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هـــذا الـكــتــاب

طبع لأول مرة عام (1364هـ1945 /م) ،وفيه ُيقدم ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق حتليال ُلغو ًّيا وا�صطالح ًّيا
و�سياق ًّيا لثالثة �ألفاظ وم�صطلحات طاملا ا�ستخدمناها يف حياتنا الثقافية العامة وم�صنفاتنا العلمية� ،أال وهي:
«الدين» و«الوحي» و«الإ�سالم».
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واللغويني واملتكلمني.
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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن

10

�إ�سماعيل �سراج الدين

10

مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب درا�سة تقدميية �أعدها �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؛
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،و�ست�سعى املكتبة �أي�ضً ا  -وفق توفر الإمكانات الفنية واملادية � -إىل
ترجمة تلك املختارات �أو مقتب�سات منها �إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة
�أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما �ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات
وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك
على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا،
وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم،
خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
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اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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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

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

درا�سة تقدميية

عصمت نصار

ال نكاد نلمح من بني املفكرين املعا�صرين َمن لقَّبه تالميذه ومعا�صروه
بالفيل�سوف الكامل �سوى �صاحب الكتاب الذي ن�شرع يف تقدميه .ومل نعرف من
بني تالميذ الأ�ستاذ الإمام حممد عبده (1323 -1266هـ1905 -1849/م)-
وال �سيما يف جمال الفل�سفة -من يناف�س مفكرنا يف �إخال�صه لر�سالة �أ�ستاذه وتبنيه
م�شروع الإمام النه�ضوي ومنهجه الإ�صالحي ،وتفعيله يف الن�صف الأول من
القرن الع�شرين.
وال نبالغ عندما ن�صفه ب�أنه �أ�ستاذ �أ�ساتذة الفل�سفة الإ�سالمية ،ال يف م�صر
وحدها ،بل يف العامل العربي الإ�سالمي؛ �إذ كان لكتاباته الأثر الأكرب يف بعث
البحث الفل�سفي ثانية �إىل دور العلم واملنتديات الثقافية واملجال�س العلمية ،وكان
له ال�سبق يف تكوين �أول مدر�سة من الباحثني امل�صريني والعرب جنحت يف الذود
عن الإ�سالم وح�ضارته �ضد هجمات غالة امل�ست�شرقني ،و�أثبتت �أ�صالة وطرافة
الفكر الفل�سفي الإ�سالمي ،بداية من علم �أ�صول الفقه وعلم الكالم والت�صوف
ال�سني ،ومرو ًرا باكت�شافات علماء العرب وجتاربهم يف �شتى املعارف الإن�سانية،
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وانتها ًء بت�صانيف الفال�سفة التي عول عليها �أعالم النه�ضة الأوروبية ،بداية
من �إرها�صات النه�ضة� ،إىل اكتمال ع�صر التنوير يف م�ؤلفاتهم الفل�سفية ،ولي�س
هناك �أدل على مكانة هذه املدر�سة من مئات امل�ؤلفات وامل�صنفات والتحقيقات
والرتجمات العلمية الدقيقة التي مازالت ُتعد املراجع الرئي�سة يف البحث
الفل�سفي يف ميدان الدرا�سات الإ�سالمية والكالمية والت�صوف.
�إنه ال�شيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق رائد التفكري الفل�سفي يف م�صر،
و�أبرز �أعالم جتديد الفكر الإ�سالمي منذ منت�صف العقد الثالث من القرن
الع�شرين.
ونحن اليوم نقدم للقارئ العربي ملحات من اخلطاب الإ�صالحي يف
م�صر ،الذي اتخذ من الفل�سفة �آلية لإعادة بناء العقل اجلمعي ،وتوجيهه نحو
التقدم واملدنية القائمة على املوازنة بني الأ�ضداد (القدمي واجلديد ،الأ�صالة
ال�شرقية والعلوم والفنون الغربية ،املنقول واملعقول ،ثوابت امل�شخ�صات ومتغريات
الواقع املعي�ش) ،واالنتقاء من الأغيار ،وا�ستيعاب املناهج ،ونقد النظريات ،و�إحياء
الف�ضائل ،وه�ضم الفنون والعلوم ،والت�سلح بقوة احلب ،والإميان بالعدالة واحلرية،
والتطلع �إىل الكمال الإن�ساين ،وذلك خالل قراءتنا النقدية لكتابه الأ�شهر
«الدين والوحي والإ�سالم» ،فما �أحوجنا يف هذا الع�صر املليء بالر�ؤى الثائرة،
وامل�ساجالت الناق�ضة ،واالنفعاالت العابثة ،ل�صوت عاقل يذكرنا ب�أن جوهر الدين
هو ح�سن املعاملة ،والإخال�ص يف حب الباري ،واالنقياد ل�شرائعه.
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و�أن الوحي هو الر�سالة التي حملها الإن�سان ليحقق على الأر�ض
ال�سالم ،وي�أمر باملعروف بغري منكر ،وينهى عن املنكر باملعروف ،وي�أمل يف الوقت
نف�سه بح�سن الإثابة ،حيث وعد اهلل بالنعيم الأخروي.
و�أن الإ�سالم هو الر�سالة املتممة واجلامعة للخطاب الإلهي احلاكم
ل�سلوك الإن�سان حتى يق�ضي اهلل �أم ًرا كان مفعو ًال ،وهو ال�شرعة التي يجب تفعيل
ما حوته من ف�ضائل ومكارم الأخالق ،وتفهم التوجيه الإلهي لت�سيي�س حياتهم،
وذلك بف�ضل جهود املجتهدين ،ودعاوى امل�صلحني ،و ِفعال الورعني.
نعم نحن �أحوج ما نكون خلطاب العقل ،الذي يحمله هذا الكتاب ،و�سوف
تك�شف ال�صفحات التالية عن مدى جناح ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق يف تثقيف
جيل الرواد ،و�إعدادهم حلمل راية التنوير وجتديد الفكر الإ�سالمي ،مبن�أى عن
التع�صب امل ّلي والتنطع املذهبي والت�شيع للفروع والتم�سك ب�سفا�سف الأمور التي
�شتت جمع امل�سلمني ودفعتهم �إىل قتل بع�ضهم بع�ضً ا ،وغري ذلك من املوبقات
التي �أ�صابت املجتمع الإ�سالمي ،مقتف ًيا يف ذلك �سرية �أ�ستاذه حممد عبده -كما
�أ�شرنا -وذلك من خالل حديثنا عن حياة امل�ؤلف وثقافة ع�صره ،ثم حتليلنا للكتاب
يف �ضوء م�ؤلفاته لإبراز مكانته منها ،ثم وقوفنا على منهجه يف العر�ض واملعاجلة،
و�أخ ًريا �أثر م�ضمون الكتاب يف الكتابات الالحقة عليه واملت�أثرة به.

***
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م�صطفى عبد الرازق حياته وثقافة ع�صره

ولد �شيخنا م�صطفى ح�سن �أحمد حممد عبد الرازق نحو عام (1302هـ/
1885م) يف «�أبي جرج» �إحدى قرى مديرية املنيا– �آنذاك -ب�صعيد م�صر ،فجده
عبد الرازق كان قا�ض ًيا �شرع ًّيا عاملًا بالفقه واللغة والأدب (بالبهن�سا) من �أعمال
بني مزار باملنيا ،وقد توىل الق�ضاء فيها عام (1213هـ1798/م) ،ثم توىل ابنه
حممد الق�ضاء فيها من بعده ،وتويف مبدينة الف�شن من �أعمال مديرية املنيا �آنذاك.
يروى على
وقام ابنه �أحمد من بعده قا�ض ًيا على والية البهن�سا وكان فيما ُ َ
جانب ملحوظ من الثقافة والذكاء وح�سن الأدب ،ثم انتقل بالق�ضاء �إىل �أبي
جرج وكان بيته مق�صد العلماء والتجار والأعيانً ،
ومالذا للمعوزين واملحتاجني
واملظلومني و�شفيعهم عند حممد �سعيد با�شا (1279 -1237هـ-1822/
1863م) خديوي م�صر– �آنذاك.
وكان �أبو �صاحب الرتجمة القا�ضي ح�سن عبد الرازق با�شا (1907-1844م)
رج ًال فا�ض ًال وا�سع املعرفة باللغة والأدب و�أ�صول الدين ،ويف الوقت نف�سه من �أكرث
ال�شخ�صيات ت�أث ًريا يف احلياة ال�سيا�سية امل�صرية؛ �إذ كان ع�ض ًوا يف جمل�س النواب يف ع�صر
اخلديوي �إ�سماعيل ،ثم ع�ضًوا يف جمل�س �شورى القوانني عن مديرية املنيا(1884م)(((.
((( حممد كمال جعفر ،م�صطفى عبد لر زق ،مقال يف ملو�سوعة لثقافية ،م�ؤ�س�سة فر نكلني للطباعة و لن�شر ،د ر
ل�شعب ،لقاهرة1972 ،م� ،ص .925
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ً
ووكيال حلزب الأمة(1907م)((( و�أبرز �أع�ضائه امل�ؤ�س�سني(((.
وروي �أنه كان على �صلة بجمال الدين الأفغاين م�ؤم ًنا بثوريته ور�سالته
الإ�صالحية ،ذلك ف�ض ًال عن �صداقته للأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،ف�أمر اخلديوي
(((ت�أ�س�س حزب لأمة عام (1325هـ1907/م) من لوجهاء و لأعيان و لعمد و مل�شايخ و�صفوة ملثقفني و أو �سط
لتجار ،وهم لفئة لعليا من لطبقة لو�سطى مل�صرية ،ومنهم :حممود �سليمان وعلي �شعر وي و إبر هيم �سعيد
وبا�سيلي تادر�س و�سيد حممد خ�شبة وحممد عثمان أباظة وعبد لرحيم لدمرد �ش وب�شرى حنا وغريهم ،ويرد
إليهم ت�أ�سي�س أوىل ملد ر�س لليرب لية يف ل�سيا�سة مل�صرية ورفعهم لو ء م�صر للم�صريني مبن�أى عن لع�صبية لدينية
و لر بطة لعثمانية ،وتغليبهم منطق لإ�صالح لهادئ على لتغيري لثوري ،ومرد ذلك إىل تب ِّنيهم منهج لأ�ستاذ
لإمام حممد عبده يف تربية لر أي لعام عن طريق لتعليم وتوحيد والء ت لأمة وحماربة لبدع و خلر فات لتي
حلقت بالدين ،مع لت�أكيد على أن لأمة هي م�صدر ل�سلطات ،و أن حلياة لد�ستورية هي خلطو ت ل�ضرورية لنقل
م�صر من طور ال�ستبد د و لتبعية إىل طور حلرية و ال�ستقالل .وقد جتهد ّ
جل أع�ضائه يف جلمع بني لرت ث
و لتجديد أي لثو بت لتليدة لتي متيز مل�شخ�صات ،و ملتغري ت حل�ضارية و ملعارف لعلمية لأوروبية حلديثة ،مع
حر�صهم على مت�صري مر فق لدولة و إعد د جيل من ملتعلمني ليحلو حمل لأجانب يف �شغل لوظائف حلكومية
و لق�ضاء و القت�صاد حلر ،ويبدو ذلك يف كتابات مثقفي حلزب منذ لعدد لأول من جملة جلريدة ل�سان حاله،
وميثل �شبيبة هذ حلزب أحمد لطفي ل�سيد وقا�سم أمني وطلعت حرب وعبد لعزيز فهمي وعلي أبو لفتوح
وم�صطفى عبد لر زق وحممد ح�سني هيكل وغريهم ،وقد متيزت �سيا�سة حلزب بالتز مها حلياد يف عالقتها
بال�سلطات لقائمة ( لإجنليز و خلديوي)؛ وذلك لتمريرها خلطاب لإ�صالحي ور�سالتها لتنويرية لتي و�ضع قو مها
ل�شيخ حممد عبده كما ذكرنا ،وذلك على لنقي�ض من �سيا�سة حلزب لوطني جلهادية جتاه لإجنليز ،وتبنيها
منطق لكفاح مل�سلح يف أمور ل�سيا�سة ،أ�ضف إىل ذلك جتاهل حزب لأمة لدعوة إىل لر بطة لعثمانية و جلامعة
لإ�سالمية ،و كتفاءه بالت�أكيد على لقومية مل�صرية ،وتف�ضيله لتو�سع يف خت�صا�صات ملجال�س لنيابية يف حني كان
ملطلب لأول للحزب لوطني هو لد�ستور ،ومل ت�ؤثر هذه خلالفات لهام�شية يف قوة لعالقة لتي كانت تربط بني
لوطنيني يف كال حلزبني حتى عام 1910م وال �سيما بعد مو فقة حزب لأمة على قانون ملطبوعات لذي أغلق
جريدة للو ء ،وحملة عبد لعزيز جاوي�ش على لطفي ل�سيد و أع�ضاء جمل�س �شورى لقو نني من حزب لأمة بعد
إعر بهم عن موقفهم ملحايد» من حلرب لإيطالية لليبية .وعلى لرغم من ذلك كانت م�صلحة م�صر تعلو على كل
خالفاتهم .لأمر لذي ي�ؤكد وطنية أع�ضاء حلزبني وتفانيهم يف خدمتها .وقد ت�أثر م�صطفى عبد لر زق بهذه لأفكار
وهاتيك لأحد ث ،وال �سيما بعد ن�ضمامه ل�شبيبة حزب لأمة.
((( أحمد زكريا ل�شلق ،حزب لأمة ودوره يف ل�سيا�سة مل�صرية ،لهيئة لعامة لق�صور لثقافة ،لقاهرة2007،م �ص 100
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�إ�سماعيل(1312 -1245هـ1895 -1830 /م) بنفيه �إىل ال�سودان ثم عدل
عن ذلك ب�شفاعة ابن الأخري حممد توفيق(1892-1852م) وال�شيخ علي
الليثي(نحو 1896-1822م).
ويف عام (1310هـ1892/م) �أ�س�س ح�سن عبد الرازق مع �صديقه
حممد عبده اجلمعية اخلريية الإ�سالمية((( ،وظل يعمل بها حتى وفاته ،تار ًكا من
((( ت�أ�س�ست جلمعية خلريية لإ�سالمية يف أكتوبر عام 1892م بجهود لأعيان مل�صريني لذين كانو ميثلون أعلى مر تب
لطبقة لو�سطى مل�صرية ،وكان دخلها يقوم على لتربعات و لوقف ،وكان من أبرز أع�ضائها إبر هيم ر�شدي وح�سن
عبد لر زق وعثمان ماهر و أحمد ل�سيويف وح�سني كامل ويو�سف كمال وقا�سم أمني و�سعد زغلول و أحمد لطفي
ل�سيد وطلعت حرب وعديل يكن وعبد خلالق ثروت وحممد حممود وعبد حلميد بدوي وحممد م�صطفى ملر غي
و ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق لذي توىل رئا�سة جمل�س إد رتها عام 1946م حتى وفاته وغريهم من تالميذ لأ�ستاذ
لإمام و أن�صاره ،وكان من أهم أهد فها إن�شاء ملد ر�س ملجانية مبختلف لأقاليم لتعليم أبناء لفقر ء ،وكانت جتمع
بر جمها بني لدر �سة لدينية و للغوية و لأدبية و حلرفية و ملعارف لعلمية حلديثة و للغات لأجنبية ،وقد قام لأ�ستاذ
لإمام بتحديث مناهجها عام 1900م عقب توليه رئا�سة جمل�س إد رتها حتى وفاته.
ويف عام 1912م �ضمت جلمعية إىل مد ر�سها بع�ض مد ر�س لبنات ،وو فقت على لتحاق غري مل�سلمني مبد ر�سها،
ويف عام 1918م قررت جلمعية إر�سال بع�ض طالبها إىل أوروبا لنيل لدرجات لعلمية لعالية ،ويف عام 1920م
ر أ�س ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق جلنة لتطوير مد ر�سها لثانوية.
ويف عام 1925م و �صلت للجنة عملها و قرتح ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق خ�ضوع مد ر�س جلمعية لتفتي�ش وز رة
ملعارف ،ثم �س ّلمت مد ر�سها -لتي عمت أنحاء ملديريات يف ل�صعيد و لدلتا -تدريج ًّيا إىل وز رة ملعارف ،بد ًء من
عام 1927م و �شرتطت جلمعية أال تقل ن�سبة ملجانية يف تلك ملد ر�س عن  30باملائة على أن تقوم جلمعية ب�إعانة
لوز رة �سنو ًّيا مببلغ  3500جنيه ،وذلك مبوجب تفاق أبرمه ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق ولطفي ل�سيد مع حممد
ح�سني هيكل وزير ملعارف  -آنذ ك -وقد �ستمرت جلمعية يف لإنفاق على خ ّريجيها طو ل فرتة تعليمهم يف لأزهر
أو جلامعة لأهلية أويف مدر�سة لق�ضاء ل�شرعي أو يف د ر لعلوم أو يف أوروبا لنيل لدرجات لعليا يف �شتى لعلوم،
أ�ضف إىل ذلك �ضطالع جلمعية ب�إعانة لفقر ء و ملعوزين و لأر مل وذوي الحتياجات خلا�صة وبناء مل�ست�شفيات.
ويف عام 1946م �ضمت وز رة لأوقاف جميع أوقاف جلمعية خلريية لإ�سالمية إىل إد رتها ،وهي م�سار نز ع منذ
عام 1985م ،عقب متناع وز رة لأوقاف عن ت�أدية م�ستحقات جلمعية إىل إد رتها .وما ز لت جلمعية تقوم بدورها
الجتماعي حتى لآن .للمزيد طالع:
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ورائه �سبعة �أبناء وبنتني و�أرملة واحدة ،ونذكر منهم:
ح�سن ال�صغري ،وح�سني ،وحممود ،وم�صطفى ،وعلي ،و�إبراهيم ،و�إ�سماعيل.
�أما والدة م�صطفى عبد الرازق فهي ال�سيدة خدوجة عبد ال�سالم
ال�شريعي ،وقد �أخذت عن والدها وزوجها قد ًرا وف ًريا من الثقافة والعلم و�سماحة
اخللق(((.
ويعني ذلك �أن ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ن�ش�أ يف بيت جاه وح�سب
ون�سب يجمع بني العلم والأدب والأخالق وال�سيا�سة ،مطبوع بالوطنية امل�صرية،
وجامع بني مقا�صد ال�شريعة ومتطلبات املدنية ،و�أثرت هذه الن�ش�أة على خطابه
التنويري و�آرائه ال�سيا�سية والإ�صالحية.
وقد �شهد معا�صروه بف�ضل بيت عبد الرازق على الثقافة والأدب
وال�سيا�سة امل�صرية؛ فقد و�صفوه ب�أنه قبلة الوجهاء وقادة الفكر ومعقل الربجوازية
امل�صرية التي �أخذت على عاتقها مهمة بناء م�صر احلديثة يف الن�صف الأول من
القرن الع�شرين.
	�أما م�صطفى عبد الرازق فقد �أحلقه �أبوه ُبك َّتاب العائلة يف ال�سابعة من
عمره ليحفظ القر�آن ويتعلم مبادئ اخلط واحل�ساب وقواعد اللغة العربية ،وظل
حممد �شوقي لفنجري ،ندوة لعمل خلريي يف م�صر لو قع و مل�أمول ،إ�صد ر ت جلمعية خلريية لإ�سالمية ،لقاهرة،
2002م� ،ص  193إىل �ص.200
((( علي عبد لر زق ،من آثار م�صطفى عبد لر زق ،د ر ملعارف ،لقاهرة1957 ،م� ،ص 10إىل �ص .14
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الفتى مداو ًما على قراءة القر�آن الكرمي منذ يفاعته عقب �صالة ال�صبح والع�صر
كل يوم بقدر ربعني �أو ثالثة ،ف�إذا �صام فر�ضً ا �أو نافلة �صاحبها بقراءة القر�آن
جتوي ًدا وترتي ًال ،ثم تف�س ًريا وت�أوي ًال مب�ساعدة والده و�إخوانه ،وقد مكنه حفظه للقر�آن
ودرا�سة معانيه و�أغرا�ض �آياته من تر�سيخ �إميانه والفهم املبكر ملقا�صد الآيات،
ذلك ف�ض ًال عن ا�ستقامة ل�سانه و�سالمة �أ�سلوبه والقدرة على انتخاب الألفاظ
وانتقاء الرتاكيب ،حتى �أ�ضحى ممي ًزا بني �أقرانه ور�صفائه بعقلية مو�سوعية تت�سم
باملو�ضوعية وح�سن الفهم والقدرة على املقارنة والنقد والتقومي(((.
وقد تنب�أ والده ببوادر عبقريته؛ ف�أر�سله �إىل الأزهر -وهو يف احلادية ع�شرة
من عمره– وظل يواليه برعايته وتوجيهه يف م�ستهل درا�سته ،فيقر�أ معه بع�ض
الكتب الأزهرية ،ويتدار�س معه بجانبها �أ�شعار املتنبي وغريه ف�ض ًال عن كتب
الأدب والرتاث واملعاجم اللغوية وكتب التاريخ وال�سري.
	�أما عن ميله املبكر لل�شعر والأدب فيحدثنا جمال الدين الرمادي ويروي
لنا حر�ص م�صطفى عبد الرازق منذ طفولته على قراءة دواوين ال�شعراء امل�صريني
وال �سيما البهاء زهري(656-581هـ1258-1185/م).
وال غرو ف�إن ال�سمات التي ا�ستملحها م�صطفى عبد الرازق يف لغة البهاء
وا�ضحا يف لغة خطابه الفل�سفي ،من حيث الب�ساطة
زهري قد انعك�ست
انعكا�سا ً
ً
((( علي بركات ،ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق ،مقال مبجلة لأمة1982 ،م ،ع� ،20ص.90
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والو�ضوح والإيجاز ،مع ر�شاقة اللفظ ودقة الداللة وروعة الرتاكيب.
وي�ؤكد �أخوه علي عبد الرازق(1386-1305هـ1966-1888 /م)
على ن�ضج ملكاته الأدبية يف �سن مبكرة ،وي�ست�شهد بال�صحيفة التي كان يكتبها
ويوزعها على �أفراد الأ�سرة و�أقربائه و�أ�صدقائه ،وكانت جتمع بني املقاالت اخلربية
واملقامات الفكاهية والأقا�صي�ص ال�ساخرة ،وكذا جمعية غر�س الف�ضائل التي
كونها من �شبيبة العائلة لن�شر القيم والأخالق الإ�سالمية والف�ضائل امل�ستوحاة
من ال�سرية النبوية ،وقد عرب من خالل املجلة واجلمعية عن موهبته ال�صحفية
وقدرته الفائقة على اخلطابة وب�سط الأفكار والتوا�صل مع �سامعيه� ،أ�ضف �إىل ذلك
مقاالته و�أ�شعاره التي كان ير�سلها �إىل ال�شيخ علي يو�سف وين�شرها يف �صحيفة
امل�ؤيد ،و�إىل �أحمد حافظ عو�ض لين�شرها يف جملة املو�سوعات.
وعن خ�صائ�ص �أ�سلوبه الأدبي يقول:
«�صار �أ�سلوبه الأدبي يتميز بديباجة يت�آلف يف ثناياها ر�صانة النرث وظرف
ال�شعر ،وقلما اجتمع لأديب غريه ما اجتمع له من ذلك»(((.
***

