد تغلبت يف ف�ؤاده على كل حمبة �سواها ،فرتاه ي�ضحي نف�سه و�أهله وماله
يف �سبيل ت�أييده ون�صره وهو قرير العني من�شرح النف�س ،هذه املحبة الدينية فهمها
�أكرث الأقوام على غري املراد منها ،وقذفوا بها �إىل الإفراط الهائل حتى حببت
((( الط َّغام :الأراذل( .م).
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�إليهم اجرتاح كل �أنواع املظامل واقرتاف �أَنْك�أ اجلرائم( )1حتت حجة ن�صر الدين
وكبح جماح امللحدين .ح�صل كل ذلك جلهل املتدينني لنوامي�س احلياة الب�شرية
وقوانني الهيئات االجتماعية مما كان له �أ�سو�أ �أثر يف تاريخ �أمثال هذه الأمم احلقود.
�أما الإ�سالم وهو دين املدنية احلقيقية ومالك ال�سعادة الإن�سانية ،فقد اختط
ملتبعيه من هذه احليثية خطة لي�س يف مقدور جمموع الفال�سفة كافة �أن يقرروا
مثلها يف �أذهان �أممهم ولو بلغوا من ال�سلطان على الأفكار �أبعد غاية .كيف تو�صل
الإ�سالم يا ترى �إىل اقتالع جذور الأحقاد الدينية من عقول متبعيه بدون �أن يقلل
�شي ًئا ما من حمبته يف �أنف�سهم ،مع علمنا ب�أن �أكرث الأمم حمبة لدينها واحتفاظًا به
هي �أ�شدها حق ًدا على خمالفيها؟ �إنه تو�صل لذلك بطريقة مل ن�سمع بها عن
قادة املدنية ومل يقررها العامل العلمي �إال من منذ �أمد قريب� ،أي بعد �أن وقف
علماء الإن�سان والعمران على �أ�سرار النف�س وت�أثري املدنية عليها ،فبينما كانت
ر�ؤ�ساء �أكرث الأديان الأخرى يقولون ملتبعيهم �إن اهلل قد �أمر �أن تكون العائلة
الب�شرية كلها �أمة واحدة متحدة الدين والأخالق والعادات ،فاعملوا على
ت�أييد هذا املبد�أ ما ا�ستطعتم لذلك �سبيالً ،ف�إن اختالف النوع الب�شري ي�سخط
اهلل ملعار�ضته لإرادته الأزلية ،كان اهلل تعاىل يوحي �إىل نبيه لباب احلكمة قائ ًال
له وللم�ؤمنني :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ .ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﮊ [هود ]119-118 /ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
((( �أنك�أ اجلرائم� :أكرثها ً
فتكا( .م).
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ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [يون�س]99/
ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ [الق�ص�ص.]56/
وبينما كان ر�ؤ�ساء �أكرث الأديان ي�أمرون متبعيهم با�ستعمال �أ�شد الطرق
الإكراهية فظاعة حلمل النا�س على الدخول يف ملّتهم ،ولو �أدى ذلك �إىل قتل
الأبرياء وتيتيم الأبناء وتخريب العمران وزعزعة �أركان ال�سالم ،كان اهلل تعاىل
ال له وللم�ؤمنني :ﮋﭲ ﭳ
ينزل على ر�سوله من �سماء الرحمة �آي احلكمة قائ ً
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [الكهف ]29/ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [البقرة ]256/وﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﮊ [النحل.]125/

كل هذه الآيات البينات غر�ست يف �أفئدة امل�سلمني قاعدتني عظيمتني
حمتا من نفو�سهم كل حقد ديني ،وال�شتا( )1كل تع�صب مذموم :القاعدة الأوىل:
هي فهمهم من منطوق هذه الآيات �أن اهلل  ق�ضى يف �سابق علمه �ضرورة
افرتاق العامل الب�شري �إىل جمعيات متخالفة املبادئ والغايات ،متباينة امل�شارب
عا�صيا ربه
واالعتقادات؛ فيكون ال�ساعي �ضد هذا الق�ضاء الإلهي بغري ما ر�سم له ً
م�ستح ًّقا �سخطه وغ�ضبه .القاعدة الثانية :هي ا�ستنتاجهم من هذه الآيات نف�سها
((( ال�شتا� :أزالتا( .م).
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�أن َت َن ُّكب( )1النا�س عن دين اهلل �سببه تفاوت مدراكهم يف الفهم واختالفهم يف
()2
درجات العقل ،و�أن ال �سبيل �إىل انت�شار هذا الدين �إال بني من �أ�سعدهم ا َجل ّد
ب�إدراك �سره وفهم املراد منه ،ولذلك �أمرهم �أن ي�سعوا �إىل ن�شر احلقيقة الإ�سالمية
من بابها ،وهو الدعوة �إليها باحلكمة واملوعظة احل�سنة ،وباجلدل الذي ال تكون
عاقبته وخيمة على �أحد اجلانبني ،هاتان النظريتان اللتان يفهمهما امل�سلمون من
كتابهم املبني جتعالنهم ال ينظرون يف اختالف الأديان واملتدينني �إال �أ�شياء مراد ًة
هلل تعاىل� ،سبق بها ق�ضا�ؤه وا�ستلزمتها حكمته؛ ليتم الإبداع الذي �أراده وقدره
ر�سوخا يف عقيدتهم هذه ما �أثبته علماء العمران
لهذا النوع الب�شري .ويزيدهم ً
حدي ًثا من �أن اختالف النوع الب�شري �ضروري لإمناء املدنية وا�ستمرارها ،والزم
لإيراد هذا النوع موارد �سعادته املرجوة.
بعد �أن يقرر الإ�سالم يف �أذهاننا هذه املبادئ احلكمية ي�أمرنا بالتخلق ب�أخالق
اهلل يف معاملة من يلوون ك َْ�ش ًحا عن �شريعته ،ف�إنه  قادر على �أن يعاملهم مبا ال
يطيقونه ولكنه ال يفعل ذلك ،بل يعاملهم يف احلياة الدنيا �أ�سو ًة بغريهم ورمبا
ميزهم عن �سواهم �إذا كانوا �أكرث �أهلية منهم لنيل ال�سعادة املادية ﮋﮟ ﮠ
�ستارا
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [ال�شورى ]20/نعم ي�أمرنا الإ�سالم �أن ن�سدل ً
كثي ًفا على معتقدات خمالفينا يف الدين ،ويحثنا على معاملتهم ب�أنواع الرفق
ومكارم الأخالق .قال تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
((( َت َنكُّ ب :ميل وعدول( .م).
((( اجل َّد :احلظ(.م).
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [املمتحنة ]8/وينهانا عن
()1
مل�شارتهم( ،)2قال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :م ْن
�أذاهم ومماكرتهم ونَ ْ�صب املخاتل
َّ
�آذَى ِذ ِّم ًّيا َف�أَنَا َخ ْ�ص ُمه ،و َم ْن كُ ْن ُت َخ ْ�ص َمهَ ،ف َق ْد َخ َ�ص ْم ُته يو َم ال ِق َيا َم ِة»َ « ،م ْن َقذَ َف
ِذ ِّم ًّيا ُح ّد له يو َم القيا َم ِة ِب ِ�س َي ٍاط ِم ْن نَا ٍر».
هذا وديننا الكرمي يلزمنا مب�ساواتهم ب�أنف�سنا �أمام القانون ،ويزجرنا �أ�شد الزجر
على اهت�ضام حقوقهم ،وهو الأمر الذي مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ �أي �أمة من �أمم
الأر�ض� ،أرين �أي �أمة ت�أيدت فيها قواعد العدالة ور�سخت فيها �أ�صولها لدرجة تقتل
�أحد �أع�ضائها عقوبة له على قتله �أحد الأجانب عن دينها الر�سمي حالة كونها يف
�أوج عظمتها ،وقادرة على �أن تفعل ما �أرادت من �أنواع املظامل يف جانبهما؟ جاء يف
وعلي
التاريخ الإ�سالمي �أن ًّ
يهوديا ا�شتكى ًّ
عليا للإمام عمر  -ر�ضى اهلل عنهما ّ -
كما ال يخفى ابن عم النبي وزوج ابنته و�أحد املر�شحني ملركز اخلالفة ،فقال له :قم يا
�أبا احل�سن فاجل�س �أمام خ�صمك ،ففعل ولكن مع ت�أثر الح على وجهه ،فلما انتهت
علي �أن جتل�س �أمام خ�صمك؟ قال :ال ،ولكني
الق�ضية �س�أله عمر قائالً� :أكرهت يا ّ
تكدرت لكونك مل تالحظ امل�ساواة بيننا بقولك يل يا �أبا احل�سن (لأن الكنية ت�شري
�إىل تعظيم) .قل يل بعي�شك هل ورد يف تاريخ بني �آدم مثل هذه امل�ساواة �أمام
القانون بني �أحد عظماء �أمة عظيمة يهز ا�سمها عرو�ش امللوك والقيا�صرة وبني
رجل من ال�سوقة غريب عن ديانتها؟ هذا هو تاريخ الأمم جمعاء يخربنا �أن امل�ساواة
((( ن�صب املخاتل :ن�صب املخادع( .م).
مل�شارتهم :ملعاداتهم وخما�صمتهم( .م).
(((
ّ
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لهذا احلد مل تقرر حتى بني الطبقات املختلفة يف الأمة الواحدة �إال من منذ زمن
جدا ،مما يحدو بنا �إىل اجلزم ب�أن هذه العدالة احلقة مل ُيعمل بها مطل ًقا يف
قريب ًّ
الأمة الإ�سالمية.
ا�سما بال ج�سم ،وكانت العقوبات
كانت العدالة يف الأمم املتمدينة القدمية ً
تتنوع وتختلف باختالف الرتب والألقاب� ،أما ال�شعب ذاته فكان حتت رحمة
�أهواء �سادته الأعلني وقادته الغالني� .أما امل�ساواة التي يتبجح بها فال�سفة هذا
الع�صر فهي بنت الثورة الفرن�سية الهائلة التي بيعت بها املهج باملجان ،و�صبغت
فيها الأر�ض بالأُ ْرجوان .قال امل�سيو الرو�س يف دائرة معارفه�« :إن العقوبات يف
دائما يف اجلنايات املت�شابهة على ح�سب
روما عا�صمة دولة الرومان كانت تختلف ً
اختالف حالة املجرمني وحيثيتهم» ،ثم ذكر تف�صيل اجلور ،وانتقل من قانون
الرومان �إىل قانون الفرن�سيني قبل الثورة الفرن�ساوية ،و�أل�صق به مثل هذا اخللل
يف قواعد العدالة ثم قال�« :إن ثورة �سنة  1789قذفت كل هذه االمتيازات
بنف�س احلركة التي حمت الألقاب املختلفة التي كانت تابعة لأ�صالة ال�شخ�ص �أو
للوراثة».
فقل يل بعي�شك كيف ال يفتخر امل�سلمون بدينهم �إذا حتققوا �أن هذه امل�ساواة
التي يقول عنها الفال�سفة �إنها �سبب كل �سعادة اجتماعية مل تقرر لأول مرة �إال
يف اجلمعية الإ�سالمية ،و�أنها مل تقرر فقط بالن�سبة للم�سلمني فيما بينهم بل بني
�أعظم عظيم فيهم وبني �أحقر حقري من غري ملتهم؟ اللهم �إ َّنا نعتقد �أن هذه العدالة
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لي�ست من مو�ضوعات الب�شر ،ومل تكن يف ُمكنتهم مطل ًقا قبل �أربعة ع�شر قرنًا،
بل هي عدالتك التي غمرت كل �شيء ،و�سادت كل �شيء ،فمتعنا اللهم بالتدبر
يف معجزات دينك� ،إنك على كل �شيء قدير.
الإ�سالم ي�أمرنا مبجاملة الأجانب عن ديننا وحما�سنتهم ،ولكن ال من باب
املواربة واملداهنة خوفًا منهم وطم ًعا فيهم ،كال ،بل عن �صفاء نية و�سالمة طوية،
حتى �إنه ينهانا عن اغتياب �أحدهم وذكره مبا يكره ،كما ينهانا عن اغتياب �أحدنا
�سواء ب�سواء .ومل يحلل لنا بوجه من الوجوه ن�صب احلبائل لهم مل�صادرة �أ�شيائهم
حتت �ستار القانون املموه �أو العدالة الوهمية ،كما فعله ويفعله كثري من الأمم
بالن�سبة للمخالفني ملعتقداتها.
وقد ترك لنا ر�سول اهلل  و�أ�صحابه �أعظم �أ�سوة يجب �أن نت�أ�سى بها يف
معاملة الأجانب عن ديننا وخمالفي معتقداتنا ،ف�إنه عليه �أ�شرف التحية وال�سالم
كان يح�ضر والئمهم ،ويغ�شى جمال�سهم ،وي�شيع جنائزهم ،ويعزيهم على
م�صائبهم ،ويعاملهم بكل �أنواع املعامالت االجتماعية التي البد منها يف كل
جمعية حمكومة بقانون واحد و�شاغلة حليز م�شرتك .روت ال�سنة الكرمية �أن �سيد
الأنام  كان يقرت�ض من �أهل الكتاب نقو ًدا و ُيرهنهم �أمتعته ال�شريفة ،ال عج ًزا
من �أ�صحابه عن �إقرا�ضه؛ ف�إنه كان منهم املرثون( )1وذوو الأمالك ال�شا�سعة ،وكلهم
م�ستعد لأن ي�ضحي نف�سه ونفي�سة يف �سبيل مر�ضاة نبيه ،ولكنه  كان يفعل
((( املرثون� :أ�صحاب الرثاء( .م).
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تعليما للأمة و�إر�شا ًدا لها �أن الإ�سالم �أكرب و�أجل من �أن ي�أمر ذويه بقطع
ذلك ً
العالئق مع من يعي�شون معهم يف مكان واحد بحجة �أنهم مغايرون لهم يف املعتقد.
ويف ذلك داللة ناطقة على �أن امل�سلم ي�ستطيع �أن يعي�ش مبفرده يف بالد �أجنبية عن
دينه وال ي�ضره كون �أهلها من غري ملته ،بل وي�سمح له �أن يتزوج منهم.
لي�س فيما بني �أيدينا من �أ�سفار املدنية ما يرينا �أن هناك فل�سفة تهدي �إىل
احرتام النوع الب�شري مبثل ما يهدي �إليه الإ�سالم وي�أمر به .ت�صفح تواريخ الأمم
�سابقها والحقها تر بعينيك من �آثار ق�سوة الإن�سان على الإن�سان ما يحملك على
الي�أ�س من �سيادة النامو�س االحرتام النوعي بني �أفراد الب�شر ويجعلك تثق بقول
املتنبي:
ُّ
ُو�س َف�إِنْ جَ ِت ْد
يم ال ُّنف ِ
لم ِم ْن ِ�ش ِ
والظ ُ

َذا ِع��فَّ�� ٍة َف�� ِل�� ِع�� َّل�� ٍة ال َي ْ
��ظ�� ِل ُ��م

نعم يرينا التاريخ �آثار ظلم الإن�سان للإن�سان ما تق�شعر له الأبدان ويخجل منه
انت�صارا للأديان ،نحن ال نت�صور �أن
احليوان ،و�أن كل هذه الفظائع كانت حت�صل
ً
�سماويا ي�أمر ذويه بالفتك مبن يخالفهم وا�ستئ�صال �ش�أفتهم( )1ب�أفظع الطرق،
دي ًنا ًّ
ولكنا نن�سب ذلك كله �إىل �سوء فهم متبعيها ،و�إدخالهم الغ�ش والتدلي�س فيها
مل�آربهم ال�شخ�صية و�أميالهم البهيمية ،قد بلغت تلك الوح�شية يف الإكراه لدرجة
كانوا يرمون بني نوعهم ُط ْع َمة للنار املت�أججة� ،أو فري�سة للحيوانات الكا�سرة� ،أو
يربطون رجليه يف ذيلي ح�صانني �شديدين ويطلقونهما يف اجتاهني متخالفني� ،أو
((( ا�ستئ�صال �ش�أفتهم� :إزالتهم من �أ�صلهم( .م).
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ي�صبون على جلودهم القطران والقار الغاليني يف النار� ،أو يعلقونهم على نريان
هادئة �أيا ًما عديدة وال يهتمون ب�أنينهم وال زفريهم ،فتت�ساقط حلومهم وتذوب
�شحومهم .كل ذلك كان يح�صل على مر�أى وم�سمع من النا�س ،فال يجدون من
إح�سا�سا يت�أثر ،بل كانوا ميرون عليهم متفرجني مت�شفني.
�أنف�سهم ف�ؤا ًدا ي�شفق �أو � ً
قل يل ب�أبيك �أين هذه ال�صدور املت�أججة بالأحقاد ،امللتهبة بالأ�ضغان،
التي حتمل ذويها على ا�ستئ�صال الأمم وحمو ا�سمها ملجرد رف�ضها ترك دينها من
تلك ال�صدور الإ�سالمية الرحبة اململوءة حكمة ورحمة ،املفعمة مروءة وهمة؟
تلك ال�صدور التي كانت ت�سمح لنواقي�س الكنائ�س �أن تدق ب�إزاء م�آذن امل�ساجد
بدون �أن حترك منهم �ساك ًنا �أو ت�سبب غيظًا ،بينما كانت مقاليد مقادير العامل
ب�أ�سره بني �أيدي امل�سلمني بال منازع وال �شريك ،ف�إنهم كانوا ي�ستطيعون وال �شك
�أن يحجروا على حرية �أديان خمالفيهم مثل ما فعلت الرومان وغلت فيه.
كان اجلي�ش الإ�سالمي يدخل مكل ًال بال َف َخار يف �أح�شاء املمالك املخالفة
له اعتقا ًدا ،فيجعل �أكرب همة طم�أنة النا�س على دينهم وتهديء روعهم على حفظ
معابدهم ،متعه ًدا لهم بحمايتهم والدفاع على ِذمارهم( ،)1ويطلق لهم متام احلرية
يف �إجراء كل طقو�سهم الدينية وعوائدهم ا ِمل ِّل َّية ،كل ذلك عم ًال بتعاليم الإ�سالم
وجريا على �سنة ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم.
ً
((( ذمارهم :كل ما يلزم �صيانته والدفاع عنه كالأهل والعر�ض واملال( .م).
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هل بعد هذا ي�ستطيع مكابر �أن ينكر على امل�سلمني احرتامهم للنوع
الب�شري �أكرث من كل �أمة �سواهم� ،أو يجحد �أن دينهم �أعلى و�أ�سمى من �أن يبني
على اختالف املعتقدات الإباحة املطلقة يف �سبيل الفتك والق�سوة؟ الإ�سالم
ال يحلل اجلور ملتبعيه حتى مع �ألد �أعدائهم يف �ساحة الوغى وميدان الهيجاء.
قال تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﮊ [البقرة.]190/
الإ�سالم ال ي�أمر الرجل بقطيعة �أهله ملخالفة دينه لدينهم ،بل يوجب عليه
معا�شرتهم باملعروف ،وعمل كل الطرق يف �أداء واجباته نحوهم ،قال تعاىل:
ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ.ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [لقمان.]15-14/

ُروي عن �أ�سماء بنت �أبي بكر  -ر�ضي اهلل عنهما  -قالت� :أتتني �أمي راغبة
يف عهد النبي  ف�س�ألته �أ�أ�صلها قال« :نَ َعم» ،قال ابن عتيبة :ف�أنزل اهلل تعاىل:
ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [املمتحنة ]8/الآية ،و�أر�سل عمر على
عهد ر�سول اهلل ُ حلّة �إىل �أخيه هدية وهو م�شرك.
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الإ�سالم دين عام مل يجعله اهلل خامتة للأديان وهو مريد به التفريق بني
الأهل والع�شرية وال بني �أبناء الوطن الواحد وال بني النوع الإن�ساين ب�أكمله،
م�سلما وهو يف عائلة كل �أفردها خمالفون له يف
بل �إن الرجل لي�ستطيع �أن يكون ً
املعتقد واملذهب ،وال حتمله تلك املخالفة على عمل �شيء �ضدهم على الإطالق،
بل يلزمه الدين بعمل واجباته بالن�سبة لهم واملدافعة عن حقوقهم ،ما داموا
مراعني نحوه �شرائط املحبة و�صدق النية.
الإ�سالم ال يكلفنا بجميل اخل�صال وحما�سن اخلالل لنفعلها فيما بيننا
فقط ،بل يكلفنا بها لنقوم بها نحو العامل �أجمع ،طارحني على اختالف الديانات
وخ ِ�سر مل
عبد َ
اب ٌ
غطاء كثي ًفا وحجابًا غليظًا .قال عليه ال�صالة وال�سالم«َ :خ َ
يج َعل ُ
للب َ�شر» ،وقالَ « :ت َ�ص َّدقوا َعلى �أَهلِ الأَ ْد َي ِان كُ ِّلها» بهذه
اهلل يف َق ْل ِبه َر ْح َم ًة َ
الأوامر الإلهية عمل امل�سلمون ويعملون ،ولو اتهمهم ب�ضد ذلك امل�ضلون ،كان عمر
جال�سا بني �أ�صحابه ،فمر به رجل من �أهل الذمة يت�سول ،فنظر �إىل مجُ َ ا ِل ِ�سيه وقال
ً
لهم� :إنا مل نن�صف الرجل؛ �أي�صح �أن ن�أخذ منه اجلزية وهو �شاب ونرتكه يت�سول وهو
�شيخ؟ كال .و�أمر له براتب ُي�صرف له من بيت مال امل�سلمني .فتدبر  -رحمك اهلل -
يف هذه النفو�س الكرمية والذرائع الرحبة ،واعجب كيف متكن الإ�سالم بنور اهلل �أن
ي�ؤثر على �أفئدة �أولئك العرب الذين كان ُي�ضرب املثل بجاهليتهم ،حتى جعلهم َّغُرة
يف وجه املكارم ،و�آية يف عدم احلقد الديني ،يف زمان كانت فيه هذه الأميال ال�شريفة
مفقودة من بني النوع الب�شري ب�أ�سره.
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�أما ح�سن معا�شرة امل�سلمني ملن يعي�شون بني ظهرانيهم من �أ�صحاب
الديانات الأخرى ،فمما مل يرد مثله يف تاريخ الب�شر قاطبة .نعم بلغت منهم ح�سن
املعا�شرة ملخالفيهم يف املعتقد مبل ًغا ال تراه يح�صل الآن وال بني �أخوين �شقيقني
ُر ِّبيا يف �أ�سرة واحدة ،وتفرعا من نبعة م�شرتكة .قال جماهد« :كنت عند عبد اهلل
ابن عمر ،وغالم له ي�سلخ �شاة ،فقال :يا غالم� ،إذا �سلخت ف�أبد�أ بجارنا اليهودي،
مرارا ،فقال له :كم تقول هذه؟ فقال� :إن ر�سول اهلل  مل يزل
حتى قال ذلك ً
�سيورثه» قارن  -رحمك اهلل  -بني هذه املعاملة
يو�صينا باجلار حتى خ�شينا �أنه ِّ
املده�شة وبني ما ت�سمعه يف البالد املتمدينة من اجلمعيات ال�سرية واجلهرية التي
تت�ألف يو ًما والهم لها �إال ا�ضطهاد اليهود و�إذاللهم .هل بعد ما بيناه يف هذا
الف�صل ي�ستطيع كالب الفتنة وذئابها �أن ُي َ�س ِّمعوا امل�سلمني بتهمة( )1احلقد الديني
(التع�صب) و�إ�ضمار ال�شر لكل من لي�س من ملتهم؟ �إ ّنا ن�سمع كل يوم يف بالد
املدنية ب�أمر نازلة من �آثار احلقد الديني ما يجعلنا نخجل من �سماعها .فهل �سمعت
يو ًما �أنه قامت يف بالد �إ�سالمية جمعية جعلت همها معاك�سة طائفة من الطوائف
التي تدين بغري الإ�سالم؟ اللهم ال.
نحن قبل �أن نختم هذا الف�صل نود �أن نثبت للقارئ �أن احلقد الديني
الذي برهنا على جترد الإ�سالم وامل�سلمني منه منذ ثالثة ع�شر قرنًا �إىل الآن كان
ديدن �سائر الأمم وداءها الذي �أعيا �أطباءها ،و�أنه مل ُيتو�صل �إىل تخفيفه  -وال
((( ُي َ�س ِّمعوا امل�سلمني بتهمةُ :ي�شهروا �أو يف�ضحوا امل�سلمني بها( .م).
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تقريبا ،وال نرى لذلك �سبي ًال �أح�سن من نقل ما قاله
�أقول مال�شاته � -إال منذ قرن ً
الفيل�سوف الطائر ال�صيت جول �سيمون يف كتابه حرية االعتقاد .قال�« :إن حرية
الأديان لي�ست ببعيدة العهد؛ ف�إن تاريخ العامل كله هو عبارة عن تاريخ احلقد
الديني (التع�صب) هذا احلقد الديني الذي هو �أقدم من احلرية يت�صاعد �إىل �أبعد
ع�صر يف التاريخ» ثم عدد �آثار التع�صب املذموم يف العامل كله من القرون الأوىل
الروح الفل�سفية �إىل تقرير حرية
�إىل الأَ ْع َ�صار الو�سطى ثم قال« :و� ً
أخريا تو�صلت ُّ
الأديان يف � 4أغ�سط�س �سنة  ،1789ولكن مل تحُ قق هذه الأمنية العادلة �إال يف
�سنة  1791وهو تاريخ حترير اليهود من املظامل .ومع هذا كله ف�إن الثورة الفرن�ساوية
على ما كانت عليه من خلوها من ح�سن الإدارة يف الأعمال مل تتمكن من
ت�أ�سي�س احلرية الدينية».
�أما يحق لنا نحن بعد هذا كله �أن نرفع �صوتنا قائلني :ليحيى الإ�سالم دين
املدنية وال�سالم؟
 -3واجبات املسلمني بالنسبة ملعاهديهم