((( علي عبد لر زق ،من آثار م�صطفى عبد لر زق ،مرجع �سابق� ،ص.17

ع�صمت ن�صـار

24

24

وخالل �سنوات درا�سته بالأزهر وبالتحديد يف عام 1903م وقع حدث يف
حياته كان له عظيم الأثر يف حتديد وجهته وهو :التقا�ؤه بالأ�ستاذ الإمام حممد
عبده.
ويحدثنا عن ذلك قائ ًال:
«كنت طال ًبا �أزهر ًّيا �شديد احلياء ،من�صر ًفا بكليتي �إىل درا�ستي ،وت�أثرت
وجمودا .ثم ات�صلت بال�شيخ حممد
يف �أول الأمر ب�أ�شد الأوا�سط الأزهرية رجعية
ً
عبده فت�أثرت بدرو�سه و�آرائه ،وا�صطدمت يف نف�سي تلك اليقظة الفكرية التي
بثها هذا الإمام يف عقول تالميذه ،مبا كنا نتلقَّى عن �شيوخ مل تر�ضنا معارفهم وال
مذاهبهم ،ولكن لهم يف نفو�سنا -على كل حال -ح ًّبا و�إجال ًال»(((.
ويقول يف مو�ضع �آخر:
«كنت طال ًبا من �صغار الطالب �أيام جاء ال�شيخ حممد عبده �إىل الأزهر،
وكان �أ�ساتذتنا– عفا اهلل عنهم -ال يفت�ؤون يذمون لنا ال�شيخ ،وميثلونه خط ًرا على
الدين داه ًما ،فتت�أثر بذلك عقولنا الطفلة ،وكنت �أف ّر بديني من �أن �ألقى الأ�ستاذ
�أو �أ�ستمع �إىل درو�سه ،مع �أنه كان �صديق والدي ،وح�ضرت در�سه مرة لأ�شهد
كيف ت�شيه وجوه امللحدين وت�شيه معها عقولهم وقلوبهم .فلما ر�أيت الرجل
بالرواق العبا�سي ،و�سمعته يف�سر كتاب اهلل قلت منذ ذلك الوقت «اللهم �إن كان
((( م�صطفى عبد لر زق ،حلادث لذي أثر يف حياتي ،مقال مبجلة لهالل ،جـ ،3مار�س 1947م� ،ص .53 -52
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هذا �إحلاًدا ف�أنا �أول امللحدين .و�إن كان رف�ضً ا حب �آل حممد فلي�شهد الثقالن �أين
راف�ض»(((.
ومل يرتك �شيخنا �أي فر�صة لي�سمع من الإمام ويجل�س عنده للتتلمذ �إال
كان �أول احلا�ضرين ،متذوقًا حلو حديثه ،ها�ض ًما د�سامة �أفكاره ،مدر ًكا مقا�صده،
وواع ًيا ملراميه لإ�صالح املجتمع الإ�سالمي الذي �أعيا عوامه اجلهل والتخلف
وانت�شار اخلرافة والدجل وال�شعوذة ،وتف�شت بني �أكابره املطامع ال�شهوانية وامليل
�إىل تقليد العوائد الغربية ،وحلقت الرجعية مبعارف �أوا�سطه ف�أ�صابهم اجلمود؛
فع�شقوا التقليد وحاربوا االجتهاد والتجديد.
وظل ال�شاب النابه على هذا النحو يدعو بني رفقائه و�أقرانه ب�ضرورة اتباع
�سنة �أ�ستاذه يف جتديد اخلطاب الديني (التف�سري واالجتهاد يف الت�أويل للوقوف
على مقا�صد ال�شرع) ،و�إ�صالح حال اللغة العربية (حتديث الأ�ساليب والتعريب
واال�شتقاق وتب�سيط النحو ،واالبتعاد عن الوح�شي واملهجور يف الألفاظ ،واحلد
من التقعري يف ال�صياغة ،والتقليل من البديع والزخرف يف كتابة النرث واملقال
ال�صحفي) ،والت�أليف بني ثنائيات الفكر (القدمي واجلديد ،النقل والعقل ،الفل�سفة
وال�شرع ،الدين والعلم ،النظر والعمل ،القيم الإ�سالمية والدولة املدنية ،االنتماء
الوطني والرابطة الإ�سالمية� ،إحياء الرتاث والرتجمة والت�أليف عن الأغيار)،
((( م�صطفى عبد لر زق ،حممد عبده ،تقدمي عثمان جناتي ،د ر ملعارف ،لقاهرة1945 ،م� ،ص. 9
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ذلك ف�ض ًال عن نهجه يف الرد على امل�ست�شرقني والطاعنني يف الإ�سالم و�شريعته
وح�ضارته ،وذلك باحلجة العلمية والرباهني العقلية.
فكان يرى يف �أ�ستاذه نور الإ�صالح م�ش ًّعا مبد ًدا ظلمة اجلهل وعتامة التخلف،
وكيف ال وهو الذي و�صفه برائد الإ�صالح و�إمام املجددين وقائد امل�ستنريين.
وقد كتب ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ي�ستعطف �أ�ستاذه طال ًبا منه
العودة �إىل التدري�س بالأزهر والرجوع عن ا�ستقالته (1905/3/19م) ،على �إثر
احلملة التي �شنها اجلامدون من �شيوخ الأزهر ب�إيعاز من اخلديوي عبا�س حلمي
الثاين(1364-1291هـ١٩٤٤ -١٨٧٤/م).
وال نكاد نلمح من بني تالميذ الإمام حممد عبده من هو �أخل�ص
لر�سالته �أكرث من تلميذيه م�صطفى عبد الرازق وحممد ر�شيد ر�ضا(-1282
 1354هـ1935-1865/م) .وقد �أجمع امل�ؤرخون((( على �أن م�صطفى
عبد الرازق املمثل الأكرب ملدر�سة الأ�ستاذ الإمام يف ميدان الفل�سفة الإ�سالمية،
ولي�س �أدل على �إخال�ص �شيخنا لأ�ستاذه من كرثة كتاباته عنه يف ال�صحف
واملجالت ،وترديده لآرائه يف معظم حما�ضراته ،وحر�صه على تقدمي الدرا�سات
التي تعقد عنه ،وتوجيه تالميذه لدرا�سة �آرائه ،وتفعيل ر�سالته ،وغر�س �أفكاره يف
�أذهان ال�شبيبة؛ ليحملوا راية الإ�صالح جي ًال بعد جيل؛ حتى يكتمل امل�شروع.
((( حممد عبد ملنعم خفاجي ،من تاريخنا ملعا�صر ،د ر لعهد جلديد ،لقاهرة1958 ،م� ،ص  132و �ص . 133
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ويف  21يوليو 1905م اجتمعت جمعية غر�س الف�ضائل يف بيت �آل
عبد الرازق لت�أبني الأ�ستاذ الإمام.
وقد ذكرنا مدى وطادة العالقة التي ربطت بني الرجلني؛ للت�أكيد على
قيمة الوفاء واالت�صال والتوا�صل بني الأجيال ،و�إخال�ص التلميذ لر�سالة معلمه،
تلك القيم التي ن�أ�سف على عدم وجودها يف جمال�سنا العلمية التي �أ�ضحت
قاعات للتلقني ال علم فيها وال �أخالق وال دين.
وعلى الرغم من حزن ال�شاب م�صطفى عبد الرازق على فراق �أ�ستاذه ثم
فراق �أبيه ف�سرعان ما متالك قوته وعزميته؛ فانكب على البحث والدر�س ،ووجد
يف درو�س ال�شيخ �أحمد �أبو خطوة (1324 -1268هـ1906 -1852/م) بع�ض
العو�ض عن �أحاديث الأ�ستاذ الإمام� ،إذ كان الرجل ي�سري على نهج حممد عبده
يف تدري�س الكتب التي جتمع بني �أ�صول الدين و�أ�صول الفقه والفل�سفة ،وكانت
داره مق�ص ًدا ّ
جلل �شبيبة مدر�سة الأ�ستاذ الإمام حتى توفاه اهلل؛ فاجتمع روادها
على تكوين جمعية من �شبيبة الأزهريني امل�ؤمنني بر�سالة الإمام حممد عبده
رئي�سا لها ،وكانت
و�أطلقوا عليها «اجلمعية الأزهرية» ،وانتخبوا م�صطفى عبد الرازق ً
تهدف �إىل ن�شر تعاليم �أ�ستاذهم الإ�صالحية بني طالب الأزهر ،غري �أن ن�شاط هذه
اجلمعية مل ي�ستمر ب�سبب قدوم موعد امتحانات العاملية ،فكان معظم �أع�ضائها من
طالب الأزهر ،وكان البع�ض الآخر ي�ستعد المتحان القبول يف مدر�سة الق�ضاء
ال�شرعي.
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ويف  29يوليو عام 1908م اجتاز م�صطفى عبد الرازق امتحان العاملية
بتفوق مذهل وح�صل على درجتها الأوىل– �أعلى درجات الأزهر �آنذاك -وعني
يف نف�س العام معل ًما يف مدر�سة الق�ضاء ال�شرعي هو وقليل من زمالئه الذين
تخرجوا معه؛ فنه�ض جميعهم يحيي �سنة �أ�ستاذهم يف الدر�س والبحث.
ويف العام نف�سه �صدر قانون �إ�صالح الأزهر (لتنظيم �ساعات التدري�س
فهب جمهور الأزهريني من
واملقررات الدرا�سية و�ش�ؤون املعلمني واالمتحانات)ّ ،
طلبة و�أ�ساتذة يعرت�ضون على ما جاء فيه� ،ساخطني على عدم م�ساواتهم بطلبة
ومعلمي مدر�سة الق�ضاء ال�شرعي التي �أ�ضحت تابعة لوزارة املعارف.
وكان ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق مع التيار الإ�صالحي الذي كان
يتزعمه ال�شيخ ح�سونة النواوي(1343-1255هـ1925-1839/م)� -شيخ
الأزهر �آنذاك -وجمعية ت�ضامن العلماء التي ت�ألفت من تالميذ الأ�ستاذ الإمام،
وقد بلغ اخلديوي عبا�س حلمي الثاين خرب �إ�ضراب الطالب وثورة الأزهريني
وعلم �أي�ضً ا مبوقف ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق؛ فطلب من الأ�ستاذ حممد عاطف
بركات(1924-1872م) ناظر مدر�سة الق�ضاء ال�شرعي �أن ينقل له ا�ستياءه من
ت�صرفاته التي كانت تذكره مبواقف الأ�ستاذ الإمام حممد عبده الذي كان يبغ�ضه
بطبيعة احلال ،فما كان من م�صطفى عبد الرازق �إال �أن قدم ا�ستقالته يف مار�س
1909م .
***
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ويف يوليه من العام نف�سه اجتمعت عائلة عبد الرازق وقررت �إر�سال ال�شيخ
م�صطفى �إىل باري�س لدرا�سة اللغة الفرن�سية والفل�سفة؛ فانطلق يف 23من نف�س
ال�شهر ب�صحبة �أحمد لطفي ال�سيد(1382 -1288هـ1963-1872/م) ليمهد
له الطريق ،وي�سهل له �إجراءات االلتحاق بال�سوربون ،ومكث هناك � 6سنوات
تعلم فيها على يد عامل االجتماع �إميل دوركامي(1917-1858م) وامل�ست�شرق
�إدوارد المبري ،كما ح�ضر يف جامعة ليون درو�س الأ�ستاذ جوبلو يف تاريخ الفل�سفة
ودرو�سا يف تاريخ الأدب الفرن�سي ،ثم انتدب يف هذه اجلامعة لتدري�س اللغة
ً
العربية عو�ضً ا عن الأ�ستاذ فييت(1971-1887م) الذي كان منتدبًا للتدري�س
يف اجلامعة امل�صرية القدمية(((.
وخالل هذه الفرتة تعرف على حممد لطفي جمعة(1373-1304هـ-1886/
1953م) الذي كان يدر�س احلقوق يف جامعة ليون ،وقد قاما متعاقبني بتدري�س
ال�شريعة الإ�سالمية باللغة الفرن�سية يف املعهد ال�شرقي بفرن�سا؛ وذلك على �إثر
دعوة �إدوارد المبري لل�شيخ م�صطفى عبد الرازق بتدري�س هذا الفرع من العلوم
ال�شرقية خلفًا ملحمد لطفي جمعة بعد عودته �إىل م�صر(((.
وعلى الرغم من اختالف الرجلني يف ميدان ال�سيا�سة ،ف�إن حبهما
للأ�ستاذ الإمام و�إميانهما بر�سالته من جهة ،وميلهما للفل�سفة ومباحثها ورغبتهما
((( علي عبد لر زق ،من آثار م�صطفى عبد لر زق ،مرجع �سابق� ،ص .50
((( ر بح لطفي جمعة ،حممد لطفي جمعة وه�ؤالء لأعالم ،د ر لوز ن للطباعة و لن�شر ،لقاهرة1991 ،م� ،ص .368
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يف �إبراز �أ�صالة الفل�سفة الإ�سالمية من جهة ثانية ،قد ربطا بينهما ب�صداقة متينة
وو ّد مل ت�ستطع اخل�صومات احلزبية الإنقا�ص منه.
ويف �أوروبا �ساح م�صطفى عبد الرازق بني متاحف باري�س ومقاهيها
وم�صحاتها وال�شوارع املحيطة بجامعة ال�سوربون واحلي الالتيني وجممع الكوليج
دي فران�س ،ف�أعجب بحيوية ال�شباب و�إقبالهم على القراءة وتذوقهم للفنون
اجلميلة ،وحر�ص املارة على نظافة ال�شوارع واملرافق العامة.
ويف �إجنلرتا زار حديقة (هايد بارك) و�أ�شاد باحللقات الثقافية التي تدار
فيها يوم الأحد-ويح�ضرها الرجال والن�ساء على خمتلف �أعمارهم -حول الق�ضايا
العامة يف االجتماع وال�سيا�سة والعلم والدين والأدب والفن(((.
وعلى الرغم من �إعجاب م�صطفى عبد الرازق بطبيعة الدرا�سة يف
جامعتي ال�سوربون وليون واملعارف احلديثة التي تلقاها على يد �أ�ساتذتهما،
وافتتانه ّ
بجل مظاهر الثقافة والرقي يف �أوروبا ،ف�إن �أ�صالة ثوابته العقدية ومتانة
م�شخ�صاته امل�صرية العربية الإ�سالمية �أبت �إال �أن توجه قريحته �صوب النقد
واالنتقاء النتخاب املناهج دون النظريات واجلواهر دون الأعرا�ض ،ويبدو ذلك
بو�ضوح يف ت�أثره باملنهج الديكارتي يف اال�ستق�صاء والبحث وحتليل الأفكار،
ومبنهج فران�سي�س بيكون يف ا�ستقراء الظواهر االجتماعية ،وذلك للتو�صل ل�سبل
�إ�صالحها ،وا�ستبعاد الأوهام التي تكونها املوروثات والعادات الفا�سدة واملفاهيم
((( جمال لدين لرمادي ،أدب وطرب ،مرجع �سابق� ،ص .138 - 135
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املغلوطة والدالالت الزائفة وخطابات امل�شاهري ،ذلك ف�ض ًال عن متكنه من �آليات
النقد العلمي للآراء والأفكار ،وقد طبق ذلك يف ردوده على �آراء امل�ست�شرقني
حيال العقلية العربية والثقافة الإ�سالمية ،و�أخذ عن دوركامي عنايته بالك�شف عن
العوامل االجتماعية والثقافية يف ت�شكيل بنية الأفكار ،ويظهر ذلك يف كتاباته عن
ال�شافعي وعلم الكالم وفال�سفة الإ�سالم.
ويف عام 1912م �سافر م�صطفى عبد الرازق �إىل م�صر يف زيارة ق�صرية
لإدراك والدته قبيل وفاتها ،ثم عاد ثانية ال�ستكمال درا�سته يف � 24أكتوبر من نف�س
العام ،ف�أ�صابه مر�ض �صدري ون�صحه الأطباء مبداومة م�صحة يف ليون ،وخالل هذه
الفرتة املمتدة من عام � 1912إىل 1914م حر�ص م�صطفى عبد الرازق على
كتابة مذكراته و�إر�سال ما ي�صلح منها للن�شر �إىل �صحيفة اجلريدة التي كان يحررها
لطفي ال�سيد وهي ل�سان حال حزب الأمة الذي كان ينتمي �إليه ،ثم عاد �إىل م�صر
ثانية عقب نزوح الطالب امل�صريني املبعوثني �إىل ديارهم بعد ن�شوب احلرب العاملية
الأوىل ،وتعطل الدرا�سة وانتهائه من ر�سالته للدكتوراه عن الإمام ال�شافعي،
ف�أدرك التحوالت ال�سيا�سية التي �شغلت بها احلياة الثقافية امل�صرية مثل تن�صيب
الإجنليز لل�سلطان ح�سني كامل(1335 -1270هـ1917-1853 /م) عو�ضً ا عن
عبا�س حلمي الثاين ،وتعطل �صحيفة اجلريدة ،وت�أ�سي�س جملة ال�سفور( 21مايو
1915م) حلمل �آراء �شبيبة الليرباليني الإ�صالحية وال�سيا�سية ،ون�شر فيها �آراءه
الإ�صالحية ،وذلك يف ق�صة رمزية (ال�شيخ ح�سان الفزاري) ،وهي تعد من بواكري
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الق�ص�ص الق�صرية يف الأدب امل�صري احلديث التي جمعت بني الأدب والفل�سفة
والنقد االجتماعي ال�ساخر يف �سياق واحد.
***

�سكرتريا
ويف �أوائل �أكتوبر 1915م ُعينّ ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
ً
ملجل�س الأزهر الأعلى واملعاهد الدينية بتوجيه من ال�سلطان ح�سني كامل؛ وذلك
نظرا ملعرفته بعراقة عائلته و�صلته املبا�شرة ب�أخيه ح�سن ودرايته بكفاءته العلمية،
ً
وقد اعرت�ض �شيوخ الأزهر على هذا التعيني ،ومرد ذلك �إىل مقاالت ال�شيخ
م�صطفى عبد الرازق الإ�صالحية و�آرائه النقدية للطرق ال�صوفية ،وعدم حترجه من
مقابلة امل�ست�شرقني -ن�ساء ورجاال -يف ال�صالونات الأدبية ويف احللقات التي كان
يعقدها يف بيته بحي عابدين ،وغري ذلك من الأمور التي كان يعتربها الأزهريون
�ضربًا من �ضروب التفرجن الذي ال يليق ب�شيوخ الأزهر ،فكادوا له وراحوا ينق�صون
من قدره خالل مناق�شتهم بق�ضايا التعليم يف الأزهر ف�أراد يف �إحدى اجلل�سات �أن
(((
فهب ح�سن جالل
ُيديل بدلوه ويو�ضح بع�ض الأمور التي خفيت على �أع�ضائه ّ
معنفًا قائ ًال «�إنك �سكرتري اجلل�سة ولي�س من �أع�ضائها العلماء؛ ومن ثم لي�س لك
احلق يف احلديث وال املناق�شة)؛ فا�ست�أذن ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق من رئي�س
اجلل�سة وخرج ليقدم ا�ستقالته غري �آ�سف ،وقد علم ال�سلطان مبا حدث ف�أراد �أن
ي�سرت�ضيه ف�أجابه�« :إن كرامتي ت�أبى علي رجوعي عن اال�ستقالة واال�ستمرار يف
((( حممود ل�شرقاوي ،ذكرى وفاة ل�شيخ ،مقال يف جملة لر�سالة ،ع  ،972فرب ير 1952م� ،ص .188
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هذا العمل» ،واحلق �إن هذا املوقف لي�س هو العلة احلقيقية لرتك م�صطفى
عبد الرازق لعمله بالأزهر؛ بل لإدراكه �أن مكانه احلقيقي بني تالميذه و�أ�صدقائه
الذين اجتمعوا حوله يف اللقاءات التي كان ينظمها لهم يف بيته ،ملناق�شة ق�ضايا
الفكر والأدب واللغة و�إ�صالح التعليم وجتديد اخلطاب الديني ،وغري ذلك من
الأ�س�س التي و�ضعها �أ�ستاذه حممد عبده للنهو�ض باملجتمع امل�صري.
ويف عام 1916م ا�شرتك يف اجلمعية اخلريية الإ�سالمية و�أ�صبح ع�ض ًوا
عام ًال فيها ،ويف عام 1917م �ألقى �سبع حما�ضرات عن الأ�ستاذ الإمام يف جامعة
ال�شعب((( .ويف عام 1918م اجتمعت عائلة عبد الرازق وقررت عدم ا�شرتاك
رجاالتها يف الوفد املزمع �إر�ساله للمفاو�ضات مع �سعد زغلول ولطفي ال�سيد.

((( تعد جامعة ل�شعب من أو ئل جلامعات لأهلية لتي ظهرت يف م�صر عقب حلرب لعاملية لأوىل ،وقد أ�س�سها
مل�ست�شرق لرو�سي لكونت ده بروزور ،وكانت تهدف إىل لتوفيق بني ل�شعوب و لتقريب بني عو طفها وعقولها،
ون�شر لثقافة لعالية بني أفر د ل�شعب لذين تعوقهم أعباء حلياة عن اللتحاق باملعاهد لعالية ،وكانت تلقى فيها
حما�ضر ت بلغات عدة يف مو�ضوعات �شتى ،وكان أحمد لطفي ل�سيد ،و ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق ،ومن�صور
فهمي ،وحممود عزمي ،وعبد لعزيز عزت ،و أحمد أمني ،وعلي بهجت يف طليعة ملفكرين مل�صريني لذين حا�ضرو
فيها و�شكلو جمل�س إد رتها ،وقد أغلقت هذه جلامعة يف أعقاب ثورة 1919م .وهي تختلف عن جلامعة ل�شعبية
لتي ت�أ�س�ست يف لد منرك يف أو خر لقرن  19ثم نت�شرت يف أملانيا و إجنلرت ويف منت�صف لقرن  20ظهرت فرو ًعا لها
يف ل�شرق لأو�سط ،ويف عام 1945م ظهرت يف م�صر ،وكانت تهدف إىل رفع مل�ستوى لعام لفكري و الجتماعي،
وحتول �سمها عام 1949م إىل م�ؤ�س�سة لثقافة ل�شعبية ،وظلت تابعة لوز رة ملعارف حتى عام 1958م حيث
ن�ضمامها إىل مر فق وز رة لثقافة و لإر�شاد.
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ويف عام 1919م ّ
�شكل ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق مع زميل درا�سته
حممد ح�سني هيكل احلزب الدميقراطي((( ،وذلك للدفاع عن حق م�صر يف
اال�ستقالل ،و�إقامة حياة د�ستورية حرة تقوم على العدالة وامل�ساواة ،غري �أن هذا
احلزب �سرعان ما ان�ضم �أع�ضا�ؤه للأحزاب الكربى التي هيمنت على احلياة
ال�سيا�سية يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين (الوفد ،الأحرار الد�ستوريني،
الوطني).
ويف مطلع الع�شرينيات قام برتجمة كتاب «طيف ملكي» للأمرية قدرية
جنلة ال�سلطان ح�سني كامل من الفرن�سية �إىل العربية.
كما حر�ص خالل هذه الفرتة على مناق�شة العديد من الق�ضايا ال�سيا�سية
((( ظهر حلزب لدميقر طي عام 1919م على يد نخبة من �صفوة لطبقة لربجو زية ملثقفني ،وعلى ر أ�سهم حممد
ح�سني هيكل ،وم�صطفى عبد لر زق ،وحممود عزمي ،وح�سني لعر بي ،ومن�صور فهمي ،وعزيز مريهم ،وكان يهدف
أع�ضا�ؤه إىل:
جلمع بني لن�سق لليرب يل و لن�سق ال�شرت كي يف �سياق و حد ،أي حلفاظ على حلرية لفردية مع العرت ف بحقوق
لعمال و لفالحني و لطبقات لدنيا يف حلياة لكرمية ،و لعمل على حترير لأر �ضي مل�صرية من الحتالل لإجنليزي
و�سيطرة ر أ�س ملال لأجنبي ،وحتقيق لعد لة الجتماعية بني طبقات ملجتمع ،وت�شكيل هيئة نيابية منتخبة من
ل�شعب تعرب عن إر دته و آماله وطموحاته ،وتتوىل هذه لهيئة لت�شريع وفر�ض ل�ضر ئب وحما�سبة حلكومة ملنوطة
بال�سلطة لتنفيذية ،وترقية لطبقات لعاملة أدب ًّيا وماد ًّيا ،ون�شر لتعليم ملجاين بينها .وعلى لرغم من عدم �ستمر ر
هذ حلزب ف�إنه يعد �صاحب لف�ضل يف و�ضع للبنات لأوىل حلزبني كان لهما دورهما يف ل�سيا�سة مل�صرية ،فقد
نزع حممود عزمي وح�سني لعر بي وعزيز مريهم إىل أق�صى لي�سار حيث حلزب ال�شرت كي ،وذهب حممد ح�سني
هيكل وم�صطفى عبد لر زق ومن�صور فهمي إىل أق�صى ليمني حيث حزب لأحر ر لد�ستوريني لليرب يل.
للمزيد طالع:
حممد ح�سني هيكل ،مذكر ت يف ل�سيا�سة مل�صرية ،د ر ملعارف لقاهرة1990 ،م ،ج� ، 1ص. 72- 69
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املطروحة  -مثل مطلب م�صر يف اال�ستقالل واحلياة الد�ستورية و�سلطة الربملان
وحقوق الأمة -يف بيته مع تالميذه ومريديه و�أ�صدقائه ،وذلك بالإ�ضافة �إىل حتليل
بع�ض امل�صطلحات ال�سيا�سية مثل الدميقراطية والليربالية واال�شرتاكية واجلمهورية
والرابطة ال�شرقية؛ ليهيئ الر�أي العام القائد للثورة ،وقد علم امللك �أحمد
ف�ؤاد (1936-1868م) بخرب ما يجري يف هذه الندوات؛ فعني ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق مفت�شً ا للمحاكم ال�شرعية -وذلك يف �سبتمرب1920م -ل�صرفه عن
جمل�سه ،و�إرهاقه بعملية التفتي�ش التي حتتاج �إىل التنقل من مركز �إىل �آخر حيث
توجد املحاكم.
غري �أن القائمني على املحاكم ال�شرعية �آنذاك حددوا عمله فجعلوه مكتب ًّيا
للمتابعة فقط؛ وذلك لعدم درايته مبا يجري يف املحاكم ،وقنع �شيخنا بهذا الدور
الثانوي الذي مل يقبله �إال اتقاء لغ�ضب امللك ف�ؤاد.
ويف هذه الآونة ات�صل ب�صديقه امل�ست�شرق الفرن�سي مي�شيل برنارد،
واجتمعا على ترجمة ر�سالة التوحيد للأ�ستاذ الإمام حممد عبده� -إىل الفرن�سية-
التي تك�شف عن وجهته يف الإ�صالح والتجديد .ويف نف�س العام ان ُت ِخب ع�ض ًوا
ملجل�س �إدارة اجلمعية اخلريية.
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ويف فرباير((( 1922م �شارك ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق يف ت�أ�سي�س
جمعية الرابطة ال�شرقية(((.
ويف نوفمرب من نف�س العام �شارك م�صطفى عبد الرازق يف اللجنة التي
عقدت باجلامعة امل�صرية لالحتفال بذكرى الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،وذكر
فيها جان ًبا من مناقبه وخ�صاله و�سماته اخللقية التي جمعت بني روحية الت�صوف
((( إميل زيد ن ،جمعية لر بطة ل�شرقية ،مقال يف جملة لهالل ،لقاهرة ،ع ،6مار�س 1922م .
((( ترد فكرة لر بطة ل�شرقية إىل لعديد من ملفكرين ل�شو م من أمثال حممد ر�شيد ر�ضا وعبد لرحمن لكو كبي
ورفيق لعظم وغريهم من لذين تتلمذو على لأفغاين ،حيث دعوته لوحدة لبالد ل�شرقية ملجابهة مطامع ل�سا�سة
لغربيني ،وقد جذبت هذه لدعوة بع�ض ملفكرين مل�صريني من أمثال ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق و ل�سيد عبد
لرحمن لبكري و لأمريين يو�سف كمال و إ�سماعيل د ود وحممد بخيت و أحمد زكي وحممد غنيمي لتفتاز ين
وحمجوب ثابت و إميل زيد ن ،وتتلخ�ص أهد ف جلمعية يف:
 لعزوف عن لتع�صب لديني لذي يحول بني حتاد لثقافات ل�شرقية وال �سيما لبالد لتي تدين بالأديانلو�ضعية مثل لهندو�سية و لبوذية و لكونفو�شية و لبلد ن لتي ت�ؤمن بالإ�سالم أو مل�سيحية أو ليهودية.
 ن�شر ملعارف ل�شرقية لتي تك�شف عن عر قة ح�ضار تها ،و أثر علومها على تطور لفكر لإن�ساين ،و لعمل يف لوقتنف�سه على تبادل خلرب ت بني بلد ن ل�شرق يف �شتى ملعارف ،وذلك عن طريق مل�ؤمتر ت لدورية وتبادل لزيار ت
وت�سهيل مهمة ملبعوثني وطالب لعلم و جلغر فيني وعلماء لآثار .وقد فتتحت جلمعية ناد ًيا لها يف  6يناير 1925م
بالقاهرة؛ ال�ستقبال لعلماء و ملفكرين و لأدباء لبارزين من لبلد ن ل�شرقية ،وقد رفعت �شعار لأرو ح جنود جمندة
ما تعارف منها ئتلف وما تنافر منها ختلف» وذلك للتعبري عن هويتها.
 لعمل على تقدم لبلد ن ل�شرقية وذلك عن طريق لعمل مل�شرتك من جهة ،و قتبا�س لنافع من حل�ضارة لأوربيةحلديثة من جهة أخرى .وقد أثرت هذه لدعوة يف كتابات م�صطفى عبد لر زق عن لت�سامح لديني و لعالقة بني
ل�شرق و لغرب.
 توحيد مل�صطلحات لعلمية و خلط لعربي يف لبلد ن لتي تنطق باللغة لعربية لف�صحى. لعمل على لتخطيط لوحدة قت�صادية بني جميع لبلد ن ل�شرقية ،وتوحيد عملتها ،و�سوق م�شرتكة ملنتجاتها.وقد عقدت جلمعية أوىل جل�ساتها بالقاهرة يف  19فرب ير 1922م بح�ضور ممثلني عن تركيا و لهند و إير ن .للمزيد طالع:
حممود كامل ،لإ�سالم و لعروبة ،لهيئة مل�صرية لعامة للكتاب ،لقاهرة1976 ،م� ،ص� ،98ص .99
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واحلديث اللطيف والع�شق العفيف و�إخال�صه لأ�ساتذته (�أي �أ�ساتذة حممد
عبده) الذين أ�ثَّروا فيه مثل ال�شيخ ح�سن الطويل(1899-1834م) الذي در�س
عليه الفل�سفة والت�صوف وال�شيخ حممد الب�سيوين(ت 1892م) الذي �أخذ
عنه درو�س الأدب والبالغة ،وانتهج منهجهما يف البحث والتدري�س ،ثم ال�شيخ
جمال الدين الأفغاين الذي وجهه �إىل العمل الوطني و�شرح له الق�ضايا الكالمية
وامل�شكالت الفل�سفية ،و�أو�ضح له العالقة بني النقل والعقل والدين والعلم وذلك
خالل ب�سطه لكتب الفال�سفة امل�سلمني ،كما يرجع �إليه الف�ضل يف نقل الأ�ستاذ
الإمام من طور ت�صوف الزاهدين الدراوي�ش �إىل ت�صوف الفال�سفة العارفني
والزهاد العاملني الذين يتخذون من القيم الروحية �آليات للتجديد والإ�صالح،
كما ذكر ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق نهج �أ�ستاذه يف الرتبية والإ�صالح والأخالق
وال�سيا�سة والتجديد ،وقد عك�ست حرارة الكلمات ودقة الألفاظ مدى �إميانه بهذه
الر�سالة التي جتمع بني االنت�صار �إىل الوطنية والدعوة لل�سالم العاملي والإخاء
الديني ،واحلر�ص على حرية الأفراد و�سيادة القانون الذي ُيق ِّوم ال�سلوك والآراء
اجلاحمة ال�ضارة باملجتمع ،فجاءت �آرا�ؤه و�سطية بني احلرية والفو�ضوية ،والثورة
الإ�صالحية والتغيري التدريجي الذي يعول على الرتبية والأخالق امل�ستمدة من
الدين يف �إ�صالح املجتمع وغر�س الف�ضائل واقتالع الرذائل من �سلوك الر�أي
العام(((.
((( م�صطفى عبد لر زق ،ترجمة لأ�ستاذ لإمام ،مقال مبجلة ملنار ،يوليو 1922م� ،ص .520-513
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ويف  20مار�س 1923م �ألقى م�صطفى عبد الرازق حما�ضرة يف اجلامعة
امل�صرية عن املناظرة التي دارت بني رينان وجمال الدين الأفغاين حول الدين
الإ�سالمي والعلم ،وذلك يف احلفل الذي �أقامته اجلامعة مبنا�سبة مرور مائة عام على
مولد الفيل�سوف الفرن�سي �إرن�ست رينان(1310 -1238هـ1892-1823/م)،
وقد �أثارت حما�ضرته العديد من املناق�شات حول ما جاء فيها عن طعون رينان
يف الإ�سالم وعجز جمال الدين الأفغاين عن الرد عليه �أو م�سايرته له يف بع�ض
املوا�ضع ،ويبدو ذلك بو�ضوح يف حتليل حممد ر�شيد ر�ضا للمحا�ضرة ورده على ما
جاء فيها(((.
ويف دي�سمرب � 1923شارك يف ا�ستفتاء جملة الهالل حول ق�ضية زواج
امل�صريني من الن�ساء الأوروبيات.
ويف �صيف 1924م �سافر م�صطفى عبد الرازق �إىل �أوربا ملقابلة �أ�صدقائه
و�أ�ساتذته ،ثم عاد لعمله يف وزارة احلقانية وا�ست�أنف عقد احللقات التي كان
يعقدها يف بيته -كما �أ�شرنا -و�شارك يف امل�ساجالت التي كانت تثريها جملتا
الهالل واملقتطف حول املر�أة ال�شرقية واملدنية الغربية .ويف عام 1925م �صدرت
الطبعة الفرن�سية لر�سالة التوحيد.
ويف فرباير � 1925شارك يف اال�ستفتاء الذي �أجرته جملة الهالل حول
املر�أة ال�شرقية.
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،ذكرى رينان يف جلامعة مل�صرية ،مقال يف جملة ملنار ،مايو 1923م� ،ص .294
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ويف �إبريل عام 1926م �شارك �شيخنا مع لطفي ال�سيد ور�شيد ر�ضا
وح�سني هيكل ومي زيادة و�سعيد �شقري و�أحمد �شوقي يف احتفال املقتطف
بيوبيلها الف�ضي(((.
وقد جتنب �شيخنا امل�شاركة يف امل�صاوالت التي دارت حول كتابي طه
ح�سني وعلي عبد الرازق (يف ال�شعر اجلاهلي) و(الإ�سالم و�أ�صول احلكم)،
واكتفى بالدفاع عن حرية الفكر و�ضرورة ف�صل الر�ؤى النقدية الفل�سفية عن دائرة
املعتقدات الدينية ،وراح ي�ؤكد على �أن التلويح ب�سيف التكفري وم�صادرة الكتب
اجلاحمة لن مينع املت�شككني من ريبتهم ،ولن يهديهم �إىل ال�صراط امل�ستقيم.
***

ويف �أواخر عام 1927م عر�ض عليه �صديقه �أحمد لطفي ال�سيد -رئي�س
اجلامعة امل�صرية �آنذاك -االنتقال �إىل اجلامعة لي�شغل وظيفة �أ�ستاذ م�ساعد للفل�سفة
الإ�سالمية بكلية الآداب جامعة ف�ؤاد الأول؛ رغبة منه يف مت�صري �أ�ساتذتها ،فقد
كانت �أق�سامها مكتظة بامل�ست�شرقني((( من الأ�ساتذة واملوظفني الأجانب الذين
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،الحتفال بعيد ملقتطف خلم�سيني ،مقال يف جملة ملقتطف ،إبريل 1926م.
(((لقد تو فد لعديد من مل�ست�شرقني على كلية لآد ب للتدري�س بق�سم لفل�سفة ،وذلك يف لفرتة ملمتدة من
 1909إىل 1935م نذكر منهم د فيد �سانتيالنا لذي كان يدر�س تاريخ ملذ هب لفل�سفية و مل�ست�شرق لإيطايل
كارلو�س نلينو لتدري�س تاريخ لفلك عند لعرب و مل�ست�شرق لأملاين إنوليتمان لتدري�س تاريخ لفكر ل�شرقي لقدمي
و مل�ست�شرق لفرن�سي لوي�س ما�سنيون لتدري�س مل�صطلحات لفل�سفية وتاريخ ملذ هب و لفرق لإ�سالمية و لت�صوف
و مل�ست�شرق لإ�سباين لكونت دي جاالرز لتدري�س لفل�سفة لعامة و مل�ست�شرق لنم�ساوي بول كر و�س لتدري�س
للغات ل�سامية و مل�ست�شرق لفرن�سي أندريا الالند لتدري�س فل�سفة لقيم جلمالية و لأخالقية و ألك�سندر كو ريه
لتدري�س لفل�سفة حلديثة.
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كانوا يعملون يف مرافق احلكومة �آنذاك -وذلك بعد بداية الدرا�سة فيها يف �أكتوبر
عام 1925م بق�صر الزعفران بالعبا�سية ،قبل انتقالها �إىل مقرها احلايل باجليزة ،وقد
تعاون �شيخنا مع عميديها هرني جريجوار -يف الفرتة من يونيو � 1925إىل يناير
1928م -وجو�ستاف مي�شو -يف الفرتة من يناير 1928م �إىل نوفمرب 1930م� -أما
الأ�ساتذة امل�صريون فلم يقوموا بالتدري�س يف ق�سم الفل�سفة �إال يف فرتة الحقة
وذلك با�ستثناء من�صور فهمي(1959-1886م) الذي قام بتدري�س تاريخ املذاهب
الفل�سفية منذ عام � 1920إىل 1942م ،و�أحمد �أمني(1373-1304هـ-1886/
1954م) الذي قام بتدري�س تاريخ الفكر الإ�سالمي يف الفرتة املمتدة من 1926
�إىل 1946م ،ويو�سف كرم (1959-1886م) الذي قام بتدري�س تاريخ الفل�سفة
اليونانية وامليتافيزيقا وفل�سفة الع�صر الو�سيط يف الفرتة املمتدة من � 1927إىل
1938م ،ثم عني �أبو العال عفيفي(1975-1897م) الذي قام بتدري�س الت�صوف
يف الفرتة من � 1930إىل 1942م ،و�إبراهيم مدكور(1995-1902م) الذي قام
بتدري�س مبحث فال�سفة الإ�سالم يف الفرتة املمتدة من � 1935إىل 1974م.
وجتمع الدرا�سات املعنية بتاريخ املعارف الفل�سفية يف م�صر على �أن ال�شيخ
م�صطفى عبد الرازق هو �أول �أ�ستاذ للفل�سفة الإ�سالمية ،وذلك نظ ًرا لو�ضعه
الأ�س�س املنهجية لدرا�ستها بداية من تو�صيف مباحثها (علم �أ�صول الفقه وعلم
الكالم والت�صوف وعلم الأخالق وتاريخ العلوم العربية ومقارنة الأديان وكتابات
الفال�سفة اخلل�ص بداية من الكندي �إىل ابن ر�شد) ،ومرو ًرا بت�أ�صيله طرائق البحث
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فيها (التعويل على الن�صو�ص الفل�سفية بجانب اال�سرت�شاد احلذر بالكتابات
التاريخية ،ثم التناول النقدي مل�صنفات امل�ست�شرقني وحتقيقاتهم ،وذلك متهي ًدا
لو�ضع درا�سات علمية عربية خال�صة وحتقيقات جادة وترجمات ر�صينة) .ونهاية
بتكوينه مدر�سة للدرا�سات الفل�سفية يف م�صر بخا�صة والعامل العربي الإ�سالمي
بعامة ،حتمل ر�سالته يف التجديد والإ�صالح.
وقد احتفت الأو�ساط الثقافية بتعيني م�صطفى عبد الرازق يف اجلامعة؛
فقد �أدرك �أ�صدقا�ؤه ومريدوه �أنه جدير بهذا املكان ،فكان الواقع الثقايف املعي�ش
�أحوج ملن ي�ؤ�صل للحكمة واحلكماء ومناهج التجديد و�ضروب الإحياء والتحقيق،
يف ع�صر خ ّيم اجلهل على عوامه ،و�أ�صاب التع�صب واحلمق ّ
جل �شيوخه من
الأزهريني الذين اتهموا الفل�سفة والفال�سفة باجلهالة والكفر والزندقة.
ويف �إبريل عام 1928م ُد ِعي ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق لإلقاء كلمة
يف حفل جمعية االحتاد والإح�سان فل َّبى الدعوة ،و�ألقى خطبة عن «الإح�سان»
حث فيها على الرب باعتباره من القيم التي جتمع بني اخلري واجلمال ،فاحل�سن
م�صدر لل�سلوك القومي وجمال ال�صورة والهيئة ،وهو العلة الكامنة وراء ال�سرور
واالبتهاج ،والإح�سان من هذا ال�سبيل يقدم على العدل والكرم؛ لأنه تاج املحبة
بني النا�س(((.
((( م�صطفى عبد لر زق ،لإح�سان ،مقال يف جملة لهالل ،ع1928/5 ،7م.
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ويف نف�س ال�شهر كتب مق ً
اال عن كتاب «الإ�سالم وال�سيا�سة احلا�ضرة»،
ويحوي متنه خال�صة املحا�ضرات التي كان يلقيها بع�ض امل�ست�شرقني على طالب
املدر�سة احلرة بباري�س ،وقد تقبله بع�ض املحافظني من �شيوخ الأزهر با�ستياء
بالغ و�سخط على �صاحب املقال الذي مل يرد على ما جاء يف تلخي�صه ملطاعن
امل�ست�شرقني يف الإ�سالم ،وعربت عن ذلك جملة املنار و�صاحبها حممد ر�شيد ر�ضا
الذي انقلب على �صديقه ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق وراح ينا�صبه العداء(((.
ويف عام 1930م �شارك ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق يف اال�ستفتاء الذي
�أجرته جملة الهالل حول احلدث الذي �أثر يف حياة �أعالم الفكر والأدب يف
الثقافة العربية ،فبادر �شيخنا و�أجاب املجلة ب�أن احلدث الذي غري جمرى حياته هو
واقعة التقائه بالأ�ستاذ الإمام وتتلمذه على يديه ،الأمر الذي ي�ؤكد مدى �إخال�صه
لر�سالة �أ�ستاذه ،ويربر انت�صاره للثقافة العربية الإ�سالمية واعتزازه مب�صريته يف
احلقبة التي راح العديد من ر�صفائه يتباهون بتتلمذهم على فال�سفة الغرب
وت�أثرهم ب�أفكارهم(((.
ويف نف�س العام �شارك �شيخنا يف اال�ستفتاء الذي �أجرته جملة الهالل
�أي�ضً ا حول ر�ؤى املفكرين مل�ستقبل م�صر احلديثة ،وقد �أعرب يف رده عن ريادته
لالجتاه املحافظ امل�ستنري يف الفكر الفل�سفي العربي احلديث ،وذلك بت�أكيده على
((( حممد ر�شيد ر�ضا ،خمتار ت جملة لر بطة لطاعنة يف لإ�سالم ،مقال يف جملة ملنار ،دي�سمرب 1928م� ،ص .608
((( م�صطفى عبد لر زق ،أهم حادث أثر يف جمرى حياتي ،مقال يف جملة لهالل ،ع1930/4 ،6م� .ص.672
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�ضرورة احتفاظ م�صر بثوابتها وم�شخ�صاتها العربية الإ�سالمية ،فال تتنازل عن
لغتها وال و�سطية معتقدها� ،شريطة �أال تتعار�ض هاتيك املحافظة مع انفتاحها على
املدنية الأوروبية لتنتقي منها �آليات التح�ضر ،فته�ضمها مبن�أى عن لبا�سها ونظرياتها
التي ال تتفق مع البنية الثقافية امل�صرية ،فاملطلب هو املنهج ولي�س املذهب((( ،وقد
جنح �شيخنا بطبع تالميذه ورواد مدر�سته بهذا املنحى ،فراحوا ي�ؤلفون بني الأ�صالة
واملعا�صرة والقدمي واجلديد واملنقول واملعقول والدين والعلم.
ويف عام 1931م �ألقى بع�ض املحا�ضرات يف اجلامعة الأمريكية ببريوت
عن طبيعة العالقة بني الدين والعلم ،و�أثبت فيها �أن الدين والعلم يختلفان يف
امل�ضمون ويتفقان يف الغاية ،و�أن حرية الفكر والت�سامح العقدي هما اللذان
يحوالن بني تخا�صمهما ويعمالن على تعاونهما لإ�سعاد الب�شرية.
وقد حر�ص �شيخنا على ن�شر املعارف الفل�سفية يف الر�أي العام ،وذلك
متهي ًدا لإدراجها يف املقررات الدرا�سية للمرحلة الثانوية ،فوجد �أن حما�ضراته يف
ق�سم الفل�سفة وندواته يف اجلامعات وامل�ؤمترات وحواراته مع تالميذه يف بيته غري
كافية؛ ف�أقبل على تب�سيط مباحثها وتو�ضيح غوام�ضها يف مقاالت �صحفية ن�شرت
تبا ًعا يف« :جملتي» و«املقتطف» و«ال�سيا�سة الأ�سبوعية» و«الهالل» و«الرابطة
ال�شرقية» و«املعرفة» ،و�أطرف ما جاء يف هذه املقاالت هو و�ضعه للمباحث الرئي�سة
والفرعية للفل�سفة الإ�سالمية ،فبني �أنها ال تقت�صر على مبحث فل�سفة الفال�سفة
((( م�صطفى عبد لر زق ،م�صر كما أريدها ،مقال يف جملة لهالل ،ع1930/11 ،1م� ،ص.22
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الذي ت�أثر فيه احلكماء العرب بالفل�سفة اليونانية وعلوم احل�ضارات ال�شرقية ،بل
جتاوزت ذلك نحو الأ�صالة ،وجتلت يف مبحث علم �أ�صول الفقه وعلم الكالم
وعلم الت�صوف ،كما �أو�ضح �أن الفل�سفة الإ�سالمية قد ت�أثرت بانحطاط البنية
الثقافية العربية عقب �أفول جنم احل�ضارة الإ�سالمية ،و�أن املعارف الفل�سفية مل
تبعث من جديد يف جمال�سنا العلمية و�صالوناتنا الأدبية �إال يف الربع الأخري من
القرن التا�سع ع�شر((( حيث درو�س ال�شيخ ح�سن الطويل وجمال الدين الأفغاين
((( بد أت حركة بعث لدر �سات لفل�سفية يف لثقافة لعربية بعامة و مل�صرية بخا�صة من خالل ن�شر ملعارف لفل�سفية
يف ل�صحف و ملجالت ،وتناول لعديد من ق�ضاياها يف ملجال�س خلا�صة و ملنتديات و ل�صالونات لأدبية ومد ر�س
لإر�ساليات لأجنبية ،وذلك منذ لعقد ل�ساد�س من لقرن لتا�سع ع�شر يف بالد ل�شام ،ثم يف م�صر منذ عام
1871م حيث درو�س لأفغاين لتي كان يلقيها يف بيته ،ثم إدر ج مادتي علم لكالم و ملنطق �ضمن ملقرر ت
لدر �سية �سنة 1872م ،و أبت إد رة لأزهر آنذ ك تدري�س لفل�سفة لنظرية وتاريخ لفل�سفة لإ�سالمية ،وقد �ضطلع
لأ�ستاذ لإمام حممد عبده بتدري�سهما -وال �سيما فل�سفة بن خلدون -يف بيته قبل منفاه .ويف عام 1880م أدرجت
مادة علم لكالم �ضمن ملقرر ت لدر �سية مبدر�سة د ر لعلوم ،ويف عام 1887م أدرج علم ملنطق �ضمن مقرر تها،
وقد أدرجت مادتا فل�سفة لنف�س و أ�صول لرتبية و لأخالق �ضمن مقرر ت مد ر�س ملعلمني يف نف�س لعام ،ومل
يظهر أي أثر للمو د لفل�سفية يف ملد ر�س لأمريية حتى عام 1895م ،ثم أدرجت حلكمة لأخالقية وعلم لكالم
�ضمن ملناهج لدر �سية يف لأزهر عام 1896م ،ويف عام 1897م أدرجت مادة علم لأخالق �ضمن مقرر ت ل�سنة
لتح�ضريية يف د ر لعلوم ،ويف عام 1901م أدرجت مادتا ملنطق وعلم لكالم �ضمن مقرر ت مدر�سة ملعلمني
لنا�صرية ،ويف عام  1907أُدرج ملنطق �ضمن مقرر ت مدر�سة لق�ضاء ل�شرعي ،ويف نف�س لعام ألقيت لعديد من
ملحا�ضر ت يف لفكر لفل�سفي بوجه عام يف جلامعة لأهلية ،ويف عام 1917م ألقى أحمد لطفي ل�سيد وم�صطفى
عبد لر زق و ل�شيخ طنطاوي جوهري و أحمد أمني بع�ض لدرو�س لفل�سفية يف جامعة ل�شعب ،ويف عام 1918م
أدرجت مادة علم لأخالق �ضمن مقرر ت ملد ر�س لأولية و البتد ئية للبنات ،ويف عام  1925أدرجت مادتا
لأخالق و لرتبية لوطنية يف ملد ر�س لإلز مية ،و أ�ضحى للفل�سفة ق�سم أكادميي باجلامعة مل�صرية ،ويف عام 1928م
أدرجت مادتا ملنطق وعلم لنف�س �ضمن مقرر ت ل�صف لر بع لثانوي ،ومادتا لأخالق و لرتبية لوطنية �ضمن
مقرر ت ل�سنة لثالثة ،ويف عام 1924م أدرجت مادة تاريخ لفل�سفة بجانب علم لكالم و ملنطق و لأخالق �ضمن
مقرر ت ل�سنة لتجهيزية لد ر لعلوم ،ويف عام 1933م أدرجت مادة تاريخ لفل�سفة لنظرية �ضمن مقرر ت ملد ر�س
لثانوية ،و أ�صدرت جملة ل�سيا�سة عدد خا�ص عن لفل�سفة بهذه ملنا�سبة.
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وحممد عبده ،وجميعهم دعا لإدراج الفل�سفة �ضمن املقررات الدرا�سية يف جميع
املعاهد العلمية وذلك لإميانهم ب�أن درا�ستها تعد من �آليات النهو�ض والتح�ضر(((.
ويف عام 1932م اختري ع�ض ًوا مبجمع دار الكتب ،وكذا ع�ض ًوا يف جلنة
اال�ستماع بالإذاعة امل�صرية .ويف نف�س العام ذهب �إىل ليدن للم�شاركة يف م�ؤمتر
تاريخ الأديان و�ألقى بحثًا عن ال�صوفية والفرق الإ�سالمية.
وملا عاد �إىل اجلامعة قام بتدري�س املنطق العربي لطالب الفرقة الأوىل
واختار كتاب (الب�صائر الن�صريية) لعمر بن �سهالن ال�ساوي ليعد منه حما�ضراته
�أ�سوة ب�أ�ستاذه حممد عبده ،وقد �أ�ضاف على هذا الكتاب بع�ض املقاالت من
كتاب (ال�شفاء) البن �سينا ،وذلك خلفًا للأ�ستاذ �أحمد عبده خري الدين املحامي
�صاحب كتاب (علم املنطق) الذي يعد باكورة امل�صنفات احلديثة يف هذا الباب
التي در�ست يف كليتي احلقوق والآداب(((.
وكان يلقي على طالب الفرقة الثانية جان ًبا من مقدمة ابن خلدون
بالإ�ضافة �إىل حما�ضراته يف علم الكالم� ،أما طالب ال�سنة الرابعة فكان يلقي
عليهم حما�ضراته يف علم �أ�صول الفقه والت�صوف الإ�سالمي ،وقد تخري بع�ض
الن�صو�ص الأ�صيلة التي تك�شف عن قدرة فقهاء الإ�سالم على االجتهاد
((( م�صطفى عبد لر زق ،لفل�سفة لإ�سالمية ،حو ر مع طاهر لطناحي ،جملة لهالل ،ع1931/4 ،6م� ،ص،859
�ص.860
((( أحمد عبده خري لدين ،علم ملنطق ،د .ن1930 ،م.
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واال�ستنباط العقلي وانتقى من كتابات ابن تيمية ر�سالة (الت�صوف والفقراء)
وذلك لي�ؤكد �أمرين� :أولهما �أن ابن تيمية واحد من فال�سفة الإ�سالم ولي�س من
املعادين للتفكري العقلي كما �أ�شيع عنه ،وثانيهما �أن الزهد والت�صوف العملي هو
نتاج الأريحية الإ�سالمية اخلال�صة وذلك قبل اختالط هذا العلم بالفل�سفة يف
القرنني الثالث والرابع(((.
ويف عام 1934م �شارك يف املناق�شات وامل�ساجالت التي دارت بني
املثقفني حول مكانة املر�أة يف النه�ضة احلديثة ،وبني �أنه لي�س هناك ما مينع املر�أة من
مزاحمة الرجل يف �شتى امليادين غري �أن دورها حتدده الثقافة ال�سائدة والأعراف
والتقاليد وحاجة املجتمع ،الأمر الذي ينعك�س بطبيعة احلال على قدراتها
وطموحاتها واملهام التي تقوم بها(((.
ويف الثاين ع�شر من �شهر يوليو عام 1935م �ألقى كلمة يف احتفالية
الأزهر بذكرى الأ�ستاذ الإمام حممد عبده.
ويف �أول �أكتوبر من نف�س العام �أ�ضحى �أول �أ�ستاذ لكر�سي الفل�سفة
الإ�سالمية يف اجلامعة امل�صرية.
ويف العام التايل انتقل الدكتور من�صور فهمي �إىل دار الكتب ف�أ�صبح
كر�سي العمادة �شاغ ًرا؛ فاجتمع الأ�ساتذة على اختيار ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
((( عبد لرحمن بدوي� ،سرية حياتي ،مل�ؤ�س�سة لعربية للدر �سات و لن�شر ،بريوت2000 ،م� ،ص� ،59ص.60
((( م�صطفى عبد لر زق ،ملر أة تبني ،مقال يف جملة لهالل ،ع1934 ،1م� ،ص  36و �ص .37
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لي�شغله ،غري �أنه عزف عن ذلك وقدم عو�ضً ا عنه �صديقه طه ح�سني ليحمل هذا
العبء ،واكتفى �شيخنا برئا�سته لق�سم الفل�سفة.
ويف الثاين من فرباير عام 1937م منح لقب البكوية ،ويف نف�س العام
ح�ضر �إىل القاهرة املفكر الفرن�سي �أندريه الالند(1963-1867م) فتنازل له عن
كر�سي رئا�سة ق�سم الفل�سفة.
ويف عام 1938م اختري ملرتني متتاليتني وزي ًرا للأوقاف يف الفرتة من
�إبريل � 1938إىل �أغ�سط�س 1939م.
ويف نف�س العام تر�شح لع�ضوية جمل�س النواب عن دائرة الربجاية مبديرية
املنيا بعد خلوها على �إثر تنحي طراف علي عن ع�ضوية املجل�س(((.
وقد جنح م�صطفى عبد الرازق خالل هذه الفرتة يف عقد العديد من
الأم�سيات الثقافية بحديقة اجلامعة للتحاور والت�شاور مع املثقفني من �شيوخ
الأزهر ورجال التعليم و�شبيبة ال�صحفيني؛ وذلك لتوحيد الر�ؤى والوقوف على
الثابت واملتغري يف الثقافة امل�صرية ،والت�أكيد على �ضرورة جتيي�ش العقل اجلمعي
للعمل امل�شرتك لإنها�ض البالد(((.