�إن حفظ العهد واجب من �أكرب الواجبات الإ�سالمية ،فال يبيح الإ�سالم
نق�ضه لأي �سبب من الأ�سباب �إال �إذا كان املعاهدون هم البادئون بنق�ضه ،كما �أنه ال
فرق لدينا يف حفظ العهد بني �أن يكون معاهدونا من �أهل الكتاب �أو من امل�شركني.
قال اهلل تعاىل :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ [املائدة ]1/وقال اهلل تعاىل
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بعد تعداده ل�صفات امل�ؤمن :ﮋﭾﭿﮀﮁﮂﮊ [امل�ؤمنون]8/
هذا ومن يت�صفح تاريخ الإ�سالم من �أول ن�ش�أته للآن يتحقق �أن امل�سلمني رجال
ُي�ضرب بهم املثل يف حفظ العهد و�صدق النية يف الق�صد ،ويف تاريخ ر�سول اهلل 
�أمثلة تليق �أن تو�ضع ن�صب �أعني قادة الأمم يف طهارة الذمم وعلو الهمم ،ومن يت�صفح
القر�آن الكرمي ير فيه من الأوامر حلفظ العهد والنهي عن نق�ضه ما يجعله يت�أكد �أن
ال�شريعة املحمدية ال ت�ضارعها �شريعة �أخرى من حيثية مطابقتها لقواعد العدالة
و�شدة يقظتها يف عدم تعدي حدودها� ،أال ترى �أن الدين يف �أثناء حتري�ضه لع�صابته
ال�ضعيفة بالثبات �أمام عدوهم ال�شديد البط�ش مل َيغفل عن تذكري �أبنائه  -حتى يف
هذه ال�ساعات ال�شديدة املخاوف  -مبعاهديهم لكيال ُيلحقوا بهم �أقل �أذى؟ قال
اهلل تعاىل :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮊ [التوبة.]4-3/

�أما معاملة امل�سلمني لأفراد الأمم املعاهدة لهم فال تفرتق عن معاملتهم
لأهل الكتاب الذين تقدم الكالم عليهم يف الف�صل ال�سابق ،وقد �أو�صى عليهم
نبينا  فقال�« :أَمرين ر ِّبي �أَ ْن ال �أَظْ ِل َم ُم َع ِاه ًدا َو َال َغيرْ َ ُه» وقال عليه ال�صالة
وال�سالمَ « :م ْن َق َتل ُم َع ِاه ًدا لمَ ْ َير ِْح(َ )1را ِئ َحة اجل َّن ِة» « َم ْن �أَ ِم َن رج ًال َعلى َد ِم ِه َف َق َت َل ُه
بريء ِمن ال َقا ِتل ولو ك ََان ُ
َافرا» هذا ومن يت�صفح تاريخ الأمم املتمدينة
َف�أَنَا ٌ
املقتول ك ً
((( مل َيرِح :مل ي�شم( .م).
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يف القرون ال�سابقة يق�شعر جلده من �سلوكهم مع الأمم ال�ضعيفة؛ ف�إنهم ما كانوا
نامو�سا غري القوة .فمن كان ينكده
يعرفون للحق قانونًا غري القوة ،وال للف�ضيلة ً
احلظ ب�أن ي�صري �ضعي ًفا ،كان يقع حتت ذل الأ�سر والعبودية ،ويقيد بال�سال�سل
والأغالل ليكون �آلة ملواليه يف احلراثة �أو ال�صناعة �أو غري ذلك.
 -4واجبات املسلمني بالنسبة حملاربيهم

تاريخيا �أن النبي  قام ب�أمر الدعوة الإ�سالمية مبفرده يف
من املجمع عليه ًّ
َا�ض ُط ِهد هو ومن
مكة املكرمة ،فتبعه �أفراد قليلون منهم ن�ساء و�أطفال و�شيوخ ،ف ْ
أليما مما ال ميكن �أن يحتمله �إال من يرى
�أ�سلم معه ا�ضطها ًدا �شدي ًداُ ،وعذبوا عذابًا � ً
الهالك �أي�سر عليه من االرتداد عن حقيقته ،مثل ما ح�صل َخل َّباب  حني �أُ�سر
ُوعذب بالنار ،وملا عر�ضوه للقتل ا�ست�أذن يف �صالة ركعتني ،ف�صالهما ثم قال:
لوال �أن تظنوا �أن ما بي جزع لأطلتهما ،اللهم اح�صهم عد ًدا ،واقتلهم َب َد ًدا( ،)1وال
تبق منهم �أح ًدا ،ثم انربى من�ش ًدا:
ل�س ُت �أُ َبايل ِحينْ َ �أُ ْق َت ُل ُم ْ�س ِل ًما
َو ْ
َو َذ ِل َك يف َذ ِ
ات الإِل ِه َو�إِنْ َي�شَ �أ

َعلى �أَ ِّي َج ْن ٍب َكانَ هلل َم ْ�ص َرعي
ُي َبار ِْك َعلى �أَ ْو َ�ص ِال ِ�ش ْل ٍو( )2مُ َم َّز ِع

((( اقتلهم َبد ًدا :اقتلهم متفرقني يف القتل واح ًدا بعد واحد( .م).
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هذا ما ح�صل لأحدهم وما كان يح�صل لغريه �أ�شد و�أفظع مما ُيطلب تف�صيله
من كتب التاريخ ،فا�ستمرت هذه امل�صائب على ه�ؤالء امل�سلمني مدة ثالث ع�شرة
ثانيا ،فنموا هناك 1وا�شتد
�سنة ،ثم �أذن لهم بالهجرة �إىل احلب�شة �أو ًال ثم �إىل املدينة ً
�ساعدهم؛ فرمتهم العرب كلهم عن قو�س ،فظلوا يف املدينة يف �أ�شد اخلوف
والوجل حتى كانوا يقولون« :ترى نعي�ش حتى نبيت مطمئنني ال نخاف �إال من
اهلل  « ف�أنزل اهلل تعاىل عليهم هذه الآية طم�أنة لهم وت�سكي ًنا لروعهم :ﮋﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮊ [النور .]55/ثم ملا جتمهرت عليهم القبائل و�أتتهم
وا�ص ِطالمهم(� ،)2أذن اهلل لهم �أن يدافعوا عن �أنف�سهم
متحم�سة حاقدة بق�صد �إبادتهم ْ
ويثبتوا ،واع ًدا �إياهم بالن�صر والتمكني والفتح املبني ،فقال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ.ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮊ [احلج .]40-39/فكان �سيد الأنام  -عليه ال�صالة وال�سالم
 ومن معه من النفر القليل يالقون ب�صدورهم تلك اجليو�ش الهائلة والكتائب((( ِ�ش ْلوٍُ :ع�ضو من اجل�سد فُ�صل عنه( .م).
((( ا�صطالمهم :ا�ستئ�صالهم( .م).
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املرتاكمة املرتاكبة ،وهم مطمئنون متيقنون �أن اهلل تعاىل البد �أن يحقق وعده لهم
وميدهم ،حيث قال :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [النور ]55/ﮋﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﮊ [الأنعام ]34/ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮊ [الروم]47/
ﮋﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﮊ [املجادلة ]21/فا�ستعرت
نريان احلروب بني طائفة امل�ؤمنني القليلة العدد وال ُعدد وبني �سائر قبائل العرب مدة
مديدة ،امتحن اهلل يف �أثنائها قلوب عباده ،واخترب �صربهم وطاعتهم لأوامره ،و�أمرهم
على كل ما ميكن ت�صوره من امل�صائب حتى تنقت قلوبهم من كل �شائبة ،و�صار
�إميانهم �أنقى من النقاء و�أ�صفى من ال�صفاء ،ثم مكن اهلل لهم يف الأر�ض ،وجعل
كلمتهم العليا وكلمة �أعدائهم ال�سفلى؛ ف�صاروا قادرين على �إبادة �أ�ضدادهم عن
بكرة �أبيهم .ولكن كيف ُيت�صور �أن يح�صل ذلك من دين الإ�سالم دين املدنية
وال�سالم؟ حا�شا ،بل كان اهلل تعاىل ي�أمرهم مبربتهم والعدل معهم ،قال  :ﮋﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮊ [املمتحنة.]8/

وملا مكن اهلل للم�ؤمنني ووطد �أمرهم و�أراد �أن ُيظفرهم على الذين ظلموهم
يف �أول ن�ش�أتهم و�أذاقوهم �أنواع الآالم� ،أمرهم �أن ال يتبعوا دواعي االنتقام
والت�شفي لكيال يخرجوا عن حدود العدل واحلكمة ،و�أراهم �أن ذلك يعد عدونًا
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وظلما فقال تعاىل :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ً
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ [املائدة.]2/
مل ت�أت هذه الأوامر بالن�سبة للمقهورين فقط ،بل يجب مراعاة االعتدال
وال�شرف والرحمة حتى يف �أثناء ا�شتعال نريان القتال ،قال تعاىل :ﮋﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ [البقرة]190/
ومن االعتداء عند امل�سلمني �سب �أعدائهم ولعنهم .ملا قتل امل�شركون عم النبي 
بكاء عليه �شدي ًدا وحزن حزنًا ال مزيد عليه ،ودعا
حمزة ومثلوا به و�أخرجوا كبدة ،بكى ً
عليهم ،ف�أنزل اهلل تعاىل :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
رت ِبهم
ﯓ ﮊ [�آل عمران ]128/فكف عن الدعاء عليهم ،وقالَ « :ل ِئ ْن ظَ َف ُ
ني ِم ْن ُهم» ف�أنزل اهلل تعاىل :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
لأُ َم ِّثل ََّن ِب�أَ ْر َبع َ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ [النحل ]126/فقال عليه ال�صالة وال�سالم
«�أَ ْ�صبرِ ُ و�أَ ْح َت ِ�س ُب».
�أما من جهة �أ�سرى احلروب ،ف�إن النبي � أمر امل�سلمني مبراعاتهم و�إكرامهم
ائتمارا بهذا
«ا�س َت ُ
و�صوا بالأُ َ�س َارى َخ ًريا» ف�صار �أ�صحابه ً
وعدم �إ�ساءتهم ،فقالْ :
احلديث يكرمون �أ�سراهم لدرجة �أنهم كانوا يعطونهم خبزهم لي�أكلوه ويكتفون هم
بالتمر.
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تدبر رحمك اهلل ما قدمناه لك يف هذا الف�صل تر التفا�ضل الوا�ضح بني
هذه العدالة الإلهية وبني ما تقر�أه من �سرية الرومان وغريهم من الأمم التي كانت
جمتاحا للنوع الب�شري ،فهامت فيه قت ًال ً
وت�سخريا
و�سفكا
جاعلة نف�سها طاعونًا
ً
ً
وا�ستعبا ًدا .واعلم �أن كل ما تراه من �آثار العدالة يف حروب هذا الع�صر لي�س
هو �إال تقربًا لهذه العدالة الإ�سالمية التي هي منوذج ملنتهى ما ميكن ح�صوله يف
النوع الب�شري ،فلندع اجلمعيات ال�ساعية لت�أييد ال�سلم يف العامل و�إبطال احلرب
تعمل عملها العظيم وتجَ ِ ُّد فيه ،ف�إن الإ�سالم ال يهز�أ بعملها هذا ،بل ين�شطها فيه
حتى �إذا مت لها ما ت�ؤمله مب�ساعدة امللوك والقيا�صرة ،ودعمته على دعائم الإخال�ص
تاليا قوله تعاىل :ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
و�صدق الطوية ،مد كل م�سلم �إليها يده ً
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ [الأنفال.]61/