((( خرب :وزير لأوقاف وتر�شيحه لع�ضوية جمل�س لنو ب ،جريدة لأهر م ،لقاهرة1938/6/1 ،م� ،ص.8
((( خرب :حفلة وزير لأوقاف يف حد ئق جلامعة ،مقال بجريدة لأهر م 18 ،مايو 1938م� ،ص.1
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وقد �شارك ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق با�سم م�ستعار (باحث فا�ضل)
يف املناظرة التي دارت بني �إ�سماعيل �أحمد �أدهم وفيلك�س فار�س حول ال�شرق
والغرب والإميان والإحلاد على �صفحات جملة «الر�سالة» عام 1938م ،ومل يوقع
با�سمه حل�سا�سية من�صبه �آنذاك(((.
ثم عاد �إىل العمل باجلامعة حتى اختري وزي ًرا للأوقاف ثالث مرات
متتالية يف الفرتة املمتدة من يونيو � 1940إىل فرباير 1942م(((.
وقد �صرح �شيخنا غري مرة ب�أن املنا�صب الإدارية ال ت�شغله ،و�أنه مل
ِ
يحتف بتوليه الوزارة ،فهي من وجهة نظره تكليف �شاق وعبء م�ضني على
املهمومني بق�ضايا الإ�صالح� ،أما عن نهجه يف الإدارة فقد �أكد �أن �أ�سلوبه يف
الدر�س والبحث مل يختلف عن نهجه يف معاجلة امل�شكالت الإدارية؛ �إذ كان
يعمد �إىل درا�سة الق�ضية �أو امل�س�ألة ثم يطرح لها عدة ت�صورات للحل ،ويتخري
�أن�سبها للتطبيق بح�سب مقت�ضيات الواقع ،وي�ستعني على ذلك بالأجهزة الإدارية
التي كان يعامل �أع�ضاءها كما يعامل تالميذه ورفاقه ،مبي ًنا �أن مثل هذا ال�سبيل
�أن�سب لإجناز الأعمال وتنفيذ اخلطط ،كما �أ�شار �إىل �ضرورة عدم الف�صل بني
القيادة ال�سيا�سية امل�شرعة للقوانني والدائرة التنفيذية املنوطة بتطبيقها ،و�أو�ضح
((( م�صطفى عبد لر زق (باحث فا�ضل) ،بني ل�شرق و لغرب ،مقال مبجلة لر�سالة ،ع  21 ،281نوفمرب 1938م� ،ص
.1698-1697
((( حممد جلو دي ،لبنيان لوز ري يف م�صر ،لهيئة مل�صرية لعامة للكتاب ،لقاهرة2005 ،م� ،ص.215- 214
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�أن �أي ف�صام بني القيادات احلزبية والقيادات التنفيذية يعيق حركة الإ�صالح
وامل�شروعات النه�ضوية(((.
رئي�سا للجنة الأوقاف واملعاهد الدينية ملجل�س النواب خالل
وقد عني ً
هذه الفرتة ،ومل ينقطع �أثناء توليه هذه املنا�صب جميعها عن �إلقاء حما�ضراته يف
ق�سم الفل�سفة بكلية الآداب وال عن لقاءاته التي كان يعقدها يف بيته.
ويف  25نوفمرب عام 1940م عني ع�ض ًوا يف جممع اللغة العربية وا�ستمر
حتى وفاته .ويف عام 1941م منح لقب البا�شاوية وانتخب وكي ًال لرئي�س اجلمعية
اخلريية الإ�سالمية.
ويف هذه الآونة ارتفع �صوت بع�ض االجتاهات املت�شددة وت�صدى بع�ض
املتعاملني للخطابة والوعظ يف امل�ساجد دون ا�ستحقاق وت�أهل؛ فقرر ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق ت�شكيل جلنة ت�ضم ال�شيخ حممد عبد اللطيف الفحام وال�شيخ �أحمد
ح�سني وال�شيخ حممد دراز والأ�ستاذ حممد عبد الرحمن اجلديلي ،وذلك
الختبار الأئمة والوعاظ قبل تعيينهم وذلك �أثناء توليه وزارة الأوقاف(((.
ومن �أقواله عن ر�سالة الدعاة و�أئمة امل�ساجد:
«�إذا ر�أيتم مبادئ ت�ضر بالنا�س وبالإ�سالم يحاول ن�شرها فريق من النا�س؛
((( م�صطفى عبد لر زق ،لدر�س لذي تعلمته من لوز رة ،مقال يف جملة لهالل ،ع1946/1 ،8م� ،ص.857
((( خرب :ختيار لأئمة و خلطباء ،جريدة لأهر م ،لقاهرة1941/1/6 ،م� ،ص.4
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فتابعوها بحملة منكم تق�ضي عليها وتنزعها من القلوب»(((.
ويف التا�سع من �أكتوبر عام 1944م اختري وزي ًرا للأوقاف للمرة ال�ساد�سة.
رئي�سا فخر ًّيا للجمعية الفل�سفية امل�صرية((( ،ون�شر
ويف عام 1945م انتخب ً
فيها كتابه «فيل�سوف العرب واملعلم الثاين»((( ،وذلك �أثناء توليه وزارة الأوقاف
للمرة ال�سابعة حتى اخلام�س ع�شر من فرباير عام 1946م.
ويف �أكتوبر من عام 1945م قدم ر�سالة يف املنطق عند جالل الدين
ال�سيوطي لهيئة كبار العلماء متهي ًدا لقبوله ع�ض ًوا فيها(((.
وقد تنازل عن لقب البا�شاوية� -إجال ًال منه ملقام امل�شيخة عن دونهُ -وعني
�شيخا للأزهر ،واحتفلت معظم
يف(  23املحرم 1365هـ 27/دي�سمرب 1945م) ً
املحافل الثقافية بهذا احلدث ،ومن �أطرف ما كتب يف هذا ال�سياق ما جاء يف
�صحيفة �أملوند الفرن�سية:
«�إن الأزهر �سيعرف حياة جديدة يف عهده» ،ونوهت بت�صريحاته الأخرية
التي قال فيها�« :أنا �أدين بالتقاليد كما �أدين بالرقي .ف�إذا �أردنا حقيقة �أن ن�صل �إىل
((( خرب :أئمة مل�ساجد وخطبا�ؤها ،جريدة لأهر م ،لقاهرة1945/3/15،م� ،ص.2
((( حممد مهدي عالم ،ملجمعيون يف  50عا ًما ،لهيئة لعامة ل�شئون ملطابع لأمريية ،لقاهرة1986 ،م� ،ص.355
((( علي عبد لو حد و يف ،جلمعية لفل�سفية مل�صرية لأ�سرة و ملجتمع ،مقال يف جملة لثقافة 22 ،مايو 1945م� ،ص
.583
((( خرب :يف هيئة كبار لعلماء ،جريدة لأهر م1945/10/1 ،م� ،ص.2
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الأهداف التي و�ضعها �أ�سالفنا ن�صب �أعينهم وجب علينا �أن نتو�سل بالو�سائل
امل�ؤدية �إىل هذه الأهداف .و�أنا �س�أخدم النه�ضة والرقي يف دائرة التقاليد� ...إن
وجود مثل هذا الرجل على ر�أ�س معهد ي�ستمد منه العامل الإ�سالمي الروح
والوحي يعد �أعظم �ضمان للتعاون الفكري والتوفيق بني احل�ضارتني»(((.
وقد حاول منذ توليه �ش�ؤونه حتقيق بغية �أ�ستاذه حممد عبده ب�إ�صالحه
و�إكمال ما بد�أه �صديقه ال�شيخ حممد م�صطفى املراغي يف تطوير املناهج
الدرا�سية ،واالهتمام بدرا�سة مقارنة الأديان مبنهج مو�ضوعي مبن�أى عن التع�صب
والغلو والقدح يف �أ�صحاب الديانات املغايرة ،كما لفت �أنظار رفاقه من العلماء
�إىل �ضرورة العناية بتدري�س مقا�صد ال�شريعة والعمل على التوفيق بني املذاهب
الفقهية خالل تدري�سهم لها وحتديث خطاب الدعوة ونهوج الرد على امل�ست�شرقني،
عن طريق ترجمة كتاباتهم �إىل العربية والتعليق عليها ،وقد �صرح بذلك خالل
مقدمته لكتاب املدخل لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية للم�ست�شرق الفرن�سي ليون
جوتيه(1949-1862م) الذي قام برتجمته تلميذه حممد يو�سف مو�سى:
«لقد �سرين �أن ي�صل هذا الأ�ستاذ الأزهري ما بني ما�ضي رجال الأزهر
وحا�ضرهم يف تعريب الثقافات الأوروبية ،التي نحن يف �أ�شد احلاجة �إليها و�إىل من
يح�سن نقلها ،و�أعجبني �أن ينه�ض الأ�ستاذ ب�إكمال ما بد�أ به رفاعة بك .وع�سى
�أن يكون فيما �أدرك من جناح وتوفيق يف تعريب هذا الكتاب حافز له ولأمثاله من
((( خرب� :شيخ لأزهر و لثقافة لفرن�سية ،مقال بجريدة لأهر م1946/2/10 ،م� ،ص.2
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نابهي رجال الأزهر على �إمتام تلك ال�سل�سلة التي �صاغ حلقتها الأوىل �سلفهم
الكرمي»(((.
غري �أن معظم �شيوخ الأزهر وقفوا له ولدعوته باملر�صاد؛ فكرهوا �أن
ُيولىَّ عليهم ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق لأ�سباب طاملا رددوها يف ال�سر والعلن؛
فذهبوا �إىل �أنه لي�س من هيئة كبار العلماء ،وال من �أ�ساتذة الأزهر العاملني ،وقد
قوبل اعرتا�ضهم ب�شيء من الت�شجيع من قبل ممثلي حزب الوفد يف احلكومة،
الأمر الذي دفع قادة حزب الأحرار الد�ستوريني �إىل ال�سعي ال�ست�صدار مر�سوم
يق�ضي مبعادلة درجة الأ�ستاذ باجلامعة امل�صرية مبثيلتها باجلامعة الأزهرية ،وال �سيما
احلا�صلني على �شهادة العاملية.
وب�صدور املر�سوم امللكي خنع العديد من �شيوخ الأزهر ،وحتول كثري
منهم عن عدائهم له وا�ست�سلموا للأمر الواقع ،غري �أن البع�ض الآخر كان يهم�س
ب�أن تعيينه يرجع �إىل مكانة عائلته و�صلته ال�شخ�صية بامللك ،وراحوا يت�أولون
عليه وين�سبون له �أقوا ًال عن ف�ضل احلملة الفرن�سية على الثقافة امل�صرية والعامل
الإ�سالمي ،و�أن تتلمذه على امل�ست�شرقني الفرن�سيني كان وراء منحه و�سام جوقة

((( ليون جوتيه ،ملدخل لدر �سة لفل�سفة لإ�سالمية ،ترجمة :حممد يو�سف مو�سى ،تقدمي :م�صطفى عبد لر زق،
د ر لكتب لأهلية ،لقاهرة1945 ،م� ،ص.4 ،3
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ال�شرف من رتبة ال�صليب الكبري((( ،وكان يرى �أ�صدقا�ؤه قبل خ�صومه �ضرورة رده
لهذا الو�سام حل�سا�سية موقفه ووظيفته ومكانته.
غري �أن ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق مل يعب�أ بهذه املهاترات ،وكان يرد
على �أ�صدقائه ب�أن هناك فارقا بني النقد والقدح ،و�أن حديثه عن �أثر العالقات
الثقافية الفرن�سية على النه�ضة امل�صرية مل يكن �سوى و�صف لواقع �شهده تاريخ
البعثات امل�صرية �إىل فرن�سا ،كما �أن للم�ست�شرقني الفرن�سيني جه ًدا علم ًّيا يف حتقيق
العديد من الدرا�سات اللغوية والفل�سفية يف الثقافة الإ�سالمية ،و�أن التتلمذ على
يد الفرن�سيني لي�س بدعة؛ فالعلم ال وطن له ،والتاريخ الإ�سالمي خري �شاهد
وكذلك حديث الر�سول  عن طلب العلم من كل �صوب� ..أما الو�سام الذي
متنحه احلكومة الفرن�سية فيعرب عن معتقد اجلهة املانحة فح�سب ،وهو غري ملزم
ملن يناله ب�أن ي�ؤمن بال�صليب �أو بغريه� ،إال لو كان مق�صد القادحني الت�شكيك يف
عقيدتي ،وهذا �أمر لي�س جدي ًدا عليهم؛ فقد اتهموا به من قبلي �أ�ستاذنا الإمام
حممد عبده وال �ضرر �إذا ما �شبهوين به ،وع�ساين �أن �أبلغ مكانته و�أحمل ر�سالته
من بعده(((.

((( علي عبد لعظيم ،م�شيخة لأزهر منذ إن�شائها حتى لآن ،لهيئة لعامة ل�شئون ملطابع لأمريية ،لقاهرة1979 ،م،
جـ ،2ن �ص .86- 81
((( حديث أجر ه مل�ؤلف مع بع�ض معا�صري ل�شيخ و أقاربه مثل إبر هيم مدكور و�سعاد علي عبد لر زق و لأب جورج
قنو تي.
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واجلدير بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق قد نال
لقب جماعة ال�شرف من الدرجة الرابعة (�ضابط عظيم)� ،أما درجة ال�صليب فهي
الدرجة اخلام�سة ،وقد خلط خ�صومه بني هاتني الدرجتني ،وقد �أو�ضح حممد فريد
وجدي ذلك البون ،م�ؤك ًدا �أن هذه الدرجة التي ُمنحت لل�شيخ ال ينالها �سوى
الرا�سخني يف العلم(((.
ويف عام 1946م �شارك يف فعاليات م�ؤمتر الرابطة الإ�سالمية
بالقاهرة الذي �ضم معظم قيادات العامل الإ�سالمي ،وقد �صاحبه يف هذا
امل�ؤمتر عبد الرحمن عزام(1396 -1310هـ1976-1893/م) وح�سن البنا
(1368-1324هـ1949-1906/م).
رئي�سا فخر ًّيا جلمعية املحافظة
ويف مايو من نف�س العام انتخب �شيخنا ً
على القر�آن الكرمي خلفًا ل�صديقه ال�شيخ حممد م�صطفى املراغي ،وقد �ألقى
كلمة بهذه املنا�سبة جاء فيها �أن حاجتنا للقر�آن ال ميكن ال�سكوت عنها �أو
�إهمال معاجلتها وذلك يف كل نواحي حياتنا «يف تربية �أطفالنا ،وتقومي �سلوكنا
االجتماعي ،وتهذيب �أخالقنا ومعامالتنا ،وتقومي �أل�سنتنا ،وتثقيف لغتنا»(((.

((( حممد فريد وجدي ،لقب جماعة ل�شرف تهديه حلكومة لفرن�سية حل�ضرة �صاحب لف�ضيلة لأ�ستاذ لأكرب ،مقال
يف جملة لأزهر ،م ،17جـ� ،8شعبان �سنة 1365هـ � ،ص .354
((( م�صطفى عبد لر زق ،كلمتان قيمتان ،مقال يف جملة لأزهر ،م ،17جـ ،5جمادى لأول 1365هـ� ،ص .196
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ويرى ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي �أنّ عنت الأزهريني وجمود معظم �شيوخهم
كان وراء تعطيل خطة ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق الإ�صالحية ،وكان كيدهم
وراء ا�شتداد املر�ض عليه(((.
***

ويف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف من م�ساء يوم ال�سبت املوافق( 24ربيع
الأول 1366هـ 15 /فرباير 1947م) مات ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق -عقب
عودته من جل�سة ا�ستغرقت ثالث �ساعات تر�أ�س فيها املجل�س الأعلى للأزهر،
ناق�ش فيها �سبل �إ�صالح براجمه التعليمية -على �إثر �أزمة �صدرية مفاجئة ،وفا�ضت
روحه الطاهرة �إىل بارئها ،خملفًا وراءه �أربعة ذكور ،هم :م�صطفى وممدوح وح�سن
و�سامل ،وع�شرات الأبناء الآخرين من تالميذه الذين ولدهم من عقله ،وربطت
بينه وبينهم �أجل القيم الروحية والأخالق؛ فكانوا جمي ًعا له مبثابة الولد ال�صالح
الذي حمل ر�سالته يف �شتى �أنحاء العامل الإ�سالمي.

وخرجت اجلنازة من ميدان الأوبرا �إىل مقابر الإمام ال�شافعي ،واحت�شد
املودعون بالآالف وتعالت تكبريات الأئمة من �أعلى امل�ساجد ودعا�ؤهم له بطيب املقام
يف ذمة اهلل وف�ضله وفي�ض رحمته ،وت�سابقت ال�صحف والهيئات العلمية يف رثائه.
***
((( عبد ملتعال ل�صعيدي ،تاريخ لإ�صالح يف لأزهر ،مطبعة العتماد ،لقاهرة ،د.ت� ،ص� ،135ص.136
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م�صطفى عبد الرازق ومدر�سته الفل�سفية

مل يكن لل�شيخ م�صطفى عبد الرازق مدر�سة فل�سفية باملعنى املتعارف
عليه يف تاريخ الفل�سفة (�أكادميية �أفالطون ،لقيون �أر�سطو-مدر�سته ،)-بل كانت
مدر�سة باملعنى ال�سقراطي– عالقة �صحبة واتباع� -ش�أنها يف ذلك �ش�أن املدار�س
الفل�سفية الإ�سالمية– الكندي والفارابي وابن �سينا ومدر�سة الأ�ستاذ الإمام
حممد عبده -وح�سبي �أن �أو�ضح هنا �أن ن�سبة هذه املدر�سة �إىل م�صطفى عبد الرازق
ال تعني ن�سبتها �إىل �شخ�صه ،بل �إىل نزعته واجتاهه ومنهجه ،و�أنه لي�س بال�ضرورة �أن
تعني كلمة تلميذ التلمذة بالتلقني ،بل املعنى الأو�سع– م�سايرة االجتاه الالحق
على ال�سابق -فلم يكن ال�شيخ حممد عبد اهلل دراز(1377-1312هـ-1894 /
1958م) وحممد يو�سف مو�سى1383 -1317هـ )1963-1899 /وحممد
غالب وعبد املتعال ال�صعيدي (1386 -1311هـ1966 -1894/م) وعبد
احلليم حممود(1397 -1328هـ1978 -1910 /م) وحممود حب اهلل وحممد
البهي (1982-1905م) وحممود �شلتوت (1383 -1310هـ-1893/
1963م) و�إبراهيم مدكور(1416 -1302هـ1995 -1902/م) وعائ�شة
عبد الرحمن (1419 -1330هـ1998 -1913/م) من تالميذ ال�شيخ باملعنى
ال�ضيق ،بل �أخذوا عنه واقتدوا ب�آرائه ،بينما كان حممود اخل�ضريي(-1906
1960م) و�أحمد ال�ش�شتاوي وحممد م�صطفى حلمي(1969-1904م) و�أحمد
ف�ؤاد الأهواين(1970-1908م) وعثمان �أمني(1978-1905م) وعلي �سامي

57

درا�سة تقــدميية

57

الن�شار(1980-1917م) وحممد عبد الهادي �أبو ريدة (1991-1909م) وتوفيق
الطويل(ت1991-1909م) وعبا�س حممود وحممد عثمان جناتي(-1914
2000م) وحممد عبد العزيز الأحبابي(1993-1922م) وعبد الرحمن
بدوي(2002-1917م) وجنيب حمفوظ(1427-1329هـ،)2006-1911/
من تالميذه الذين تتلمذوا عليه� ،أي �أخذوا عنه خ�صاله و�أ�سلوبه ومنهجه.
	�أما عن العالقة التي كانت تربط بينهم فكانت عالقة حمبة و�ألفة و�صداقة،
ولطاملا خاطب ال�شيخ تالميذه على �أنهم �أ�صدقاء ،فكان ال�شيخ �أبعد النا�س عن
خطة املعلمني املتزمتني (الدوجماطيقيني) (((– الذين ال يعرتفون �إال ب�آرائهم
اخلا�صة ويفر�ضون �آراءهم فر�ضً ا -ومل يكن هدفه ت�أليف مذهب ،بل كان يبث يف
تالميذه حب النظر والت�أمل وحرية التعبري عن الر�أي.
وقد ذكر ذلك ب�شيء من التف�صيل �صديقاه �أحمد �أمني((( والأب جورج
قنواتي(1994-1905م)(((.

((( لدوجماطيقية /لدوغماتية :هي جلمود لفكري أو لتع�صب لفكرة معينة من قبل جمموعة ،دون قبول لنقا�ش
فيها ،أو مناق�شة أي دليل ينق�ضها.
((( أحمد أمني ،لأ�ستاذ لأكرب ل�شيخ م�صطفى عبد لر زق ،مقال مبحا�ضر جلل�سات يف لدورة لثالثة ع�شرة ،جممع
للغة لعربية1976 ،م� ،ص.198
(3) Georges Canwat :Islam (Les expressions La vie Intellectuelle) E negelopie universal – Interferences fibrtins Tropus (10) –Paris 1984- France. P242-243.

58

ع�صمت ن�صـار

58

وميكننا �إيجاد ال�سمات العامة املنهجية لهذه املدر�سة يف الأ�س�س الآتية:
• احلر�ص على �إبراز مواطن الأ�صالة والطرافة يف الثقافة العربية الإ�سالمية
بعامة ،والنتاج الفل�سفي والعلمي للح�ضارة الإ�سالمية بخا�صة.
• �إثبات �أن الفل�سفة الإ�سالمية حلقة �إيجابية من حلقات الفكر الإن�ساين �أي
�إنها �أثرت وت�أثرت� ،أخذت و�أعطت ،انتحلت وانتقت ،ونقدت و�أبدعت.
�أي �إنها لي�ست جمرد ظالل باهتة �أو وعاء ناقل لفل�سفة اليونان ونتاج
احل�ضارات ال�شرقية القدمية.
• الت�أكيد على �أن �أ�صالة الفل�سفة الإ�سالمية تبد�أ من علوم الأ�صول (علم
�أ�صول الفقه ،وعلم �أ�صول الدين) تلك العلوم التي ا�ستمدت ن�سقها
الفكري من بنية القر�آن الكرمي و�صحيح ال�سنة ،وذلك يف �أطوارها الأوىل،
ثم تطورت بات�صالها باملباحث الفل�سفية وعلى ر�أ�سها املنطق.
• �إثبات �أن مباحث الفل�سفة الإ�سالمية (فل�سفة الفال�سفة ،العلوم العربية،
الت�صوف ،الفكر ال�سيا�سي ،فل�سفة التاريخ ،فل�سفة الرتبية) كانت مبثابة
البوتقة التي ان�صهرت فيها املعارف الفل�سفية مع املبادئ والأ�صول
الإ�سالمية؛ ف�أنتجت ن�سقًا جدي ًدا ي�ؤكد قدرة العقلية العربية على الإبداع،
ويثبت يف الوقت نف�سه �أن تالقح الأفكار هو العلة احلقيقية لتقدم الفكر
الإن�ساين.
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• �ضرورة التعويل على املنهج التاريخي واملنهج التحليلي واملنهج املقارن
واملنهج النقدي يف درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية ،مع االعتماد على الن�صو�ص
الأ�صلية للمتكلمني والفال�سفة.
• التنبيه على �أن التحقيق والرتجمة �آليتان ال غنى عنهما لو�ضع امل�صنفات
الر�صينة عن الفكر الفل�سفي العربي الإ�سالمي.
• تو�ضيح �أن ال�سبيل للرد على ادعاءات بع�ض غالة امل�ست�شرقني هو النقد
العلمي امل�شفوع بالوثائق املحققة ،ولي�س القدح والنق�ض واال�ستبعاد.
• الإ�شارة �إىل �أن الأدب العربي يف الع�صر العبا�سي قد ت�أثر بالفل�سفة ،الأمر
الذي ي�ستوجب الك�شف عن هذا الأثر للوقوف على �أ�صول فل�سفة اللغة
والأدب يف الفكر العربي.
• و�ضع امل�صنفات التي تثبت �أن �أثر الفل�سفة الإ�سالمية على الفكر الأوروبي
مل يقف عند مبحث فل�سفة الفال�سفة والعلوم العربية ،بل جتاوز ذلك �إىل
مباحثها يف ال�سيا�سة والفقه والت�شريع واللغة والرتبية واملنطق.
• التنبيه على �أن جتديد الفكر الإ�سالمي مرهون بقدرة الباحثني امل�سلمني
على الت�أليف بني ثنائيات الفكر الإ�سالمي بداية من القدمي واجلديد ،والأنا
والآخر ،والدين والعلم ،ونهاية بالت�أليف بني النظر والعمل وتفعيل فقه
الأولويات وفقه املقا�صد وفقه امل�آليات ملعاجلة م�شكالت الواقع.
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• احلث على �ضرورة تفعيل الأ�س�س التي و�ضعتها مدر�سة حممد عبده
الإ�صالحية للتغلب على كل مظاهر اجلموح واجلنوح والتطرف يف حياتنا
الثقافية.
• �إعادة تربية الر�أي العام وتب�صريه ب�أن التقليد والتجديد ال يجتمعان؛ ومن
ثم يجب على قادة الفكر التعويل على النقد يف فح�صهم للفكر املوروث
والوافد م ًعا.
• وجوب تغليب م�صلحة م�صر على دونها؛ ومن ثم ينبغي على �شبيبة الباحثني
الك�شف عن عظمة علمائها ومفكريها و�إبراز مناقبهم ،وتربية الن�شء على
حبها واالنتماء والوالء لرتابها.
• االنتقال من اخلطاب �إىل امل�شروع مع الت�أكيد باملمار�سة على �أن الد�ستور
الذي يجمع بني املعلم واملتعلم يجب �أن ي�ستمد مبادئه من الأخالق،
حيث احلب وال�صدق والإخال�ص والوفاء ،على �أال حتول هذه القيم
بني حرية الفكر واالختالف يف الر�أي؛ حتى ال ي�صبح التلميذ جمرد
تابع لأ�ستاذه؛ فاملغايرة �أ�سا�س التقدم ،والإميان بالثوابت هو قوام متا�سك
املدار�س واالجتاهات الفل�سفية.
• احلر�ص على تب�سيط الكتابات الفل�سفية ،و�إزالة الغام�ض وامللتب�س من
مباحثها ،وذلك يف كل امل�صنفات املحققة واملرتجمة وامل�ؤلفة ،ذلك ف�ض ًال
عن االجتهاد يف و�ضع معاجم دقيقة للم�صطلحات الفل�سفية وال�صوفية
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والكالمية؛ لتمكني الدار�سني من الفهم ال�صحيح لنظرياتها واجتاهاتها
ومذاهبها ،والعناية بعلم تاريخ الأفكار للك�شف عن منابع احلكمة ومراحل
تطورها ومبلغ �أثرها يف كل ع�صر وامل�ؤثرات التي حلقت بها فجددت بنيتها
وحدثت بناءها.
وقد عرب معظم تالميذ ال�شيخ عن انتمائهم لهذه املدر�سة وان�ضوائهم حتت
رايتها و�إخال�صهم لتطبيق منهجها ،فها هو حممود اخل�ضريي ير�سل لأ�ستاذه من
مدريد مهد ًيا له �أول درا�سة مقارنة بني الفل�سفة اليونانية وعلم الكالم جاء فيها:
«�إىل العالمة اجلليل الأ�ستاذ ال�سيد م�صطفى عبد الرازق الذي يرجع
�إليه الف�ضل يف �إحياء الفل�سفة الإ�سالمية يف م�صر ،وت�أ�سي�س درا�ستها يف اجلامعة
امل�صرية� ،أقدم هذا العمل حتية تلميذ يعرتف مبا لأ�ستاذه عليه من جميل»(((.
وقد عرب كل من حممد �أبو ريدة((( وتوفيق الطويل((( وحممد م�صطفى
حلمي((( عن مدى حبهم وتقديرهم لأ�ستاذهم ،ووفائهم لر�سالته يف الكثري من
م�صنفاتهم التي و�ضعوها حتت �إ�شرافه وبتوجيهات منه.
((( حممود خل�ضريي ،ملعاين لأفالطونية عند ملعتزلة ،مقال مبجلة ملعرفة ،ع ،16م /3جـ ،4أغ�سط�س 1932م،
�ص.433
((( أبو بكر لطيب بن لباقالين ،لتمهيد يف لرد على مللحدة و ملعطلة و لر ف�ضة و خلو رج و ملعتزلة ،حتقيق :حممود
خل�ضريي وحممد عبد لهادي أبو ريدة ،د ر لفكر لعربي ،لقاهرة1947 ،م ،لإهد ء.
((( توفيق لطويل ،ق�صة ال�ضطهاد لديني ،د ر لفكر لعربي ،لقاهرة1947 ،م ،لإهد ء.
((( حممد م�صطفى حلمي ،م�صطفى عبد لر زق ر ئد ملدر�سة لإ�سالمية حلديثة ،مقال مبجلة لفكر ملعا�صر� ،ص.82
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وعلى الرغم من جموح تلميذه عبد الرحمن بدوي ونقده الالذع ملعظم
معا�صريه و�شيوخ ع�صره؛ ف�إننا جند ذلك التلميذ يحنو لذكرى �أ�ستاذه ،ويحن
لل�سنني التي ق�ضاها يف كنفه ،وي�أ�سف على فقدانه للمر�شد واملعلم والدليل يف
زمن التيه واملتعاملني((( ،وذهب �إىل �أنه املثل الكامل للمروءة والف�ضيلة والإن�سانية،
وكثري الإح�سان رقيق الطبع ،وقد �أفرد له جان ًبا يف «مو�سوعته الفل�سفية»(((.
وقد �أثبتت هذه املدر�سة ب�أ�سلوب عملي وواقعي �أن اخلالف يف الر�أي
ال يف�سد للود ق�ضية ،وال يفرق من تعاهدوا على االنت�صار للحق ،فها هو �إبراهيم
مدكور يعرت�ض على تولية ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق م�شيخة الأزهر خلفًا
للمراغي بعد تعديل قانون الأزهر ملعادلة العاملية بالأ�ستاذية حتى يت�سنى لل�شيخ
م�صطفى عبد الرازق تويل هذا املن�صب ،فبالرغم من ذلك مل يكره ال�شيخ �صنيع
�صديقه ،بل �صاحبه لتناول الغداء يف بيته ،وقد حر�ص كل منهما على وجود
الآخر يف امل�ؤمترات العلمية وال�صالونات الأدبية� ...إلخ ،ومل يذكر �أحد �أنه قد
حدث �أي �شقاق بينهما� ،أو �أنكر �أحدهما ف�ضل الآخر– كما نرى الآن -بل على
العك�س فقد حر�ص مدكور على �أال يرتك فر�صة يذكر فيها ف�ضل علم �صديقه
وريادته ،ومدى ت�أثره به وبتالميذه ومدر�سته �إال واغتنمها ،واجلدير بالذكر �أن
الدكتور �إبراهيم مدكور يعد �أول من لفت الأنظار �إىل �أهمية فكر ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق ومدر�سته ،وقد قام من جانبه بعمل م�سابقة �أ�شرف عليها جممع اللغة
((( عبد لرحمن بدوي ،لإن�سانية و لوجودية يف لفكر لعربي ،لنه�ضة مل�صرية ،لقاهرة1947 ،م ،لإهد ء.
((( عبد لرحمن بدوي� ،سرية حياتي ،مل�ؤ�س�سة لعربية للدر �سات و لن�شر ،بريوت2000 ،م� ،ص.61
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العربية عن فكر ال�شيخ عام 1981م(((.
و�إذا ما انتقلنا �إىل تلميذه �أحمد ف�ؤاد الأهواين فنجده يعرب بو�ضوح عن
ان�ضوائه حتت راية هذه املدر�سة ،ومت�سكه بالقيم واملبادئ التي �أر�ستها ،وب�شيخه
الذي �أخذ عنه �أ�صول املنهج وقواعد البحث(((.
وال ريب يف �أن من يحاول املقابلة بني تالميذ ال�شيخ للك�شف عن
إخال�صا له ووفاء لتعاليمه ف�سوف يعجز عن ذلك ،فها هو تلميذه عثمان
�أكرثهم � ً
�أمني يهدي �إىل روحه خم�سة من م�ؤلفاته ،هي� :إح�صاء العلوم ،ور�سالة للدكتوراه
(بالفرن�سية) ،ورائد الفكر امل�صري ،و�أ�ضواء على الفل�سفة الإ�سالمية املعا�صرة
(بالإجنليزية) ،و�شيلر .ذلك ف�ض ًال عن ع�شرات املقاالت التي حتدث فيها عن
فل�سفة ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق و�أثرها يف جمتمعه(((.
وذهب �صديقه ال�شاعر كامل ال�شناوي �إىل �أن ال�شيخ قد منح اللغة
العربية جدي ًدا يف التفكري احلر والأ�سلوب ال�ساحر الأخاذ ،وكانت �آرا�ؤه
ت�سبق زمانه ،وبها من الأ�صالة والطرافة ما مل يت� َّأت لغريها .وكانت دعوته �إىل
حترير ر�ؤو�سنا من الأوهام؛ لكي ت�ستطيع �أن تفكر يف حرية ،وتت�أمل يف انطالق
((( إبر هيم مدكور ،م�صطفى عبد لر زق رئي�س مدر�سة ،مقال يف كتاب ل�شيخ لأكرب م�صطفى عبد لر زق مفك ًر
وم�صلحا ،ملجل�س لأعلى للثقافة ،لقاهرة1997 ،م� ،ص� ،25ص.26
و أدي ًبا
ً
((( أحمد ف�ؤ د لأهو ين ،ملد ر�س لفل�سفية� ،سل�سلة ملكتبة لثقافية  ،136لد ر مل�صرية للت�أليف و لرتجمة ،لقاهرة،
أول يوليو 1965م� ،ص� ،148ص.149
((( عثمان أمني ،م�صطفى عبد لر زق ،مقال مبجلة د ئرة معارف ل�شعب ،جملد� ،4ص� ،579ص.580
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جوهر كتاباته وبغيتها(((.
ونخل�ص من ذلك كله �إىل �أن الوحدة يف �آراء هذه املدر�سة ووجهتها ال
ترجع �إال لذلك االرتباط الروحي الذي جمع بني �أ�صحابها ،وذلك االرتباط
املتمثل يف �إن�سانية ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق الذي ا�ستطاع �أن ي�صبغهم
ب�صبغته ،ويجعلهم جمي ًعا على اختالف نوازعهم ي�ؤمنون ب�أ�صالة قيمهم وتاريخهم
وح�ضارتهم وفل�سفتهم.
وحقيق بنا الت�أكيد على �أن �إ�سهابنا و�إطنابنا يف ح�شد الأدلة التي تثبت
متا�سك رواد هذه املدر�سة و�إخال�ص التالميذ لأ�ستاذهم واعتزاز املعلم ب�صداقة
طالبه كان متعم ًدا ،نعم �أردنا الت�أكيد على العديد من القيم التي افتقدناها يف
زماننا ،فاحلب والوفاء وال�صدق والتوا�صل واحرتام �أهل الف�ضل و�إجالل العلماء
واالعرتاف باجلميل ،كل هذه املبادئ غابت يف مدار�سنا ومعاهدنا العلمية
وجامعاتنا الأكادميية ومنتدياتنا الثقافية ،ومل يعد لها وجود يف حياتنا التي يقودها
نخبة املتعاملني و�صفوة املتالعبني بالعقول وع�صابة امل�أجورين وامللونني واملتع�صبني،
�أما الرباهني التي ت�ؤكد وحدة منهج ور�سالة هذه املدر�سة ف�سوف نو�ضحها خالل
مقارناتنا بني �آراء ال�شيخ وتالميذه خالل مناق�شتنا لق�ضايا الفكر الإ�سالمي
والثقافة العربية احلديثة.
***
((( كامل ل�شناوي ،زعماء وفنانون و أدباء ،د ر ملعارف ،لقاهرة1972 ،م� ،ص.147-145
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بني دفتي هذا الكتاب