نظرة على الإ�سالم وامل�سلمني

قد ب�سطنا يف ف�صولنا املتقدمة كل �أ�صول املدنية التي انبنى عليها كل ما
نراه من الرتقي يف العامل املتمدين ،و�أقمنا الأدلة احل�سية على �أنها بع�ض قواعد
الإ�سالم ،حتى يتخيل للرائي �أنها م�ستمدة منه م�أخوذة عنه ،وبرهنا �ضمن ذلك
�أن هذه الأ�س�س الإ�سالمية ال يحتمل �أن يعرتيها التبديل �أو يعدو عليها التحويل؛
لأنها مالئمة ل�سنن الوجود ،ومطابقة لنوامي�س احلياة الب�شرية املثبتة باحل�س مطابقة
ال ميكن نكرانها بوجه من الوجوه ،وقلنا �إن كل َت َرقٍّ يح�صل يف العامل ،وكل
خطوة تخطوها العقول يف �سبيل الكمال ،لي�س هو �إال تقربًا �إىل الإ�سالم ،و�إنه
نامو�سا عا ًّما
�سينتهي الأمر يو ًما ما ب�إجماع عقالء الب�شر كافة على اعتبار الإ�سالم ً
لل�سعادتني ،و�ضام ًنا لراحة احلياتني.
نعم! الإ�سالم هو الدين العام الباقي بقاء الأنام ،والقانون الذي تلم�سته
الفال�سفة الأعالم منذ �ألوف من الأعوام ،اهتم عقالء الأمم من القدم بالبحث عن
دين حق عام يقوم بحاجة اجلثمان املادي والنف�س املعنوية ،ويوفق بني مطالبهما
على مقت�ضى نامو�س عادل وق�سطا�س حكيم ،ويوجد الن�سبة احلقة بني �أميالهما
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بطريقة متنع ت�سلط �أحدهما على الآخر ،اهتموا بهذا الأمر وحت�س�سوه من كل مظا ِّنه
لعلمهم ب�أن الإن�سان املركب من نف�س وج�سم �إذا مل يراع متام االعتدال يف مطالب
هذين اجلوهرين وقع يف الإفراط يف مطالب �أحدهما ،ومتى ح�صل له ذلك �أخل
بوظيفة احلياة ،ودفع نف�سه يف تيار �شديد القوى ،ال ي�سرع به �إال لي�صدمه �صدمة
ع�ضوا م�شلو ًال فيهم.
تذهله عن نف�سه ،في�صبح جائحة على بني نوعه �أو ً
ر�أي ه�ؤالء العقالء  -ولي�س بعد احل�س دليل �أ�سطع ،وال بعد حوادث
التاريخ برهان �أقطع  -على �أن كل املذاهب التي مل تزن مطالب اجل�سم والنف�س
بق�سطا�س م�ستقيم ،ومل حتدد لكال هذين اجلوهرين نامو�سهما القومي ،تق�سم
الأمم التي ت�سود عليها �إىل ق�سمني عظيمني تدوم بينهما الفنت املرهقة والقالقل
املزعجة �آما ًدا م�ستطيلة؛ حتى ي�سود �أحد �أولئك الق�سمني على الآخر ،ومتى
امتلك حريته املطلقة ،ومل يجد �أمامه مقاو ًما يخفف من �سريه ،تطرف وا�ستهدف
لكل ما ي�ستلزمه منه الإفراط يف �أحد نوعي مطالب الإن�سان ،ومل يلبث �أن ت�صيح
مدبرا على عقبه؛ في�صبح ك�أن مل يغن بالأم�س.
به الطبيعة الب�شرية �صيحة ترده ً
ومن يت�صفح تاريخ الأمم ير بعينيه هذه احلقائق �ساطعة وا�ضحة ال تعوزه �إىل بحث
طويل.
�أما نحن ف�أول من يوافق ه�ؤالء احلكماء على �أفكارهم من �ضرورة تلم�س
مذهب عام يوفق بني مطالب اجل�سم والنف�س توفي ًقا عاد ًال ،ويربط �صالح �أحدهما
ب�صالح الآخر كما هو �ش�أنهما طبيعة .وقد �أثبتنا يف ف�صولنا املتقدمة �أن النف�س
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عر�ضة للأمرا�ض املختلفة ولل�شفاء منها كما هي حالة اجل�سم �سواء ب�سواء ،وملا كان
الرجل ال ي�ستطيع �أن يحمي ج�سمه من عوار�ض الطبيعة املهلكة �إال بتعلمه لقانون
ال�صحة اجل�سمية ،فكذلك يجب �أن يكون هو ذاته على علم بقانون ي�سمى بقانون
ال�صحة النف�سية لي�ستطيع �أن مينع نف�سه من غوائل الأمرا�ض املعنوية القتالة ،وملا
كان هذان اجلوهران املركبان للإن�سان مو�ضوعني بطريقة بها يت�أثر �أحدهما مبر�ض
الآخر وجب �أن يكون ذانك القانونان اللذان يبحثان عن �صحتهما متنا�سبني
متالئمني لكيال يكون يف ال�سري على �أحدهما �إ�ضرار بالآخر ،هذه احلقيقة
خ�صو�صا من البدائه التي ال مُيرتى فيها لأن حالة الوجود
�أ�صبحت يف هذا القرن
ً
كله �شاهدة ب�صحتها .وهذه احلقيقة نف�سها هي التي بعثت خا�صة علماء �أوروبا �إىل
الت�أليف ديانة �سموها الديانة الطبيعية� ،أ�س�سوا بنيانها على دعائم البدائه العلمية
واحلقائق الفل�سفية ،ونحن ن�ستح�سن �أن ن�أتي يف هذه العجالة على �أهم قواعدها
مرتجمة من كتاب (الأبحاث الأخالقية على الزمان احلا�ضر) ت�أليف العالمة
كارو .قال« :قواعد الديانة الطبيعية هي االعتقاد بوجود �إله خمتار خلق الكائنات
واعتنى بها ،وهو متميز عن العوامل الكونية وعن النوع الإن�ساين ،واالعتقاد
بوجود ُروح يف ج�سم الإن�سان مت�صفة بالذكاء واحلرية ،وحمبو�سة يف هذا اجل�سم
الروح ميكنها ب�إرادتها �أن تطهر هذا اجل�سم وتنقيه �إذا
املادي �أم ًدا لتبتلى فيه ،وهذه ُّ
عرجت به نحو ال�سماء ،كما ميكنها �أن ت�سفله با�ستئنا�سها باملادة ال�صماء ،واالعتقاد
املطلق برفعه التعقل على الإح�سا�س ،وو�ضع احلرية الأخالقية التي هي ينبوع
و�أ�صل كل احلريات الأخرى حتت �سيطرة االعتدال الكلي ،و�إعطاء الأخالق
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الفا�ضلة ا�سمها احلقيقي وهو االمتحان واالبتالء ،وحتديد غر�ضها احلقيقي وهو
والتهي�ؤ ل�ساعة املوت بالزهادة،
التخلي�ص التدريجي للنف�س من عالئق اجل�سمُّ ،
أخريا االعرتاف بقانون الرتقي ولكن بدون ف�صل رقي النوع الإن�ساين يف مدراج
و� ً
ال�سعادة املادية من العواطف الفا�ضلة التي هي وحدها تربر تلك ال�سعادة».
ال �شك �أن كل من ميعن نظره فيما قدمنا من ن�صو�ص الديانة الإ�سالمية ويف
قواعد هذه الديانة الطبيعية ير بعينيه �أن الإ�سالم هو تلك الأمنية التي حت�س�سها
الفال�سفة وتلم�سوها يف �سائر �أبحاثهم العلمية من قدمي الزمان �إىل الآن ،ثم
ينده�ش ويتعجب من اخلطوات التي يخطوها النوع الب�شري بني كل هذه القالقل
االجتماعية يف �سبيل الرقي والتدرج متقربًا كل يوم من قواعد الدين الإ�سالمي
على غري علم من �أفراده ،ويت�أكد �أن الإ�سالم هو الغاية الق�صوى التي و�ضعها
اخلالق جل �ش�أنه �أمام هذا النوع ،وو�ضع فيهم من القابلية واال�ستعداد لبلوغها ما
ت�شاهد �آثاره و�أفاعيله يف تاريخ الإن�سان ،مما هو م�صداق لقول اهلل تعاىل :ﮋﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ [ف�صلت.]53/
أي�ضا يدرك املمعن النظر �سر ذلك التطور املده�ش الذي ح�صل يف
من هنا � ً
الأمة العربية فجعلها خري �أمة �أخرجت للنا�س بعد �أن كانت من الوح�شية مبكان
لي�س دونه مكان.
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فلنبحث يف حالة امل�سلمني الآن وفيما هم واقعون فيه من العلل االجتماعية
التي انتهكت قواهم منذ قرون عديدة لنعلم �أين الداء وما هو الدواء ،نعم بحث
هذه امل�س�ألة قبلنا كُ ّتاب فطاحل ،ولكن بغاية الأ�سف ر�أينا �أكرثهم �أغ�ضى كل
الإغ�ضاء عن ذات العلة ،و�أخذ بجهد نف�سه يف مداواة الأعرا�ض املر�ضية ،وهذا
جهد ال يبلغ �صاحبه �أمنيته ما دام �سبب املر�ض مل يزل ينتج �أفاعله على ح�سب
قانونه اخلا�ص به ،وي�سري �سريه الطبيعي يف ج�سم الهيئة االجتماعية الإ�سالمية،
�أما نحن فال نريد �أن ن�سلك هذا امل�سلك الذي مل ينتج فائدة ما ،بل نريد �أن نثقب
�أغلفة �أدواء ال�شرق املرتاكبة على بع�ضها حتى ن�صل بعون اهلل �إىل معرفة ذات
العلة ،ومتى عرفناها �سهل علينا وال �شك معرفة دوائها وكيفية تطبيقه ،فنقول:
ال يخفى على كل �إن�سان �أن مدنية امل�سلمني التي تكونت ُج ْرثُومتها( )1يف
جزيرة العرب فتفرعت �أفنانها( )2يف مدة ق�صرية الأمد على �أكرث بالد امل�شرق مل
يكن لها من �سبب �أوىل غري الديانة الإ�سالمية ،ويتمكن كل �إن�سان با�ستقرائه
التواريخ وعلوم العمران �أن ي�ستدل على �أن هذه املدنية كانت �أ�سرع املدنيات
أالء ،و�أو�سعها بقا ًعا ،و�أعجبها منب ًتا ،و�أقواها امتالكًا لأز َّمة ذويها،
�سريا ،و�أكرثها ل ً
ً
لنامو�سي كل ال�سعادة االجتماعية
أثريا على �أذهان متبعيها ،و�أنها كانت جامعة
وت� ً
ّ
وهما العلم والعمل.
((( ُج ْرثُومتها� :أ�صلها( .م).
((( �أفنانها� :أغ�صانها( .م).
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هذه �أمور يهديها النظر املجرد يف تاريخ امل�سلمني يف مبد�أ �أمرهم ،ولكنا الآن
لو �أَ َجلْنا( )1نظرنا جولة �صغرية على جميع الأمم الإ�سالمية فال نرى �إال عك�س ما
كان عليه �آبا�ؤنا الأُ َول نرى نوامي�س االنحطاط �سائرة بنا القهقرى( )2و�آخذة يف
حمو وجودنا �شي ًئا ف�شي ًئا ،مع �أن كل العنا�صر املكونة ملجموعنا مل تزل تدعي
الإ�سالم وحتافظ عليه حمافظة الإن�سان على ف�ؤاده ،فهل ذلك م�صداق لقول
متطريف فال�سفة هذا الع�صر من �أن �ش�أن الديانات عمو ًما تقييد الإن�سان عن الرقي
ومنع النفو�س عن التدرج يف معارج الكمال؟ كال ،ف�إن �أقل نظرة يف حالة العرب
يف جهالتهم ووح�شيتهم قبل الإ�سالم ،ثم يف مدنيتهم و�سرعة رقيهم بعده مما مل
ُيعهد له مثيل عند �سواهم ،تدلنا داللة وا�ضحة على كذب هذه املقولة� .إذن هل
هذا الأثر م�صداق لقول معتدليهم من �أن كل قاعدة مهما كانت ممدينة للأمم
ومرقيه ل�ش�أنها يف ع�صر من الع�صور مل تخل من �أن تكون حمتوية على جرثومة
متنع الرقي يف امل�ستقبل مل�ضادتها ل�سنة الأزمنة واملنا�سبات! كال ،ف�إ ّنا در�سنا �أهم
در�سا مدق ًقا فلم نره �إال مطاب ًقا لقوانني احلياة
نوامي�س الإ�سالم يف كتابنا هذا ً
حدا تقف النفو�س
مالئما لقواعدها ،ور�أينا ر�أي العني �أنه مل ي�ضع للرقي ًّ
الب�شرية ً
عنده ،بل �سن قواعد عامة وك�سر كل قيد و�ضعه امل�شرعون الأُ َول جه ًال منهم
ب�سنن احلياة امل�ستقبلة ،و�أطلق كل خ�صائ�ص النف�س من �أغاللها الأوىل ،وترك
�إليها �أع َّنتها ولكن بعد �أن نقلها �إىل جادة االعتدال واحلكمة ،ونحن ال ننظر �أن
((( �أَ َجلْنا� :أَ َد ْرنا( .م).
((( القهقرى :الرجوع �إىل اخللف( .م).
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ي�أتي زمان يقال فيه �إن االعتدال مذموم و�إن املحمود هو الإفراط �أو التفريط� ،إذن
ما هو ال�سبب يف خروج امل�سلمني حتى عن م�ساواة �آبائهم يف ُع�شر ف�ضائلهم؟
�أما نحن فال جند ال�سبب �إال يف هذا الأمر املهم �أال وهو �سوء فهمنا ملعنى الدين،
وحمله على غري املراد منه و�إليك التف�صيل:
�إ ّنا قد برهنا يف ف�صولنا ال�سابقة باال�ستناد على الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية و�أحوال اجلمعية الإ�سالمية الأوىل �أن غر�ض الإ�سالم الأول هو ترقية �ش�أن
أدبيا على ح�سب نامو�س الرقي العام الذي ا ُْ�س ُت ِدلَّ عليه با�ستقراء
الإن�سان ًّ
ماديا و� ًّ
�أحوال الإن�سان وتطوراته .و�أنه مل يغادر �صغرية وال كبرية مما يطهر النفو�س من
�شوائبها ويجعلها �صاحلة لأداء وظيفتها �إال �أ�شار �إليها ونبه بالتعويل عليها ،وقد
تكلمنا على كل هذا بتف�صيل مل يجعل لل�شكوك حم ًّال يف الأذهان ،وال للريب
جما ًال يف الوجدان ،ولكن ب�إلقاء نظرة على جمموعنا الآن نرى �سوادنا الأعظم
ال يفهم من الإ�سالم �إال �أنه حم�ض قواعد للعبادة ،وجمرد دعوات يق�صد بها
ق�ضاء احلاجات يف الدنيا� ،أو نيل الدرجات العلى يف الآخرة ،وال يعلمون منه �إال
ال�شهادة وال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج .و�أما ما فيه من �آيات احلكمة ومعجزات
الف�ضائل التي بعثت الأمة العربية من َج َدث خمالتها الأوىل �إىل ذروة جاللتها
�صفحا مع �أنها هي لباب الدين ،وزبدة الإ�سالم ،والغر�ض
التالية ،فقد �ضربوا عنها ً
الوحيد من �إنزاله وت�شريعه.
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جاء الإ�سالم موف ًقا بني مطالب النفو�س من املقاوم املعنوية واملنازل
الأخالقية ،وبني مطالب اجلثمان من الأ�شياء املادية ليكون متبعه �إن�سانًا كام ًال
عاد ً
ال بني مطالب طبيعته ،موف ًقا بني �أميال جوهرية ،فيقول اهلل :ﮋﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ي�س َخ ُريكُ م َم ْن
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [النحل ]30/ويقول ر�سوله َ « :ل َ
َتركَ ُدنْ َيا ُه ل ِآخ َر ِت ِه َوال � ِآخ َر َته ُلد ْن َياهَ ،ب ْل َخ ُريكُ م َم ْن �أَ َخذَ ِم ْن َهذه و َه ِذه» ولكن
لوى �سوادنا الأعظم َ
الك ْ�شح عن تدبر هذه احلكمة البالغة ،وتابعوا �أهواء الأمم
ال�سابقة يف فهم الدين ،وزعموا �أنه حم�ض عبادة ومتابعة عادة ،ولهم يف ذلك
�أفكار ما �أنزل اهلل بها من �سلطان يقول اهلل تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
عي�ش ِت ِه،
الح َم َ
الرجلِ ْ
ا�ست�ص َ
ﯳﮊ [الق�ص�ص ]77/ويقول ر�سوله �« :إ َِّن ِم ْن ِف ْق ِه َّ
الدنيا طَ ل َُب ما ُي ْ�ص ِل ُح َك» ف�أ�سدل النا�س على هذه القواعد العليا
ولي�س ِم ْن ُح ِّب ُّ
َ
�أ�ستار الن�سيان ،وزعموا من تلقاء �أنف�سهم �أن الدين هو عبارة عن التفرغ الكلي من
عالئق الدنيا ،واالنفراد املطلق من كل الأميال البدنية ،فعلوا كل هذا ومل يعلموا
�أنه ال�سرطان الذي �أباد الأمم ال�سابقة ،والطاعون الذي ا�ست�أ�صل ال ِّن َحل( )1املتقدمة.
�سدا مني ًعا
ولكن كيف يت�أتى لهم �أن يعلموا ذلك وهم منزوون يف حما َّلهم ،جاعلني ًّ
بينهم وبني هذه الآية؟ ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﮊ [احلج.]46/
((( ال ِّنحل :املذاهب والعقائد( .م).
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هذا الفهم ال�سيئ يف معنى الدين �أ َّدانا �إىل تغيري معنى التقوى عما كانت
عليه يف زمان ر�سول اهلل  وزمن �أ�صحابه الكرام ،فالتقي على ح�سب فهم
َد ْهمائنا( )1الآن هو الرجل الذي خيم عليه اخلمول والك�سل ،وترك ا ِجل ّد والعمل،
ومل يرتك له يف الدنيا �أقل �أمل .وكان على متام اجلهل ب�أحوال الأواخر والأُ َول،
والذي �إن م�شى كان على مهل ،و�إن جل�س كان يف عنقه ميل ،و�إن ُدعي �إىل
مهمة �أورثها اخللل والزلل ،هذه هي �صفة التقي عند �أكرثنا الآن ،وهو  -كما يراه
كل مت�أمل يف �أحوال �سلفنا ال�صالح  -مغاير متام املغايرة ملا كانوا عليه ،مناق�ض
له على خط م�ستقيم .كيف ال؟! وهذا ر�سول اهلل  و�أ�صحابه  -وهم �أئمة
التقوى و�أمثلة الكمال الديني  -كانوا كما يعلمه اخلا�ص والعام ويرويه التاريخ
للأنام ،رجال اجلد والعمل ،و�أهل ال�شيم والهمم ،وقادة العالء والعظم ،مل يرتكوا
مظنة للفخار �إال وردوها ،وال راية للمجد �إال رفعوها ،حتى �أعلوا كلمة احلق على
الأباطيل ،وقو�ضوا دعائم اجلور والأ�ضاليل ،مما يدل ُمطَ ا ِلع �سريتهم على همة لو
�صادمت اجلبال ل�سحقتها �سح ًقا� ،أو حلَظَ ت( )2الرثيا ملحقتها حم ًقا .همة يقف
واقت�صارا،
�أمامها َغطَ اريف( )3هذا الع�صر حيارى ،وال ُتعد همتهم بجانبها �إال عج ًزا
ً
همة عرجت بنفو�سهم �إىل �سماوات الرفعة عن دنايا الأمور و�سفا�سف الأعمال،
وعلت بهم عن التدين للفجور وخ�سائ�س الأميال ،همة كما ذادتهم عن الرتوع يف
ّمموه ال�شهوات بع ّثهم �إىل منازل الكماالت ،وكما ردتهم عن وهاد الزالت حثتهم
((( َدهمائنا :عامتنا( .م).
رت �إىل( .م).
((( لحَ َظت :نَظَ ْ
((( غطاريف� :سادة �شرفاء ,جمعِ :غطْ ريف( .م).
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ونورا �ساط ًعا ولو
�إىل ت�سنم جناد املكرمات ،حتى �صاروا مالئكة يف �صورة �آدمينيً ،
كان غالفه من طني ،هذه هي التقوى التي ر�سمها الإ�سالم ملتبعيه وخطها لذويه،
ال ما نراه الآن من التقوى التي لو طبقت على الإ�سالم لر�أيناها عني الفجور
ونف�س املحظور.
هذا الفهم ال�سيئ يف التقوى الذي �أوقعنا فيه جهلنا بحقيقة الإ�سالم
جعلنا نق�سم النا�س �إىل ق�سمني :ق�سم �سميناه �أهل الدنيا ،وهم الذين يعملون
لفالح البالد و�صالح العباد �سواء ب�صناعاتهم اليدوية �أو ب�أبحاثهم الفكرية ،وق�سم
جانبا ووقفوا �أنف�سهم على ال�صالة
�سميناه �أهل الآخرة ،وهم الذين تركوا الدنيا ً
وال�صيام وامل�شي يف الطرقات خلف الطبول وحتت الأعالم ،وانبنى على هذا
التق�سيم الوهمي الذي ت�أ�صلت جذوره يف العامل الإ�سالمي منذ قرون عديدة �أن
وقف �أهل الدنيا �أنف�سهم لتعلم العلوم التي عليها مدار ال�سعادة املادية ،كما ق ََ�صر
�أهل الآخرة �أنف�سهم على اال�شتغال بالعلوم العبادية؛ ف�صار الق�سم الأول بهذا
االعتبار جاه ًال للدين جه ًال يوقعه يف ال�شكوك وال�شبهات ،و�صار الق�سم الثاين
جاه ًال للدنيا و�أمورها جه ًال �أداه �إىل العماية عن �سيا�سة �أحواله املعا�شية ،فوقع يف
ال َع َوز( )1الذي �أ ّداه �إىل ّمد يده و�إراقة ماء حمياه ،ولو كان ذلك حتت �ستار رقيق
وحاجز �شفاف:
((( ال َع َوز :االحتياج( .م).
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هذا التفريق بني الدين والدنيا مناق�ض متام املناق�ضة ملبادئ الدين الإ�سالمي
من كل وجه ،ومعار�ض لأوامره ،بل ومعطل لأكرثها تعطيالً.
قلنا فيما �سبق �إن الإ�سالم هو الدين العام الذي يوفق بني مطالب النف�س
واجل�سم توفي ًقا ال حمي�ص منه ملن �أراد �أن ي�ستقيم على اجلادة احلكيمة ،و�أثبتنا
ذلك بالأدلة القاطعة ،وقلنا �إن االنقطاع للعبادة لي�س من مقررات الإ�سالمَ « ،م ْن َت َب َّتل
�س ِم َّنا» و�إنه جاء ل�صالح الدين والدنيا م ًعا ﮋﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
َفل َْي َ
ﯢ ﯣﮊ [البقرة ]201/ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﮊ [النور .]55/و�أكدنا
بالأدلة الناطقة �أنه يح�ض على الك�سب والعمل ،ويردع عن اخلمول والك�سل،
أثريا على الأذهان من �أقوال فال�سفة هذا الزمان ،و�أن الأعمال يف
بعبارات �أ�شد ت� ً
نظره مرتبطة بنية الفاعل ومق�صده ،ف�إن ترك الإن�سان املحرمات كلها وكان مق�صده
أجورا .قال عليه ال�صالة
موزورا ،و�إن نوى �صا ًحلا ف�أخط أ� فيه كان مثابًا م� ً
الرياء عد مناف ًقا ً
وال�سالم �« :مَّإنَا ال ُ
أعمال بال ِّن َّي ِات» وقال علي  ما معناه« :من �أخذ الدنيا مبا فيها
و�أراد وجه اهلل ،فهو زاهد ،ومن ترك الدنيا وما فيها ومل يرد بها وجه اهلل ،فلي�س بزاهد».
قلنا كل هذا �أو ما يقرب منه يف ف�صولنا املتقدمة ،و�أقمنا عليه الداللة التي
ال تقبل النق�ض ،ونزيد هنا حتويل الأنظار �إىل �أحوال اجلمعية الإ�سالمية الأوىل؛
ف�إن �أفرادها مل يكونوا منق�سمني �إىل ق�سمني :ق�سم دنيوي و�آخر �أخروي ،بل يروي
لنا التاريخ �أنهم كانوا كلهم ي ًدا واحدة يف العمل للدين والدنيا م ًعا ،ف�إن �أبا بكر
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تاجرا ،ومل يبطل مهنته �إال حني تبو�أ عر�ش اخلالفة .وروى
وهو �أول امل�سلمني كان ً
الإمام �أحمد بن حنبل �أن �أ�صحاب ر�سول اهلل  كانوا َي ْت ُجرون يف الرب والبحر،
ويعملون يف نخيلهم ،ولقي �أبو قالبة � صدي ًقا له يف امل�سجد فقال لهَ « :ل ِئن �أراك
تطلب معا�شك خري من �أن �أراك يف زاوية امل�سجد» وكان عمر  يقول« :ما من
مو�ضع ي�أتيني املوت فيه �أحب �إ َّيل من موطن �أت�سوق فيه لأهلي �أبيع و�أ�شرتي»
ذلك لأن النبي  كان يحثهم على العمل للدنيا ،كما يحثهم على العمل
للأخرى ،فكان يقول« :اعمل لدنياك ك�أنك تعي�ش �أب ًدا واعمل لآخرتك ك�أنك
الرزقَ يف َخ َب َايا
متوت غ ًدا» ويقول« :احرثُوا ف�إ َِّن َ
احلرث ُم َباركٌ » ويقول« :اط ُلبوا ِّ
ال ِ
ع�شر ُة �أج َزا ٍء
أر�ض» ،ويقول« :ت�س َع ُة � َ
الر ِزق يف ال ِّتجار ِة» .ويقول« :العباد ُة ْ
أع�شا ِر ِّ
ت�سع ٌة منها يف طل َِب ا َحل ِ
الل».
هذه هي ن�صو�ص الديانة الإ�سالمية و�أحوال جمعيتها الأولية يف عدم
التفريق بني احلاجيات الدينية والدنيوية ،وهذا هو عني ال�سبب الذي حمى
امل�سلمني يف مبد�أ �أمرهم من االنق�سام �إىل حزب ديني وحزب دنيوي ،وهو الأمر
الذي يوجد التخالف بني نزغات الأمة وين�شئ التناق�ض يف �أغرا�ضها؛ فيتولد
رغما عن كل عوامل الت�أليف بينهم ،ومبرور الزمن
الت�ضاغن والتباغ�ض بني �آحادها ً
تالطما يف�ضي باجلمعية �إىل
ي�ستحيل الأمر �إىل حدوث تالطم بني هذين الق�سمنيً ،
الفو�ضى الفكرية ،ومتى ت�أ�صلت تلك الفو�ضى تفككت عرى اجلامعة الأ�سا�سية
التي تربط �أجزاء الأمة بع�ضهم ببع�ض ،و�أخذوا ي�شعرون ب�سريان الف�ساد على
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جمموعهم و�سوء منقلبهم يف م�ستقبلهم .ف�إذا انتهى حال الأمة �إىل هذه الدرجة
�أخذ الق�سمان :الديني والدنيوي ،يتبادالن �إلقاء امل�سئولية على بع�ضهما ،فين�سب
الدينيون ذلك الف�ساد الطارئ �إىل متادي الكافة يف �شهواتهم البهيمية ،ويعزوه
الدنيويون �إىل تق�صري �أ�ساتذة الدين عن الإر�شاد والق�صور عن قمع نزغات ذوي
الجة( )1الفارغة ،بينما تكون جراثيم الف�ساد �آخذة
الأهواء ،وي�ستمرون يف هذه املُ َّ
يف التف�شي واالنت�شار ،جارفة الأمة �أمامها �إىل مهاوي الدمار والبوار.
هذه هي حالة الأمة الإ�سالمية ،ف�إنها بعد �أن طر�أ عليها من احلوادث ما
ف�صم وحدتها الأوىل ،ف�أوقعتها فيما وقعت فيه الأمم ال�سابقة من الف�صل بني الدين
والدنيا وبني �أهلهما؛ �أخذ كل فريق ينابذ الآخر ويلقي ال َّت ِب َعة على عاتقه .ولعل
�شعورا ب�ضرورة ف�ضائل الإ�سالم لبناء ما تهدم من
جيلنا احلا�ضر هم �أكرث الأجيال ً
جمدنا ،و�أ�شدها تقري ًعا لعلمائنا يف تق�صريهم عن الإر�شاد والتعليم على ح�سب
مقت�ضيات الزمان احلا�ضر.
نعم �إننا لن�شعر بتهي�ؤ النفو�س �إىل انت�شاق ن�سمات الكماالت الإ�سالمية
املنع�شة لترب�أ مما تراكم عليها من جراح الف�ساد الأخالقي الذي قد عم وطم،
و�ساق الن�ش�أة احلديثة �إىل نقطة فقدت فيه الإح�سا�س �إال بالدنايا والأدنا�س .نعم
�إنا نرى بوادر ذلك ال�شعور الئحة� ،إال �أننا ن�ستميح من قرائنا احلرية لأجل �أن نقول
�إن ذلك ال�شعور مل ي�ستكمل �شرائطه ال�ضرورية .فك�أين بالنا�س يريدون �أن متطر
املالجة :التمادي يف اخل�صومة( .م).
(((
ّ
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ال�سماء عليهم هذه الف�ضائل الإ�سالمية فتغمر قا�صيهم ودانيهم وهم جال�سون
أ�سرتهم من�صرفون عن كل ما يقرب ذلك الأمل �أو يجعله ممك ًنا .بل ك�أين
على � َّ
خا�صا
بهم يرون �أن تلك الف�ضائل ال ميكن ت�أ ِّتيها �إال بوا�سطة رجال يلب�سون �شك ًال ًّ
كتبا خم�صو�صة يف العلوم.
من الألب�سة� ،أو يقر�أون ً
كال ف�إنا �إن ظننا ذلك فقد بخ�سنا بحقوق عقولنا ،وكنا كالك�ساىل يودون لو
يرزقوا بكل حاجياتهم وهم قعود يف دورهم املنزوية .كال� ،إن الف�ضائل الإ�سالمية
التي كان يفهمها الأعرابي اخللوي يف مدة ق�صرية ال َت ْع�سُ ر مطل ًقا على ن�ش�أة هذه
الأمة املتهذبة.
�أ�س�س الإ�سالم ال حتتاج لأجل �أن تنفذ �إىل العقول �إىل جدال �أو �إىل
متهيد ،بل هي قواعد �سهلة امل�أخذ وا�ضحة امل�سالك ،ت�شعر النف�س عند علمها بها
بطم�أنينة وراحة ال ُي�ستطاع التعبري عنها بوجه من الوجوه.
ف�إن كان الرجل عاملًا بحقائق الكون ،و�أراد �أن يف�سر �سر تلك الطم�أنينة التي
�سادت على نف�سه فا�ستقرت بعد ا�ضطرابها وهد�أت بعد ثورتها ،فما عليه �إال �أن
يتدبر يف �أ�سرار اخللق ويف تكاليف احلياة الب�شرية ويف النوامي�س الناطقة ال�سائدة
رغما عنه
على جمموع هذا الكون ب�أ�سره ويف الغر�ض الذي ي�سعى �إليه الإن�سان ً
لريى بعينيه عيانًا �أن تلك الأ�س�س الإ�سالمية على �سهولتها و�سرعة تعقل اجلاهل
لها ،هي امل ََح َّجة الوحيدة �إىل تو�صل الإن�سان �إىل �سعادة مادته ومعناه ،وراحة دنياه
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رغما عنه،
و�أخراه ،و�إنها هي نف�س املحجة التي ُخلق الإن�سان مطبو ًعا على َتل َُّم�سها ً
والتي يراها الآن علماء العامل على بعد منهم ،وي�سعون يف تذليل كل ال�صعوبات
للو�صل �إليها.
�إذا كان هذا �ش�أن �أ�س�س الإ�سالم من ال�سهولة ومتانة القواعد ،فلماذا
نتباكى على فقداننا تلك القواعد ،ون�شتكي من ق�صور املر�شدين عن �إبانتها مع
�أنها مب�سوطة ب�أ�صرح عبارة و�أرق �إ�شارة يف القر�آن ال�شريف ،ويف �سنة ر�سول اهلل ،
وما كتبه �سلفنا ال�صالح؟ هل يظن امل�سلمون �أن اهلل تعاىل مل ُينزل القر�آن �إال
ليفهمه رجال خم�صو�صون� ،أو ُلي ْقر�أ �سر ًدا وبدون تعقل على ر�ؤو�س القبور ويف
�أو�ساط الطرقات� ،أو ُليتلي ب�أحلان الغناء يف ليايل الأفراح بني لغط الرنجيالت
ودخان ال�سجارات؟ �أم هل يظنون �أن �أحاديث ر�سول اهلل  ال ي�صح �أن تتلى �إال
لق�ضاء احلوائج وح�صول الربكات يف املنازل؟ ليعلم امل�سلمون �أن كل هذه الأمور
تنايف الإ�سالم ،وت�ساعد على ا�ستجالب �سخط رب الإ�سالم.
�إن القر�آن وهو جمتمع زبد احلكمة ،و�أحاديث ر�سول اهلل وهي خال�صة
قوانني العمران مل ي�أمر اهلل بتدوينها يف الطُّ رو�س( )1ون�شرها بني �سائر طبقات الأمة
�إال ليتدبروا حكمها وي�أمتروا بها ،ف�إنها ِمالك ال�سعادتني و ِم�ساك احلياتني ،ويف تاريخ
امل�سلمني �أكرب حجة على قولنا هذا ،ها نحن �شعرنا باحلاجة �إىل كماالت الإ�سالم
ال�ص ُحف ,مفردها الطِّ ْر�س( .م).
((( الطُّ رو�سُّ :
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نف�سا �إال
فما بالنا قعود عن �أخذ حاجتنا منه كلٌّ على قدر ا�ستطاعته ﮋوال نكلف ً
و�سعهاﮊ [امل�ؤمنون.]62/
�أل�سنا الآن كالك�ساىل يرون الغذاء �أمام �أعينهم وهم على �شفا الهالك من
اجلوع فينتظرون ان�صباب الطعام �إىل �أفواههم بدون مد �أيديهم؟ �ألي�س من العار
ال�شائن �أن ن�صرف كل �أوقاتنا يف مطالعة روايات (�إميل زوال) و(بوال بورجيه)
مع �ضننا بجزء من ذلك الزمن على مطالعة ذلك الكتاب الذي جمع بني دفتيه
�أ�سرار هذا الوجود ب�أ�سره؟
�إنا ندعي التمدين والتنور ،ومنيل للت�شبه باملتمدينني يف اجلري وراء اكت�شاف
م�ساتري الكون ،ونرمي القاعدين منا باخلمول واملوت الفكري ،ونحني ر�ؤو�سنا
�إعجابًا بنظريات (�سبن�سر) يف العمران و(غمبتا) و(تري�س) يف ال�سيا�سة و(ريبو)
يف الفل�سفة ،حالة كوننا �صارفني النظر عن تدبر �أ�سرار ذلك الكتاب (القر�آن)
الذي لو �أفنى علماء العامل كله �أعمارهم يف تدبر بدائعه وحكمه ملا و�صلوا �إىل
الغاية منها .لعلنا نخجل من اال�شتغال بالأمور الدينية تقلي ًدا لغرينا خ�شية من
�أن نتهم بالق�صور العقلي� ،إن كان كذلك فهو تقليد �أعمى كان يغنينا عنه �إجالة
نظرنا قلي ًال يف كتابنا ال�سماوي لرنى �أن الإ�سالم لي�س بالدين الذي ي�أمر باالنزواء
واال�ستكانة �أو بالتع�صب مع االنغما�س يف املهانة �أو ب�إ�ضناء اجل�سم يف العبادة
مما هو مناف ملطالب املدنية احلا�ضرة وامل�ستقبلة ،بل هو الدين الذي ي�أمر بالكد
والعمل ،ويحبب للإن�سان ال�س�ؤود وعلو الهمم ،ويهديه �إىل الف�ضائل وال�شيم ،كل
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ذلك بحكم ال تقارن حكم الفال�سفة بها �إال كما يقارن نور امل�صباح بنور ال�شم�س
يف رابعة النهار ،فاملتكلم يف الإ�سالم واحلالة هذه ال يكون مرد ًدا لأفكار قامت
بتكذيبها ال�شواهد احلا�ضرة ،بل يكون ناط ًقا عن ل�سان احلكيم العليم بحكم ال
ي�أتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها بنظريات ت�صيح بالداللة عليها �أل�سنة
هذا الوجود ال�صامت ،بقواعد ال يعرتيها خلل وال َي ْع َتو ُِرها( )1زلل ،ب�أ�س�س عليها
يقوم العمران ،ومنها ي�شرف الإن�سان على جنان العرفان ،ب�أنوار تنفذ �إىل �صميم
�شم�سا ال يخبو �ضيا�ؤها وال تنطم�س لأال�ؤها ،تنري على املرء
الف�ؤاد ،فت�شرق فيه ً
حزون هذه احلياة الكدرة ،وتفك له عقدها الع�سرة ،تداوي جراح الأفئدة مما
�أ�صابها من �سهام احلوادث ،وت�ضمد قروحها من طعنات الكوارث ،وتطرد عن
النفو�س �شياطني �أوهامها ،وتطهرها من غا�شيات �أحالمها؛ َف َت ْ�س ُك ُن بعد ا�ضطرابها
وجتعلها تتجه �إىل �سعادتها من بابها ،ومتزق دونها كثيف حجابها؛ حتى جتعلها
�صاحلة لأن تطل على امللكوت الأعلى ،وتنال منه زبد العلم الأجلى.
�أال تنظر �إىل حالة العرب من اخل�شونة واجلهالة والهمجية قبل �إ�شراق
الإ�سالم عليهم ،ثم �إىل م�صريهم بعده؟ �إن الرجل منهم يف اجلاهلية كان يذهب
بابنته �إىل الفالة وهي على ذراعه فيحفر لها حفرة وهي تنظر �إليه ،وحتنو بف�ؤادها
عليه ،فال يجد يف نف�سه ف�ؤا ًدا يحنو عليها ،وكان يدفنها حية بيديه ،ثم يذهب �إىل
م�سرورا ك�أنه مل يفعل �إال ما ي�ستحق ح�سن ال�سمعة ،ويغ�سل عنه و�ضر
فرحا
�أهله ً
ً
((( يعتورها :ي�صيبها( .م).
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ال�شنعة ،تدبر بعي�شك �إىل هذه القلوب القا�سية والإح�سا�سات العاتية ،ثم انظر
�إليهم بعد اعتناقهم للإ�سالم .ترى ماذا؟ ترى رجا ًال نالوا من العواطف الكرمية
ما مل ينله رجل ُر ِّب َي يف مهد احلكمة وغُ ِّذ َي بلبان الرحمة ،ترى �أمثلة لل�شهامة
والف�ضيلة ،و�أ�ساطني لل�سجايا اجلليلة �أو الأخالق اجلميلة ،قاموا يعلمون فال�سفة
أنا�سا نورهم ي�سعى بني
الأخالق مبثالهم ومقالهم ق�صور ما دونوه يف �أ�سفارهم ،ترى � ً
ووقارا ،ويفوقون
�أيديهم ،وف�ضلهم يغمر قا�صيهم ودانيهمَ ،ي ْف�ضُ ُلون املالئكة تقوى ً
واقتدارا ،انظر �إىل عمر بن اخلطاب ،وهو الذي تعلم تاريخه يف
الأكا�سرة همة
ً
زمن اجلاهلية ،و�إىل ماذا �آل �أمره بعد �أن �أ�سلم بب�ضع وع�شرين �سنة� :آل �أمره
�إىل �إدراك حكمة و�سيا�سة وثبات� ،أع ّز بها الإ�سالم وامل�سلمني ،وحفظ بها قوام
ملكه العظيم ،مما يق�صر عنه �أكرب ملك تربى يف مهاد الت�شريع ،ويكبو دونه �أعظم
فيل�سوف ولد يف حجر احلكمة وال�سيا�سة ،وبلغ من رقة الف�ؤاد والتقوى درجة كان
ي�سمع الآية من كتاب اهلل فيغ�شى عليه منها �أو مير�ض لأجلها �أيا ًما عديدة .فك�أن
املتبني عناه بهذا البيت:
��ن َي َد ْي ِه
ق ََ�سا َفالأُ ْ�س ُد َت ْف َز ُع ِم ْ

وبا
َو َر َّق َف َن ْح ُن َن��فْ�� َز ُع أ�َنْ َي ُذ َ

من �أين ح�صل له هذا ومباذا ناله؟ هل در�س الأخالق يف مدار�سها الكلية� ،أو
علم العمران يف جمامعها العلمية� ،أو ال�سيا�سة يف معاهدها الربملانية� ،أو الت�شريع
يف املدار�س احلقوقية؟ كال ،ال �شيء من ذلك ،لكنه كان يتلو القر�آن و�أحاديث
يتع�سر عليه منهما.
النبي  ويتدبر فيهما ،وي�س�أل غريه فيما كان َّ
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هذا رجل واحد قد �ضربناه لك مث ًال لرتى بعينيك �سلطة الدين الإ�سالمي
يف �إحالة الطباع ،و�سرعة ت�أثريه يف تغيري اجتاه النزعات ،ويف تنوير �أذهان �أبنائه
ومتبعيه ،فما بالنا ننبذ هذه الكنوز وراء ظهورنا ،ونظل نت�ساءل عن حكمة نتعلمها
�أو �أخالق نت�صف بها ،ونقتنع بعد �إخفاق امل�سعى ب�أن نلقي َت ِب َعة ف�سادنا على غرينا
ونَ ْه ِدر ب�شقا�شق( )1ت�سيء حالنا ،وتقبح م�آلنا ،تاركني حكم اهلل تعاىل و�سنن ر�سوله
مق�صورة على الق�صور واملدافن ،يتلوها رجال ال َخالق لهم( )2من العلم؟ هكذا
نفعل كلنا الآن ،واهلل �شهيد علينا حيث يقول :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ .
ﭖ ﭗ ﭘﮊ [احلجر.]92-91/
خال�صة القول �أن دواء امل�سلمني الوحيد هو �أن يفهموا معنى الإ�سالم،
ويدركوا �أن غر�ضه الأول وهو ترقية حالتي الإن�سان املادية والأدبية م ًعا؛ الرتباطهما
كليا ،لأجل �أن ت�ستطيع النف�س �أن تعرج �إىل ما �أُ ِع َّد لها من مقاوم
ببع�ضهما ارتباطًا ًّ
عروجا �سري ًعا� .أن يفقهوا �أن لفظة عبادة يف الإ�سالم ال تعني فقط العبادة
العالء ً
اجل�سمية من ركوع و�سجود ،بل �إن كل ما يفعله الإن�سان مري ًدا به � ًأمرا ينبني عليه
�إ�صالح لذاته �أو لأ�سرته �أو جلمعيته �أو لبني نوعه �أو للكائنات كلها هو يف نظر
الإ�سالم من �أح�سن �أنواع العبادة ،و�أ�شرف �أ�شكال الطاعة هلل ّ � « :إن امل ُْ�ؤ ِم َن
«وال�شا ُة � ْإن َر ِح ْم َت َها
ليُ�ؤْ َج ُر يف كلِّ َ�شي ٍء ح َّتى يف ال ُّل ْق َم ِة َي ْر َف ُع َها �إِىل فيِ ِّ ْام َر�أَ ِت ِه»َّ ،
َي ْر َح ْم َك اهلل» حديثان �شريفان .و�أن يدركوا �أن الإ�سالم ال يعار�ض التقدم يف
((( نَ ْه ِدر ب�شقا�شقُ :نكرث من ُخطَ ب ,و�شقا�شق مفردها ِ�ش ْق ِ�شقة( .م).
((( ال خالق لهم :الحظَّ لهم وال ن�صيب( .م).
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ال�صناعات واالكت�شافات ،بل يحث عليها ويندب �إليها ،وي�ؤاخذ املتقاع�سني عن
جماراة غريهم فيها ،هذه الأ�س�س الإ�سالمية تنطق بت�أييدها مئات من الآيات
القر�آنية ،و�ألوف من الأحاديث النبوية ،و�أحوال اجلمعية الإ�سالمية الأولية ،حتى
�إن املر�شد املُ َت َن ِّور لي�ستطيع �أن ينق�شها يف مخَ ِ يلَة تلميذه يف در�س واحد.
هذا هو دواء امل�سلمني ،ولكن دون و�صوله للعامة املحرومني من املطالعة
واالطالع عقبات ال يزحزحها عن موا�ضعها �إال كرور الزمان عليها ،وح�صول
منا�سبات م�ساعدة لن�شرها.
أكف الرجاء �إىل اهلل  -جلَّ وع َّز � -أن يهدينا �إىل
و�إ َّنا نختتم مقالنا هذا برفع � ِّ
�صراطه امل�ستقيم ،ومنهاجه القومي ،و�أن يوفقنا لل�سري على َه ْدي ر�سوله الكرمي ،و�أن
يح�سن خوامتنا �أجمعني� ،آمني .و�صلى اهلل على �سيدنا حممد عبده ور�سوله ،وعلى
�آله و�صحبه ومتبعيه و�سل ِّـم ت�سليمًا كثريًا.

الأ�صول التي دعا �إليها الإ�سالم

ر�أينا �أن نلحق بهذا الكتاب بح ًثا كتبناه بعد و�ضعه بنحو ع�شر �سنني؛ ملا
فيه من بيان لأ�صول الإ�سالم حتت نور العلم الع�صري ،وهو بحث له مو�ضعه من
هذا الكتاب؛ ف�إليك:
الإ�سالم هو الدين الذي جاء به خامت النبيني ،حممد بن عبد اهلل ،النبي
ال�شبه ،و�أبعدها عن
العربي  ،وهو من �أ�شهر الأديان ،و�أكربها �ش�أنًا ،و�أقواها على ُّ
ال�شكوك.
�أُوحي هذا الدين يف القرن ال�سابع امليالدي� ،أي يف ع�صر كان فيه العقل
الإن�ساين قد بلغ ر�شده ،وا�ستعدت فيه النفو�س لقبول وحي يوفق بني الدين
والدنيا ،وي�ؤاخي بني العاجلة والآجلة ،ويطلق للعقول حريتها الفطرية ال�ستجالء
غوام�ض الوجود ،وا�ستطالع خافيات النوامي�س العاملة فيه.
مما مييز الإ�سالم عن �سواه من الأديان التي تقدمته ،ت�صريح كتابه ب�أنه دين
عام ،قال تعاىل :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [�سب�أ]28 /
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وقد كَا َت َب النبي  ملوك املمالك املعروفة لذلك العهد؛ يدعوهم �إىل الإ�سالم
با�سم هذا الن�ص القر�آين:
هل كان بالأمم حاجة �إىل دين جديد؟

�إن جميء الإ�سالم للنا�س كافة ولي�س للعرب خا�صة ي�ستدعي �أن يكون
جلميع �أمم الأر�ض حاجة �إىل دين جديد ،فكيف كان حال تلك الأمم يف عهد
البعثة املحمدية؟ وماذا كان مبلغ تلك احلاجة منها �إىل الدين �أو �إىل �أي حادث
اجتماعي جلل؟
يجمل بنا �أن نورد ذلك عن ل�سان �أحد الأجانب عن الدين من ّبحاثي
الإفرجن ،ف�إنه �أدنى لأن ال ُنتهم بتحيز ،و�أن ال نو�صم مبغاالة .فقد كتب البحاثة
الفا�ضل امل�سيو (جون البوم) الفرن�سي يف مقدمة الفهر�س الذي و�ضعه للقر�آن
الكرمي  -املرتجم �إىل اللغة الفرن�سية  -بح ًثا يف هذا املو�ضوع ،نراه �أجمع ما كتب
يف هذا الباب ،ونحن موردوه هنا عنه .قال:
«لأجل �أن يفهم الإن�سان متام الفهم مرمى دعوة من الدعوات يلزمه �أو ًال
الإملام بحال الداعي يف ذاته ،ولأجل �أن يقدر قدر دعوته ،يجب عليه �أن يدر�س
اجلهة الب�شرية التي وجه همته للت�أثري عليها ،هذا هو الغر�ض من هذه النبذة
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للم�شرع العربي م�ؤ�س�س ما ميكن ت�سميته باجلامعة
الوجيزة التي خ�ص�صناها
ِّ
الإ�سالمية».
«حوايل ميالد حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف القرن ال�ساد�س امليالدي
كان جو العامل ملب ًدا بغيوم اال�ضطرابات والفنت فكان �شعب (الوزيغو) الآريني
يف �إ�سبانيا وفرن�سا اجلنوبية ي�صاولون امللك (كلوفي�س) و�أوالده الكاثوليكيني،
فكانوا من �أجل ذلك يطلبون م�ساعدة �إمرباطور مملكة الرومان ال�شرقية املدعو
تخل�صا من �سلطة
(جو�ستينيان) ،ثم �أجربوا �إىل الدخول معه يف حرب جديدةً ،
القواد الذين جا�ؤوهم بتلك امل�ساعدة ،فقد كانوا يزعمون �أن لهم حق الفاحتني ال
جمرد والء امل�ساعدين املحامني».
«�أما يف فرن�سا نف�سها فكان �أوالد (كلوفي�س) هذا متغادرين مت�سافكني،
وكانت احلروب التي �شبت نريانها بني امللكة الوزيغوتية (برنهو) ،وامللكة الفرنكية
(فرييديجوند) ،تهيئ للتاريخ �أ�شد ال�صحائف �إثارة للأ�سى والكمد».
«�أما يف �إجنلرتة فكان (الأجنلو) ينازعون (ال�سك�سونيني) الأر�ض التي
احتلوها وا�ستعبدوا فيها ذرية (كيمري�س) ،وهم �أقدم املغريين على تلك اجلزيرة
علما و�صناعة وقوة – وهي التي كانت
التي تتطلع اليوم للوقوف يف مقدمة الأمم ً
يف ذلك الوقت جما ًال للقوة الوح�شية ال�سائدة يف تلك الغياهب احلالكة».
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«�أما يف �إيطاليا فكان ا�سم (الرومان) وهو ذلك اال�سم ال�شامخ قد فقد خطورته
القدمية ،وكانت رومة وهي ال�شظية الأخرية �أو ر�أ�س ذلك التمثال الكبري املته�شم
(يعني مملكة الرومان) يف حالة متلملها من ا�ستحالة �أمرها �إىل مركز ديني ب�سيط،
دينيا
ترجت وت�ضطر كلما �أمل بها طائف من ذكرى عظمتها القدمية �أيام كانت مرك ًزا ًّ
أ�صليا ،فكانت تهيئ نف�سها لأن تكون مرك ًزا للبابوية ،وهي تلك ال�سلطة الزمنية
� ًّ
كما اقت�ضت �سيا�سة (�شارملاين) �أن يجعلها كذلك بعد قرنني من الزمان ،ولكنها
بعد ذلك مل ي�سعها حمل نري (الهريولني) (واال�سرتوغوتيني) ،و�إمرباطرة اململكة
الرومانية ،و(اللومبارديني) الذين تداولوا ال�سلطة عليها تداو ًال».
«�أما مملكة اليونان التي كانت قد ن�سيت جمدها القدمي ،فكانت تابعة ململكة
الرومان ال�شرقية ،مثلها منها كمثل الزينة ذات ال�ضو�ضاء ،وكان �شرق �أوروبا مقل ًقا
جنوبها من �أول م�صاب نهر (الران) من جهة الغرب لغاية م�صاب نهر (الدانوب)
من جهة ال�شرق ،فكان (الإ�سكندينافيون) و(النورفيجيون) و(الدانيماركيون)
يتزاحمون يف الطريق الذي �سلكه (اجلوتيون) و(الهونيون) الذين احتلوا (تراقيا)
و(مقدونيا) و(لومبارديا) و(�إيطاليا)� ،سواء بالقوة �أو باخلديعة».
«يف ذلك الوقت بد�أ ظهور الأتراك من �أعماق �آ�سيا ال�صغرى وهي تلك
الأمة التي ق�صرت فيما بعد مملكة اليونان على �أ�سوار الق�سطنطينية».
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«الت�صوير البديع الذي جادت به قريحة امل�سيو (رينان) لبيان مركز
الإمرباطورية الرومانية يف القرن الأول من التاريخ امل�سيحي ،ال عالقة له البتة
بالت�صوير املمكن عمله لتجلية حال �أوروبا يف القرن ال�ساد�س :تلك كانت مفا�سد
قي�صرية خمتمرة� ،أما هذه فوح�شية حربية تلعب بالأرواح وتتمرغ يف الأوحال»(((.
«�أما �آ�سيا فلم تكن �أهد�أ با ًال من �أوروبا يف �شيء؛ فمملكة (تيبت) و(الهند)
التي اقتب�ست منها الأمم ال�سائدة يف �أوروبا الآن قرائحها و�أفكارها العامة ولغاتها،
ال�سيا�سة والفل�سفية .وباالخت�صار �أغرب امل�سائل االجتماعية ،كانت هذه املمالك
كلها متمزقة الأح�شاء باحلروب الداخلية واخلارجية املت�ضاعفة باملنازعات الدينية».
«�أما ال�سفح ال�شمايل من اله�ضبة الآ�سيوية العالية التي هي يف حوزة
الرو�سيا الآن ،فكانت غري معروفة على الإطالق� ،أما مملكة الفر�س التي كانت
خ�صو�صا من لدن غارة الإ�سكندر املقدوين،
�أحوالها مرتبطة ب�أحوال العرب
ً
فكانت م�شتبكة يف حروب مع اليونان الرومانيني يف الق�سطنطينية الذين كانوا
�أ�صحاب ال�سلطة على �آ�سيا الغربية».
«�أما يف �إفريقيا فكان ه�ؤالء اليونان الرومانيون �أنف�سهم  -وهم �أخالط من
ع�ساكر وجتار وحكام جمموعون من �آفاق خمتلطة  -دائبني على امت�صا�ص دم
القطر امل�صري ،وعاملني على جعل م�صر العلمية ذات املجد القدمي ،كاجلثة
((( كتاب الأنبياء الف�صل ال�سابع ع�شر.
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أي�ضا يف الأقاليم اخل�صبة وقتئذ،
امل�صربة عدمية احل�س واحلراك ،وكان هذا �ش�أنهم � ً
الواقعة يف اجلهات ال�شمالية من �إفريقيا التي انتزعوها من �أيدي (الفنداليني)».
«واخلال�صة كان جو العامل الأر�ضي متلب ًدا ب�سحب اال�ضطرابات الوح�شية
يف كل جهة ،وكان اعتماد النا�س على و�سائل ال�شر �أكرث من اعتمادهم على
و�سائل اخلري ،وكان �أجمع الر�ؤ�ساء للثقة والطاعة �أ�شدهم �صيحة يف �إ�صالء نريان
أثريا حا ًّدا،
احلروب واملعارك ،ومل يكن ي�أخذ بعواطف القلوب وال ي�ؤثر عليها ت� ً
وقتيا �إال �شيء واحد وهو الغنيمة و�سلب الأمم وال�شعوب واملدائن
و�إن كان ًّ
والأعيان ورجال احلروب وفقراء احلراثني وب�سطاء املت�سولني .ولوال �شعاع �ضئيل
من احلكمة كان يت�ألق يف بع�ض �صوامع الكهنة ،وبع�ض اجلراثيم الفل�سفية التي
كانت مبعزل عن �أعا�صري تلك امل�شاغب ،وانتقلت من ُروح �إىل ُروح �أخرى بوا�سطة
بع�ض �أ�صحاب اجل�سارة من ر�سل الرقي يف امل�ستقبل ،لكانت الرببرية �أ�سرعت يف
خطاها ،مقودة بغطر�سة زعماء البهيمية ،وا�ستحالت �إىل وح�شية حم�ضة».
«ومع هذا كله كان هناك ركن من �أركان الأر�ض مل ت�صبه لفحة من هذه
احلركة ،ولكن مل يكن حلكمة �أهله ورجاحة عقولهم ،بل ب�سبب موقعهم اجلغرايف
البعيد عن م�ضطرب الأمم التي كان يقال �إنها متمدينة ،ذلك الركن هو �شبه
جزيرة العرب التي ما كانت ت�سمع انفجار �أعا�صري تلك الفنت الهائلة يف �أوروبا
�إال عن بعد ،وما كان ي�صلها ذلك اللغط �إال يف غاية ال�ضعف وال�ضئولة ،وكانت
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جتهل وجود الهند وال�صني ،ومل تك تتعدى عالقاتها مع �آ�سيا حدود بالد الفر�س،
ومل ُتعرف لديها الفر�س �إال بوا�سطة �أخبار االنت�صارات �أو الهزائم التي كان من
ورائها رد بع�ض الوديان الغربية القريبة من رو�سيا �إىل تبعية �إمرباطرة الق�سطنطينية
تبعية ا�سمية� ،أو رفع نري تلك بالتبعية اال�سمية عنها ،على �أن ذلك الوادي الأخري
جدا لأن �أبناءها كانوا يذهبون �إليه للتجارة ،وكان لها فيه
كان يهم بالد العرب ًّ
�أبناء ا�ستعمروا ال�شاطئ الغربي من نهر الفرات ،و�صعدوا روي ًدا روي ًدا �إىل بحر
قزوين ،ومما ي�شبه امل�ساتري الدينية �أنها بقيت منف�صلة عن القطر امل�صري الذي
�أغار على جنوبه العرب الرعاة ،ومل ينجلوا عنه متا ًما �إال بعد �أن اجنلى عنه بع�ض
�إخوانهم املت�أخرين وهم الإ�سرائيليون حتت قيادة مو�سى (عليه ال�سالم) حينما
ا�سرتد امل�صريون ال�سلطة وعاملوهم معاملة البهائم».
«�أما اململكة الوحيدة التي كان بينها وبني العرب �صلة وعالقة ،فهي بالد
احلب�شة� ،أما اجلهة ال�شمالية من �إفريقيا التي �أغاروا عليها مرتني ،والتي كانت
بجانبهم نقطة النزاع بني الرومانيني والقرطاجيني وبني يونان الق�سطنطينية
والفنداليني ،فكانوا ال يحلمون بوجودها».
ثم قال :قال امل�سيو (كو�سان دوبر �سوفال) يف كتابه تاريخ العرب:
«�إن املتح�ضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خا�ضعني للفار�سيني� ،أما
أحرارا ال �سلطة عليهم ،وكان عرب �سورية دائنني
ُّ
املتبدون منهم فكانوا يف احلقيقة � ً