لعل اهتمام �شيخنا باحلركة الإ�صالحية يف م�صر ،كان وراء قلة �أبحاثه
الفل�سفية على وجه اخل�صو�ص ،وكذا كرثة مقاالته التنويرية الإ�صالحية .فهو مل
يرتك لنا يف ميدان الفل�سفة �سوى �أربعة كتب« -متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية»
و«الإمام ال�شافعي» و«فيل�سوف العرب واملعلم الثاين» و«الدين والوحي
والإ�سالم» وجلها كانت �أبحاثا متفرقة-جمع بع�ضها بنف�سه ،و�أمت تالميذه جمع
البع�ض الآخر قبيل وفاته -وبع�ض املقاالت املتفرقة عن الإ�سالم والت�صوف ،ويف
ميدان الدرا�سات الأدبية «البهاء زهري» ،وع�شرات املقاالت عن النقد الأدبي� .أما
ميدان الإ�صالح فدلوه فيه كان �أوفر ،وت�شهد بذلك معظم الدوريات امل�صرية–
مثل« :اجلريدة»« ،ال�سفور»« ،املنار»« ،البالغ»« ،ال�سيا�سة اليومية»« ،ال�سيا�سة
الأ�سبوعية»« ،جملتي»« ،الهالل»« ،املقتطف»« ،الثقافة»« ،الر�سالة»« ،املعرفة»،
«الرابطة ال�شرقية»« ،جملة الأزهر» ،و«جريدة الأهرام» -التي حفلت مبقاالته منذ
1914م �إىل �أن توفاه اهلل .ذلك ف�ض ًال عن حما�ضراته عن الأ�ستاذ الإمام ،التي
جمعها تلميذه (عثمان جناتي) عام 1945م.
�أما كتاب «الدين والوحي والإ�سالم» فيقع يف � 106صفحة من القطع
املتو�سط وفق طبعة دار �إحياء الكتب العربية (1364هـ1945 /م) ،وقد ن�شر هذا
البحث كام ًال يف جملة الهالل يف ع1932/7 ،9م ،وع1932/8 ،10م ،وع،13
1932/11م ،ويعد هذا الكتاب من �أوائل الدرا�سات العربية التي تناولت
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مو�ضوع الدين والوحي بنظرة فل�سفية حتليلية �شاملة .ولعل الهدف منها كان:
تو�ضيح بع�ض الأخطاء التي وقعت فيها �أبحاث امل�ست�شرقني ،وترتب عليها �أحكام
خاطئة �أ�ساءت يف املقام الأول �إىل الإ�سالم .فلما كان �شيخنا قد ُعني -منذ بداية
دعوته للإ�صالح -بالرد على مثل هاتيك املزاعم –�ش�أنه يف ذلك �ش�أن �أ�ستاذه
الإمام -كان لزا ًما عليه �أن يتوخى الدقة واحلذر يف تناول هذه املو�ضوعات.
وينق�سم هذا الكتاب �إىل ثالثة �أق�سام:
�أولها (الدين) وهو جانب كبري من املحا�ضرات التي �ألقاها يف اجلامعة
الأمريكية ببريوت عام 1931م ،وقد ق�سمه امل�ؤلف �إىل ف�صلني:
ففي الف�صل الأول ا�ستهل حديثه بر�أي (�إميل بوترو) يف العالقة بني العلم
والدين .وانتهى معه �إىل �أن الدين والعلم خمتلفان يف املو�ضوع وطريقة التناول
وطبيعة احلقائق ،و�أن الت�صادم لي�س بينهما باعتبارهما مذهبني ،بل الت�صادم �أدنى
�أن يكون بني التفكري العلمي الذي ال يدرك �إال ما هو حم�سو�س مادي جتريبي،
وبني الروح الديني الذي يعتمد على التجربة الروحية (احل�س الديني) يف تناول
املعتقدات .وح�سبنا �أن ن�شري �إىل �أن تلميذه د� .أحمد ف�ؤاد الأهواين قد �أجاب
دعوته برتجمة كتاب (�إميل بوترو) �إىل العربية حتت عنوان (العلم والدين يف
الفل�سفة املعا�صرة)– ذلك بعد وفاته بع�شر �سنني -وقام بتقدميه ببحث ك�شف فيه
عن طبيعة العالقة بني الدين والعلم ،وذلك من خالل مقارنة بني الديانات ال�شرقية
القدمية ،والديانات عند اليونان ،ثم الديانات ال�سائدة يف الع�صر الو�سيط .ثم تناول

67

درا�سة تقــدميية

67

م�صطفى عبد الرازق يف هذا املبحث لفظة الدين يف الثقافة الغربية ()religion
وذلك مبنحى حتليلي لغوي وثقايف .وانتهى �إىل �أن معنى الدين يف الثقافة الغربية
قدميها وحديثها ،ال يخرج عن �أُطر ثالثة هي( :نظام اجتماعي ،حالة وجدانية
�شعورية فردية هي الإميان ،و�إح�سا�س باخل�شية والورع جتاه قوة غيبية) ،ثم تتطرق
�إىل مذاهب علماء النف�س واالجتماع يف ن�ش�أة الدين وداللته والآثار املرتتبة على
ما يحويه من معتقدات ،وتعر�ض يف عجالة �إىل النظريات التي حتدثت عن الدين
من حيث وجوده يف النف�س الإن�سانية (فطري ،مكت�سب) ومن حيث النظر �إليه
باعتباره مو�ضو ًعا واقع ًّيا �أم غيب ًّيا ،ثم وقف على تعريف دوركامي للدين من حيث
هو مو�ضوع اجتماعي ينق�سم �إىل ق�سمني( :عقائد ،وعبادات) ال ميكن الف�صل
بينهما ،وي�صعب التمييز فيهما بني املقد�س واملدن�س ،والأوامر والنواهي ،وذلك
�إذا ما �أردنا ا�ستقرائهما عرب الثقافات والأحقاب التاريخية املتتابعة .ثم انتقل
امل�ؤلف بعد ذلك �إىل التعريفات الإجرائية للدين عند فال�سفة اللغة الأوروبيني
و�أ�صحاب املو�سوعات الفل�سفية مثل� :أندريه الالند .وانتهى امل�ؤلف �إىل �أن �آراء
الفال�سفة املعا�صرين الغربيني على تباينها ،قد عجزت عن تعريف الدين تعريفًا
جام ًعا مان ًعا ،ويرجع ذلك �إىل �أن العقل الب�شري ال ي�ستطيع الإملام بطبيعة العلم
الإلهي الذي �أنتج الدين ،ومل يفلح كذلك يف ر�صد التغريات التي طر�أت على
الدين يف �صورته الأوىل ،تلك التي متيزه عن ال�سحر والعرافة والكهانة ،وغري ذلك
من املعتقدات املولدة من الأ�ساطري واخلرافة عرب الع�صور.
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وحتدث �شيخنا يف الف�صل الثاين عن :معنى الدين يف الثقافة العربية،
وبيان �أ�صله يف املعاجم اللغوية العربية ،وذهب �إىل �أن جلها قد انتهى �إىل ثالثة
معانٍ للدين هي :امللة ،وال�شريعة ،والطاعة.
وانتهى �إىل و�ضع تعريف للدين ال يخلو من الأ�صالة والطرافة ،فيقول:
(ويالحظ �أن �أكرث معاجم اللغة العربية جتمع لفظ « َدين» ولفظ « ِدين» يف مقام
واحد باعتبار �أنهما من مادة واحدة ،بل هما يردان م�صدرين لفعل واحد؛ ولذلك
يلوح يل �أن �صيغة « َد ْين» �أجدر ب�أن تكون �أ�ص ًال ل�صيغة « ِدين» ف�إن َف ْع ًال يف العربية
�أكرث ا�ستعم ً
اال من ِف ْعل و�أدنى �إىل الب�ساطة و�سهولة اال�ستعمال .ويزيد هذا رجحانًا
يف نظري �أن كلمة َد ْين تطلق يف بع�ض مدلوالتها على كل �شيء غري حا�ضر)(((.
ثم انتقل امل�ؤلف �إىل معاين الدين التي وردت يف القر�آن وكتب املف�سرين
وم�ؤرخي الديانات ،ثم كتابات امل�ست�شرقني ،ثم انتقل �إىل املعنى ال�شرعي للدين،
مو�ضحا �أن الدين يف معناه ال�شرعي هو علم اهلل ِ
و�شرعته التي �أوحى بها �إىل
ً
�أنبيائه ،ومن ثم فهو واحد يف �أ�صوله العقدية ،و�إن اختلف يف الطقو�س والعبادات؛
لأنها من الفروع التي تتباين تب ًعا للأمم التي �أراد اهلل خماطبتها وتكليفها .واختتم
امل�ؤلف هذا الف�صل بحديثه عن العالقة بني الدين والفل�سفة ،وذلك خالل
مناق�شته ملفهوم الدين يف كتابات الفال�سفة من �أمثال الفارابي ،وابن �سينا ،وابن
حزم الأندل�سي ،وابن ر�شد ،وابن تيمية .وانتهى �إىل �أن فال�سفة الإ�سالم �أعلوا
((( م�صطفى عبد لر زق ،لدين و لوحي و لإ�سالم ،لطبعة حلالية� ،ص.31
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من �ش�أن النبوة على احلكمة العقلية ،باعتبار الأوىل حتوي كالم اهلل و�شرعته،
والثانية حتوي قب�س من روح اهلل وحكمته.
�أما عن �أهم الق�ضايا التي �أثارها يف هذا الق�سم ،فيمكن �إيجازها يف:
• �أن الوقوف على حقيقة املفاهيم وداللة امل�صطلحات هو القاعدة الرئي�سة
التي ينبغي التعويل عليها يف تكوين الر�ؤى وو�ضع الت�صورات ونقد
اخلطابات و�إطالق الأحكام .ويبدو ذلك يف حر�ص امل�ؤلف على مناق�شة
املفاهيم املختلفة مل�صطلح «الدين» يف الثقافات املتباينة.
• يثري امل�ؤلف ق�ضية غاية يف الأهمية تتمثل يف دعوة الباحثني يف مقارنة
الأديان �إىل جتديد مناهج درا�ستهم يف �ضوء االكت�شافات احلديثة املتعلقة
بتاريخ احل�ضارات و�أ�صول الأديان واملذاهب ،بداية من الكتابات املتعلقة
بالأ�ساطري التليدة ،ومرو ًرا مبقابلة العقائد والطقو�س والعبادات بع�ضها
ببع�ض ،وانتها ًء مبقارنة ال�شرائع يف كل الأديان بع�ضها ببع�ض ،بغ�ض النظر
عن كون هذه الأديان و�ضعية �أو �سماوية ،وذلك كله للك�شف عن �أ�صول
الأفكار واملعتقدات وال�شرائع ومراحل تطورها ،و�أهم امل�ؤثرات التي �أ�سهمت
يف تغيري بع�ضها وثبات البع�ض الآخر .وهو يعد بذلك من رواد البحث
العلمي العربي يف ميدان مقارنة الأديان ،يقول يف ذلك:
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«على �أن جهود الباحثني يف تاريخ الأديان ال تزال متوا�صلة يف تعرف �أ�صل
الدين ،وو�ضع تعريف له جامع مانع على حد تعبري املناطقة ،وال يزال الباحثون
منذ القرن املا�ضي يحاولون �أن ي�ضعوا للأديان �شجرة �أن�ساب كالتي و�ضعوها
للغات»(((.
ويعد كتاب تلميذه علي �سامي الن�شار «ن�ش�أة الدين ..النظريات التطورية
وامل�ؤلهة» من �أهم الدرا�سات التي �سارت على نهج امل�ؤلف يف الن�صف الأول
من القرن الع�شرين ،ثم تلت ذلك ع�شرات الدرا�سات ،نذكر منها« :الدين»
حممد عبد اهلل دراز« ،الدين والفل�سفة والعلم» حممود �أبو الفي�ض املنويف،
«بني الدين واملدنية» �أبو احل�سن الندوي« ،الفكر الديني اليهودي» ح�سن
ظاظا« ،الأ�ستار املقد�سة يف الأديان ال�سابقة للإ�سالم» علي عبد الواحد وايف،
«الديانات القدمية» حممد �أبو زهرة« ،احلياة الوجدانية والعقيدة الدينية»
حب اهلل ،مقدمة كتاب «فل�سفة باجايوجا» ح�سن ح�سني« ،اهلل والإن�سان»
عبد الكرمي اخلطيب ،مقدمة كتاب «الديانة اليونانية القدمية» رمزي عبده
جرج�س« ،الدين واملجتمع» �أديب �صعب.
• تعر�ض امل�ؤلف �إىل ق�ضية الإميان والكفر يف �سياق حديثه عن مفهوم الدين
يف القر�آن ،وذلك لإثبات �أنه لي�س من حق الب�شر بعامة� ،أو �أ�صحاب كل
دين احلكم على خمالفيهم �أو ا�ستبعادهم �أو احلط من �ش�أنهم؛ وذلك لأن
((( ملرجع ل�سابق� ،ص.12
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اهلل وحده هو الذي يطلع على ال�سرائر ويك�شف ما يف ال�صدور من �إميان
�أو جحود ،وقد �ساق م�صطفى عبد الرازق ثالث �آيات لت�أكيد ما �أراد
دون �أن ي�صرح مبراميه ،ولعله كان من الرواد كذلك يف ا�ستخدام التنا�ص
والت�ضمني يف �سياق داليل ذي �إحاالت معرفية غري مبا�شرة ،ويتجلى ذلك
يف حر�صه على التمييز بني �أ�صحاب الديانات املوحدة وامل�ؤمنة بوجود �إله
واحد خالق ،و�أ�صحاب الديانات الثنوية وامل�شركني والدهريني.
• �أن جميع الأديان ترد �إىل �أ�صل واحد وهو الباري �سبحانه وتعاىل ،فال
دين �إال بوحي� ،أما علة ظهور الديانات الو�ضعية وامللل اجلانحة واملعتقدات
املحرفة ،فهو اخللط بني كالم اهلل وعادات وتقاليد ال�شعوب و�أ�ساطريها
ونظمها االجتماعية وال�سيا�سية� ...أي �إن التباين بني الأديان بوجه عام
يرجع �إىل الثقافات املتباينة التي عجزت عن الف�صل بني كالم ال�سماء
وحديث �أهل الأر�ض.
• �أن احلكمة النقلية والعقلية (الوحي والفل�سفة) يردان �إىل �أ�صل واحد
وا�ضحا كام ًال ،ويعنى
وهو الفي�ض الإلهي ،فالأول هبط على الأنبياء
ً
يف املقام الأول بالأمور العملية التي تنظم �سلوك الإن�سان وتهديه �إىل
ال�صراط امل�ستقيم� ،أما احلكمة الفل�سفية فهي معرفة �إ�شراقية حم�صلة من
كرثة الت�أمل والع�صف الذهني وات�صال العقل الإن�ساين بالإلهام الإلهي،
وتخت�ص بالأمور العلمية املعنية بتدبري �ش�ؤون احلياة من حيث هي وقائع
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متغرية تبدلها الأزمان وتغريها الثقافات ،وعليه ال يجب اخللط بينهما
فالوحي ثابت ال يتبدل ،باعتباره ِ�شرعة اهلل ود�ستوره� ،أما احلكمة الفل�سفية
فهي وليدة فهم الفال�سفة وقدرتهم على ا�ستيعاب الإ�شارات والإلهامات
التي �أر�سلت �إليهم عرب العقل املنفعل .ذلك على الرغم من ت�سليم امل�ؤلف
ب�أنه ال �صراع بني احلكمة ال�شرعية واحلكمة العقلية؛ لأن كليهما يرمي
�إىل �سعادة الإن�سان ،وال�سري وفق العقل الذي ميثل الأمانة التي وهبها اهلل
للأنام .وقد �أكد امل�ؤلف يف غري مو�ضع من كتاباته على �أن اخلطر يف النظر �إىل
الفل�سفة باعتبارها دي ًنا ،فت�صبح مقد�سة ال تقبل النقد وال التغيري ،فيق�ضى
بذلك على حرية الفكر والإبداع ،وعلى نف�س الدرب النظر �إىل الدين على
اعتباره فل�سفة فينق�ض الوحي ويبدل الثابت ويجرت�أ على ال�شريعة ،فيبدل
الدين وحترف التعاليم .وال�صواب عند ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق �أن
تظل عالقة التجاور هي الد�ستور الذي يحكم بني الدين والفل�سفة ،فنجدد
العلوم الدينية باملنطق العقلي ونهوج العلماء ،ونكبح جماح الفال�سفة
بالثوابت ال�شرعية ،والف�ضائل الأخالقية التي حث عليها الدين.
• �أن �إدراج امل�ؤلف ابن تيمية �ضمن الفال�سفة كان يرمي �إىل �أمرين� :أولهما
تنبيه الأذهان �إىل �أن ابن تيمية مل يكن معاد ًيا للفل�سفة وال للنظر العقلي،
بل �إن حملته كانت على ِ
ال�شرك �أو الكفر ولي�س على التفل�سف .وثانيهما
النظر البن تيمية على اعتباره جمرد جمتهد �أو حكيم جمدد يخطئ
وي�صيب ينق�ض وينقد وي�ؤخذ منه ويرد ،ومن ثم ينبغي على قرائه واملعجبني
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بكتاباته �أال يتخذوا من �آرائه دي ًنا �أو ملة �أو فرقة .وقد �أكد ذلك يف كتابه
«فيل�سوف العرب واملعلم الثاين» خالل الف�صل الذي عقده عن ابن تيمية،
و�سار على دربه تلميذاه علي �سامي الن�شار وحممد يو�سف مو�سى خالل
�أبحاثهما عن جهود ابن تيمية يف املنطق والفل�سفة.
• واجلدير بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن معظم الأفكار التي وردت يف هذا
الكتاب عن الدين قد ا�ستطرد ال�شيخ يف مناق�شتها خالل الكثري من
مقاالته (الدين والأخالق يف جملة الر�سالة ،والعلم والدين هل يتناق�ضان؟
يف جملة الهالل ،خطرات ال�شك يف �صدور ال�شباب يف جملة الر�سالة ،نظر
حممد �إىل الأديان يف جملة الر�سالة ،تف�سري �سورة الإخال�ص والفاحتة يف
جملة الأزهر ،رينان وجمال الدين الأفغاين يف جريدة ال�سيا�سة اليومية،
من حما�ضرات م�صطفى عبد الرازق يف اجلامعة الأمريكية ببريوت يف جملة
الهالل)(((.
�أما الق�سم الثاين من هذا الكتاب فقد خ�ص�صه امل�ؤلف للحديث عن
الوحي -وهو منت املحا�ضرات التي �ألقاها على طلبة الأزهر يف احللقات التي كان
يعقدها يف بيته -يف ف�صلني :حتدث يف الف�صل الأول عن معاين لفظة الوحي يف
لغة العرب وثقافتهم وداللتها يف القر�آن ،وانتهى �إىل �أن لفظة الوحي لفظة عربية
((( م�صطفى عبد لر زق ،أ�شتات جممعة لت�صانيف موقعة� ،ضمن لأعمال لكاملة ،د ر لهد ية ،لقاهرة ،جـ،2
2013م.
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غري �أعجمية ،و�أنها كانت م�ستخدمة يف اجلاهلية مبعنى الإخبار �أو الإمالء ب�صوت،
�أو الإلهام بخالف ذلك ،و�أن امل�ؤلف ال يعرف على وجه الدقة املعاين الداللية
التي كان العرب ي�ستخدمونها يف �أحاديثهم عن الوحي ،بيد �أنه ي�ؤكد �أن معظم
الكتب التي ظهرت يف �صدر الإ�سالم هي التي جعلت داللة اللفظ (الوحي)
خا�صة بالأنبياء والر�سل ،وجعلت الإلهام لدونهم من الأولياء والعلماء ...ويقول
يف ذلك:
«ولي�س لنا من �سبيل �إىل ترتيب هذه املعاين ،وتع ُّرف ما هو �سابق منها وما هو
الحق ،ما هو �أ�صل منه وما هو فرع .بل ال �سبيل لنا �إىل متييز ما ا�ستعملته العرب
يف جاهليتها مما قد يكون ولد يف الإ�سالم �أو �أن�شئ �إن�شاء».
وانتهى �إىل ح�صر معاين الوحي يف (�إعالم يف خفاء� ،إلهام �سريع ،وخرب
يدفعه مر�سل �إىل م�ستقبل)� ،أما داللة الوحي يف القر�آن فجاءت لتعرب عن حديث
اهلل ،وذلك يف ّ
جل �آيات القر�آن التي بلغت �سبعني �آية ،ومل ت�سند لغري اهلل �سوى
مرات قليلة (�شياطني الإن�س واجلن ،نبي اهلل زكريا ،الر�سول) وكانت تعني بذلك
الو�سو�سة �أو الإخبار �أو الإنباء ،وبعني املنحى وردت داللة من يوحى �إليهم،
فمعظمها جاء لي�شري �إىل �أن املوحى �إليهم هم الأنبياء ،وجاءت لغريهم حمدودة
العدد (�شياطني الإن�س واجلن و�أوليائهم ،احلواريني ،املالئكة ،النحل� ،أم مو�سى،
الأر�ض وال�سماء) وال تخرج داللة (�أوحينا) عن معاين الإلهام �أو الإخبار �أو
الت�سخري �أو الأمر ،ثم انتقل �إىل طبيعة وحي اهلل �إىل ر�سله ،وبني �أنه على ثالثة
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�ضروب :كال ًما مبا�ش ًرا �أو �إلها ًما يهبط يف الذهن �أو القلب عن طريق الر�ؤيا �أو بال
وحي على ل�سان جربيل ،واختتم امل�ؤلف حديثه يف هذا الف�صل
و�سيط ،و�أخ ًريا ٌ
عن داللة لفظة الوحي يف الأحاديث وكتابات ال�سرية و�صورة جربيل ،والكيفية
التي انتقل بها الكالم من الباري �إىل النبي.
وتناول امل�ؤلف يف الف�صل الثاين� :أهم النظريات يف تف�سري الوحي،
فبد�أ بعر�ض �آراء املتكلمني (علماء �أ�صول الدين) عن الوحي املحمول بوا�سطة
جربيل للر�سول ،والوحي املبا�شر الذي تنزل عليه �إلها ًما بال و�سيط .وعر�ض
كذلك �إىل مناق�شاتهم حول ال�صورة التي تنزل بها القر�آن ،ومدة تنزيله منج ًما،
وكيفية تلقي امللك القر�آن من اهلل و�إبالغه للنبي  .ثم انتقل �إىل طبيعة القر�آن
واختالف املتكلمني حول متنه (لفظ منطوق ،لفظ ومعنى ،معنى فقط) ،وكذا
طبيعة اللقاء الذي جمع بني جربيل والنبي (جت�سد جربيل يف �صورة ب�شرية ُتخري
وتنطق ،حتول النبي �إىل �صورة نورانية حت�صل الوحي بال كالم حم�سو�س) ،ثم
انتقل �إىل ق�ضية خلق القر�آن �أو كالم اهلل ،تلك التي دارت بني املعتزلة وابن
حنبل والأ�شاعرة (كالم اهلل لف ًظا خملوق واملعنى علم اهلل القدمي ،القر�آن كالم
اهلل وكفى ،القر�آن قدمي) ،ومي�ضي ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق يف عر�ض الآراء
املتباينة حول طبيعة الوحي حتى و�صل �إىل الفال�سفة امل�سلمني ومنهم ابن �سينا،
و�أبي حامد الغزايل والدهلوي من ال�صوفية .و�أ�شار يف عجالة لنظرية االت�صال
عند الفال�سفة ،والو�صال عند ال�صوفية وك�شف احلجب واالطالع على اللوح
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املحفوظ ،وغري ذلك من الأمور الغيبية التي حتدث عنها �أ�صحاب نظرية املعرفة
الإ�شراقية والعرفان .واختتم حديثه يف هذا امل�ضمار ب�آراء ابن خلدون حيال النبوة
والوحي من خالل حتليالته لت�صورات الفال�سفة وال�صوفية ،ثم �أ�شار يف عجالة
لر�أي �أ�ستاذه الإمام حممد عبده يف الوحي والإلهام ،وكذا �أ�صحاب النزعة
الروحية احلديثة ،واجلدير بالإ�شارة �أن هذا الف�صل وما حواه من �إ�شارات قد وجه
العديد من تالميذ ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق �إىل درا�سة النبوة ،مثل� :إبراهيم
مدكور يف درا�سته عن النبوة عند الفارابي ،وتوفيق الطويل يف كتابه الأحالم .
ومن �أهم الق�ضايا التي �أثارها يف هذا الق�سم:
• �أن وحي اهلل لأنبيائه واحد يف جوهره ،ويحوي علم اهلل ِ
و�شرعته ،الأمر الذي
ي�ؤكد نظرية وحدة الأديان الإ�سالمية التي ال تفرق بني �أنبياء اهلل وكتبهم
ور�سلهم ،باعتبارها نو ًرا من �سراج واحد.
• �أن حديث امل�ؤلف عن الر�ؤى ال�صادقة والإلهام لغري الأنبياء يف�سح الطريق
�أمام كتابات ال�صوفية عن االت�صال والو�صال والك�شف ،وكذا املعرفة
الإ�شراقية عند الفال�سفة .وقد عني تلميذاه حممد م�صطفى حلمي وتوفيق
الطويل ب�شرح وتو�ضيح معاين الإلهام عند ال�صوفية والفال�سفة.
• �أن حديث امل�ؤلف عن ر�ؤية الأنبياء هلل �شجعت الباحثني يف الدرا�سات
الكالمية على مناق�شة هذه الق�ضية على نطاق وا�سع ،ويبدو ذلك يف عقد
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العديد من الدرا�سات املقارنة بني ال�صوفية وفرق ال�شيعة من جهة ،وكتابات
املف�سرين من جهة ثانية ،و�آراء الفال�سفة واملتكلمني من معتزلة و�أ�شاعرة
من جهة ثالثة ،تلك التي ميزت بني ر�ؤية اهلل احل�سية والقلبية يف الدنيا،
ور�ؤيته يف الآخرة ،والر�ؤية املجازية التي يعرب عنها ال�صوفية ،و�أخ ًريا الر�ؤية
الإلهامية يف اليقظة والنوم .ذلك ف�ض ًال عن تفرقة الباحثني بني الر�ؤى
ال�صادقة وو�ساو�س ال�شيطان يف الكوابي�س.
• وقد ا�ستكمل ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق -يف بع�ض مقاالته ومقدماته
لدرا�سات تالميذه -حديثه عن الوحي والإلهام (رابعة العدوية يف جملة
املعرفة ،نبوة الن�ساء وواليتهن جملة املعرفة ،ومقدمته لكتاب الأحالم)(((.
و�إذا ما انتقلنا �إىل الق�سم الثالث والأخري ،ف�سوف جند �أن امل�ؤلف خ�صه
باحلديث عن الإ�سالم ،وهو ن�ص التعليق الذي كتبه امل�ؤلف يف الن�سخة العربية
من دائرة املعارف الإ�سالمية ،ر ًّدا على مادة «�إ�سالم» التي كتبها امل�ست�شرق
الربيطاين (توما�س ووكر �أرنولد) (ت ،)1930ويقع يف ف�صلني �أي�ضً ا:
فخ�ص الف�صل الأول باحلديث عن الأ�صل اللغوي واملعنى ال�شرعي
لكلمة «�إ�سالم» ،ف�أكد �أن اللفظة عربية ،و�أن القر�آن �أوردها باملعنى اللغوي الذي
كان متعار ًفا عليه يف اللغة قبل ظهور الإ�سالم ،وناق�ش �آراء الفقهاء واملتكلمني
حول ق�ضية املعنى اللغوي والداللة ال�شرعية من حيث اتفاقهما �أو تباينهما،
((( ملرجع ل�سابق.
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ﱹﭸ

وناق�ش تف�سري فخر الدين الرازي (ت606هـ1209/م) لقوله تعاىل:
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [ �آل عمران ]19 /و�أكد �أن هناك ثالث دالالت
كان ي�ستخدمها العرب للفظة �إ�سالم وهي :االنقياد ،وال�سالمة ،والإخال�ص يف
العبادة .ثم انتقل �إىل ت�أويالت امل�ست�شرقني ملعاين م�صطلح «الإ�سالم» تلك التي
ح�صروها يف داللتي احلفاظ على ال�شيء �ساملًا ،واخل�ضوع غري الإرادي هلل والتبعية
التي ال �إرادة فيها وال اختيار ،وقد �أخذ بهذا الت�أويل الأخري م�ساجله (توما�س،
�أرنولد) .ودفع بتف�سري ال�سيد �أمري علي( 1347 -1265هـ1928 -1849/م)
يف كتابه «روح الإ�سالم» للم�صطلح ،مبي ًنا تهافت ت�أويالت امل�ست�شرقني من �أمثال
امل�ست�شرق املجري (جولد ت�سهري) (ت )1921وامل�ست�شرق الفرن�سي (كا را دي
فو) ( )1953و(�إدوارد �سل)� ،إذ �أو�ضح �أن الداللة ال�شرعية مل�صطلح �إ�سالم هي:
الكد يف حتري الر�شد ،والتما�س الفالح بتزكية النف�س ،ويعني ذلك �أن الدخول يف
الإ�سالم ي�ستلزم جماهدة و�إرادة وطواعية .وقد ناق�ش ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
كتابات امل�ست�شرقني التي علقوا فيها على تف�سري ال�سيد �أمري علي ال�سابق على نحو
خمالف حلقيقته ،وانتهى �إىل �أن �صاحب «روح الإ�سالم» مل يق�صد �أن الإ�سالم
هو االن�صياع للطقو�س �أو �أداء الفرائ�ض الظاهرة باجلوارح كما ظن امل�ست�شرقون،
بل �إن تلك الطاعة وذلك الإذعان جاء الحقًا على الإرادة احلرة ،التي اختار
مبقت�ضاها امل�سلم نطق ال�شهادتني والدخول يف الإ�سالم (�شهادة بالل�سان وت�صديق
باجلنان وعمل بالأركان) .وانتهى امل�ؤلف �إىل �أن الداللة ال�شرعية للإ�سالم تعني
الإميان بوجود اهلل والدخول يف طاعته ب�إرادة حرة خال�صة.
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وب�سط يف الف�صل الثاين والأخري ر�ؤيته اخلا�صة لداللة م�صطلح «الإ�سالم»

ًّ
متخذا من املنهج النقدي �سبي ًال ملناق�شة �آراء �سابقيه من اللغويني والفقهاء
واملتكلمني ،فبني �أن لفظة « َ�س ِلم» التي كانت تعني املتني اخلايل من العيوب �أقرب
لأن تكون هي الأ�صل اللغوي الذي ا�شتق العرب منه لفظة «�إ�سالم»؛ وذلك
لأنها الأقرب �إىل البيئة الطبيعية التي كانوا يعي�شون فيها ،و�أ�ضاف �أن اللفظة
جاءت يف القر�آن بهذه الداللة التي تفيد الكمال والتمام واخللو من العيوب،
وكذا مبعانٍ �أخرى مثل :ال�صلح والطاعة والت�صديق والإميان .ثم تطرق �إىل مناق�شة
�آراء املتكلمني والفال�سفة امل�سلمني حول طبيعة العالقة بني داللتي «الإ�سالم»
و«الإميان» ،وانتهى �إىل �أنهم انق�سموا �إىل ثالثة �آراء� :أولها التوحيد بني «الإ�سالم»
و«الإميان» وتبنى هذا الر�أي فخر الدين الرازي ،وثانيها يجعل من داللة كلمة
«�إ�سالم» �أعم من داللة كلمة «الإميان» وتبنى هذا الر�أي الإمام النووي يف تف�سريه،
وثالثها الف�صل بني املعنى العام للفظتني والداللة الإجرائية يف الواقع وقد �أخذ بهذا
الر�أي �أبو حامد الغزايل؛ �إذ ميز بني ثالثة مفاهيم للإ�سالم والإميان� :أولها التفريق
بني «الإ�سالم» بالل�سان و«الإميان» بالقلب ،وثانيها معنى «الإ�سالم» الذي يحوي
ال�شهادة بالل�سان والعمل بالأركان و«الإميان» الذي يخت�ص بالت�صديق ور�سوخ
العقيدة ،الأمر الذي يجعل «الإ�سالم» �أعم من «الإميان» ،وثالثها يكون «الإ�سالم»
م�شتم ًال على ال�شهادة والعمل بالأركان والت�صديق بالقلب؛ فت�صبح بذلك داللة
«الإ�سالم» و«الإميان» واحدة .ثم انتقل امل�ؤلف �إىل مناق�شة ق�ضية الإميان والكفر
و�آراء املتكلمني حول مرتكب الكبرية ،وتفرقة بع�ضهم بني «امل�سلمني» و«امل�ؤمنني».
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وانتهى �إىل �أن مثل هذه الق�ضايا ال تخلو من التنطع واملزايدة التي تلج باب الفنت
والت�شتت ،ويقول �إن املعنى ال�شرعي الذي يرت�ضيه هو:
�سمى
«التوحيد و�إخال�ص النف�س هلل وحده ال يكون فيها لغريه �شريك ُيع َبد و ُي َّ
�إل ًها ...والأدلة على �أن املعنى ال�شرعي للإ�سالم هو التوحيد و�إخال�ص ال�ضمري
هلل تظهر يف عدة مواطن:
(�أحدها) �أن القر�آن يقرر �أن الدين واحد على ل�سان جميع الأنبياء».
واختتم امل�ؤلف حديثه بت�أكيده على �أن «الإ�سالم» و«الإميان» و«التوحيد»

دالالت �سياقية ملعنى واحد ،وعليه ف�إن كل ال�شرائع التي �أنزلها اهلل على ر�سله
و�أنبيائه هي «الإ�سالم» ،و�أن جوهر الإميان به هو التوحيد ،و�أن قوله تعاىل ﱹ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ تعني �أن د�ستور اهلل الذي لن يتبدل هو «الإ�سالم»،
و�أن قوله تعاىل :ﱹ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﱸ [�آل عمران ]85 /يعني �أن من خالف مبد�أ التوحيد واتبع �أهواءه
وتعمد �إتيان ما نهى عنه اهلل يف �شرائعه ،لن يقبل منه �أي دين ،ويقول يف ذلك:
«وقد بني الزخم�شري وغريه من املف�سرين يف تف�سري هذه الآيات �أن الإ�سالم فيها
هو التوحيد و�إ�سالم الوجه هلل .وذلك يقت�ضي �أن لفظ �إ�سالم مل يرد يف القر�آن �إال
م�ستعم ًال يف معناه ال�شرعي مراد ًفا للإميان».
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و�أنهى م�صطفى عبد الرازق حديثه بتحذيره املفكرين املعا�صرين من
التع�صب املذهبي والعقدي ،ودعاهم �إىل التفكر والتمعن يف معنى الإ�سالم
الذي هو دين اهلل احلق ووحيه الذي حوى علمه ِ
و�شرعته.
ومن �أهم الق�ضايا التي �آثارها امل�ؤلف يف هذا الق�سم ،وميكننا الوقوف عليها:
• �أن الدخول يف الإ�سالم ي�ستوجب �إرادة حرة ،وقناعة جوانية ،ونية خال�صة،
وجماهدة �صادقة ،ونظر ،وعمل ،ومراقبة دائمة من العقل وال�ضمري ل�سلوك
امل�سلم حتى ال يجنح عما �آمن به وارت�ضاه دي ًنا له .وقد �أراد امل�ؤلف
تنبيه الأذهان �إىل �أن العمل ب�أركان الإ�سالم برهان على �صدق العبادة،
ولي�س ال�سري على املوروث و�سنة العادة ،كما رغب ال�شيخ يف دح�ض �آراء
امل�ست�شرقني التي نظرت �إىل الإ�سالم باعتباره عقيدة تنزع من معتنقيها
قدرتهم على االختيار وتخ�ضعهم للم�شيئة الإلهية والقدر ،و�أن التعاليم
التي ي�ؤمنون بها ال مكان للنظر والعقل فيها ،بل الطاعة والإذعان �أو
الكفر واخل�سران .وال ريب يف �أن القراءة املت�أنية خلطاب ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق يف هذا ال�سياق ت�ؤكد عبقرية ذلك الفيل�سوف وقدراته الفائقة
على عر�ض الأفكار ون�سج الآراء و�صياغة الألفاظ والرتاكيب.
• �أن الإ�سالم ال تكتمل �أركانه �إال بالإميان الرا�سخ ،الأمر الذي ال يدركه
�سوى الباري؛ ومن ثم ال ينبغي على طائفة �أو فرقة ت�صنيف امل�سلمني
وجعلهم طبقات ،تب ًعا لوجهتهم �أو مذهبهم من جهة ،وال تن�صيب �أنف�سهم
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بالفرقة الناجية واتخاذهم من الأمر باملعروف والنهي عن املنكر �أداة لتكفري
امل�سلمني� ،أو جعلهم يف رتبة �أدنى منهم من جهة �أخرى.
• �أن الدين عند اهلل الإ�سالم ال يعني تكفري �أهل الكتاب وال احلط من
�ش�أنهم (كفر اجلحود �أو ال�شرك ،واعتبار ما هم عليه من خالف يرد �إىل
اجلنوح واخللط بني الوحي و�أ�صل ال�شرع من جهة والأ�ساطري والرتاث
ال�شعبي والأفكار العقدية املوروثة من جهة �أخرى)؛ وذلك لأن مفهوم
الإ�سالم يف معناه ال�شرعي هو الت�سليم بوحدانية اهلل والدخول يف طاعته،
الأمر الذي ال تختلف عليه �أ�صول ال�شرائع ال�سماوية .واجلدير بالإ�شارة
�أن هذا الر�أي قد حر�ص ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق على ذيوعه بني
معا�صريه ،وال �سيما عقب ظهور العديد من كتابات املتع�صبني يف الدين
الذين ربطوا بني الإ�سالم عقيدة و�شريعة ،والر�سالة املحمدية ،وقد �أخرجوا
بذلك اليهود وامل�سيحيني من زمرة امل�ؤمنني امل�سلمني ،ويقول يف ذلك:
«ودين اهلل الواحد الذي ال يدخله الن�سخ وال يختلف باختالف الأنبياء هو
يف عرف القر�آن امل�سمى �إ�سال ًما ...الدين الذي هو الإ�سالم هو التن�صي�ص
على قواعد العقائد والتوقيف على �أ�صول ال�شرائع التي كملت يف القر�آن.
�أما الأحكام العملية فهي تختلف باختالف الأنبياء والأمم .وقد تتغري بتغري
املظان ،ومل يجمعها القر�آن �إال �إجم ً
اال بتبنيه الأ�صول التي ت�ستمد منها تلك
الأحكام».
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• �أن اختالف الفرق الإ�سالمية يف �أمور العقائد لي�س �أقل خط ًرا من اختالفهم
يف الأمور الفقهية؛ وذلك لأن امل�سلمني املعا�صرين يخلطون بني الثوابت
ال�شرعية و�آراء علماء الأ�صول من جهة ،والأحكام ال�شرعية و�آراء الفقهاء
ف�سيحا للنقد والتنطع،
من جهة �أخرى ،الأمر الذي يجعل من الدين ميدانًا ً
بل يجعل منه �أحيانًا عد ًّوا للمبادئ والأ�صول التي �شرعها اهلل يف الإ�سالم،
حتى �أ�ضحى امل�سلمون جماعات ِ
و�شي ًعا متناحرة يكفر بع�ضهم بع�ضً ا با�سم
الإ�سالم ،ولكن �أكرثهم ال يعلمون ويقول يف ذلك« :واحلق يف م�سائل
االعتقاد واحد ال يتعدد وكل ما �سواه باطل� ،أح�سن الفرو�ض بالن�سبة
ل�صاحبه �أن يعذر فينجو من عقاب الأخذ بالباطل».
• وتتفق هذه الآراء مع وجهة امل�ؤلف يف الدعوة ،حيث ت�أكيده على �أن
حما مع �أ�صحاب الديانات الأخرى ،وهو
الإ�سالم هو الأرحب والأكرث ت�سا ً
الد�ستور اخلالد الأ�صلح للإن�سانية كافة ،وقد �أكد ذلك يف كثري من مقاالته،
نذكر منها« :الإ�سالم وال�سيا�سة احلا�ضرة» يف جملة الرابطة ال�شرقية ،و«غزوة
بدر الكربى» يف جملة الأزهر ،و«احتفال الأزهر باملولد النبوي» يف جملة
الأزهر(((.
***

((( ملرجع ل�سابق.
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�أما نهجه يف كتاب «الدين والوحي والإ�سالم» فكان �أقرب �إىل ال�سرد
التاريخي والتحليل اللغوي يف عر�ض الأفكار ،وذلك مع االلتزام باال�ست�شهاد
بالن�صو�ص التي عمد �إىل �شرحها ونقدها والإعراب عن ر�أيه بو�ضوح.
وقد �سار على هذا املنحى يف كتبه فيل�سوف العرب واملعلم الثاين ،والإمام
ال�شافعي ،والإ�سالم والت�صوف ،فجميعها قد عر�ضت �أفكاره مبزيج قومي بني
التحليل وال�سرد التاريخي والنقد واملقابلة ،ولعل ما مييز هذا الكتاب عن غريه
من حيث نهجه يف العر�ض هو حر�صه على تو�ضيح وجهته ور�أيه يف الق�ضايا التي
تعر�ض لها ،تلك التي طاملا �أخفاها و�سرتها بن�صو�ص غريه من القدماء لتعرب عن
مراده وغايته يف كتبه الأخرى ،ذلك ف�ض ًال عن حماولته الربط بني �أق�سام كتابه
يف املقدمة التي كتبها بنف�سه� ،إذ يقول:
«عاجلنا يف هذا الكتاب ثالثة مو�ضوعات يكمل بع�ضها بع�ضً ا ،يرتبط بع�ضها
ببع�ض �أوثق االرتباط ،وهي الدين والوحي والإ�سالم .ف�أولها بحث يف حقيقة
الدين على العموم؛ وثانيها تف�سري لظاهرة هامة �صاحبت معظم الأديان وتوقفت
عليها ن�ش�أتها وهي ظاهرة الوحي؛ وثالثها تو�ضيح للدين القائم على الوحي مبثال
عال من �أمثلته وهو الإ�سالم».
و�أما عن منهجه يف املعاجلة فال ميكننا احلديث عن منهج م�صطفى
عبد الرازق يف البحث والدر�س� ،إال بعد الإ�شارة للبنية املعرفية والفل�سفية التي
ا�ستقاها من املعارف الفل�سفية بوجه عام ،فيبدو ت�أثره بالفقهاء يف دقة انتقائه
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للألفاظ والدالالت وحر�صه على تو�ضيح املقا�صد ،وجنده �أقرب �إىل املتكلمني يف
جدله املنتج ،خالل مناظراته ومثاقفاته مع امل�ست�شرقني ،ون�ألفه يحاكي الفال�سفة
يف حر�صه على ترابط �أفكاره يف ن�سق فل�سفي يجمع بني الأ�صالة واملعا�صرة والنظر
والعمل.
كما ت�أثر بالتحليل الديكارتي من حيث (بداهة الفكرة وو�ضوحها ومتيزها،
التحليل ،الرتكيب ،املراجعة) ،وواقعية فران�سي�س بيكون وال �سيما �أوهام الفهم
(اجلن�س ،الكهف ،امل�سرح ،ال�سوق) ،ويبدو ت�أثره بهذين املنهجني يف حر�صه على
�إجالء املعاين وتب�سيطها والدقة يف اختيار اللفظ كما �أ�شرنا ،وحتليل امل�صطلحات
والأن�ساق وال�سياقات بعد مناق�شة كل الألفاظ املتداخلة واملتعلقة بامل�صطلح ،ويبدو
ذلك يف توقفه �أمام كثري من الألفاظ التي �أراد �أن يحمل عليها دالالت جديدة
�أو يبني عليها ر�أ ًيا �أو ن�سقًا مثل (الدين ،الوحي ،الر�أي ،امللة ،الإ�سالم ،الر�ؤية،
الإلهام� ،أ�صول العقيدة ،الثوابت ال�شرعية ،املعنى ال�شرعي ،الداللة القر�آنية)،
وكان يف ذلك �أقرب للمدر�سة التحليلية عند جورج مور وبرتراند را�سل.
وقد ت�أثر كذلك بالفكر االجتماعي الفرن�سي ،وال �سيما نظرية تطور
الظواهر عند �إميل دوركامي (ت1917م) ،فعلى الرغم من ت�أكيد م�صطفى
عبد الرازق على �أهمية الدين والأخالق يف تقدم املجتمعات و�إ�صالحها ،ف�إننا
جنده ي�سلم مع دوركامي((( ب�أثر العقل اجلمعي على ال�سلوك االجتماعي ،وعليه
(((� إميل دوركامي ،قو عد ملنهج يف علم الجتماع ،ترجمة :حممود قا�سم ،ل�سيد حممد بدوي ،د ر ملعرفة جلامعية،
لإ�سكندرية1988 ،م ،ط ،2من �ص .205-191
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يجب حتليل البنية الثقافية ال�سائدة للمجتمع؛ للتعرف على مراكز قوتها و�أطراف
�ضعفها �إذا ما �أردنا التحكم يف ظاهرة ما� ،أو تغيري عادة �أو �إ�صالح �شعرية ،وقد طبق
ذلك املنحى يف مقاالته الإ�صالحية يف ميادين الرتبية والأخالق واالجتماع.
�أ�ضف �إىل ذلك كله براعته يف املقابلة واملوازنة بني الآراء املوافقة له
واملغايرة ،تلك التي حر�ص على �إيرادها مبنحى حمايد بعيد عن حمية التع�صب
وراديكالية الأحكام.
و�أعتقد �أنه ال يجانبنا ال�صواب عندما نقرر ب�أن ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق كان له ال�سبق يف تطبيق املنهج البنيوي واملنحى الأركولوجي
التحفريي وذلك يف درا�سته للأفكار والأن�ساق واملذاهب واالجتاهات والت�صورات
والر�ؤى ،ويبدو ذلك يف تتبعه ال�سياقات املتداخلة مع الفكرة املركزية من حيث
بدايتها ومراحل تطورها يف ع�صره ،والوقوف على احلقول املعرفية املتباينة التي
ت�أثرت بالفكرة ،ثم يعود لينقب عن �أ�صول الفكرة املركزية يف احلقب الثقافية
ال�سابقة ،متتب ًعا قوة نفوذها ومقوماتها وبواعثها وال�سلطات امل�ؤيدة واملقاومة لها.
***

�أما عن �أثر هذا الكتاب يف ع�صره والكتابات املعا�صرة فهذا من الأمور
التي ال ميكن �إنكارها ،فقد �صرح معظم تالميذه الذين تناولوا ق�ضايا الكتاب
بالتطوير والتو�سع والتحديث� ،أن حما�ضرات �أ�ستاذهم م�صطفى عبد الرازق كانت
الدافع الأول لتناولهم هذه الق�ضايا ،و�أن نهجه هو الدرب الذي �ساروا عليه .ومن
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�أهم الكتب التي ت�أثرت ت�أث ًرا مبا�ش ًرا مبا ورد من �أفكار ور�ؤى يف الكتاب:
(ق�صة اال�ضطهاد الديني يف امل�سيحية والإ�سالم) و(ق�صة النزاع بني
الدين والفل�سفة) لتوفيق الطويل ،و(الدين واحل�ضارة الإن�سانية) ملحمد البهي،
و(الإ�سالم دين الهداية والإ�صالح) ملحمد فريد وجدي ،و(الإ�سالم بني �أم�سه
وغده) ملحمود قا�سم ،و(املدنية الإ�سالمية و�أثرها يف احل�ضارة الأوروبية) ل�سعيد
عبد الفتاح عا�شور ،و(احلريات العامة يف الإ�سالم) لعلي �شحاتة فاروق ،و(اجلواب
الإلهي) لندمي اجل�سر ،و(الإن�سان والقيم يف الت�صور الإ�سالمي) ملحمود حمدي
زقزوق ،و(دين ومتدين) ملحمد علي احلوماين ،و(الإ�سالم انطالق ال جمود)
مل�صطفى الرافعي ،و(حاجة املجتمع �إىل الدين) ملحمد �أحمد فرج ال�سنهوري،
و(عظمة الإ�سالم) و(روح الإ�سالم) ملحمد عطية الإبرا�شي.
وقد �صدق العقاد يف و�صفه مكانة ال�شيخ و�أثر كتبه ،لي�س يف معا�صريه
فح�سب ،بل امتد ذلك �إىل الأجيال املتعاقبة وذلك بقوله« :كان يف م�ؤلفاته
يتجنب �إبراز نف�سه ،وال يحاول �أن يقحم ر�أيه على قارئه؛ ويخيل �إىل قارئه من
التزامه هذه اخلطة �أن امل�ؤلف يقنع بالن�صو�ص وال�شواهد وال يتجاوزها ،وهو يف
الواقع غري احلقيقة؛ لأن �أمانته يف عر�ض الن�صو�ص وال�شواهد مل تكن لتحجب
العار�ض ،وال لتخفي منحاه ونتيجة بحثه ...فلي�س يخفى على �أحد قر�أ كتبه مدى
ذلك االطالع الوا�سع على مراجع الفل�سفة الإ�سالمية باللغة العربية واللغات
الأوروبية ،وال مدى اخلدمة القيمة التي �أ�سداها �إىل تلك الفل�سفة بتوجيه العقول
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�إليها ،وتعميم العناية بها ،وال�سهر على جتديدها وتنظيمها ،وال مدى الفائدة التي
ا�ستفادها منها مريدوه وقرا�ؤه؛ ف�إن هذا كله �أبرز من �أن يطويه كتمان� ،أو يحجبه
�إخفاء»(((.
هذا هو خطاب م�صطفى عبد الرازق الذي نقدم له ،فكر ديني ي�ؤاخي بني
القدمي واجلديد والوحي والعلم والأخالق واملدنية ،و�إ�سالم يت�سع لكل الأغيار،
ال مكان فيه للتع�صب وال للعنف وال للتالعب بكالم اهلل وتزييف احلقائق با�سمه
والكذب على نبيه .تلك هي دعوتي للقراءة راج ًيا �أن يعي �شبيبتنا الثائرون تلك
القيم الروحية والأ�س�س ال�شرعية والنهوج العقلية التي يحملها هذا الكتاب.