176

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

176

للرومان� .أما قبائل بالد العرب الو�سطى واحلجاز الذين �ساد عليهم التبابعة  -وهم
ملوك بني حمري � -سيادة وقتية ،فكانت تعترب �أنها حتت �سيادة ملوك الفر�س،
ولكنها يف احلقيقة كانت متمتعة باال�ستقالل التام الذي ال غبار عليه».
ثم قال (جول ال بوم)« :ومل يكن العرب �أح�سن ا�ستعدا ًدا من غريهم
لقبول �أي دين من الأديان ،قال امل�سيو (دوزى) يف كتابه تاريخ «عرب �إ�سبانيا»:
كان يوجد على عهد حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف بالد العرب ثالث
ديانات :املو�سوية والعي�سوية والوثنية ،فكان اليهود من بني �أتباع هذه الأديان �أ�شد
النا�س ً
مت�سكا بدينهم ،و�أكرثهم حق ًدا على خمالفي ملتهم ،نعم يندر �أن ت�صادف
ا�ضطهادات دينية يف تاريخ العرب الأقدمني ،ولكن ما وجد فمن�سرب �إىل اليهود
وحدهم� .أما الن�صرانية فلم يكن لها �أتباع كثريون ،وكان املتمذهبون بها ال يعرفونها
�إال معرفة �سطحية ...وكانت هذه الديانة حتتوي على كثري من اخلوارق والأ�سرار
بحيث يعز �أن ت�سود على �شعب ح�سي كثري اال�ستهزاء� .أما الوثنيون الذين كانوا
هم ال�سواد الأعظم من الأمة الذين كان لكل قبيلة بل �أ�سرة منهم �آلهة خا�صة،
والذين كانوا ي�صدقون بوجود اهلل تعاىل ،ويعتربون تلك الآلهة �شفعاءهم لديه،
فقد كانوا يحرتمون كهانهم و�أ�صنامهم بع�ض االحرتام .ولكنهم مع ذلك كانوا
يقتلون الكهان متى مل يتحقق �إخبارهم باملغيبات� ،أو لو عولوا على ف�ضحهم
عند الأ�صنام �إن قربوا لها ظبية بعد �أن نذروا لها نعجة ،وكان من العرب من كان
وخ�صو�صا ال�شم�س ،فكنانة كانت تدين للقمر وللدبران ،وبنو خلم
يعبد الكواكب
ً
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وجرهم كانوا ي�سجدون للم�شرتى ،وكان الأطفال من بني عقد يدينون لعطارد،
لل�ش ْعرى اليمانية ،وكان
وبنو طي يدعون �سهيالً ،وكان بنو قي�س عيالن يتوجهون ِّ
علمهم مبا وراء الطبيعة على ن�سبة �أفكارهم الدينية .قال (كو�سان دوبر �سوفال)
يف كتابه «تاريخ العرب» :كان منهم من يعتقد بفناء الإن�سان �إذا خلعته املنون من
هذا العامل ،ومنهم من كان يعتقد بالن�شور يف حياة بعد هذه احلياة .فكان ه�ؤالء
الأخريون �إذا مات �أحد �أقربائهم يذبحون على قربه ناقة �أو يربطونها ،ثم يدعونها
الروح ملا تنف�صل من اجل�سد تت�شكل بهيئة طري ي�سمونه
متوت جو ًعا ،معتقدين �أن ُّ
الهامة �أو ال�صدى ،وهي نوع من البوم ال تربح تطري بجانب قرب امليت نائحة �ساجعة
ت�أتيه ب�أخبار �أوالده ،ف�إذا كان الفقيد قتي ًال ت�صيح �صداه قائلة «ا�سقوين» ،وال تزال
تردد هذه اللفظة حتى ينتقم له �أهله من قاتله ب�سفك دمه».
قال امل�سيو ال بوم بعد �إيراده هاتني اجلملتني عن الأ�ستاذين ال�سابقني:
«وكانت طباع العرب و�أخالقهم ال تدل الناظر �إليها �إال على �أنهم �شعب مل
يكادوا يجوزون العقبة الأوىل من عقبات االجتماع ،لو مل تكن الأ�سرة عندهم
عظيما بحفظ �سل�سلة
بل القبيلة � ً
أي�ضا  -وهي نقطة تلفت النظر – تهتم اهتما ًما ً
و�سعة لغتهم
ن�سبها ،ولو مل يكن – وهو �أمر �أغرب من �سابقه – �إدراكهم للقوانني َ
داعيا �إىل االلتفات بنوع �أخ�ص» .ثم قال مبا�شرة« :قال امل�ؤلف
من جهة �أخرى ً
املحقق الذي اقتب�سنا منه �أكرث هذه التف�صيالت املتقطعة :كان الغرب مغرمني
ب�شرب الراح».
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«ويوجد من ال�شعر ما يدل على �أنهم كانوا يفرحون ويعجبون به وبلعب
املي�سر ،وكان من عوائدهم �أن الرجل له �أن يتزوج من الن�ساء بقدر ما ت�سمح
له به و�سائله املعي�شية ،وكان له �أن يطلقهن متى �شاء هواه ،وكانت الأرملة تعترب
من �ضمن مرياث زوجها ،ومن هنا ن�ش�أت تلك االرتباطات الزوجية بني �أوالد
زواجا ممقو ًتا ،وكان هنالك
الزوج ون�ساء الأب ،وقد حرم ذلك الإ�سالم وعده ً
عادة �أفظع من كل ما مر و�أ�شد معار�ضة للطبيعة ،وهي و�أد الأهل لبناتهم�( .أي
دفنهم �أحياء).
(هذا كله ال ي�شري �إىل �أن العرب مل يكن فيهم �أي جرثومة خلقية �صاحلة
جما وميار�سون فعائل الكرم
حبا ًّ
ميكن تقويتها وتهذيبها ،فقد كانوا يحبون احلرية ًّ
وبذل ال ِق َرى(((.
«الأفراد الذين كانوا تابعني لأمم �أرقى من الأمة العربية والذين كانوا
جدا ،وال يظهر �أنهم
مبعرثين هنا وهناك من جزيرة العرب ،كانوا قليلي العدد ًّ
كلفوا �أنف�سهم بوظيفة الدعوة �إىل مللهم ،فاليهود الذين كانوا مت�شبعني بالأثرة
ال�شعبية على مثال ال�صينيني واليابانيني وامل�صريني ال يرى منهم لليوم خا�صية
الت�أثري على غريهم �إال باخل�ضوع لقوانني الأمة التي ي�شتغلون حتت ظل حمايتها
بالأمور املالية ،ولئن �شوهد �أنهم �أدخلوا �إىل ملتهم بع�ض العرب فلم يكن ذلك
((( ال ِق َرى :ما ُي َّقدم لل�ضيف( .م).
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�إال نتيجة ب�سيطة ال�شرتاكهم يف الأ�ساطري التاريخية ،وهو ا�شرتاك يدل على
قرابة قريبة بني الأمتني ،تلك القرابة ي�ستدل عليها بت�ساويهم يف حب الك�سب
وت�آزيهم((( يف اال�ستعداد لعدم الأنفة من �سلوك �أي طريق من احليل واملكر لنيل
ك�سب �أو حطام ،وال ينتظر �أن يكون من نتيجة االجتماع بهذه االعتبارات �أدنى
ترقٍّ �أدبي� ،أما امل�سيحيون فكانوا يفدون �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل بالد العرب هربًا من
اال�ضطهادات الدينية التي كانت يف مملكة الرومانيني ،ولكن مل يكن يف حالهم
نور ي�ستلفت الب�صر ت�ألقه ،ويف حالة م�سيحي احلب�شة اليوم منوذج لذلك ،ف�إنه ال
ميكن �أن يتحلى الإن�سان مبدركات العقائد ال�سامية من دين مبجرد الت�سليم بن�ص
تلك العقائد».
«يف عهد هذه الأحوال احلالكة ،ويف و�سط هذا اجليل ال�شديد الوط�أة ولد
حممد بن عبد اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف � 29أغ�سط�س �سنة  .»570انتهى.
من هذا البيان يرى القارئ �أن العامل الإن�ساين كان بحاجة �إىل حادث
جلل يزعج النا�س عما كانوا فيه ،وي�ضطرهم �إىل النظر والتفكري يف �أمر اخلروج من
امل�أزق الذي تورطوا به ،وهلل يف خلقه �سنن ال تتبدل وال تتحول ،فال يتقادم العهد
على دين ،ويجمد منه النا�س على �شكل مينع ترقيهم حتى يبعث �إليهم ما يلفتهم
رث من تقاليدهم ،وف�سد من �أحوالهم،
�إىل النظر ،وينبههم �إىل العرب؛ ليجددوا ما َّ
((( ت�آزيهم :تقاربهم( .م).
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وقد جاء الإ�سالم ف�أحدث هذه النتيجة املطلوبة مبا �أقام من الدول ،و�أ�سقط من
وهدم من التقاليد ،وناهيك به من انقالب زعزع
املمالك ،و� َّأ�صل من الأ�صولَّ ،
�أركان دولتي الرومان والفر�س ،وهما دولتا العامل �إذ ذاك يف �أعظم قارتيه �آ�سيا
و�أوروبا ،وقد ا�ستتبع تزعزع �أركانهما �ضع ًفا �سرى يف جمموع تقاليدهما الر َّثة،
فتخل�صت �أمم من نري ا�ستبدادهما ،وتهي�أ ما بقي منها للدخول يف �أدوار جديدة من
احلياة ،وتال ذلك كله ما تراه اليوم من النه�ضة امل�ستمرة يف عاملي العلم والعمل.
ما هي الأ�صول اجلديدة التي حملها الإ�سالم للأمم ،وتغلب بها على جميع
الأ�صول املوجودة لذلك العهد؟ الأ�صول العلمية واالعتقادية تتنازع احلياة كما
تتنازعها الأمم ،فيغلب الأكمل منها ما عداه ،ويبيده وي�ستويل على العقول
والأرواح دونه ،وال يزال �سائ ًدا حتى ي�أتي ما هو �أكمل منه؛ فيتغلب عليه كما
جرا .هذه �سنة اهلل يف الأمم من يوم وجودها �إىل
تغلب هو على ما �سبقه ،وهلم ًّ
اليوم.
نعم قد يتغلب الباطل على احلق �أحيانًا ،ولكنه ال يتغلب عليه �إال �إذا كان
�ضررا من
احلق قد �ألب�س لبو�س ،الباطل و�صار مبا ِ�شيب به من الأ�ضاليل �أ�شد ً
الباطل نف�سه� .أما ما دام احلق بديباجته اخلا�صة به مل ت�شبه �شوائب الأ�ضاليل،
فال �سبيل لأي باطل عليه مهما كان حوله وبط�شه.
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ف�إذا قلنا جاء الإ�سالم فتغلب ب�أ�صوله على جميع الأ�صول التي كانت
قائمة على عهده ،فمعنى ذلك �أن �أ�صوله كانت �أكمل من تلك الأ�صول القدمية،
و�أ�صلح للأمم منها.
كانت يف العامل مدنيات قائمة قبل جميء الإ�سالم ،وعلى عهده� ,أجملها
و�أكملها كانت املدنية الرومانية ،ناهيك �أنها تغلبت بها على دول الأر�ض ،فلم تبق
فيها �أمة تنازعها ال�سلطان �إال دولة الفر�س يف �آ�سيا ،وقد يتلو النا�س تاريخ الرومان
أكرب جهلة
فريون حروبًا ت�شب وملوكًا تتوىل ،وقوانني ت�سن ،و�أ�صو ًال تدعم ،ورمبا � َ
نظرا غري
امل�ؤرخني هذا الأمرّ ،
وعدوه مما ي�صل �إىل حد اخلوارق ،ولكن لأهل العلم ً
نظر اجلاهلني ،ف�إن تلك املدنية الرومانية على ما ولدت من الأ�صول والقوانني،
وم�صرت من الأم�صار ،و�أقامت من الآثار ،كانت مطبوعة بطابع الوح�شية ،وكانت
ّ
يف �أكمل �أدوارها بحاجة �إىل التعديل والتقومي ،بل �إىل قارعة �سماوية حتل بها،
فتقلبها ر� ًأ�سا على عقب.
جاء يف دائرة معارف الرو�س ما ترجمته:
«ماذا كانت نظامات الرومان على وجه الإجمال كانت عني الوح�شية
والق�سوة مرتبة يف �صور قوانني� .أما من جهة ف�ضائل روما مثل ال�شجاعة واملكر
والتب�صر والنظام والإخال�ص املطلق للجماعة ،فهي بعينها ف�ضائل قطاع الطرق
والل�صو�ص� ،أما وطنيتها فكانت الب�سة لبو�س الوح�شية ،فكان ال يرى فيها �إال
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�شر ًها مفرطًا ،وحق ًدا على الأجنبي ،و�ضيا ًعا لعاطفة ال�شفقة الإن�سانية� .أما العظمة
يف روما والف�ضيلة فيها فكانت عبارة عن �أعمال ال�سوط وال�سيف يف العامل،
واحلكم على �أ�سرى احلروب بالتعذيب �أو بالأ�سر ،وعلى الأطفال وال�شيوخ بجر
عربات الن�صر» .انتهى.
نقول �إذا كان هذا �ش�أن الرومان يف نظر العلم ف�ش�أن الفر�س ال يحتاج لبيان،
فقد كانت الق�سوة واال�ستبداد احلكومي وت�أله الأكا�سرة وغطر�سة القادة فوق ما
يت�صوره العقل .ف�إن كان الإ�سالم قد تغلب على الرومانيني والفار�سيني ف�إنه مل
يغلبهم بقوة �سالحه ونظام جنوده ،لأن ال�سالح والنظامات احلربية كانت من
خ�صو�صيات تلك الأمم ،ولكنه غلبهم ب�سالمة �أ�صوله ،و�أ�صالة تعاليمه .فماذا
كانت تلك الأ�صول القدمية ،وما هي هاتيك الأ�صول الإ�سالمية ،وكيف تغلبت
الثانية على الأوىل ،وانتهى الأمر ب�أن قادت العقول والأرواح م ًعا؟
الأ�صل الإ�سالمي الأول :التخلي�ص بني الإن�سان وخالقه

كان الرجل من �أهل امللل ال�سابقة حتت و�صاية الكهنة حتى يف خطرات
نف�سه وهواج�سها ،فلم يكن ليربم � ًأمرا �أو لينق�ضه يف �ش�ؤونه اخلا�صة �أو العامة
�إال ب�إقرار رجال الدين عليه .ولو وقف الأمر عند هذا احلد لكان احلال �أ�شبه
بتغلب طائفة على �أخرى يف الأمور احليوية ،ولكن الأمر املزعج �أنهم ف�صلوا ما بني
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الإن�سان ومبدعه ،و�أقاموا �أنف�سهم و�سطاء بينهما ،فما كفى الرجل �أنه ال ي�ستطيع
�أن يبيع �أو يرهن �أو يتعاقد �أو ميوت �إال بح�ضور �أحدهم ،حتى حرموه �أن يدعو ربه
�أو يتوب �إليه من ذنبه �إال بو�ساطتهم؛ فكان الرجل �إذا �أراد الزلفى من اهلل ر�شاهم
وملأ �أيديهم بال ُّن َ�ضار((( ،في�ؤذن له �أن يت�صل من مواله ب�سبب ،و�إن �ضن عليهم،
وقب�ض يده عنهم� ،أق�صوه عن تلك احل�ضرة ،و�أوهموه �أنهم حب�سوا عنه رحمة ربه.
مبثل هذه الإيهامات تغلب رجال الدين على عقول الأمم؛ ف�أ�صبحت يف
�أيديهم كالطفل يف يد �أمه ،وناهيك مبا ي�ستتبع هذه العبودية من وقوف حركة
الأفكار ،ون�ضوب معني العقول وتعطيل حياة ال�شعور ،فال جرم عا�شت الأمم
دهورا طويلة وهي يف حالة جمود �شامل حتت �آ�صار هذه الو�صاية الثقيلة ،حتى
ً
جاء الإ�سالم بهذا الأ�صل الأول ،وهو التخلي�ص بني الإن�سان وخالقه ،فقرر �أن
اهلل قريب من عباده ،ي�سمعهم �إن نادوه ،وي�ستجيب لهم �إن دعوه .فقال تعاىل:
ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﮊ [البقرة ]186 /بل قرر الإ�سالم �أن اهلل �أقرب الأ�شياء �إىل عباده،
فقال تعاىل :ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [ق.]16 /
ومل ي�شرتط يف قبول عبادتهم �أن ير�أ�سها �شخ�ص من طائفة تنحل نف�سها
�صفة التو�سط بني النا�س وخالقهم ،فلكل �إن�سان �أن ي�ؤدي �صالته ون�سكه بنف�سه،
((( ال ُّن�ضار :الذهب والف�ضة( .م).

184

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

184

�أما ال�صلوات اجلامعة ك�صالة اجلمعة والعيدين واجلماعة ،فالذي ير�أ�سها الأمري
نف�سه �أو من ينيبه عنه ،وال ي�شرتط يف النائب والأمري �أن يكون من طائفة خا�صة،
تاجرا �أو زار ًعا.
بل يجزئ يف النيابة كل رجل من امل�سلمني ،ولو كان �صان ًعا �أو ً
بهذا الأ�صل الإ�سالمي خل�ص ما بني الإن�سان وربه ،فلم يعد تاب ًعا لأحد
من �إخوانه يف الب�شرية ،ومل ير لرجل مثله ف�ض ًال عليه من وجهة ُروحانية ،فكان
هذا الأ�صل �أول حجر و�ضعه الإ�سالم يف �أ�سا�س احلرية الإن�سانية ال�صحيحة.
الأ�صل الإ�سالمي الثاين :تقرير امل�ساواة العامة

كان النا�س قبل الإ�سالم ينق�سمون �إىل ثالثة �أق�سام :ق�سم رجال الدين،
وق�سم رجال احلكومة ومن التحق بهم من ال�شرطة واجلنود ،وق�سم العامة .فكان
رجال الدين هم الأ ْعلَون مكانًا ،والأرفعون مقا ًما ،وكان رجال احلكومة يلونهم
يف الدرجة ،وكانت الطائفتان م ًعا عاملتني على ت�سخري العامة مل�صاحلهما ،وابتزاز
ثروتها واجتياح ثمراتها ،ل�سد حاجة �شهواتهما ،وتوفري لذاتهما الأوىل با�سم الدين
وخدمة منزله ،والثانية با�سم ال�سلطة الدنيوية .فلما جاء الإ�سالم قرر �أن النا�س
كلهم �سواء� :أبوهم �آدم و�أمهم حواء ،ال ف�ضل لأبي�ض على �أ�سود وال لعربي على
�أعجمي �إال بالتقوى �أو عمل �صالح ،فقال تعاىل ﮋﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮊ [احلجرات.]13 /
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الروحية التي طاملا �سامت ال�شعوب اخل�سف،
بهذه امل�ساواة حميت ال�سلطة ُّ
و�ألب�ستهم لبا�س الذل .ومل يعد للكرباء والقادة ما كان لهم من مزاعم يف احتكار
ال�سلطة وتوريثها �آلهم وذويهم بغري حق ،و�صار ميزان التمايز الأعمال ال�صاحلة،
والف�ضائل احلقة ،حتى ا�ضطر �أول خليفة ويل امل�سلمني �أن يخطب النا�س فيقول:
«يا �أيها النا�س ،قد ُو ِّلي ُت ُكم عليكم ول�ست بخريكم ،ولقد وددت �أن واح ًدا منكم
فقوموه».
قد كفاين هذا الأمر ،فلو وجدمت َّيف
ً
اعوجاجا ِّ
فكان هذا الأ�صل ثاين حجر و�ضعه الإ�سالم يف بناء �صرح �سلطة الأمة،
ارتفعت عليه ال�شعوب �إىل �أعلى من�صات ال�شعور بالكرامة االجتماعية ،وبنت
عليه ما قدر لها من معارج ال�صعود �إىل مكانات الرفعة القومية.
الأ�صل الإ�سالمي الثالث :تقرير مبد�أ ال�شورى يف احلكومة

كان النا�س قبل الإ�سالم يرون �أنف�سهم قد خلقوا لأن يطيعوا طائفة
احلاكمني طاعة عمياء ،لي�س لهم من �أمرهم حق النظر يف �سالم وال حرب� ،أو
يف �إبرام ونق�ض ،فكانوا ي�سريون كما ت�سري الأنعام ال�سائمة �إىل حيث يريدون وال
يريدون ،وما تقر�أه يف تواريخ الرومان واليونان من تكوين املجال�س ال�شورية وت�أليف
النظامات الد�ستورية مل يكن يف حقيقته �إال نو ًعا من اال�ستبداد ،ف�إن ال�سلطة فيها
كانت ال تزال وق ًفا على �أفراد من الأقوياء� ،أما عامة ال�شعوب فكانوا على ما كانوا
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عليه قبل قيام تلك املجال�س واجلمهوريات؛ ال حق لهم يف تقومي عوج احلاكمني،
وهل كانت املجال�س ال�شورية يف �أتينا وروما �إال من حظ طائفة الأ�شراف دون
وطورا يكونون �آلة يف يد احلاكم الفرد
�سواهم ،فتارة كانوا ي�ستبدون بالنا�س جمي ًعاً ،
ي�سوق العامة بهم �إىل حيث �أراد؟
فلما جاء الإ�سالم قلب هذا النظام ر� ًأ�سا على عقب ،وجعل لكل فرد حق
الرقابة على احلكومة و�إبداء الر�أي يف ال�ش�ؤون العامة ،فقال تعاىل ﮋﮞ ﮟ
ﮠﮊ [ال�شورى ]38 /وقال تعاىل ﮋﭭ ﭮ ﭯﮊ [�آل عمران.]159 /
الن�صيحةُ .قالوا
«الد ُين
وزاد فجعل الدين الن�صيحة ،قال عليه ال�صالة وال�سالمِّ :
َ
وخا�ص ِت ِهم» و�أبعد مرمى
وللم�ؤم ِن َني عا َّم ِت ِهم َّ
ملن يا ر�سول اهلل؟ قالِ :هلل ُ
ولر�سو ِل ِه ُ
هذا الأ�صل ،فقرر �أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات على كل
حقريا ،حتى �إن اهلل ملا �سرد بع�ض حوادث الأمم الغابرة،
كبريا كان �أو ً
�آخذ بهً ،
وذكر ما �أ�صابهم من القوارع واملحن ،علل ذلك بقوله ﮋﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ [املائدة ]79 /وقال عليه
املنك ِر �أو ُلي َ�سلِّطَ َّن ُ
باملع ِ
اهلل ُ
روف ول َت ْن َه ُو َّن عن َ
عليكم
ال�صالة وال�سالم« :لت�أ ُم َّرن ْ
احلليم َحيرْ انًا» وقال عليه ال�صالة وال�سالم « َم ْن َر�أَى
فت ًنا ك ِقطَ ِع اللَّيلِ املظ ِل ِم ُ
تدع َ
املنك َر ف َُلي َغيرِّ ْ ُه ِ
ُ
منكم َ
بيد ِه ف� ْإن مل ي�س َت ِط ْع ف ِب َل�سا ِن ِه ف� ْإن مل ي�س َت ِط ْع فب َق ْل ِب ِه وذَلك
عف الإ ِ
ِميان».
� ْأ�ض ُ
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بهذا الأ�صل علم كل م�سلم �أن له حظًّ ا من �إدارة �ش�ؤونه العامة ،فلم يعد
ج�سما مهم ًال يف بناء االجتماع ،وناهيك
يعترب نف�سه �آلة يف يد الر�ؤ�ساء ،وال ً
ب�أمة ينبث مثل هذا ال�شعور العايل يف جميع �آحادها ،وتنت�شر �آثاره يف حركاتها
و�سكناتها.
الأ�صل الإ�سالمي الرابع :تعليق ال�سعادة وال�شقاوة يف احلياة الأخرى على
الأعمال وال�صفات الذاتية ،ال على ال�شفاعات والقرابات

الروحاين بيد ر�ؤ�ساء
كان النا�س قبل الإ�سالم يعتقدون �أن �أمر العامل ُّ
الدين ،ال راد لإرادتهم فيه ،فهم امل�سعدون وامل�شقون ،ب�أيديهم الإثابة باجلنان،
واحلور والولدان� ،أو العقاب بالنريان ،والتعذيب واحلرمان ،فكان من ال ميت �إليهم
بن�سب� ،أو يت�صل منهم ب�سبب ،يعترب نف�سه فاق ًدا مزية احلظوة باحلياة الأبدية،
فيعمل على ا�ستنزال ر�ضائهم جهده باملال تارة ،والطاعة العمياء �أخرى ،حتى
مرنت ال�شعوب بهذه الو�ساو�س ،و�صارت الذلة �أل�صق بها من �أقرب غرائزها،
ففقدت نخوة الأحياء وعزتها ،و�أ�صبح الآخذون بتلك الأديان كالآالت ال�صماء
يف �أيدي الر�ؤ�ساء يرمون بهم حيث ي�شا�ؤون من متاهات الوجود ،وال ت�س�أل عما
يلحق نفو�سهم من ال�صفات ،ويلم مبواهبهم من االنحطاطات من جراء مثل هذه
العقائد التي تريهم �أن الظلم واملحاباة من �أخ�ص �صفات احلياة .فهل ي�ستقيم مع
مثل هذه احلال ميزان الأخالق ،وينتظم �ش�أن املعامالت؟ وهل يكون ملثل هذه
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اجلماهري من الأمم حظ من وجود عال يف هذا العامل ،يرفعون به �ش�أن الإن�سانية،
�أو يقومون فيه بخالفة اهلل يف �أر�ضه؟
جاء الإ�سالم فقرر �أن مناط ال�سعادة يف الدنيا والآخرة الأعمال ال�شخ�صية،
و�أن القرابات وال�شفاعات وجميع �أ�سباب الزلفى من الر�ؤ�ساء ال تغني عن الإن�سان
�شي ًئا ،فقال تعاىل ﮋﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﮊ [املدثر ]38 /وقال تعاىل ﮋﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ.ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [النجم ]40-39 /وقال عن الذين
ال يعملون �صا ً
حلا ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱﮊ [ال�شعراء ]100 /ﮋﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﮊ [املدثر ]48 /وقال عليه ال�صالة وال�سالم البنته فاطمة الزهراء:
«اعملي يا ِ
نوحا
فاط َم ُة ف�إنيِّ ال �أُغني َع ْن ِك من ا ِهلل �شي ًئا» وقد ورد يف القر�آن �أن ً
َ
�شفع البنه ،فلم يجبه اهلل؛ لأن ابنه كان غري �صالح .قال تعاىل يف �سياق تلك
احلكاية :ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﮊ[هود.]46-45 /
بهذا الأ�صل �أجهز الإ�سالم على ما كان قد بقي من �سلطة الر�ؤ�ساء
الروحانيني ،وزاد النفو�س نزو ًعا �إىل اخلال�ص من �أ�سر امل�سيطرين ،وال ت�سل عما
ُّ
ا�ستتبع هذا املبد�أ من �إدراك الإن�سان ملبلغ العهدة امللقاة على عاتقه ،وحلقيقة
مركزه يف جمتمعه وعامله ،فكيف ال ينتج من هذا ال�شعور �أ�صل االعتماد على
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الذات ،والثقة بالقوى النف�سية واالعتقاد ب�أنها كافية يف �إي�صال الإن�سان لأرقى ما
يتوق �إليه من درجات ال�سعادة املرجوة يف هذه احلياة وما بعدها.
الأ�صل الإ�سالمي اخلام�س :االعرتاف بحقوق العقل والعلم

كان النا�س قبل الإ�سالم يعتقدون �أن الدين والعقل نقي�ضان ال يجتمعان،
وعدوان ال يتفقان ،ملا كانوا يرونه من اخلالف ال�شديد بني عقائدهم وعقولهم ،وقد
غلوا حتى زعموا �أن العقل �أحط من �أن يدرك العقائد يف جاللها و�سموها ،وزادهم
ر�ؤ�ساء الدين �ضال ًال يف هذا الزعم مبا كانوا يبثونه يف �أذهانهم من �أن حقائق
الدين يجب �أن تكون �أرفع من مدركات العقل ،لأنها �إمنا تتنزل عليهم من عامل
ُروحاين يختلف يف جميع �ش�ؤونه عن عاملهم احل�سي ،وغاب عن تلك الأمم �أنه لو
�صح من الزعم ل�صحت جميع اخلرافات التي يدعي �أ�صحابها ب�أنها �أديان منزلة،
وملا ا�ستطاع �إن�سان �أن مييز بني غث و�سمني مما يقدم �إليه من خمتلف املدركات
ومتناق�ض املقاالت.
جاء يف دائرة معارف الرو�س من باب الإزراء بر�ؤ�ساء الدين الذين يوهمون
النا�س بانحطاط العقل عن �إدراك الأمور الدينية ما ترجمته:
«�إن قلنا الإح�سان يقت�ضي اعتقاد الأ�شياء املعقولة ،قالوا ال ال .ثم ي�سعون
يف تذليل هذا العقل الإن�ساين الذي يدعي لنف�سه حق التمييز بني اخلري وال�شر،
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وبني العدل والظلم ،حتى �إذا �أعموا عني العقل وغ�شوا با�صرة الب�صرية ،لدرجة
بها ترى الكرامات ،ك�أنها �أمور عادية ،وتظن الأبي�ض �أ�سود ،وتعد الرذيلة ف�ضيلة،
يعود الدين فيقول �أطيعوا .نطيع من؟ هل نطيع العقل؟ الواجبات الطبيعية،
العواطف القلبية ،النوامي�س احلقيقية املفيدة للإن�سانية والتي تنتج من تلك
القواعد نف�سها؟ ال ولكن �أطع و�أنت �أعمى للذي يحكم با�سم اهلل ،حتى ولو
�أمرك بقتل مليكك �أو �أبيك� ،أو ب�إحداث مقتلة عامة ،ف�إنه لي�س لك ال ُروح وال
�ضمري� ،إمنا �أنت ميت يف اهلل» .انتهى.
جاء الإ�سالم فقرر �أن العقل مناط التكليف وحمك التمييز بني احلق
والباطل ،و�أنه ق�سطا�س احلكم ،وفي�صل التفرقة بني امل�شتبهات ،ف�أكرث القر�آن
من ذكر العقل يف مثل قوله ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ[البقرة ]44 /ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ [امللك ]10 /ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [العنكبوت ]43 /وقال عليه ال�صالة وال�سالم:
ا�س اعقلوا عن ر ِّبكم،
ُ
«الدين ُهو الع ْقلُ وال ِدين ْ
ملن ال ع ْقلَ َل ُه» وقال «يا � ُّأيها ال َّن ُ
واعلموا �أَنه ُي ِنج ُدكُ م ع ْن َد ر ِّبكم»
َ
وتوا�صوا بالع ْقلِ تعرفُوا ما �أُ ِم ْرتمُ ِب ِه وما ُنهي ُت ْم ع ْنهُ ،
قال عليه ال�صالة وال�سالم« :ال ِ
يعج ْب ُكم � ْإ�سال ُم َر ُجلٍ ح َّتى ُ
عقده
تنظروا ماذَا َ
َيف
ع ْق ُله» .و�أثنى قوم على رجل عند ر�سول اهلل  حتى بالغوا فقال لهم« :ك َ
الر ُجلِ ؟» فقالوا نخربك عن اجتهاده يف العبادة و�أ�صناف اخلري وت�س�ألنا عن
عقلُ َّ
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ي�صيب بجه ِل ِه �أكثرَ َ من فجو ِر ِ
الفاجرِ ،و�إنمَّ ا يرتف ُع العبا ُد
عقله؟ فقالَّ �« :إن ال َ
أحمق ُ
غ ًدا يف الدرجات ال ُّزلفى من ر ِّبهم على ْقد ِر ُعقو ِلهم».
مل يقف الإ�سالم عند هذا احلد يف رفع قيمة العقل ،بل حتله �سلطته املطلقة يف
احلكم على العقائد ،فطالب كل معتقد بالدليل على حقيقة معتقدة ،حتى ذهب جمهور
من العلماء �أن �إميان املقلد غري مقبول ،قال تعاىل من باب املطالبة بالدليل :ﮋﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﮊ [امل�ؤمنون :]117 /ﮋﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﮊ[البقرة.]111 /
وقال من باب النعي على الآخذين بالظنون والأوهام ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮊ [يون�س ]36 /وقال �سبحانه
وتعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [الأنعام.]116 /
ثم بني خطر االعتقاد بدون عقل وال علم ،وك�شف عن عظم العهدة يف
ذلك فقال تعاىل :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﮊ [الإ�سراء.]36 /
بهذا الأ�صل حتررت العقول من �أ�سر العقائد الباطلة ،وظهر الدين لأول
ؤاخيا للعقل ،معت�ض ًدا به يف تقرير املعتقدات ،وحتديد املعامالت .فكان
مرة م� ً
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هذا فاحتة ع�صر جديد دخل به الدين يف جمال املقررات العلمية ،بعد �أن كان
مطروحا يف زوايا التوليدات اخليالية ،وال ت�سل عما ا�ستتبع هذا الأ�صل من رقي
ً
الأمم يف معارج الفهم ،و�سموها يف مراقي الفقه ووقوفها قوية عالية الر�أ�س �أمام
�أهل اخلداع واملطامع من املت�أولني للن�صو�ص الدينية ،الذين يرمون لقيادة العامة
ب�أهوائها ،وت�سخريها ب�أوهامها.
قال الرو�س يف دائرة معارفه�« :إذا بحثنا بدون غر�ض وال وهم عن �سبب
واخللقي منذ طفولة اجلماعات
والفكري
املادي
ّ
الرقي الذي حدث يف العامل ّ
ّ
الب�شرية �إىل �أيامنا هذه ،فال نراه �إال خال�ص العقل من ال�ضغط عليه».
أي�ضا يف دائرة معارفه« :من لدن زمن الإ�صالح لغاية الثورة
وقال الرو�س � ً
الفرن�سية ا�ستمرت املجالدات بحظوظ خمتلفة بني حمرري العقل وبني ال�ضاغطني
عليه من القدم ،ولأجل الإعرا�ض الكلي عن �أ�ساطري املا�ضي ،ور�سم خطة جديدة
للم�ستقبل� ،أخذت الثورة الفرن�سية يف ترميم ما تهدم من �أركان اجلماعة ،و�صار
تعليم الن�شء من �أهم ا�شتغاالتها» .انتهى.
الأ�صل الإ�سالمي ال�ساد�س :امل�ؤاخاة بني الدين واملدنية

الإن�سان مبا فطر عليه من حب الذات مدفوع لأن يح�صل لنف�سه �أق�صى
ما ي�ستطيعه من كمال ج�سداين ولذة بدنية ،ويدفع عنها ما ميكنه من مبيدات
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الوجود ومهلكاته ،ثم �إن ما متع به من القوى املعنوية البعيدة املدى ميكنه من
الو�صول لأكرث رغائبه ،مادام يعمل للح�صول عليها بالو�سائل املقررة.
على هذا فطر الإن�سان ،وقد حقق لنف�سه بع�ض هذه الأماين يف �أزمنة
خمتلفة ،ولكن قادة الأديان لأجل �أن يقب�ضوا على نوا�صي الأمم وي�سخروها
لأهوائهم خ�شوا �أن تكون ال�سعادة اجل�سدية مغرية للإن�سان �إىل التمل�ص من
قيودهم والتخل�ص من �سطوتهم ،في�ضيعوا مكاناتهم املوهومة؛ فمزجوا بتعاليم
الدين ما لي�س منها من الدعوة �إىل الذل واال�ستكانة ،وحببوا �إليهم الزهد
والتق�شف .نعم �إن اهلل �أر�سل بع�ض الر�سل بالدعوة �إىل الزهد املطلق يف الدنيا
ونعيمها ،ولكن كان ذلك لأ�سباب خا�صة يف �أحوال تقت�ضيها ،ال لأن الدين
بطبيعته عدو للمنافع املادية ،وخ�صم لل�سعادة اجل�سدية.
مت�سكت �أمم بالدين امل�شوب بتلك التعاليم ،فانحط �أهله �إىل �أ�سفل
الدركات ،و�صاروا �أ�ضعف النا�س يف ميدان التغالب احليوي ،ووقر يف النفو�س
�أن الدين ينايف كل عمل ي�ؤدي �إىل النعيم البدين ،فنجحت ال�شبه وال�شكوك،
وتناق�ضت تعاليمه والفطرة الب�شرية .ومت�سك قادته ب�أ�صولهم ،ف�أخذوا يعملون على
�إبادة كل نزعة تبدو من الأمم لطلب الرقي ،و�أ�صبح الدين يف �أيديهم �آلة للتعذيب
والقهر ،وكانت احلرب �سجا ًال بينهم وبني الدعاة للمدنية ،حتى مت لهم الفوز
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املطلق ،فن�ضبت موارد العلم ودر�ست �أعالمه ،و�أم�سى العامل يف ظالم حالك من
اجلهل والعماية.
ظهر الإ�سالم فقرر �أن الدين لي�س عد ًّوا للمدنية ،بل هو دليلها ال�صادق ومر�شدها اخلبري،
فقال تعاىل :ﮋﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﮊ[الأعراف]32 /
وقال تعاىل :ﮋﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﮊ [البقرة]201 /
وقال تعاىل :ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮊ[النحل ]30 /وقال تعاىل :ﮋﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﮊ[الق�ص�ص.]77 /
وملا كان العامل يف �إيجاد املدنية املادية هو العلم ،قرر الإ�سالم طلبه على
كل م�سلم وم�سلمة ،فقال تعاىل :ﮋﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ[طه ]114 /وقال:
ﮋﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ[الإ�سراء ]85 /وقال :ﮋﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
فري�ض ٌة
العلم َ
«طلب ِ
ﯸ ﯹ ﯺﮊ[الزمر ]9 /وقال عليه ال�صالة وال�سالمُ :
علما َفك َت َمه �أ َجلم ُه ُ
بلج ٍام من نَا ٍر».
وم�س ِل َم ٍة» وقالْ :
اهلل َ
«من ع ِل َم ً
م�س ٍلم ْ
علَى كلِّ ْ
الأ�صل الإ�سالمي ال�سابع :تنبيه الإن�سان �إىل �أن للوجود الإن�ساين �سن ًنا ال تتبدل

كان النا�س قبل الإ�سالم يتخيلون �أن اجلماعات الب�شرية كقطعان ال�سوائم
ت�صرفها �إرادة رعاتها وتقودها �إىل حيث يتفق مع م�صلحتها ،وما كانت �أدوار التاريخ
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يف نظرهم �إال �صنع الر�ؤ�ساء والقادة ي�ستطيعون تغيريها وتبديلها على ما تقت�ضيه
�سيا�ستهم ،فكان نظرهم يتجه �إىل �أولئك الر�ؤ�ساء كلما الح لهم عار�ض م�صلحة،
هموا
وا�ست�شرفوا ب�أرق �أمل ،ثقة منهم �أن �إرادة �سادتهم كافية يف تغيري كل حال �إن ّ
به و�أرادوه .ويف هذه العقيدة من زيادة توريطهم يف العبودية لهم ما فيه .فلما جاء
الإ�سالم قرر �أن للوجود الإن�ساين �سن ًنا ال تتحول وال تتبدل ال تزال عاملة على
مقت�ضى نظامها املقرر لها حتى تبلغ الغاية مما ترمي �إليه ،فاجلماعات الب�شرية يف
جمموعها كائنات حية لها �أدوار ت�أتي عليها ،وحاالت تدخل فيها ،لكل دور منها
�ش�ؤون ومقت�ضيات ،ولكل حال لوازم وعالقات البد من ظهورها جمي ًعا ،كلٌّ يف
حينه املقرر له من �سن االجتماع و�صفات اجلماعات.
هذا اخلالف يف النظر بني القدماء والإ�سالم ذو �ش�أن خطري يف باب احلقائق
العلمية ،وت�أثري يف التعاليم الفل�سفية ،فالقدماء كانوا ينظرون للقادة نظرهم للآلهة
املتحكمني يف �إ�سعادهم و�إ�شقائهم� ،إر�شادهم و�إ�ضاللهم ،فكان هذا ال�ضالل يف
ك�سبا وظائف �أولئك القادة ِعظَ ًما وجال ًال ،ونفو�س تلك ال�شعوب ِحطَّ ة
العقيدة ُم ً
و�إذ ً
الال ،ولكن الإ�سالم يقرر �أن الأمم ويف مقدمتها ملوكها منفعلون جمي ًعا لقوى
مت�سلطة عليهم ،تابعة لنامو�س عام ينظم �سريها ويرتب �أفاعيلها على ح�سب
�أحوالهم ،وبقدر ا�ستعدادهم وقابليتهم ،فهو ينظر يف �أمر �إ�صالح الأحوال وترقية
النفو�س ،ال �إىل القادة املت�سلطني ،لأنه ال يرى �أن لهم حو ًال يف �أقل تغيري ،بل
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�إنهم يف حقيقتهم �أثر من �آثار احلال التي فيها الأمم ،بل ينظر �إىل ذات الأمم فينبهها
لواجباتها ،ويزعجها �إىل تلم�س منجاتها بقواها الذاتية ،و�إرادتها ال�شخ�صية.
القر�آن �أكرث من الزجر والوعظ والرتغيب والرتهيب ،فلم يوجه الكالم
يف واحدة للكرباء والقادة ،ولكنه وجهه للنا�س كافة مثل قوله تعاىل :ﮋﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ[التحرمي ]6 /وﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦﮊ [الن�ساء ]174 /وما ذكر �أولئك ال�سادة �إال يف معر�ض النعي على
الأمم يف ا�ست�سالمها ل�ضالل قادتها و�أهواء كربائها فقال :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [الأحزاب ]67 /بل �إنه عدهم من �آثار حيادها
عن الطريق امل�ستقيم ،ك�أنهم من ك�سب �أعمالها ،وثمرة �ضاللها فقال :ﮋﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﮊ [الأنعام.]129 /
ثم �إنه لفت النا�س ال�ستخدام قواهم املودعة فيهم �إذا �أرادوا تغيري �أحوالهم ،وحت�سني
�ش�ؤونهم فقال تعاىل :ﮋﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﮊ [الرعد.]11 /
ال جرم �أن هذا الأ�صل �أقوى باعث لهداية الأمم �إىل الطرق احلقة يف
ح�صولها على �سعادتها وعروجها �إىل كمالها ،ف�إن الأمم متى عرفت �أن بيدها
�سعادتها و�شقاءها ،و�أن �أحوالها املختلفة من ثمرة �أعمالها ،مل تعد تعتمد يف تبديل
�ش�ؤونها على غري جهادها ،ويف تكميل وجودها على �سوى قواها الكامنة فيها.
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الأمم املت�شبعة مبثل هذا الأ�صل االجتماعي ي�ستحيل عليها اال�ستخذاء
لعظيم� ،أو االعتماد على فرد مهما بلغ �ش�أنه من �شرف املولد وكرامة امل َْح ِتد،
وناهيك بهذه النزعة �سائ ًقا �إىل احلرية ال�صحيحة ،والدميوقراطية احلقة.
من الآيات الدالة على ما ذكرناه من �أن الإ�سالم قرر �أن للوجود الإن�ساين
�سن ًنا ال تتبدل قوله تعاىل :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﮊ[الأحزاب ]62 /وقوله تعاىل :ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ[الأنعام.]11 /
الأ�صل الإ�سالمي ال�سابع((( :لفت الإن�سان لنظام الطبيعة وتوجيه نظره
لأ�سرارها اخلفية

حرم ر�ؤ�ساء الدين على الأمم النظر يف الكون �إال فيما مي�س العبادة ويتعلق
ب�أداء واجباتها ،فر�صد الآ�شوريون الأفالك ملعرفة مواقيت العبادة ،وبرع امل�صريون
الأقدمون يف �صناعة النق�ش والت�صوير والنحت والبناء ب�سائق الدين � ًأي�ضا لت�صوير
الآلهة ،و�إقامة الن�صب لها ،وبناء الأهرام عليها وعلى املوتى ،ولي�س فيما بني
�أيدينا دين يدعو الإن�سان للنظر يف الطبيعة لدر�س �أ�سرارها ،وا�ستكناه خافياتها،
لي�ستخدم ذلك يف حت�سني �أحواله وترقية وجوده �إال الإ�سالم ،ف�إنه ملا جعل غر�ضه
ترقية الإن�سان ،و�إبراز قواه الكامنة فيه ،حر�ضه على النظر يف الكون ،فقال:
((( هكذا ورد الرتقيم بالطبعة املعتمدة بتكرار «الأ�صل الإ�سالمي ال�سابع»( .م).
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ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ[يون�س ]101 /وقال:
ﮫ ﮬﮭ.ﮯﮰﮱﯓﮊ [الغا�شية ]18-17 /وقال :ﮋﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮊ[�آل عمران.]190 /
ﮋﮨ ﮩ ﮪ

ال جرم �أن النظر يف الكون ي�ستتبع ا�ستكناه نظامه ،وا�ستك�شاف �أ�سراره،
وال يخفى ما يف ذلك من الأثر البني يف �إقامة الأمم على النظام ،وتدريبها على
حماكاة �صنائع اهلل يف الإبداع والأحكام ،وقد عملت الأمة الإ�سالمية الأوىل بهذا
الأ�صل؛ فربع منها �ألوف من العلماء ،جعلوا لعلم الطبيعة �ش�أنًا يذكر يف تاريخهم،
عمليا ،فا�ستخدموه يف
كالميا ًّ
نظريا ،بل جعلوه ً
ثم �إنهم مل يتخذوه ً
علما ًّ
علما ًّ
أوجا مل ت�صل �إليه �أمة قبلهم ،وال يزال الأوربيون يرتجمون من
�إبالغ مدنيتهم � ً
كتبهم ما يقفهم على �أن العرب بلغوا من العلوم الطبيعية �ش�أ ًوا ال يزال مداه
جمهو ًال.
الأ�صل الإ�سالمي الثامن :االعرتاف بحقوق ميل الإن�سان وعواطفه

جمة ،وكلها فيه غريزية طبيعية �أودعتها
يف الإن�سان ميول خمتلفة وعواطف ّ
فطرته لتكمله يف �شخ�صه ونوعه ،وتو�صله مبا تن�شئه له من احلاجات والعاديات �إىل
�أق�صى ما قدر له من املدنية.
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فالإن�سان مييل لأجل حفظ �شخ�صه للغذاء والك�ساء ،وحلفظ نوعه للزواج
واالجتماع ،ولكنه مبا ركب فيه من القوى املُ َرقّية ال يقف من هذه احلاجات عند
حد ال�ضرورة ،فيميل لأن يفنت يف نوع غذائه ولبا�سه وم�أواه ،وال يزال على تلك
علما جدي ًدا يبعثه ال�ستكناه
احلال وهو يف كل اندفاعاته هذه يح�صل من ورائها ً
جالبا عليه من
جمهول ،واكت�شاف �سر ،ورمبا كان بع�ض افتنانه يف الوفاء مليوله هذه ً
رقيا جدي ًدا ملا
م�صائب جتتاح ً
كثريا من �آحاده ،ولكن من يبقى منهم ي�ستفيد منها ًّ
يفتحه عليه الفكر من جماالت احليل وباحات الو�سائل.
على هذا فُطر الإن�سان ،ومن هنا ن�ش�أت مدنياته وعلومه و�صنائعه ،و�سيت�أدى
من هذا الطريق نف�سه �إىل كماله املنتظر الذي يعلو به عن م�ستوى احليوان الأعجم.
كانت قبل الإ�سالم �أديان تنزع �إىل وقف تيار هذه امليول بتقرير �صنوف
دن�سا من الأدنا�س ،ونظر �إليه
الريا�ضات و�أ�شكال احلرمان ،ومنها ماعدا الزواج ً
�سببا لتعطيل قوى
نظرة لل�شر ال�ضروري فكان هذا النزوع من تلك الأديان ً
و�صدها عن ا�ستخدام جميع و�سائلها ،ومنع بذلك ظهور �آثارها
النف�س الإن�سانيةِّ ،
البديعة يف عامل احل�س .فجاء الإ�سالم معرتفًا بحقوق هذه امليول الطبيعية غري
مطالب الإن�سان �إال بخ�صلة واحدة ،وهي االعتدال فيها على حد قوله تعاىل:
ﮋﭙﭚﭛﭜﭝﮊ[الأعراف ]31 /حتى �إنه مل يحرم عليه الدفاع عن
نف�سه بالقوة والتب�سط يف ا�ستعمار الأر�ض؛ لعلمه ب�أن احلرب كانت لدى بع�ض
دورا من �أدوار االجتماع،
الأمم من احلاجات التي ال غنى لها عنها ،وهي جتتاز ً
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فطالب ذويه بالعدل فيها ،وعدم الإيغال يف �إ�شباع عاطفة االنتقام ،فقرر �أو ًال:
�ضرورة الدفاع بقوله :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﮊ[البقرة ]251 /ثم ن�ص على وجوب الإن�صاف فيها فقال تعاىل:
ﮋﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ[البقرة.]190 /
بهذا الأ�صل حفظ الإ�سالم ملتبعيه جميع �صفات الأمم احلية امل�ست�أهلة
للتدرج يف مراقي الكمال الب�شري ،ولو كان العرب الأولون �أمروا ب�صدم هذه
امليول الطبيعية بالزهد والتق�شف ،وحرمت عليهم جميع مقومات االجتماع من
مقابلة القوة مبثلها ،ملا كان من �أثره �إال تكوين جماعة من املتبتلة يعي�شون �ضعافًا
وميوتون �أ�سرى �سواهم من املتغلبني ،وملا قاموا بهذه الأعمال اجلليلة من بناء مدنية
فخمة ،و�إقامة دولة عظيمة ،وحفظ مرياث العامل من العلم واحلكمة ،والنتهى
�أمرهم كما انتهى �أمر كل طائفة م�ست�ضعفة م�ستكينة.
اعترب بع�ض الطاعنني يف الإ�سالم �إباحة احلرب والتنازع من العيوب
التي يجب �أن يخل�ص منها كل وحي �إلهي ،وغاب عنه �أو ًال� :أن �شريعة مو�سى
كانت تتيح احلرب والتنازع على �أ�شد درجاتهما ،حتى ورد يف التوراة �أن مو�سى
كان �إذا غلب الأمة اجتاح �أهلها ومل ُيبق حتى على حيواناتها ،و�شريعته مع هذا
ثانيا� :أن
معتربة من الوحي لدى �أكرث الطاعنني على الإ�سالم من هذه الوجهةً .
احلرب مظهر من مظاهر التنازع املعا�شي ،وهذا التنازع ال يزال �سنة �إن�سانية ي�سوق
�إليها ف�ساد يف بنية االجتماع ،ف�إذا حرمه الإ�سالم حرم ذويه الدفاع عن �أنف�سهم
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وبالدهم ،وق�ضى عليهم بالتال�شي والزوال .لأننا ال نزال نرى ب�أعيننا �أن الأمم يف
نزاع م�ستمر ،و�أن مدار الفوز فيه على القوى امل�سلحة و�أن احلياة هي للحا�صل
على جميع �أ�سباب الدفاع عن احلوزة.
الأ�صل الإ�سالمي التا�سع :توحيد العامل يف دائرة املعامالت

يالحظ الناظر يف الأديان ال�سابقة على الإ�سالم �أن الأثرة القومية ظاهرة
ظهورا بي ًنا ،وكثري منها حرم التعدي على الآخذين بها ،و�أحله
يف تعاليمها ً
ملن عداهم من �سائر الأمم ،من هنا حدث الت�ضاغن والتغابن بني �أهل املمالك
املختلفة ،وورث النا�س هذه الأخالق جي ًال بعد جيل ،حتى ليكاد �أحدهم يف�ضل
�أن يرى احليوانات الكا�سرة وال يرى وجه رجل يخالفه يف معتقده.
ال جرم ت�أثرت املعامالت بني هذه الأمم املتخالفة يف العقائد على ن�سبة قوة
هذه التعاليم ال�ضارة ومبلغ ت�أثريها على �أذهانهم؛ فتعطلت امل�صالح املادية وكرثت
الغارات اجلائرة ،ونزع بع�ضها لإبادة بع�ض ،ال لغر�ض �سوى تطهري الأر�ض منها.
ولكن الإ�سالم مل ي�سلك هذه ال�سنة ،بل رمى �إىل توحيد العامل كله يف
دائرة املعامالت احليوية ،تاركًا لكل �أمة حريتها يف اعتقاد ما تريده من العقائد،
فقرر ملتبعيه من هذه الوجهة �أ�صو ًال ،فقال لهم �إن اختالف الأمم والنحل يف
االعتقادات �أمر يقت�ضيه نظام الكون ،و�أنه مراد اهلل تعاىل ،و�أنه من املحال جمع
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ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ

الأمم على عقائد واحدة ،فقال تعاىل:
ﭚ ﭛ.ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﮊ [هود.]119 -118 /

علم امل�سلمون بهذه الآية �أن هذا اخلالف مراد اهلل تعاىل حلكمة يعلمها
هو ،و�أن الأمم ال تزال عليه حتى ي�أتيها �أمر ربك فلم َت ْغلِ مراجل الأحقاد يف
�صدورهم ،ومل تلتهب جذوة الأ�ضغان يف نفو�سهم ،بل تركوا ما هلل هلل ،وعملوا
بقوله تعاىل :ﮋال ينهاكم اهلل عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل يخرجوكم من
دياركم ومل يظاهروا على �إخراجكم �أن تربوهم وتق�سطوا �إليهمﮊ[املمتحنة.]8 /
�أمر اهلل متبعي الإ�سالم بهذه الآية �أن يربروا ويق�سطوا �إىل الأجانب عن
دينهم الذين مل يقاتلوهم من �أجل ملتهم ومل يخرجوهم من ديارهم ،ثم �أيد ذلك
بقوله تعاىل بعد هذه الآية :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮊ[املمتحنة.]9 /
بهذه الآيات مل يجد امل�سلم يف نف�سه ما يجعله على احلقد على خمالفه
يف الدين ،مادام مل يقاتله ليفتنه عن دينه ،بل �إنه �أمر ب�أن يعدل يف معاملته ،وب�أن
يربه ،والرب فوق العدل؛ لأنه يقت�ضي التف�ضل والإح�سان.
وقد دل تاريخ امل�سلمني يف جميع �أدوارهم على ت�أ�صل هذه النزعة يف
نفو�سهم ،فلم َي ْر ِو عنهم �أنهم �أبادوا ملة من امللل لغر�ض ديني� ،أو ا�ضطهدوا طائفة
من الطوائف بق�صد اعتقادي ،بل �سمحوا جلميع حمكوميهم مبمار�سة �أديانهم
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وتعليمها لذويهم ،وكانوا يحرتمون �آحادهم وجماعاتهم احرتام الع�شري للع�شري،
ومل مينعوا نواقي�س الكنائ�س والبيع �أن تدق بجانب منائر امل�ساجد ،وزاد الإ�سالم
هذه العالقات بال�سماح للم�سلمني مب�ؤاكلة خمالفيهم وجمال�ستهم وم�ؤا�ساتهم يف
حزنهم ،وم�شاطرتهم يف فرحهم ،وكان النبي � أ�سوة �أمته يف ذلك؛ فقد ُروي عنه
�أنه ن�شر رداءه و�أجل�س عليه بع�ض زائريه من الن�صارى ،وثبت �أنه كان راه ًنا درعه
عند بع�ض يهود املدينة يف َد ْين عليه ،ومل يخل�ص درعه �إال خلفا�ؤه بعد موته .وزاد
الإ�سالم هذه العالقات ،ف�أباح م�صاهرتهم ،ولوال �أنه خ�شي على الن�ساء الفتنة
لكان �أباح �أن تتزوج امل�سلمة من غري امل�سلم.
ال جرم ن�ش�أ امل�سلمون ن�ش�أتهم الأوىل والدين �أقوى حاكم على �شعورهم،
فلم ي�شاهد منهم ما يعابون عليه من جهة الت�سامح مع خمالفيهم ،ثم ملا انت�شر فيهم
العلم ونبغ منهم امل�ؤلفون والباحثون مل تكابد هذه النزعة فيهم �أدنى انحراف،
بل زادوها رون ًقا مبا قاموا به من حماية علماء امللل الأجنبية ،وما والوه عليهم من
الإقبال والإجالل ،حتى �صار �أطباء اخللفاء والقادة منهم مثل بختي�شوع طبيب
الر�شيد وامل�أمون وغريه بني ن�صارى وا�سرائليني ال يعدون كرثة.
هذا الأ�صل الإ�سالمي يعترب يف ذاته �آية على حقية هذا الدين ،ف�إن هذا
الت�سامح الديني ال يكاد يعرفه العامل �إىل اليوم ،و�إن �أوروبا احلالية على ما ح�صلته
من علم ومدنية ال يزال منها جنوح عن مثل هذا املبد�أ الكرمي يف �أحوال كثرية.
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الأ�صل الإ�سالمي العا�شر :االعرتاف بنامو�س الرتقي

لي�س فيما بني �أيدينا من الأديان التي �سبقت الإ�سالم دين يرفع بالرقي
الإن�ساين ر� ًأ�سا �أو ي�أبه بح�صول النا�س على ما ينفعهم يف �أمر حياتهم الدنيوية،
وكل ما فيها �أنها علقت �أمر الدين كله على حادثة تاريخية �أو موت زعيمها على
�شكل من الأ�شكال ،فهي تنظر للوراء يف جميع �أوامرها ونواهيها ،بل طبيعتها
تقت�ضي �أن يكون الإن�سان بقلبه و�شعوره ومراميه من �أهل الع�صور الأوىل ،وال
ب�أ�س عليه بعد ذلك �أن كان من حياته هذه يف �أخ�س دركات الق�سوة واملهانة.
ال جرم �سادت هذه الأديان قرونًا ،فلما ولد العلم وت�أيدت دولته زالت من
على �سطح الأر�ض ،ولوال �أوقاف حمبو�سة على قادتها ملا وجدت لها ممث ًال يف بلد
متمدين اليوم.
ولكن الإ�سالم خالف جميع هذه الأديان يف اعرتافه بنامو�س الرتقي،
واعتباره الإن�سان م�سوقًا لغايات من املدنية بعيدة مل ينلها �إىل اليوم ،وهو لأجل تقرير
هذا الأ�صل يف �أذهان متبعيه قطع كل عالقة بينهم وبني الأمم ال�سابقة �إال من وجهة
تاريخية ،فلم يعلق تعاليمه على حادثة ما�ضية ،ومل ينب �أ�صوله على �أمر �سبق الزمن
الذي نزل فيه ،بل قال عن العالقة املوجودة بيننا وبني الأمم ال�سابقة :ﮋﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﮊ [البقرة.]134 /
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قطع الإ�سالم بهذه الآية و�أمثالها كل عالقة لهذه الأمة مبا قبلها من حيث
العقائد ،وقرر �أن لكل �أمة ما تك�سب ،ال ُت�س�أل �سابقتها عن الحقتها ،وال الحقتها
عن �سابقتها.
وملا كان نامو�س الرتقي يف نف�سه لي�س له مظهر �إال تقدم الإن�سان يف باحات
العلم ،ومن هذا التقدم العلمي ين�ش�أ التقدم الأدبي واملادي بجميع �أ�شكاله ،قرر
الإ�سالم �أن العلم لدى الأمم لذلك العهد نزر قليل ال يو�صل �إىل �إدراك كربيات
امل�سائل ،وال يحل مع�ضالت الأمور ،فقال تعاىل :ﮋﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ[الإ�سراء ]85 /بعد �أن قرر �أن العلم
الذي �أوتوه قليل �أراهم �أن العلم دائم التجدد متوا�صل املدد فقال تعاىل :ﮋﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﮊ[طه.]114 /
�صريحا بنامو�س الرتقي ،وقد حقق امل�سلمون
هذا الأ�صل يعترب اعرتافًا ً
م�ؤداه؛ ف�إنهم مل يق�صروا يف طلب العلم يف ع�صر من ع�صورهم ،بل هبوا هبة رجل
واحد ،ف�أخذوا كل ما ر�أوه من علم نافع و�صناعة حمكمة ،وجمعوا بني مظاهر
مدنيات الفر�س والرومان واليونان والهنود.
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الأ�صل الإ�سالمي احلادي ع�شر :تقرير �أن الدين �شرع خلري النا�س وم�صلحته
ال لت�سخريه و�إذالله

غر�س الإ�سالم يف نفو�س ذويه �أنه إ�منا �شرع مل�صلحتهم ،و�أنزل لرتقيتهم ،وما
العبادات التي فر�ضها اهلل على عباده ،وال�سنن التي �أمر بها نبيه �إال و�سائل لفوائد ُروحانية
ت�أتي من ورائها ،ولي�ست هي ذاتها مقا�صد تطلب لنف�سها ،مبعنى �أن ال�صالة وما ركبت
منه من ركوع و�سجود وما ي�سبقها من و�ضوء مل ت�شرع لذاتها ،بل ملا ت�ستتبعه من الفوائد
ُّالروحانية والإمدادات الربانية ،وكذلك كل العبادات امل�شروعة واملنا�سك املفرو�ضة،
قال تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮊ [املائدة ]6 /وقال يف بيان حكمة ت�شريع ال�صالة :ﮋﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﮊ [العنكبوت ]45 /وقال يف بيان حكمة
احلج :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ.ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮊ [احلج.]28-27 /
�أين هذا من قوم يعتقدون �أن الدين مل ينزل �إال لت�سخريهم و�إذاللهم ،و�أن
اهلل يود منهم هذه العبادة لذاتها ال لنفع الإن�سان من طريقها ،ال جرم �أن مثل هذه
الأمم تعترب الأديان عب ًئا ثقيالً .فال ترى مندوحة للتخل�ص منها و�إلقاء نريها �إال
� ْأملَ�ست منها((( ،م�سفهة حلوم الذين مت�سكوا بها ،زارية بعقولهم يف تعويلهم عليها.
أمل�ست منها� :أفلتت( .م).
((( � ْ
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الأ�صل الإ�سالمي الثاين ع�شر :حرية البحث والنظر

�أباح الإ�سالم ملتبعيه البحث والنظر يف الأ�صول الدينية ،ناهيك �أنه طالب
املتم�سك بالدليل ،وكره الإميان بالتقليد ،فكانت هذه الإباحة فاحتة رقي كبري يف
الأفكار وثمراتها� ،إذ ال يخفى �أن احلرية يف البحث ت�ؤدي �إىل ِّ
حتاك الآراء ،وتنازع
الأفهام؛ فتتجلى احلقيقة من خالل هذه املنازعات الأدبية ،بل تت�أدى العقول �إىل
باحات ال حد لها من العلوم االجتماعية التي عليها قوام اجلماعة وحياة الأمة.
ال جرم مل يلب ر�سول اهلل  دعوة ربه وينقطع مدد الوحي ،حتى �أخذ
امل�سلمون يعملون بهذا الأ�صل يف فروع العبادات ونظام املعامالت ،فن�ش�أ اخلالف
حم�ضا� ،إذ كان اجلميع ي�ستندون على الن�صو�ص
�سلميا ً
يف الآراء ،ولكنه كان خالفًا ًّ
القر�آنية والأحاديث النبوية ،فكان املتخالفون يعر�ض بع�ضهم �آراءه على البع�ض
الآخر ،فيحمى بينهم وطي�س اجلدال ،ف�إن �أقام �أحدهم احلجة على �أخيه �صرفه
واملالجة.
عن ر�أيه ،و�إال بقي االثنان على ر�أيهما ،ال ي�ؤديهما خالفهما �إىل املنابذة
َّ
ن�ش�أت من هذه الإباحة يف البحث ميول �أخرى كلها كانت ذات فائدة يف
ترقية الأمة ،ودفع اجلمود الفكري عنها مثل امليل لتمحي�ص الأحاديث ومعرفة
�صحيحها من مو�ضوعها ،والنظر يف التف�سري وجمع الآراء املتباينة فيه ،ونقل
اختالف امل�أولني ملعانيه واجلري وراء ا�ستيعاب اللغة ليفهم على وجهه احلق وغري
ذلك ،فلم مت�ض مائة �سنة حتى ر�أينا املذاهب تعد بالع�شرات يف الفقه وفروعه،
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و�إذا كان قد بقي منها �أربع فما ذلك �إال لكرثة �أتباعها وانت�شار زعمائها يف �أرجاء
الأر�ض.
و�إذا كان امل�سلمون قد وقفوا من البحث عند هذا احلد وقنعوا مبا جاء به
�أولئك الأربعة الكرام ،فلي�س ذلك لأن طبيعة الدين الإ�سالمي ت�ستدعيه ،ولكن
لتق�صري امل�سلمني يف النظر وق�صورهم عن حلاق �ش�أو الأقدمني يف العلم ،وهو
تق�صري وق�صور ر�أوا نتائجهما الوخيمة و�سريونها ما داموا ملتاثني((( بهما.
ومما يدل على �أن وقوفهم عند هذا احلد تق�صري� ،أن �أولئك الأئمة الأربعة مل
يحتموا على النا�س الأخذ مبذاهبهم ،ومل يدعوا �أنهم بلغوا الغاية مما مت�س احلاجات
�إليه يف كل زمان ومكان ،بل اعرتفوا ب�أن ما جاءوا به هو �أق�صى ما قدروا عليه،
وحظروا على متبعيهم الأخذ مبا قالوا �إال بعد الفكر يف �أدلتهم عليه ،فقال الإمام
الأعظم �أبو حنيفة« :حرام على من مل يعرف دليلي �أن يفتي بكالمي» وكان �إذا
�أفتى يقول« :هذا ر�أي �أبي حنيفة ،وهو �أح�سن ما قدرنا عليه ،فمن جاءنا ب�أح�سن
منه فهو �أوىل بال�صواب».
حكما يقول لأ�صحابه« :انظروا
وكان الإمام مالك بن �أن�س �إذا ا�ستنبط ً
فيه ف�إنه دين ،وما من �أحد �إال وم�أخوذ من كالمه ومردود عليه �إال �صاحب هذه
الرو�ضة» ،يعني ر�سول اهلل .
((( ملتاثني :متلطخني( .م).
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وقال الإمام ال�شافعي للربيع« :يا �أبا ا�سحق ال تقلدين يف كل ما �أقول،
وانظر يف ذلك لنف�سك ف�إنه دين».
وقال الإمام �أحمد بن حنبل« :انظروا يف �أمر دينكم ف�إن التقليد لغري
املع�صوم مذموم وفيه عمى للب�صرية».
هذه �أقوال الأئمة الأربعة �أنف�سهم ،ومنها يت�ضح �أنهم �أفتوا بحرمة تقليدهم
ملن مل يعرف دولتهم ،وقد ا�ستحال �أمر امل�سلمني اليوم من اجلمود �أنهم يلومون
ويدعون �أنه يجزئ �أحدهم �أن يفهم من �أقوالهم �أو
من ي�س�أل عن �أدلة املجتهدينّ ،
من �أقوال تالميذهم.
انظر لهذه الإباحة التي قررها الإ�سالم للنظر ،وت�أمل يف �أديان �سبقته كان
قادتها يحرقون بالنار كل من يتجارى على فهم يخالف فهمهم ،ثم قارن بني �أئمة
هذا الدين يف حترميهم الأخذ ب�أقوالهم بدون نقد ،وبني احلظر العظيم الذي كان
ي�صدر من قادة تلك الأديان على النا�س �أن ينظروا فيما ي�صدرونه من الأوامر،
مدعني �أنها والأوامر الإلهية يف م�ستوى واحد ،يجب �أن ترتفع عن كل نقد
ومتحي�ص.
هذه هي الأ�صول االثنتا ع�شرة التي نراها من خ�صو�صيات الإ�سالم قد
غالب بها جميع العقائد التي كانت منت�شرة على عهده ،فغلبها وحل من النفو�س
والعقول حملها ،وال يزال يحل مبا بقي منها يف �أعماق ال�صدور ،ويختلط بهوى
القلوب.
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كل ما يف الإن�سان من تعاليم �إمنا تتفرع عن هذه الأ�صول ،وت�شتق منها،
كاحرتام الغرباء واحلنان على الأُ�سراء و�صيانة حقوق ال�ضعفاء.
ملاذا انحط امل�سلمون وفيهم هذه الأ�صول؟

�إن هذه الأ�صول االثنتي ع�شرة التي قررناها ت�صلح لإقامة �أكرم مدينة يف
العامل ،وت�ؤلف �أ�شرف جمتمع فيه ،بل هي �أ�صول تد�أب العلوم الكونية واالجتماعية
على غر�سها يف النفو�س ،وتعد نف�سها من �أجلها �أرقى من �أرقى فل�سفة يف املتقدمني،
(((
فلماذا انحط امل�سلمون وهي �أ�صولهم املقررة يف دينهم ،وب�أي علة تدهوروا يف َت ْي ُهور
خمل�صا مما وقعوا فيه؟
اال�ضمحالل ،و�أ�صبحوا حيارى ال يجدون ً
اجلواب لي�س بالأمر ال�صعب ،ذلك �أنهم انحرفوا عنها ،وتنكبوا طريقها ،بل
دابروها كل املدابرة وعادوها جد العداء ،وعملوا على خالفها جهد طاقتهم ،ك�أن
حظهم من الدين ا�ستحال �إىل مناق�ضتها والعمل مبا يعاك�سها ،و�إليك التف�صيل:
قلنا �إن �أول الأ�صول الإ�سالمية التخلي�ص بني الإن�سان وخالقه ،فهل بقي
امل�سلمون على هذا الأ�صل؟ ال.
�إنهم اتخذوا قبور �صاحليهم قبلة يتوجهون �إليها ،وبنوا عليها القباب ،واتخذوا
فوقها املقا�صري ،ورفعوها عن احلد ال�شرعي ،وو�ضعوا عليها العمائم ،و�أ�شعلوا فيها
ال�س ُرج ،وقد ورد يف ال�سنة النهي بالن�ص ال�صريح عن �إدخال القبور يف امل�ساجد،
ُّ
الرمل( .م).
((( تيهور :ما انهار من ّ
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ال�س ُرج عليها ،حتى ال تفتنت العامة فيعبدوها ،ويتخذوا من فيها و�سطاء
وعن �إيقاد ُّ
بني اهلل وبني عباده .فرتى َد ْهماء امل�سلمني((( اليوم ال يدعون اهلل وحده ،وال يرفع
�أحدهم يده �إال م�ست�شف ًعا بواحد من �أولئك ال�صاحلني ،ومتخذًا �إياه و�سيلة �إىل الزلفى
من خالقه.
نعم �إن امل�سلمني مل ي�صلوا من هذه الوجهة �إىل مثل ما و�صل �إليه �سابقوهم
من �أهل امللل الأوىل ،ولكنهم حادوا عن �أ�صلهم الأول مبا ال يتفق مع ُروحه اخلال�صة
النقية ،وزادوا انحرافهم �ضو�ضاء مبا يتخذونه من االحتفاالت حول تلك القبور فيما
ي�سمونه باملوالد ،فرتاهم �شي ًعا ُم َتح ِّلقني �إىل حلقات ،يذكرون اهلل ب�أ�صوات منكرة،
وب�ألفاظ ال تفهم� ،صاخبني ،م�صفقني ،متمايلني ،م�ضطربني ،ف�إذا فرغوا من ذلك
�ساروا �إىل الطريق حاملني الرايات والطبول ،وطافوا �شوارع املدينة على حال لو ر�آها
حد امل�شاغبني ،املتالعبني بالدين.
حلدهم عليها َّ
النبي � أو �أحد خلفائه َّ
يح�صل كل هذا وال َع َرفة((( بحقيقة الدين ميلئونهم عليها((( وميدونهم فيها،
تق�صريا منه يف �أداء وظائفه،
جرا ملنفعة تلحقه منهم ،والبع�ض الآخر
ً
بع�ضهم ًّ
واحلكومة ال ت�ستطيع �أن متد �إىل �أولئك املتالعبني ي ًدا مادام حفظة الدين �أنف�سهم
يقرونها ويعملون على ت�أييدها.
((( دهماء امل�سلمني :عا ّمتهم( .م).
((( العرفة :العارفون( .م).
((( ميلئونهم عليها :ي�ساعدونهم وينا�صرونهم( .م).
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بهذا االنحراف انحرفت القلوب عن حكمة ذلك الأ�صل الكرمي ،ومل
تعد ت�ستفيد من �آثارها عليها ،وظهر امل�سلمون من هذه الوجهة مبظهر الأمم املُ َترببرة
الذين جاء الإ�سالم بالنعي عليها والأخذ على �أيديهم.
�أما الأ�صل الإ�سالمي الثاين وهو امل�ساواة العامة ،فقد �صدف عنه
أي�ضا؛ فق�سموا النا�س ق�سمني :ق�سم �سموهم رجال الدين ،وق�سم
امل�سلمون � ً
�سموه �أهل الدنيا ،ف�أبقوا الأولني حيث هم قطعوهم عن الأعمال الدنيوية،
وق�صروهم على خدمة امل�ساجد وتعليم الدين .لي�س يف طبيعة الإ�سالم ما ي�سمح
بوجودهم ،فلم يبلغوا �ش�أو نظرائهم يف امللل الأخرى ،ال من ناحية الت�أثري على
الأرواح ،وال من جهة قيادة العامة ،وتوالت على امل�سلمني حكومات �أقرت هذا
التق�سيم ،و�أم�سكت يدها عن ترقية �ش�ؤونهم ،فبقوا حيث كانوا منذ مئات من
ال�سنني يعتربون من جهة �أئمة الدين وحملة �شرائعه ،ولي�س لهم من جهة �أخرى
ما لغريهم من ال�سلطة ،ف�صار هذا التق�سيم �أ�ضر على امل�سلمني مما كان منه يف
من�صو�صا عليها
الأمم ال�سالفة؛ لأن تلك الأمم كانت فيها وظائف ر�ؤ�ساء الدين
ً
يف ذات الدين ،فلما ن�ش�أت ال�سلطة الدنيوية ،وقويت �شوكة ال�شكوك ،وتنازعت
ال�سلطتان قيادة الأمم ،ح�صلت تلك الأمم من ذلك التنازع جتارب نفعتها يف حتديد
ال�سلطة الدنيوية وردها �إىل ما يوافق م�صلحتها فيما بعد ،ولكن ن�ش�أ هذا التق�سيم
يف امل�سلمني �ضد طبيعة الدين مبح�ض �إرادة احلاكمني ،فلم يكن لطائفة رجال
الدين دائرة اخت�صا�ص يدافعون عن حدودها ،وكانوا طول عهدهم �ألعوبة يف
يد القادة الدنيويني ،فلم ت�شعر الأمة من وجودهم �إال بر�ؤية ذواتهم ،ومل تتدافع
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الطائفتان لتتعلم بتدافعها مو�ضع م�صلحتها منهما ،فلم ت�ستفد مثل ذلك الدر�س
االجتماعي الذي �أخذته الأمم الأخرى ،ومل تتهي�أ يف وقت من �أوقاتها لإحداث
مثل ما �أحدثته من االنقالبات العمرانية التي كان لها �أكرب �أثر يف انتظام �ش�ؤونها
القومية.
�أما من جهة الأ�صل الإ�سالمي الثالث وهو تقرير مبد�أ ال�شورى يف احلكومة،
فقد انحرفت عنه الأمة من زمان بعيد� ،أي من عهد معاوية بن �أبي �سفيان ،حني
ناه�ض اخلليفة الرابع ومل يعب�أ ب�إجماع �أهل احلل والعقد يف �إ�سناد اخلالفة �إليه،
ف�أدرع بالقوة القاهرة لتحقيق �أمانيه ،و�أوجب على النا�س طاعته بقوة ال�سالح،
وعهد بالأمر البنه يزيد ،و�أخذ له البيعة بالإرهاب والر�شا ،ف�أعطى ال�سيف من
ا�ستع�صى ،وبذل املال ملن مد يده ،حتى ا�ستتب له الأمر ،فنجمت نواجم الفنت
الداخلية ،فخرج عليه احل�سني بن علي بن �أبي طالب بالكوفة ،وعبد اهلل بن الزبري
مبكة ،ون�شبت احلرب الأهلية ،ثم ا�ستقر الأمر لبني �أمية حي ًنا من الزمان ،ثم ظهر
دعاة بني العبا�س ف�أوغلوا يف خ�صومهم قت ًال ً
و�سفكا ،حتى �أ�سندوا الأمر لأنف�سهم،
فذهلت الأمة عن وجودها بهذه احلروب املتوالية ،وا�ستكانة للغالب الفاحت ،و�أخط�أ
العبا�سيون يف �إحاطة �أنف�سهم ُب�شذَّ اذ الآفاق من الأتراك ،ف�صارت اخلالفة �ألعوبة
ب�أيديهم ،وقامت يف كل �صقع من �أ�صقاع اململكة دولة ير�أ�سها متغلب مغت�صب،
و�صارت البالد بني ثائريهم يف معارك م�ستمرة ،حتى �سطا عليهم املغوليون؛
ف�أ�سقطوا اخلالفة العبا�سية التي مل يكن لها حظ من هذه الوظيفة غري اال�سم،
ف�ضاع �أ�صل ال�شورى ،وا�ستحال الأمر �إىل االعتماد على القوة ،وعجز املركز العام
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عن حفظ وجوده ،فلم تقف املطامع عند حد ،وا�ستمر وامل�سلمون يف حركتهم
القهقرية ،حتى ورث الغرب �أكرث �أ�صولهم ،فما �شعروا �إال وهم حماطون بالأمم
اال�ستعمارية من كل مكان.
�أما من جهة الأ�صل الإ�سالمي الرابع ،وهو تعليق ال�سعادة وال�شقاوة يف
احلياة الأخرى على الأعمال وال�صفات الذاتية ،ال على ال�شفاعات والقرابات،
فقد كابد عني االنحراف الذي كابده ما تقدمه من الأ�صول؛ ذلك �أن دهماء
امل�سلمني مبا ت�أ�سروا به((( من مطالعة الكتب التي و�ضعها جهلة امل�ؤلفني من �أهل
البطالة والتعطيل ،وقر يف نفو�سهم �أن املكانات الأخروية تنال مبجرد قراءة بع�ض
الأدعية ،والهمهمة ببع�ض الألفاظ ،وقد نقل �أولئك امل�ؤلفون من الأحاديث
الروحانية املقررة.
املو�ضوعة والآثار املكذوبة ما يكفي لت�ضليل العقول عن احلقائق ُّ
انت�شرت هذه الكتب بني امل�سلمني؛ ف�صرفتهم عن حقائق الدين ،وموهت
خياليا ،وجعلت زمامه
الروحاين
ت�صويرا ًّ
ً
عليهم الأباطيل ،و�صورت لهم العامل ُّ
ب�أيدي �أفراد من املقربني ،حاكمة ب�أن من انتمى �إليهم فاز باحلور واجلنان ،ولو كان
عليه من الذنب ما �أتعب امللكني ،و�إن من فاته ال ِّل َياذ بهم((( ،فاته اخلري كله ووكل �إىل
نف�سه؛ فمالت نفو�س العامة �إىل هذا التمويه ،ون�سوا قوله تعاىل :ﮋﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﮊ [الن�ساء ]123 /و�ضاع يف
نظرهم معنى الثواب والعقاب يف الآخرة وا�ضطرب يف وهمهم ميزان العدل الإلهي؛
((( ت�أ�سروا به�ُ :سلبوا وتقيدوا( .م).
((( اللِّياذ بهم :االلتجاء واال�ستغاثة بهم( .م).
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فبطلت حكمة الرتغيب والرتهيب ،وفقدت العبادات واملجاهدات ثمرتها املق�صودة
منها ،وا�ستحال الأمر �إىل �أمان كاذبة ،و�أوهام باطلة ،وال ت�سل عما ينبني على هذا
ال�ضالل من �ضياع حكمة الدين وخروج �أهله عن �سننه القومي.
�أما من جهة الأ�صل الإ�سالمي اخلام�س ،وهو االعرتاف بحقوق العقل
والعلم ،فقد لقي من �إعرا�ض امل�سلمني ما لقي �سابقوه من الأ�صول ،كيف ال؟!
وقد راجت فيهم احلكايات امليتلوجية((( مما جمعه جهلة امل�ؤلفني من �أ�ساطري
الأولني وخرافاتهم ،وما رووه عن الأفراد منهم ،فانحطت قيمة العقل وات�سعت
�أمامهم دائرة املمكنات ،حتى �شملت امل�ستحيالت ،وا�ستعدت الأذهان لقبول
كل ما يقال ولو كان فيه هدم لأ�صول ال�شريعة ،ثم زادوا يف هذه الطريقة غلو
فحرموا االعرتا�ض ما يروى من تلك املناق�ضات للعقل ،و�أعدوا من يتجارى على
تكذيبها باحلرمان من الرحمة الإلهية واال�ستهداف ل�سوء اخلامتة ،فلم يبق للآيات
الداعية �إىل تعقل الأمور وتدبرها بعني النقد �أثر يف نفو�س امل�سلمني ،وتبع ذلك
ما ي�ستلزمه من انحطاط مداركهم ووقوفهم موقف العاجز �أمام احلقائق ال�ساطعة.
�أما الأ�صل الإ�سالمي ال�ساد�س وهو امل�ؤاخاة بني الدين واملدنية ،فقد
انحرف به امل�سلمون انحرافًا ينا�سب انحرافاتهم يف كل ما عداه ،ف�إن احلروب
التي وقعت بني �أمراء امل�سلمني يف القرن الثاين وما يليه� ،صرفت الأذهان عن
نعم احلياة الأر�ضية ،ولفتتها �إىل ما �أعد لها يف احلياة الأخروية ،فراجت الكتب
((( امليتلوجية :امليثولوجية ،وهي :الأ�ساطري( .م).

216

املَدَ ِن َّي ُة والإ�سـالم

216

ال َّزارية((( على الدنيا ،الناعية((( على �أهلها ولوعهم بها ،و�أكرث امل�ؤلفون من �إيراد
احلكايات عن الزهاد واملت�صوفة ،ف�أ�شربت نفو�س امل�سلمني اال�ستكانة والذلة،
وتوجهت �إىل �إيثار الزهد والإقالل ،و�إن كان مثل هذا الزهد الق�سري ال يعد
ف�ضيلة ،فاكت�سبت نفو�سهم �صفات امل�ستخذين من الأمم ،وتطرفوا فعدوا مظاهر
املدنية من فاتنات النفو�س وقاطعاتها عن كمالها ،فلما ظهرت لهم املدنية الأوروبية
مبا حملت من �سحر و�إبداع� ،صرحوا ب�أن لهم الأخرى ولغريهم الدنيا ،و�أ�صبحت
الد ِن َّية ،والإقرار
تلك عقيدة بع�ضهم لليوم ،ويف هذا الت�صريح ما فيه من �إعطاء َّ
بالعجز ،والركون لل�سكينة.
�أما الأ�صل الإ�سالمي ال�سابع وهو تنبيه الإن�سان ب�أن للوجود الإن�ساين
�سن ًنا ال تتبدل ،فقد انقلب يف نظر امل�سلمني �إىل �ضده؛ لأنهم ملا اعتمدوا يف
حياتهم على الأوهام والأماين ،وعولوا يف ت�صرفاتهم على اخلرافات والأ�ضاليل
املو�ضوعة ،ذهلوا عن النظر للواقع املح�سو�س و�شغلهم الطريان يف جواء اخلياالت،
عن التدبر يف احلقائق الراهنة ،فلم يتحروا الأ�سباب ،ومل يتلم�سوا وجوه النجاة،
وك�أنه وقر يف نفو�سهم �أن تبدل حالهم �إىل �أح�سن حال يجيء مبح�ض الدعاء،
�أو بحادثة غري منتظرة ،فرتاهم كلما �أمل بهم �أمل من حال نظروا �إىل ال�سماء ومل
يزيدوا عن احلوقلة((( ،واال�سرتجاع((( ،فراجت عليهم الكتب الرمزية الدالة على
(((
(((
(((
(((

الزارية :املحقرة العائبة( .م).
الناعية :امل�شنعة( .م).
احلوقلة :قول :ال حول وال قوة �إال باهلل( .م).
اال�سرتجاع :قول� :إ َّنا هلل ،و�إ َّنا �إليه راجعون( .م).
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م�ستقبل احلوادث ،كا َجل ْفر((( واعتمد ملوكهم على حركات الأفالك ،فا�سرت�شدوا
باملنجمني ،وا�ستهدوا بامل�ضللني من املتنبئني ،ف�ضل �سعيهم يف احلياة الدنيا .فلما
احتك بهم الغربيون وجدوا منهم �أممًا على غري هدى ال ب�صرية لها بدين وال
دنيا ،ف�سهل عليهم قيادهم ،ولوال �أن اال�ستعمار الع�صري ترقت �أ�ساليبه ،و�صار
للعدل فيه حظ كبري ،لبادت �أكرث الأمم الإ�سالمية كما بادت �أمم �أمريكا ال�شمالية
واجلنوبية حتت �سيطرة امل�ستعمرين.
�أما الأ�صل الإ�سالمي ال�سابع ،وهو لفت الإن�سان �إىل نظام الطبيعة ،وتوجيه
نظره لأ�سرارها اخلفية؛ لي�ستفيد منها لتغذية ُروحه وعقله ونظامه االجتماعي ،فقد
حاد عنه امل�سلمون؛ �إذ ق ََ�صروا العلم عن العلوم الكالمية ،و�صار كل اهتمامهم
يف املجهودات العقلية موج ًها �إىل تفهم كالم الأقدمني ،وياليتهم تو�سعوا يف هذا
الباب فجمعوا كتب �آبائهم يف الطبيعيات والريا�ضيات والطب والفلك ،وجعلوا
لها حظًّ ا من عنايتهم ،بل اقت�صروا على علوم الكالم ،وتفرغوا لها ف�صاروا غرباء،
حتى عن حتقيقات �أ�سالفهم يف الكون ،فلم ينبغ فيهم واحد كابن �سينا �أو
ابن ر�شد �أو الفارابي ،وانحطت مدركاتهم على الكون ،حتى مل يعد فيهم من
يبحث عن قوى �أج�سادهم وطبيعة �أر�ضهم وما برح االنحطاط �آخذًا جمراه ،حتى
كفرا ،فت�ألبوا على معار�ضتها،
جاءتهم العلوم الأجنبية بلغاتها الأعجمية ،فظنوها ً
و�أ�صبح علم الطبيعة يف نظرهم من الرج�س الذي ال ي�صح �أن يقربه م�سلم ي�ؤمن
باهلل واليوم الآخر .فت�أمل رحمك اهلل يف هذا االنحراف عن �سنن القر�آن و�أ�صول
((( اجلفر :طريقة يزعمون بها �إمكانية التنب�ؤ بحوادث العامل ،من خالل النظر يف دالالت احلروف( .م).
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الإ�سالم ،وقل يل �إىل �أي ح�ضي�ض ال ت�سقط املجتمعات الإ�سالمية من االنحالل
وف�ساد الكيان.
فبينما نرى الأمم قد و�صلت من العلم الطبيعي �إىل حيث ي�ستخدمون قوى
املاء والهواء ،ف�أ�صبحوا يقطعون ال ِقفار املرتامية الأكناف يف ال�ساعات املحدودة،
ويحلقون يف اجلواء �إىل �أبعد مما ت�صل �إليه الن�سور والعقبان ،جتد امل�سلمني ال يزالون
من علومهم الكالمية يف حال مقيم مقعد .وقد �أدركهم االنحطاط يف ذات تلك
العلوم ،فقنعوا من كتبها مبا ال يو�صل �إال �إىل �إن�ضاب معني القرائح ،ووقف حركة
الأفكار.
�أما الأ�صل الثامن وهو االعرتاف بحقوق ميول الإن�سان وعواطفه ،فقد
خبطوا فيها على غري ب�صرية ،تب ًعا النحرافهم يف الأ�صول ال�سابقة ،وهل مييز بني
امليول احلقة والوهمية ،وبني العواطف احل�سنة والرديئة �إال العاملون ب�أ�سرار العلوم
النف�سية ،و�أ َّنى لهم ذلك وتلك العلوم فرع من العلوم الطبيعية ،وهي قابلة للرتقي
�إىل غري حد ،و�إين لي�ؤملني �أن �أذكر �أن لي�س يف معهد من معاهد العلوم الإ�سالمية
من يدر�س هذا الفرع العلمي� ،أو من يدور بخلده �أنه من املعارف ال�ضرورية.
�أما الأ�صل الإ�سالمي التا�سع وهو العمل على توحيد العامل يف دائرة
املعامالت ،فقد �أ�صابه ما �أ�صاب �سائر الأ�صول؛ �إما من عدم الباحثني يف هذا
الأمر� ،أو لعدم �إمكان تنفيذه مبا دخل فيه امل�سلمون من اجلمود ،ف�إنهم لذهولهم
عن جميع �أ�صولهم املحيية �صار �أمرهم لي�س يف �أيديهم و�أ�صبحت �ش�ؤونهم اخلا�صة
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والعامة تب ًعا ل�ش�ؤون �سواهم ،ف�سواء بحثوا يف مثل هذا ال�ش�أن �أو مل يبحثوا فيه،
فلي�س لهم حول على عمل متليه عليهم الفكر النا�ضجة والآراء الأ�صيلة.
فامل�سلمون اليوم �إذا كانوا ال يبحثون هذا التوحيد يف حدوده احلافظة
ق�سرا للفناء يف �أج�ساد الأمم املحيطة بهم.
لوجودهم ،فهم مقودون ً
�أما الأ�صل الإ�سالمي العا�شر وهو االعرتاف بنامو�س الرتقي ،فقد كابد
للر ْج َعى �إىل دور من
انحرافًا ً
عظيما؛ فامل�سلمون بحالهم وقالهم اليوم مييلون ُّ
�أدوارهم املا�ضية ،فقادة �أرواحهم يحلمون ب�إعادة مثل ع�صر بني العبا�س �أو �سواه
مما تكون املدنية الإ�سالمية فيه بلغت �ش�أوها �إال بعدوهم مع حماولتهم الرجعى
يعملون على عك�س الأ�صول التي رقت تلك الدول ،ف�إن �أ�سالفهم يف الع�صر
العبا�سي نه�ضوا نه�ضتهم من طريقها الطبيعي ،فرتجموا الكتب الطبيعية التي
كانت لليونان والفر�س والهنود �إىل ل�سانهم ،و�أخذوا يف درا�ستها وتفهمها حتى
برعوا فيها ،ومل يكفهم ذلك؛ بل رحلوا �إىل بالد تلك الأمم وتعلموا لغاتها ،وبحثوا
يف جمتمعاتها ،ونقبوا يف �آثارها ،وتعرفوا نباتاتها وحيواناتها ،ونقلوا لبالدهم كل
ما تو�سموا فيه الفائدة وامل�صلحة ،ولكنا اليوم نتمنى الرجعى �إىل مثل عهد من
عهودنا ال�سابقة ،ومل نعمل يف هذا ال�سبيل عم ًال ي�ؤدي �إليه ك�أننا نزعم �أن ذلك
يتم مبجرد متنيه.
�أما الأ�صل الإ�سالمي احلادي ع�شر ،وهو تقرير �أن الدين �إمنا �شرع لفائدة
الإن�سان وم�صلحته ،ال لت�سخريه و�إذالله ،فلم يعد �أحد يبحث فيه ،فرتى �ألوفًا من
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املعلمني يعلمون الدين يف امل�ساجد واملعاهد العلمية ،مكتفني منه بكيفية الو�ضوء
وال�صالة واحلج والزكاة ،ومل يتعر�ض واحد منهم لبيان احلكمة املق�صودة من هذه
العبادات ،حتى وقر يف نفو�س العامة واخلا�صة �أنها تطلب لذاتها ،ال �أنها و�سائل
لغريها .لذلك يكتفي �أحدهم من ال�صالة بالركوع وال�سجود على �أ�سرع ما يكون
ك�أنه م�سخر لأداء حركات معدودة ال مزية فيها .و�إن �صام �أم�سك عن الأكل
م�شاغبا ،ك�أنه ي�ؤدي �سخرة ،حتى �إذا قال امل�ؤذن حي
الغيا
طول نهاره
ً
ً
�صاخبا ً
على ال�صالة �أقبل على مائدته ِب ُك ِّل َي ِت ِه فال يزال ميلأ وعاءه حتى يعجز عن احلركة،
ثم ي�أخذ يف التنقل من ناد �إىل ناد حتى يجيء وقت ال�سحور ،فيعاود الأكل
جهد ا�ستطاعته ،وهكذا فال ين�سلخ �شهر ال�صوم �إال ويف معدته �أثر �سيئ من ذلك
النهم الذي �سماه �صو ًما .ولكن لو كان قادة العقائد وقفوا النا�س على حكمة
الروحي ،وتو�سعوا يف هذا
العبادات ،وعرفوهم �أنها ريا�ضات لتح�صيل الكمال ُّ
البحث اخلطري مبا يليق به من البيان ،لكان حظ امل�سلمني منها غري حظهم اليوم.
�أما الأ�صل الثاين ع�شر وهو �إطالق حرية البحث لأويل الب�صر بالدين ،فقد
ا�ستحال �إىل عك�سه ،فوقر يف النفو�س اليوم �أن لي�س يف الإمكان �أبدع مما كان ،و�أن
الأمة يكفيها �أن تكون عالة على �أ�سالفها يف جميع الكليات واجلزئيات ،لي�س
يف الأمور العبادية فقط ،بل ويف جميع امل�سائل ال�شرعية مما يخت�ص باملعامالت،
ومل يكفهم هذا الت�ضييق حتى قروا �أنه ال يجوز لإن�سان �أن يخلط بني املذاهب
فيقلد �إمامني يف وقت واحد ،فتقرر العمل مبذهب �أبي حنيفة وحده وترك ما
عداه من املذاهب ،ويف هذا من احلجر على �أمة برمتها ما فيه .فبينما نرى للأمم
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الأوروبية جماعات ت�شريعية توا�صل العمل يف �سن النظامات وتقنني القوانني
رث منها وبطل موجبه ،ترى امل�سلمني جامدين على
وتنقيح الأ�صول وجتديد ما َّ
�شكل واحد منها ال يبغون عنه حو ًال .فلو كان يف طبيعة دينهم ما يحرم عليهم
النظر والتجديد ،لكان لهم بع�ض العذر ،فما بالهم ودينهم يح�ضهم على النظر
ويزعهم عن الوقوع يف اجلمود ،و�أئمتهم قد ترب�أوا ممن ي�أخذ ب�أقوالهم بدون نقد،
وقرروا �أن باب االجتهاد مفتوح �إىل يوم القيامة.
هل خفي عن امل�سلمني اليوم �أن احلوادث تتجدد ،و�أن النظامات تبلى
كما تبلى الأثواب ،و�أن القوانني تتطور يف حاالت �شتى لتتفق مع م�صلحة الأمة؟
نهاية املنت

معد التقدمي يف �سطور
معتز حممود عبد احلميد �شكري

●

●
●
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�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
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()13
ّ
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال ال�صعيديّ .
()14
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
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ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
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املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة الطهطاويّ .
()21
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف طنطاويّ جوهريّ .
()22
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36
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هذا الكتاب

ُطبع ألول مرة عام (1296هـ1879 /م) باللغة التركية في إسطنبول ،وتلك هي أول ترجمة عربية له .جاء صدوره
في وقت عصيب؛ ليشـحن ال ُقراء -آنذاك -باألمل في نهضة جديدة ،بإطالعهم على ما وصل إليه المسـلمون من مدنية
على مستوى العالم بفضل اهتمامهم بالعلم والمعرفة ،في الوقت الذي كان ينبهر فيه البعض بالمدنية األوروبية الحديثة
التي أخذت تسـيطر على العالم بآلتها العسـكرية ،وتأكيده على أن المسـلمين يمكن بذلك الطريق نفسـه أن يسـتعيدوا
مشاركتهم في المدنية الحديثة.

يركز شمس الدين سامي فراشري على «المدنية اإلسالمية» وإسهاماتها على المستوى العالمي في كل المجاالت العلمية،
وأن «المدنية األوروبية الحديثة» قامت باالستناد إلى «المدنية اإلسالمية» ،ولم تولد مباشرة من «المدنية اليونانية القديمة».

لح على :إعالء قيمة اإلنسـان والعقل ،وأن اإلسـالم ليس دين عنف ،ولم ينتشـر بالسـيف ،وال يتعارض مع
كما ُي ّ
ً
العلم والحقيقة والحياة ،بل يرتبط ارتباطا وثي ًقا بالمدينة .وأن التمدّ ن ال يبدأ من فراغ وال يختص بشعب؛ بل هو حصيلة
التراكم البشري.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتنـا فـي العصـر الحديـث  -ل ُيعـدُّ فيمـا أرى  -من أهم المشـاريع العلمية نحو تأصيـل المفاهيم الثقافية

في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

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