((( حممود عبا�س لعقاد ،دين وفن وفل�سفة ،لهيئة لعامة للكتاب ،لقاهرة ،د.ت� ،ص.360-357
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بيبلوجرافيا �أعمال م�صطفى عبد الرازق:

• البهاء زهري :ويقع يف � 160صفحة من القطع ال�صغري ،وقد ظهرت طبعته
الأوىل عام 1936م ،وقد تناول فيه امل�ؤلف بع�ض ق�صائد البهاء زهري
بالنقد والتحليل ،ويحوي ق�سمني� :أولهما تناول فيه حياة ال�شاعر وع�صره
ومكانته الأدبية و�أ�سلوبه ،وثانيهما تناول فيه مناذج من �شعره الذي ات�سم
برقة الأ�سلوب ،على عك�س ما عرف يف ع�صره من االهتمام بالتن�سيق يف
التعبري والعناية باملح�سنات البديعية والإغراب اللفظي.
•متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية :ويقع يف � 350صفحة من القطع الكبري ،وقد
ظهرت طبعته الأوىل عام 1944م عن جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،ثم
ظهرت طبعته الثانية عام 1959م عن جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر �أي�ضً ا،
ثم ظهرت ثالث طبعات م�صورة عن الأ�صل حتى عام 1966م ،وي�شتمل
الكتاب على املحا�ضرات التي �ألقاها امل�ؤلف على طلبة ق�سم الفل�سفة يف
اجلامعة امل�صرية بني عامي 1940-1927م ،ويحوي بابني و�ضميمة ،جنح
خاللهما الكاتب يف �إلقاء ال�ضوء على تطور الفكر الفل�سفي الإ�سالمي،
مو�ضحا روافده ومنابعه ،ومقو ًما �آراء امل�ست�شرقني حياله ،وحمد ًدا مباحث
ً
الفل�سفة الإ�سالمية والأطوار التي مرت بها.
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• الإمام ال�شافعي :ويقع يف � 127صفحة من القطع املتو�سط ،وقد ظهرت طبعته
الأوىل عام 1945م �ضمن �سل�سلة �أعالم الإ�سالم عن دار �إحياء الكتب
العربية وجلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية ،وهو عبارة عن جمموعة
مقاالت ن�شرها امل�ؤلف يف جملة الر�سالة ،من عام1933م 1934-م ،وتعد
ملخ�صا لر�سالة الدكتوراه التي �أعدها جلامعة (ليون) بفرن�سا ،وي�شتمل
ً
الكتاب على ثالثة مباحث :تناول يف �أولها ن�ش�أة الإمام ال�شافعي و�سريته،
ويف الثاين تناول الفقيه امل�صري الليث بن �سعد ،وخ�ص الثالث باحلديث
عن اجلانب الإ�صالحي والديني يف فكر الأ�ستاذ الإمام.
• الدين والوحي والإ�سالم :وتقع طبعته الأوىل يف � 106صفحات من القطع
املتو�سط ،وقد ظهرت طبعته الأوىل يف عام 1945م عن اجلمعية الفل�سفية
امل�صرية ،وظهرت طبعته الثانية عام 1997م عن الهيئة العامة لق�صور
الثقافة ،وي�شتمل على ثالثة �أبحاث :تناول يف �أولها الدين وذلك يف ثالثة
ف�صول وهي ن�ص املحا�ضرات التي �ألقاها يف اجلامعة الأمريكية ببريوت
ون�شرتها جملة الهالل عام 1932م ،وثانيها تناول فيه الوحي يف ف�صلني،
وثالثها خ�صه للحديث عن الإ�سالم ،وذلك يف ف�صلني ،وهو ن�ص التعليق
الذي كتبه يف دائرة املعارف الإ�سالمية يف طبعتها العربية عام 1933م ر ًّدا
على امل�ست�شرق (ت و �أرنولد).
• فيل�سوف العرب واملعلم الثاين :ويقع يف � 127صفحة من القطع املتو�سط،

91

درا�سة تقــدميية

91

وقد ظهرت طبعته الأوىل عام 1945م عن دار �إحياء الكتب العربية،
وي�شتمل على خم�سة �أبحاث( :فيل�سوف العرب الكندي ،املعلم الثاين
الفارابي ،ال�شاعر احلكيم املتنبي ،بطليمو�س العرب ابن الهيثم ،و�شيخ
الإ�سالم ابن تيمية) ،وقد ن�شرت هذه املباحث منفردة على �صفحات جملة
كلية الآداب ،وال�سيا�سة الأ�سبوعية ،والأزهر ،والكتاب التذكاري عن ابن
الهيثم.
• حممد عبده :ويقع يف � 132صفحة من القطع املتو�سط ،وقد ظهرت طبعته
الأوىل عام 1946م ،وظهرت له طبعة ثانية عام 1997م عن املجل�س الأعلى
للثقافة ،وهو عبارة عن جمموعة حما�ضرات �ألقاها ال�شيخ يف جامعة ال�شعب
عن الأ�ستاذ الإمام عام 1917م ،وقام بجمعها تلميذه حممد عثمان جناتي،
وي�شتمل الكتاب على �سبع حما�ضرات.
• من �آثار م�صطفى عبد الرازق :ويقع يف � 502صفحة من القطع الكبري ،وقد
ظهرت طبعته الأوىل عام 1957م عن دار املعارف ،مبقدمتني� :أوالهما
ل�شقيقه علي عبد الرازق الذي قام بجمع ما يف الكتاب من �آثار ،وثانيتهما
ل�صديقه طه ح�سني ،وي�شتمل الكتاب على:
 �صفحات من �سفر احلياة ،وهي �ست ع�شرة مقالة كتبها يف جملة اجلريدة. -نقد لكتاب الواجب ،يف �ست مقاالت ن�شرت يف جملة اجلريدة.
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 مقاالت ال�سفر ،وهي �ست وت�سعون مقالة ن�شرت مبجلة ال�سفور. مذكرات م�سافر ،ن�شرت يف جملة ال�سيا�سة يف ثالث وع�شرين مقالة. مذكرات مقيم ،ن�شرت يف جملة ال�سيا�سة يف اثنتي ع�شرة مقالة. بداية ال�سنة الهجرية ،جملة ال�سيا�سة. ت�أبني ال�شيخ املكباتي ،جملة ال�سيا�سة. يف حفلة الرابطة ال�شرقية ،جملة ال�سيا�سة. عيد ال�سيا�سة الأ�سبوعية جملة ال�سيا�سة.وقد �أعاد ن�شر بع�ض من هذه املقاالت يف العديد من الدوريات ،مثل:
«جملتي» و«الزهور» ،وقام ال�صديق العزيز الدكتور �أحمد زكريا ال�شلق بن�شر
مذكرات ال�شيخ الفزاري حتت عنوان «ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ومذكراته
عقل م�ستنري حتت العمامة» وذلك عام 2006م ،عن الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب بتقدمي موجز عن حياة ال�شيخ.
• الإ�سالم والت�صوف :ويقع يف � 78صفحة من القطع املتو�سط ،وقد ظهرت
طبعته الأوىل عام 1962م عن دار ال�شعب ،وي�شتمل على ق�سمني:
�أولهما ن�ص بحث (ما�سينيون) عن الت�صوف الذي ن�شر يف دائرة املعارف
الإ�سالمية ،وثانيهما تعليق امل�ؤلف على هذه املادة ،وا�شتمل التعليق على
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خم�سة مباحث ،هي( :ن�ش�أة كلمة �صويف ومت�صوف و�أ�صلهما ،الت�صوف وما
مر به من �أدوار ،الوالية و�صلتها بالت�صوف وكرامات الأولياء ،نبوة الن�ساء
وواليتهن ،ورابعة العدوية) .وقد ن�شر بع�ضها على �شكل مقاالت متفرقة
يف «جملة املعرفة» و«الأهرام» و«ال�سيا�سة الأ�سبوعية» ،وقام بتقدمي الكتاب
�إبراهيم زكي خور�شيد.
• �أ�شتات جممعة :ويقع يف نحو � 425صفحة من القطع الكبري ،وقد ظهرت
طبعته الأوىل عام  2013عن دار الهداية ،وينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام� :أولها
جمع فيه بع�ض �أبحاثه ،وثانيها مقدماته لكتب �أ�صدقائه وتالميذه ،وثالثها
مقاالته .وقام بجمعها وتقدميها د .ع�صمت ن�صار.
• مذكراتي� :صرح �صديقه عبد الكرمي اخلطيب �أنه طالع يف مكتبة ال�شيخ
مذكراته بخط يده ،وهي غري تلك التي ن�شرها م�صطفى عبد الرازق حتت
عنوان «مذكرات ال�شيخ الفزاري» ،ومل تزل املخطوطة حمفوظة يف مكتبة
الأ�سرة ،وقد حاول كاتب هذه ال�سطور االت�صال مرا ًرا بالأ�ستاذة الدكتورة
�سعاد علي عبد الرازق قبل وفاتها ،وكذا بنجليه ،ولكن جميعهم رف�ض
ن�شرها ،بحجة �أن بها كث ًريا من امل�سكوت عنه ،ووعدوا ب�أنهم �سوف يدفعون
بها �إىل املطبعة بعد حذف ما يجب حذفه.
ترجماته:

-طيف ملكي ،قدرية ح�سني (1955-1888م) من الفرن�سية ،املقتطف
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1920م ،والكتيب عبارة عن �سياحة �أدبية يف التاريخ امل�صري� ،صيغت
يف قالب ق�ص�صي يجمع بني الواقع واخليال الأ�سطوري ،ك�شفت فيه قدرية
ح�سني عن عظمة املر�أة امل�صرية ومكانتها يف الدولة ،ثم انتقلت الكاتبة �إىل
التاريخ الإ�سالمي فا�ستلهمت مناقب امللكة �شجرة الدر .وتدور الفكرة
الرئي�سية للكتيب حول دعوة م�سترتة مل�شاركة املر�أة يف ميدان ال�سيا�سة
واحلكم ،ولعلها باكورة الإرها�صات الأدبية يف هذا امليدان .والكتيب يقع
يف � 63صفحة من القطع ال�صغري ،وقد جتلت عبقرية املرتجم يف دقة التعريب
من خالل بنية لغوية ر�شيقة �أ�ضافت على الن�ص الفرن�سي عبق البالغة
الأ�سلوبية يف التعبري.
ر�سالة التوحيد ملحمد عبده� ،إىل الفرن�سية باال�شرتاك مع �صديقه برنارمي�شيل ،باري�س 1925م.
Michel, risalah: Cheikh Mohammad Abdou : rissalat al Tawhid, B.
Michel et le Cheikh Moustapha Abdel Razik. Paris 1925.

مع مقدمة عن الأ�ستاذ الإمام وفل�سفته ومدر�سته.

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

الدين والوحي واإلسالم
ت�أليف
م�صطفى عبد الرازق

ُطبِع لأول مرة يف عام (  1364هـ 1945 /م)

مقدمة

مصطفى عبد الرازق

عاجلنا يف هذا الكتاب ثالثة مو�ضوعات يكمل بع�ضها بع�ضً ا ،ويرتبط
بع�ضها ببع�ض �أوثق االرتباط ،وهي الدين والوحي والإ�سالم .ف�أولها بحث يف
حقيقة الدين على العموم؛ وثانيها تف�سري لظاهرة هامة �صاحبت معظم الأديان
وتوقفت عليها ن�ش�أتها وهي ظاهرة الوحي؛ وثالثها تو�ضيح للدين القائم على
الوحي مبثالٍ عالٍ من �أمثلته وهو الإ�سالم.
وقد عر�ضنا يف املو�ضوع الأول لثالثة مباحث� :أحدها يف العالقة بني العلم
والدين؛ وثانيها يف حتديد الدين وبيان �أ�صله يف نظر الباحثني من الفرجنة (بداية
االهتمام بهذا البحث و�صلة ذلك بتكون علم اللغات ،معاين الكلمة الأوروبية
الدالة على الدين و�أ�صل مادتها الالتيني ،مذاهب علماء النف�س ومذاهب علماء
االجتماع يف �أ�صل الدين ،مناق�شة التعاريف املختلفة للدين ،حرية العلماء يف
تعريف الدين وداللتها)؛ وثالثها يف الدين يف النظر الإ�سالمي (�أ�صل مادة الدين
ومعانيها اللغوية املختلفة ،الدين يف ل�سان القر�آن ،املعنى ال�شرعي لكلمة دين،
الدين عند الفال�سفة الإ�سالميني والفرق بني الدين والفل�سفة).
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وعر�ضنا يف املو�ضوع الثاين ملبحثني� :أحدهما يف املعاين املختلفة لكلمة
«الوحي» يف اللغة والقر�آن وال�سنة؛ وثانيهما �أهم النظريات يف تف�سري ظاهرة
الوحي (مذاهب املتكلمني ،مذهب الفل�سفة الإ�سالمية ،ر�أي ال�صوفية ،مذهب
ابن خلدون� ،آراء امل�سلمني يف الع�صور احلالية).
و�أما املو�ضوع الثالث فقد عر�ضنا يف ق�سمه الأول للنظريات املختلفة يف
العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شرعي لكلمة «�إ�سالم»؛ وب�سطنا يف ق�سمه
الثاين ر�أينا يف هذا املو�ضوع.
 21ذي القعدة �سنة 1364هـ
� 27أكتوبر �سنة 1945م
م�صطفى عبد الرازق

الـديـن

متهيد يف العالقة بني العلم والدين

يقرر العالمة الفرن�سي �إميل بوترو �« Emile Boutrouxأن �أمر العالقات
بني الدين والعلم ،حني يراقب يف ثنايا التاريخ ،يثري �أ�شد العجب .ف�إنه على الرغم
من ت�صالح الدين والعلم مرة بعد مرة ،وعلى الرغم من جهود �أعاظم املفكرين
التي بذلوها ملحني يف حل هذا امل�شكل ح ًال عقل ًّيا ،مل يربح العلم والدين قائمني
على قدم الكفاح ،ومل ينقطع بينهما �صراع يريد به كل منهما �أن يدمر �صاحبه ال
�أن يغلبه فح�سب .على �أن هذين النظامني ال يزاالن قائمني .ومل يكن جمد ًيا �أن
حتاول العقائد الدينية ت�سخري العلم؛ فقد حترر العلم من هذا الرق .وك�أمنا انعك�ست
الآية منذ ذاك ،و�أخذ العلم ينذر بفناء الأديان .ولكن الأديان ظلت را�سخة و�شهد
مبا فيها من قوة احلياة عنف ال�صراع»(((.
ول�سنا نريد �أن نعر�ض لتاريخ العالقات بني الدين والعلم على مر الع�صور،
وما تناوبها من �سالم وحرب ،ف�إن ذلك بحث يطول ،ولي�س هو مما ق�صدنا �إليه يف
هذا الكتاب على �أنه قد يكون غري خلو من املنا�سبة لغر�ضنا �أن نذكر ما كتبه �إميل
(1) Emile Boutroux: Science et Religion; Paris, Flamarion, 1922, p. p. 341, 342.
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بوترو عن موقف العلم والدين يف �أيامنا هذه �إذ يقول:
«لي�س الت�صادم الآن فيما يظهر بني الدين والعلم باعتبارهما مذهبني ،بل
الت�صادم �أدنى �أن يكون بني الروح العلمي والروح الديني .فلي�س يعني العامل
�أن يكون ما جاء يف الدين من عقائد متفقًا مع نتائج العلم .لأن الأ�سا�س الذي
يعتمد عليه الدين فيما يجيء به يختلف عن الأ�سا�س الذي يعتمد عليه العلم،
يقدم م�سائله على �أنها عقائد يجب الإميان بها� ،أي يجب �أن يتقيد بها
فالدين ّ
العقل والوجدان ،ويعر�ضها يف �صورة تدل على ات�صال الإن�سان بنوع من الأ�شياء
يعجز علمنا الطبيعي عن �إدراكه؛ ويف ذلك ما يجعل العامل � -إن مل يرف�ض هذه
امل�سائل نف�سها  -يرف�ض الأ�سلوب الذي ي�سلكه املتدين يف الأخذ بها ،واملتدين
من ناحيته �إذا وجد جميع عقائده وعواطفه و�أحكامه العملية مف�سرة بل مثبتة
بالعلم يكون حينئذ �أبعد �شيء عن م�ساملة العلم؛ ف�إن هذه ال�ش�ؤون �إذا �شرحت
على هذا الوجه فقدت كل خوا�صها الدينية» (((.

(1) Ibid, 344.

الفصل األول
حتديد الدين وبيان �أ�صله
يف نظر الباحثني من الفرجنة

-1بداية االهتمـــام بهذا البحث
و�صلة ذلك بتكون علم اللغات

ندع هذا ال�صراع وتاريخه لنتجه �إىل ناحية �أخرى من نواحي الأبحاث
العلمية احلديثة يف الأديان ،هي التي نق�صد �إىل درا�ستها ،وهي ناحية تعريف
الدين.
واملراد بتعريف الدين تعيني اخل�صائ�ص التي البد لكل دين منها ،والتي
ال ي�سمى الدين دي ًنا �إال بها .والبحث يف تعريف الدين مرتبط �أ�شد ارتباط
بالبحث يف �أ�صل الدين وجرثومته الأوىل؛ ف�إن حقيقة ال�شيء هي العنا�صر
املكونة له يف �أب�سط مظاهره .وقد نه�ضت همم العلماء لهذا البحث منذ نحو قرن
من الزمان .ذلك �أنه قد تكون يف القرن التا�سع ع�شر علم اللغات ،و�أدى تعاون
الباحثني يف �أل�سنة الب�شر منذ �أحدث �أدوارها �إىل �أقدمها� ،أي دور التكون الأو ّيل
للغة� ،إىل معرفة العنا�صر امل�ؤلفة للغات الإن�سانية .هنالك ر�أى الباحثون �أنه ميكن
على هذا املثال �إدراك عنا�صر الفكر الإن�ساين وجراثيمه دين ًّيا كان ذلك الفكر �أم
غري ديني� .أما ما وراء التكون الأول للغة فهو ال يت�صل بتاريخ الإن�سان ،و�إن كان
مما يهم الباحث يف طبائع الأج�سام .ذلك ب�أن الإن�سان هو �أو ًال وبالذات مفكر،
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واللغة �أول مظهر من مظاهر تفكريه الديني وغريه .ويف ذلك يقول «ماك�س مولر»:
«ميكن �أن يقال يف الدين ما قيل يف الل�سان من �أن كل جديد فيه فهو
قدمي ،وكل قدمي فيه فهو جديد ،و�أنه منذ بداية العامل مل يوجد قط دين كله
مبتدع .و�إنا لنجد عنا�صر الدين وجراثيمه مهما �سمونا يف تاريخ الإن�سانية �إىل
�أبعد مدى م�ستطاع .وتاريخ الدين كتاريخ اللغة يرينا يف كل مكان �ألوانًا متتابعة
من الت�أليف امل�ستحدث بني عنا�صر �أ�صلية قدمية».
ثم يقول«:و�إين لأ�شك يف �أن يكون قد �آن الأوان لو�ضع خطة ثابتة لعلم
الدين كاخلطة التي و�ضعت لعلم اللغة»(((.
و�إذا مل يكن مت و�ضع هذه اخلطة لعلم الدين لعهد «ماك�س مولر» يف �أواخر
القرن التا�سع ع�شر ،ف�إن علم الدين ملا يقم �إىل اليوم على خطة ثابتة.
وعلى �أن جهود الباحثني يف تاريخ الأديان ال تزال متوا�صلة يف تعرف
�أ�صل الدين ،وو�ضع تعريف له جامع مانع على حد تعبري املناطقة .وال يزال
الباحثون منذ القرن املا�ضي يحاولون �أن ي�ضعوا للأديان �شجرة �أن�ساب كالتي
و�ضعوها للغات.

(1) Max Müller : Essais sur l’Histoire des Religions.

-2معاين الكلمة الأوروبية الدالة على الدين
و�أ�صل املادة الالتيني

ومما ا�ستعانوا به على مق�صدهم تعرف �أ�صل املادة التي تدل على «دين»

وتتبع املعاين املعروفة لكلمة «دين» نف�سها.
والكلمة التي تقابل عند الأمم الأوروبية لفظ «دين» العربي هي «رلـﭽـيون
 »Religionاملقتب�سة من اللغة الالتينية .وقد اختلفوا يف مبد�أ اال�شتقاق ل�صيغة
«رلـﭽـيو»  Religioالالتينية .على �أن �أكرث املتقدمني يردها �إىل مادة تفيد معنى
الربط ال�شامل لربط النا�س ببع�ض الأعمال من جهة التزامهم لها وفر�ضها عليهم،
ولربط النا�س بع�ضهم ببع�ض ،ولربط الب�شر بالآلهة ،بل يحاول بع�ض مت�أخري
العلماء �أن يجعل م�أخذ الكلمة �شام ًال ملعنى الربط وما �إليه كاجلمع .هذا مع
اختالف الأقاويل يف اللفظ الأول الذي هو م�صدر اال�شتقاق.
وكلمة «رلـﭽـيو»  Religioالالتينية تدل يف غالب ا�ستعماالتها على
معنى ال�شعور بحق الآلهة مع اخل�شية والإجالل� .أما كلمة «رلـﭽـيون »Religion
احلديثة فتطلق على معان ثالثة:
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 -1نظام اجتماعي لطائفة من النا�س ،ي�ؤلف بينها �إقامة �شعائر موقوتة ،وتعبد
ببع�ض ال�صلوات ،و�إميان ب�أمر هو الكمال الذاتي املطلق ،و�إميان بات�صال
الإن�سان بقوة روحانية �أ�سمى منه حا ّلة يف الكون� ،أو متعددة� ،أو هي اهلل
الواحد.
 -2حالة خا�صة بال�شخ�ص م�ؤلفة من عواطف وعقائد ومن �أعمال عادية
تتعلق باهلل.
 -3احرتام يف خ�شوع لقانونٍ �أو عادة �أو عاطفة .ولعل هذا املعنى الأخري هو
�أقدم هذه املعاين.
ولئن ف�صلت هذه املعاين لي�سهل حتليلها ،ف�إن الغالب �أن يدل اللفظ
عليها جمتمعة ،مع غلبة املعنى الأول يف بع�ض الأحوال ،وغلبة املعنى الثاين
�أحيانًا.

-3مذاهب علماء النف�س ومذاهب االجتماعيني
يف �أ�صل الدين

وقد ر�أينا �أن من معاين الدين املتعارفة معنى يجعله من مو�ضوع علم
االجتماع ،ومعنى يرده �إىل علم النف�س.
�أما الذين در�سوا �أ�صل الدين من الوجهة «الب�سيكولوﭼـية» فقد ذهبوا
طرائق قد ًدا :فمنهم من يرى �أن جرثومة الدين تتولد من الإدراك املغروز يف
فطرة الإن�سان للعلية واملعلولية بني الأ�شياء؛ ومنهم من يجعل �أ�صل الدين �شعور
الإن�سان ب�أنه تابع لغريه ولي�س م�ستق ًال؛ ومنهم من يرد �أ�صل الدين �إىل ما يلقى
يف روع الإن�سان بالفطرة من وجود ال يتناهى؛ ومنهم من يرى �أن الدين ينبعث
من نزوع �إىل الزهادة يف الدنيا .ويقول بع�ض علماء النف�س� :إن هذا احلدث من
�أحداث احلياة (الب�سيكولوﭼـية) لي�س ب�سي ًطا ميكن رده �إىل �سبب واحد ب�سيط
من هذه الأ�سباب.
و�أما علماء االجتماع فهم يرون �أن الدين ال يخلو من معنى العاطفة
النف�سية ،ولكنه ال يخلو �أي�ضً ا من االت�صال ب�ش�ؤون اجلماعة ،بل ينتهي الأمر
بالعلماء االجتماعيني الباحثني يف تاريخ الأديان و�أ�صولها �إىل اعتبار ال�صبغة
االجتماعية يف الدين �أقوى و�أر�سخ من كل �صبغة �سواها.

-4التعاريف املختلفة للدين ونقدها

وقد ذكر العامل االجتماعي «دوركامي  »Durkheimيف كتابه «ال�صور الأوىل
للحياة الدينية  »Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuseتعريفات
خمتلفة للدين ،ثم عر�ض لنقدها ،وذكر بعد ذلك تعريفًا يراه هو جام ًعا مان ًعا ال
يرد عليه اعرتا�ض.
فمن املعاين التي جرى الأمر على اعتبارها خا�صة مميزة لكل ما هو ديني
معنى يجعل الدين مراد ًفا ملا وراء العقل .ويعنون مبا وراء العقل كل الأ�شياء التي
ت�سمو عن متناول �إدراكنا� ،أي عامل الغيب الذي ال يدرك وال يعقل Mystère ou
 inconnaissableفالدين هو نوع من الإدراك ملا يفوت العلم وينقطع دونه العقل.
وممن يرى ذلك الر�أي «�سبن�سر  »Spencerو«ماك�س مولر .»Max Müller
وال ير�ضى دوركامي عن هذا التعريف .ف�إن �أمر الغيب املتعايل عن العقول
هو من غري �شك ذو �أثر عظيم يف بع�ض الأديان؛ لكن هذا الأثر يتفاوت يف �أدوار
التاريخ الديني .فقد وجدت ع�صور ت�ضاءلت فيها هذه الفكرة ،وكان التوفيق بني
العقائد الدينية وبني العلم والفل�سفة غري ع�سري ،كما ح�صل يف �أوروبا يف القرن
ال�سابع ع�شر مث ًال .وعلى كل حال ف�إن من املحقق �أن معنى الغيب الذي ال يعقل
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لي�س فطر ًّيا ،وال مركو ًزا يف طبع الإن�سان ،ومل يظهر يف تاريخ الأديان �إال منذ عهد
حديث .من �أجل ذلك ال جنده يف �أديان الأمم ال�ساذجة ،بل ال جنده يف بع�ض
الأديان الراقية .ف�إذا �أخذناه يف تعريف الدين خرج من احلد �أكرث �أفراد املعرف؛
فلم يكن التعريف �شام ًال كام ًال.
وال ير�ضى دوركامي كذلك ب�أن مييز الدين باخلارق للطبيعة كما فعل
«برونتيري  .»Brunetièreف�إن ت�صور اخلارق للطبيعة كما نفهمه ي�ستدعي ت�صور
مقابله �أي الطبيعي .فما يكون لنا �أن نقول يف �أمر �إنه خارق للطبيعة حتى يكون لنا
من قبل �شعور ب�أن للأ�شياء نظا ًما طبيع ًّيا ،مبعنى �أن �ش�ؤون الكون مرتبطة فيما بينها
بروابط �ضرورية ت�سمى «نوامي�س» .وهذا ال�شعور هو وليد الأم�س؛ على حني �أن
الدين �أقدم نظام عرفه الإن�سان .فال يعقل �إ ًذا �أن يكون الدين قد قام على اخلارق
للطبيعة ،وال �أن يكون اخلارق للطبيعة هو املميز للدين مما عداه.
وهناك معنى �آخر كرث من حاولوا �أن يع ِّرفوا الدين به وهو :الألوهية.
فالدين يف ر�أي بع�ضهم هو �ضبط احلياة الإن�سانية عن طريق ال�شعور برابطة ت�صل
بني الروح الإن�ساين وروح غيبي يعرتف الب�شر ب�سلطانه على العامل كله وعليهم
مع �شعورهم بات�صالهم به.
ويرى دوركامي �أن هذا التعريف لي�س مبقبول �أي�ضً ا .ف�إنه �إذا اعتربت
الألوهية مبعناها ال�ضيق خرجت من التعريف �أمور هي دينية بالبداهة :ف�أرواح
الأموات والأرواح الأخر املتعددة الأنواع واملراتب التي ميلأ بها الكون اخليال
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الديني يف كثري من الأمم هي دائ ًما مو�ضع ملنا�سك ،بل قد تكون �أحيانًا مو�ض ًعا
الحتفاالت تعبدية مو�سمية .وهي على ذلك لي�ست �آلهة باملعنى احلقيقي.
وقد حاول بع�ض العلماء �أن يجعل هذا التعريف �شام ًال فو�ضع عبارة
«موجودات روحانية» مكان لفظ «�إله» .فالدين على هذا هو :الإميان مبوجودات
روحانية .وينبغي �أن نفهم من املوجودات الروحانية موجودات دراكة لها قدرة
تعلو على قدرة الب�شر.
وال ير�ضى دوركامي عن هذا التعريف كذلك ،ويرى �أنه مهما يبد لنا
وا�ضحا ملا وقر يف نفو�سنا من �أثر الرتبية الدينية ،ف�إن هناك �أمو ًرا ال ينطبق عليها،
ً
مع �أنها ال تخرج عن دائرة الدين .فهذا التعريف ناق�ص غري �شامل .وذلك �أنه
توجد �أديان عظيمة خلو من فكرة «اهلل» ومن فكرة الكائنات الروحانية كما ي�شهد
بذلك دين البوذية القدمي ال�صحيح .فالبوذية ال ت�ؤمن ب�إله يخ�ضع ل�سلطانه الب�شر.
ومهما قيل يف �أمر �ألوهية «بوذا» ،ف�إن هذا الت�أليه مت�أخر عما هو يف احلقيقة �أ�صل
الديانة البوذية.
�أما التعريف الذي يختاره دوركامي فهو يف�صله على الوجه الآتي:
«تنق�سم الأمور الدينية بطبيعتها �إىل ق�سمني �أ�صليني :عقائد؛ وعبادات.
فالعقائد هي �ش�أن من �ش�ؤون الفكر وهي عبارة عن علم؛ �أما العبادات فهي عبارة
عن �صور خا�صة للعمل .ومييز بني هذين النوعني ما مييز بني العلم والعمل».
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وال ميكن تعريف العبادات ومتييزها من �سائر الأعمال الإن�سانية وعلى
اخل�صو�ص الأعمال اخللقية �إال بطبيعة مو�ضوعها ومتعلقها .والواقع �أن النوامي�س
اخللقية مفرو�ضة علينا كفر�ض العبادات .لكن مو�ضوعها ومتعلقها من نوع
خمتلف .فالبد �إذن من تعريف متعلق العبادات حتى ميكن تعريف العبادات
نف�سها .وملا كانت العقائد هي التي تبني لنا هذا املو�ضوع �أو املبد�أ الذي ترجع �إليه
العبادة فلي�س من املمكن تعريف العبادات حتى تعرف العقائد.
وجميع العقائد الدينية املعروفة� ،ساذجة كانت �أم غري �ساذجة ،حتتوي
على ذاتي م�شرتك بينها هو �أن الأ�شياء كلها ظاهرة �أو باطنة على مرتبتني وعلى
نوعني متقابلني :مقد�س وغري مقد�س .فاملميز للمعنى الديني هو تق�سيم العامل
�إىل مقد�س وغري مقد�س .والأ�شياء املقد�سة هي املحرمة التي مييزها عن غريها
ويفردها تعلق النهي بها ،بخالف الأ�شياء التي لي�ست مقد�سة ف�إنها غري حماطة
ب�سياج من هذه النواهي .فالعقائد الدينية هي العلم بطبائع الأمور املقد�سة وما
بينها من روابط والعلم بعالقاتها بالأمور غري املقد�سة.
�أما العبادات فهي نظم لل�سلوك تقرر كيف ينبغي للإن�سان �أن يكون ب�إزاء
الأ�شياء املقد�سة.
ولي�ست الأمور املقد�سة مق�صورة على الآلهة والأرواح فقد يكون
التقدي�س ل�صخرة �أو �شجرة �أو بئر �أو بيت �أو غري ذلك.
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على �أن تعريف الدين بهذا التمييز بني املقد�س وغري املقد�س لي�س واف ًيا
يف نظر دوركامي؛ لأنه ي�شمل �أمرين خمتلفني يحتاجان �إىل تفرقة بينهما وهما:
ال�سحر والدين .ف�إن الدين ينفر من ال�سحر نفور ال�سحر من الدين .وال�سحر ن ّزاع
�إىل امتهان الأمور املقد�سة ،وهو يف �أفاعيله يعار�ض الأعمال الدينية .و�إذا مل يكن
الدين يحرم �أفاعيل ال�سحر ف�إنه ينظر �إليها غال ًبا نظرة ازدراء و�إنكار.
�أما الذي يفرق بني الدين وال�سحر فهو �أن العقائد الدينية على احلقيقة
هي دائ ًما م�شرتكة بني جماعة معينة ت�ؤمن بها وتعمل ما ي�سايرها من العبادات.
فلي�ست هذه العقائد مقررة حمققة مبجرد �إميان كل فرد من اجلماعة بها ،بل هي
عقيدة اجلماعة وهي التي جعلتها جماعة .واجلماعة التي ي�ؤلف بني �أفرادها
�إدراكهم للعامل املقد�س واحتادهم يف التعبري عن هذا الإدراك ب�صورة عملية هي ما
ي�سمى «�أهل امللة� ،أو امللة»((( (.)Eglise
فمعنى الدين ال ينف�صل عن معنى الطائفة .وذلك ي�شعر ب�أن الدين
يجب �أن يكون �ش�أنًا من �ش�ؤون اجلماعة.
ي�أتي:

وبنا ًء على ما ذكر يكون التعريف الكامل املطرد املنعك�س للدين هو ما

((( قال ل�سيد جلرجاين يف �شرحه للمو قف جـ� 1ص :18و لدين و مللة يتحد ن بالذ ت ويختلفان باالعتبار ،ف�إن
ل�شريعة باعتبار أنها تطاع ت�سمى (دي ًنا) ،ومن حيث إنه يجتمع عليها ت�سمى (ملة)».
وهذ ي�سوغ لنا أن نعرب كلمة  Egliseهنا بعبارة ( أهل ملة) بل قد ي�سوغ لنا أن نعربها بكلمة (ملة) وحدها.
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«الدين هو نظام من عقائد و�أعمال متعلقة ب�شئون مقد�سة� ،أي مميزة
حمرمة ،ت�ؤلف من كل من يعتنقونها �أمة ذات وحدة معنوية(((».
وقد عر�ض الأ�ستاذ «الالند»  Lalandeيف كتابه «معجم ا�صطالحي ونقدي
للفل�سفة» ((( ملناق�شة دوركامي فقال« :يبدو يل �أنه ال تناق�ض من جهة ال�شكل بني
تعريف» «برونتيري» للدين وتعريف «دوركامي»؛ ف�إن املقابلة التي يقررها «دوركامي»
بني املقد�س وغري املقد�س « »sacré et non sacréتطابق ما يقرره «برونتيري» بني
الطبيعي واخلارق للطبيعة  .Natural et surnaturelوالواقع� :أن الذي يحقق ماهية
الدين هو التمييز بني حالتني �أو عاملني خمتلفني اختال ًفا ذات ًّيا� ،أو هو بعبارة �أدق
الإميان بنوع من املوجودات �أ�سمى من �سائر الأنواع .ولعل هذا هو ر�أي «�إكيني»
� Euchenإذ يقول�« :أن الذي هو مقوم للدين و�ضروري له يف جميع �صوره هو
�أنه يجعل يف مقابلة العامل الذي يحف بنا موجو ًدا �آخر �أو نو ًعا جدي ًدا �أرقى من
�سائر الأ�شياء و�أن ي�صنف الكون �أ�صنا ًفا من ممالك خمتلفة وعوامل متباينة» .وقد
يتحقق دين من غري �إميان باهلل كما ي�شهد بذلك دين البوذية القدمي ال�صحيح� .أما
من غري �أثنينية يف العامل وال ا�ست�شراف �إىل نوع من املوجودات خمتلف فال يكون
لفظ «الدين» �إال هراء من القول».
((( نظر يف هذ كله Durkheim: Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse,
Paris 1925 p. p. 31 – 67.
(2) Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Paris 1926.
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وجملة القول �أن الأ�ستاذ «الالند» مييز الدين بكونه يجعل يف العامل
�أثنينية ويرتب العامل مراتب ،فتعريفه للدين �أعم من تعريفي «برونتيري» و«دوركامي».
ولعل الأ�ستاذ «الالند» ال يريد �أن يقول �إن معنى الطبيعي واخلارق
للطبيعة هو معنى املقد�س وغري املقد�س .فقد �شرح دوركامي الفرق بينهما مبا ال
لب�سا .بل قد يكون غر�ضه �أن املذهبني متحدان يف اعتبار الدين قائ ًما
يحتمل ً
على التفرقة بني �أنواع املوجودات التي ي�شملها الكون ال على وحدتها وت�شاكلها.
وقد حذف الأ�ستاذ «الالند» من تعريف الدين قيد اجلمع بني طائفة من
النا�س ،وهو القيد الذي زاده «دوركامي» ليخرج ال�سحر .ويظهر من ذلك �أنه لي�س
بحتم عند «الالند» �أن تكون الأمور الدينية �ش�أنًا من �ش�ؤون اجلماعة.
لكن يبقى �أن الدين يكون حينئذ �شام ًال لل�سحر .ولي�س كل العلماء
على ر�أي دوركامي يف التفرقة بني الدين وال�سحر .ف�إن الأمم ال�ساذجة قد يختلط
دينها ب�سحرها وقد يكون ال�سحرة فيها هم الزعماء الدينيني� .أما العداوة بني
ال�سحر والدين التي ذكرها «دوركامي» فال تن�ش�أ يف الأمم حتى جتاوز دور ال�سذاجة.
خمرجا لل�سحر لي�س
على �أن جعل الدين �ش�أنًا من �ش�ؤون اجلماعة الذي ح�سبه ً
يف احلقيقة ممي ًزا للدين عن ال�سحر .ف�إن ال�سحر �أي�ضً ا مت�صل باجلماعة وقائم على
عقائدها ،كما تدل عليه �أبحاث العلماء يف �أمر ال�سحر عند ال�شعوب اال�سرتالية.
ويف ذلك يقول الأ�ستاذان هوبري ومو�س�« :إن ال�ساحر اال�سرتايل هو عند نف�سه،
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كما هو عند غريه� ،إن�سان ت�صوره اجلماعة وت�سوقه �إىل �أداء ما �صورته له»(((.
وتعريف الدين الذي اختاره الأ�ستاذ «الالند» هو �أي�ضً ا ميكن �أن يكون
حم ًال للمناق�شة؛ ف�إن اعتبار املوجودات كلها لي�ست من نوع واحد وال يف مرتبة
واحدة ،ال يخرج بع�ض مذاهب الفل�سفة وال بع�ض العلوم التي قد تعرتف ب�أن يف
الكون �أنوا ًعا هي �أ�سمى من �أنواع يف طبيعتها من غري �أن يجعلها ذلك دي ًنا .اللهم
�إال �إذا لوحظ يف هذا التعريف معنى الإميان ال الإدراك العلمي ،فحينئذ ي�سلم من
االعرتا�ض وي�صبح �أرجح تعريفات الدين كما هو �أحدثها فيما نعلم.

(1) Mélanges d’histoire des Religions, par Hubert et Mauss.

-5حرية العلماء يف تعريف الدين ودالالتها

على �أن هذه احلرية ،حرية العلماء يف حتديد عنا�صر الدين ،وهذا اخلالف
بينهم على و�ضع تعريف يعرب عن حقيقته ،كل �أولئك يدل على �أن العلم مل
يك�شف احلجب عن الدين و�أ�سراره.
ورمبا كان من غرور العقل الب�شري �أن يزعم لنف�سه القدرة على هدم بناء
متني متغلغل الأ�س�س يف الفطر الإن�سانية من قبل �أن يعرف مواد هذا البناء� ،أو
يعرف كيف مت بنا�ؤه.

الفصل الثاني
الدين يف النظر الإ�سالمي

-1كلمة «دين» العربية
�أ�صل هذه املادة ومعانيها املختلفة يف ل�سان العرب

يف معاجم اللغة العربية معان متعددة للفظ «دين» ،بلغ بها بع�ضهم
ع�شرين معنى �أو تزيد .لكن يف هذه املعاين ما هو مولد بع�ضه من بع�ض ،وفيها ما
هو جمازي ،وبع�ضها متداخل.
ومن معاين الدين اللغوية «امللة» ،وهو معنى مولد كما ن�ص عليه الراغب
الأ�صفهاين يف كتاب «املفردات يف غريب القر�آن» �إذ يقول« :والدين يقال للطاعة
واجلزاء ،وا�ستعري لل�شريعة والدين كامللة .لكنه يقال اعتبا ًرا بالطاعة واالنقياد
لل�شريعة» .فللدين على ر�أيه معنيان لغويان �أ�صليان هما :الطاعة واجلزاء ،ومعنى
ال�شريعة م�ستعار من املعنى الأول.
ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ويف تف�سري الني�سابوري عند قوله تعاىل:
ﭼﱸ [�آل عمران« : ]19/والدين يف اللغة اجلزاء ،ثم الطاعة �سميت دي ًنا
لأنها �سبب اجلزاء».
ويف كليات �أبي البقاء« :وال�شريعة من حيث �إنها يطاع بها ت�سمى دي ًنا،
ومن حيث �إنها يجزى بها �أي�ضً ا».
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ويرى ال�شهر�ستاين يف كتاب «امللل والنحل» �أن املعاين الأ�صلية لكلمة
«دين» هي الطاعة واالنقياد واجلزاء واحل�ساب ،ثم يجعل الدين مبعنى امللة
وال�شريعة متفر ًعا من جملة تلك املعاين الثالثة.
ويقول امل�ست�شرق «ماكدونالد»  Macdonaldيف الف�صل الذي كتبه عن
لفظ «دين» يف دائرة املعارف الإ�سالمية« :توجد يف احلقيقة ثالث كلمات متباينة
يف ثنايا اخلليط من املعاين الذي يح�شده اللغويون للفظ «دين»:
 -1كلمة �آرامية عربية مبعنى حكم؛
 -2كلمة عربية مبعنى العادة والديدن؛
 -3وكلمة فار�سية ال �صلة لها بالكلمتني الأوليني تدل على معنى امللة.
ثم نقل عن «فولر�س» � Vollersأنه ينكر وجود هذا اللفظ عرب ًّيا �أ�صي ًال،
ويقرر �أن لفظ «دين» الفار�سي كان م�ستعم ًال عند العرب قبل الإ�سالم ،و�أن كلمة
«دين» مبعنى العادة �أخذت منه.
خ�صو�صا مع
وبعيد �أن يكون لفظ «دين» مبعنى «ملة» لف ًظا غري عربي
ً
االعرتاف بوجود اللفظ نف�سه عرب ًّيا مبعنى �آخر يف ر�أي «ماكدونالد» .والناظر يف
هذه املادة يجد من تفنن العرب يف اال�شتقاق منها وتعديد ال�صيغ ويف ت�شعب
ا�ستعماالتهم لها ما مل جتربه عادتهم يف الكلمات املعربة.
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و�إذا كان ا�ستعمال «الدين» يف معنى امللة ا�ستعم ً
اال مول ًدا من معنى
�أ�صلي للمادة ف�إنني ل�ست �أميل �إىل ر�أي القائلني ب�أن هذا املعنى الأ�صيل هو
الطاعة �أو اجلزاء �أو هو جملة الطاعة واحل�ساب واجلزاء .ذلك ب�أن الطاعة ت�ستلزم
�آم ًرا مطا ًعا و�أم ًرا يطاع ،فهي ت�ستدعي �أن يكون الدين ذا �إله و�شريعة ،وكذلك
اجلزاء واحل�ساب ي�ستدعيان جماز ًيا حما�س ًبا .بيد �أن من �أديان العرب يف اجلاهلية
التي ت�سمى يف ل�سانهم «دي ًنا» من غري �شك ما ينكر الإله القادر وينكر احل�ساب
واجلزاء .وقد �أ�شار القر�آن �إىل ذلك �إذ يقول :ﱹ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [اجلاثية.]24/
والقر�آن نف�سه ي�سمى ما كان عليه العرب دي ًنا� ،إذ يطلب �إىل الر�سول �أن يقول
للكافرين :ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [الكافرون.]6/
ويالحظ �أن �أكرث معاجم اللغة العربية جتمع لفظ « َدين» ولفظ « ِدين» يف
مقام واحد باعتبار �أنهما من مادة واحدة ،بل هما يردان م�صدرين لفعل واحد.
ولذلك يلوح يل �أن �صيغة « َدين» �أجدر ب�أن تكون �أ�ص ًال ل�صيغة « ِدين» .ف�إن َف ْع ًال
يف العربية �أكرث ا�ستعم ً
اال من ِف ْعل و�أدنى �إىل الب�ساطة و�سهولة اال�ستعمال .ويزيد
هذا رجحانًا يف نظري �أن كلمة َد ْين تطلق يف بع�ض مدلوالتها على كل �شيء
«والدين واحد الديون معروف ،وكل �شيء غري
غري حا�ضر .ففي ل�سان العربَّ :
حا�ضر َد ْين ،واجلمع �أ ْد ُين مثل �أعني وديون»� .أفلي�س من املعقول �أن تكون كلمة
« ِدين» مبعنى ملة م�أخوذة من كلمة « َدين» مبعنى ال�شيء غري احلا�ضر؟ ف�إن �أ�سا�س

31

32

الدين والوحي والإ�سالم

32

الأديان كلها الإميان ب�أمر وراء هذا الوجود املح�سو�س احلا�ضر.
ولي�س ذلك مبانع من �أن كلمة « ِدين» م�ستعملة يف لغة العرب ملعان خمتلفة
منها :الطاعة واحل�ساب واجلزاء؛ ومنها الق�ضاء واحلكم؛ ومنها احلال والعادة ...
�إىل غري ذلك.

-2الدين يف ل�سان القر�آن

هذا وقد ورد لفظ «دين» يف �أكرث من ثمانني مو�ض ًعا من القر�آن.
ويف كتاب «كليات �أبي البقاء»« :وكل ما يف القر�آن من الدين فهو
احل�ساب».
ول�سنا جند لهذا القول م�سا ًغا ،بل �إن �صاحب الكتاب نف�سه ذكر بعد
ذلك ما يخالفه.
�أما امل�ست�شرق «ماكدونالد» فيقول� :إن كل ما ورد يف القر�آن من لفظ
«دين» ميكن تف�سريه ب�أحد املعاين الثالثة التي ذكرناها عنه �آنفًا وهي :احلكم؛
والعادة؛ وامللة.
واملفهوم من كالم الراغب الأ�صفهاين �أن الدين يف القر�آن يف�سر بالطاعة
تارة ،واجلزاء تارة ،ويرد مبعنى امللة �أي�ضً ا.
ولعل �أ�سلم الآراء هو ما يدل عليه كالم الراغب الأ�صفهاين؛ ف�إنك قد
ال جتد كبري عناء يف حمل الدين يف الآيات القر�آنية على معنى اجلزاء �أو الطاعة
�أو امللة.
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ا�ستعمل القر�آن لفظ «الدين» يف املعاين املعروفة عند العرب على وفق
ا�ستعماالتهم .ومن تلك اال�ستعماالت الداللة بلفظ « ِدين» على معنى امللة.
وبديهي �أن العرب كانوا يريدون من الدين مبعنى امللة معنى ي�شمل ما كان معرو ًفا
لهم من الأديان .وقد جاء القر�آن والعرب يف موقف ت�شعب ديني وا�ضطراب.
والقر�آن هو �أ�صدق مرجع يف ت�صوير حالة العرب من هذه الناحية عند ظهور
الدين الإ�سالمي .ف�إن القر�آن �أقدم ما نعرفه من الكتب العربية .وهو مبا لقي من
العناية بحفظه على مر الع�صور بني امل�سلمني �أجدر املراجع بالثقة.
وقد ذكر القر�آن يف ثالث �آيات من �آياته ما يدل على الأديان التي كان
للعرب ات�صال بها يف عهده:
الآية الأوىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ [البقرة. ]62/
والآية الثانية:

ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ

ﯫﱸ [املائدة.]69/
والآية الثالثــة :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﱸ [احلج.]17/
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ومذهب ال�صابئة على ما يحيط بتاريخه من غمو�ض يكاد يتم االتفاق
على �أنه يقر بالألوهية ،ويرى �أنا نحتاج يف معرفة اهلل ومعرفة �أوامره و�أحكامه �إىل
متو�سط ،لكن ذلك املتو�سط يجب �أن يكون روحان ًّيا ال ج�سمان ًّيا ،ففزعوا �إىل
هياكل الأرواح وهي الكواكب .فهم عبدة الكواكب.
�أما املجو�س فهم ثنوية �أثبتوا للعامل �أ�صلني اثنني مدبرين يقت�سمان اخلري
وال�شر ي�سمون �أحدهما «النور» والثاين «الظلمة» .واملجو�س الأ�صلية زعموا �أن
الأ�صلني ال يجوز �أن يكونا قدميني �أزليني ،بل النور �أزيل والظلمة حمدثة .ويعتقد
املجو�س �أن الدين يجب �أن يكون بوا�سطة نبي و�أن يعتمد على كتاب.
و�أما امل�شركون فهم طوائف خمتلفة .ف�صنف منهم �أنكر اخلالق والبعث
والإعادة وقالوا بالطبع املحيي والدهر املفني .وهم الذين �أخرب عنهم القر�آن املجيد
يف قوله :ﱹ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [اجلاثية ،]24/ويف قوله :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [الأنعام .]29/و�صنف منهم �أقر باخلالق ،و�أثبت
حدوث العامل ،و�أنكر البعث والإعادة .وهم الذين �أخرب عنهـم القر�آن يف قوله:
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  .ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [ي�س.]79-78/
وكان من العرب من �أقر باخلالق ،و�أثبت حدوث العامل وابتداء اخللق،
و�أقر بنوع من الإعادة ،و�أنكر الر�سل ،وعبدوا الأ�صنام ،وزعموا �أنهم �شفعا�ؤهم

35

36

الدين والوحي والإ�سالم

36

عند اهلل يف الآخرة ،وحجوا �إليها ،ونحروا لها الهدايا ،وقربوا القرابني .وه�ؤالء هم
الدهماء من العرب .وهم الذين حكى اهلل قولهم يف �آية  :ﱹ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﱸ [الزمر.]3/
ومعنى الدين الذي يت�سع لهذه املذاهب كلها .والذي يكون حمتو ًيا على
املعنى امل�شرتك بينها من غري �أن ي�شمل ما ال ي�سمى دي ًنا ،هو املعنى القائم على �أن
الدين هو الإميان ب�أن املوجودات كلها لي�ست من نوع واحد وال يف مرتبة واحدة
بل بع�ضها �أ�سمى من �سائر الأنواع� ،أو هو الإميان بذلك ب�شرط �أن يكون ملة جتتمع
على الأخذ بها �أمة من النا�س.
هذا هو املعـــنى العام الذي ينبغي �أن يفهــم من لفظ «دين»
يف لغة العـــرب ،كما هو املعــنى العام ملــا يقابل لفــظ «دين» يف
اللغات الأعجمية� ،أي �إن هذا هو احلد التام ملاهية «الدين» الذي
ال يتحقق بدونه �أي حقيقة دينية يف �أي جيل من النا�س.

-3املعنى ال�شرعي لكلمة «دين»

ولئن كان القر�آن قد ا�ستعمل لفظ «دين» بهذا املعنى ال�شامل
كما يدل عليه ت�سمية ِنحل امل�شركني �أديانًا يف قوله :ﱹ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﱸ [الكافرون ،]6/ف�إن القر�آن قرر يف �أمر الدين �أ�صو ًال جعلت للدين
خا�صا.
�شرعيا ًّ
معنى ًّ
فالدين ال يكون �إال وح ًيا من اهلل �إىل �أنبيائه الذين يختارهم من عباده
وير�سلهم �أئمة يهدون ب�أمر اهلل كما ي�ؤخذ من كثري من �آيات الكتاب:
ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﱸ [الرعد.]30/

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﱸ [النحل.]43/
ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ
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ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  .ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ .ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﱸ [الن�ساء.]165-163/
ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﱸ [ال�شورى.]13/

وهذا الدين الذي يوحيه اهلل �إىل �أنبيائه هو واحد ال يختلف يف الأولني
الد ِين � »...إلخ.
والآخرين .يدل على ذلك هذه الآية الأخرية « �شَ َر َع َل ُكم ِّم َن ِّ
فقد قال جماهد يف معنى هذه الآية�« :أو�صيناك يا حممد و�إياهم دي ًنا واح ًدا».
وقال الرازي يف تف�سريها« :واملراد� :شرع لكم من الدين دي ًنا تطابقت الأنبياء
أي�ضا قوله تعاىل :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ
على �صحته» .ويدل على ذلك � ً
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ .ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ .ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﱸ [امل�ؤمنون .]53-51/يعني ملتكم ملة واحدة �أي متحدة يف العقائد
و�أ�صول ال�شرائع� ،أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإميان والتوحيد يف
العبادة.
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وقال تعاىل :ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [املائده .]48/قال الطربي يف تف�سري
هذه الآية« :ثم ّذكر نبينا حمم ًدا  و�أخربه �أنه �أنزل �إليه الكتاب م�صدقًا ملا بني
يديه من الكتاب ،و�أمره بالعمل مبا فيه واحلكم مبا �أنزل �إليه فيه ،دون ما يف �سائر
الكتب غريه ،و�أعلمه �أنه قد جعل له ولأمته �شريعة غري �شريعة الأنبياء والأمم
قبله الذين ق�ص عليه ق�ص�صهم ،و�إن كان دينه ودينهم يف توحيد اهلل والإقرار مبا
جاءهم به من عنده واالنتهاء �إىل �أمره ونهيه واح ًدا ،فهم خمتلفو الأحوال فيما
�شرع لكل واحد منهم ولأمته فيما �أحل لهم وحرم عليهم» .وروى الطربي عن
قتادة« :قوله :ﱹﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [املائدة ،]48/يقول �سبي ًال
و�سنة .وال�سنن خمتلفة :للتوراة �شريعة؛ وللإجنيل �شريعة؛ وللقر�آن �شريعة؛ يحل
اهلل فيها ما ي�شاء ويحرم ما ي�شاء بالء ليعلم من يطيعه ممن يع�صيه ،ولكن الدين
الواحد الذي ال ٌيقبل غريه التوحيد والإخال�ص هلل الذي جاءت به الر�سل».
وروى الطربي عن قتادة �أي�ضً ا« :والدين واحد وال�شريعة خمتلفة».
ويف القر�آن الكرمي �أي�ضً ا :ﱹ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ .ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
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ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ .ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ .ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ  .ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ .ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ .ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  .ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ[الأنعام.]90-83/
قال الزخم�شريَ « :ف ِب ُه َدا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه» ،فاخت�ص هداهم باالقتداء ،وال تقتد �إال بهم،
وهذا معنى تقدمي املفعول .واملراد بهداهم طريقتهم يف الإميان باهلل وتوحيده
و�أ�صول الدين ،دون ال�شرائع ف�إنها خمتلفة .وهي هدى ما مل تن�سخ ،ف�إن ن�سخت
مل تبق هدى ،بخالف �أ�صول الدين ف�إنها هدى �أب ًدا».
وقد بني القر�آن هذا الدين الواحد احلق الذي ال يتغري بتغري الأنبياء
يف الآية الثالثة ع�شرة من �سورة ال�شورى التي تقدم ذكرها (�شَ َر َع َل ُكم ِّم َن
الد ِين �...إلخ) والتي يقول البي�ضاوي يف تف�سريها�« :أي �شرع لكم من الدين
ِّ
دين نوح وحممد ومن بينهما من الأنبياء عليهم ال�سالم من �أرباب ال�شرع ،وهو
ﮎﱸ ،وهو الإميان مبا
الأ�صل امل�شرتك فيما بينهم َّ
املف�سر بقوله :ﱹﮌ ﮍ َ
يجب ت�صديقه والطاعة يف �أحكام اهلل  ...ﱹﮏ ﮐ ﮑﱸ وال تختلفوا يف
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هذا الأ�صل؛ �أما فروع ال�شرع فتختلف كما بينه يف �آيات �أخر ،منها

41
ﱹﭪ

ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ

ﮉﱸ [�آل عمران ،]64/ومنها

ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﱸ[الن�ساء.]136/
هذا الدين الواحد هو املعرب عنه يف �آيات من القر�آن بالإميان وعن �أهله
بامل�ؤمنني والذين �آمنوا.
قال ال�شــيخ حممد عبـــده يف تف�سري جزء «عم» عند تف�ســري
�آيــــة:ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  .ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﱸ [التني� »:]7-6/إِ َّال ا َّل ِذ َين �آ َم ُنوا « هم الذين �صدقوا ب�أ�صل اخلري
وال�شر كما قال :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ.ﮬ ﮭ .ﮯ ﮰﱸ [الليل
�صحيحا بالفرق بني الف�ضيلة والرذيلة ،وب�أن لأنف�سهم
 ،]7-5واعتقدوا اعتقا ًدا
ً
وللعامل حاك ًما ير�ضى ويغ�ضب ويثيب ويعاقب ،و�أن لهم جزاء على �أعمالهم:
اخلري باخلري؛ وال�شر بال�شر .ثم كان ت�صديقهم هذا بالغًا من �أنف�سهم حد �أن ميلك
�إرادتهم ،فال يعملون �إال ما وافق اعتقاداتهم .فهم يعملون ال�صاحلات ،وهي
الأعمال التي عددت بالتف�صيل يف القر�آن ،وجماعها� :أن تكون ناف ًعا لنف�سك
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ولأهلك ولقومك وللنا�س �أجمعني .ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱸ ،الدين ههنا هو
خلو�ص ال�سريرة للحق ،وقيام النف�س ب�صالح العمل .وهو ما كان يدعو �إليه 
و�سائر �إخوانه الأنبياء.
هذا هو الدين يف ل�سان القر�آن وا�صطالحه ال�شرعي .فلن�أخذ الآن يف بيان
الدين عند فال�سفة الإ�سالم.

-4الدين عند الفال�سفة الإ�سالميني
والفرق بني الدين والفل�سفة

يقول ابن حزم يف كتابه «الف�صل يف امللل والنحل»« :الفل�سفة على
احلقيقة �إمنا معناها وثمرتها والغر�ض املق�صود نحوه بتعلمها لي�س هو �شي ًئا غري
�إ�صالح النف�س ب�أن ت�ستعمل يف دنياها الف�ضائل وح�سن ال�سرية امل�ؤدية �إىل
�سالمتها يف املعاد وح�سن �سيا�ستها للمنزل والرعية .وهذا نف�سه ال غريه هو
الغر�ض يف ال�شريعة .هذا ما ال خالف فيه بني �أحد من العلماء بالفل�سفة وال بني
�أحد من العلماء بال�شريعة».
ودعوى ابن حزم �أنه ال خالف بني �أحد من الفال�سفة وال بني �أحد من
العلماء بال�شريعة على �أن ما ذكره هو غر�ض ال�شريعة والفل�سفة جمي ًعا لي�ست
دعوى م�سلمة .ف�إن معنى كالم ابن حزم �أن غر�ض الفل�سفة وال�شريعة غر�ض
عملي ،ولي�س ذلك مبذهب الفال�سفة وال هو مبذهب الدينيني.
قال ابن ر�شد يف كتاب «ف�صل املقال فيما بني ال�شريعة واحلكمة من
االت�صال»« :وينبغي �أن تعلم �أن مق�صود ال�شرع �إمنا هو تعليم العلم احلق والعمل
احلق .والعلم احلق هو معرفة اهلل تعاىل و�سائر املوجودات على ما هي عليه،
وبخا�صة ال�شريفة منها ،ومعرفة ال�سعادة الأخروية وال�شقاء الأخروي .والعمل
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احلق هو امتثال الأفعال التي تفيد ال�سعادة ،وجتنب الأفعال التي تفيد ال�شقاء،
واملعرفة بهذه الأفعال هو الذي ي�سمى العلم العملي».
وقال ال�شهر�ستاين يف كتاب «امللل والنحل»« :قالت الفال�سفة :وملا كانت
ال�سعادة هي املطلوبة لذاتها ،و�إمنا يكدح الإن�سان لنيلها والو�صول �إليها ،وهي ال
تنال �إال باحلكمة ،فاحلكمة تطلب �إما ليعمل بها و�إما لتعلم فقط ،فانق�سمت
احلكمة �إىل ق�سمني :علمي وعملي  ...فالق�سم العملي هو عمل اخلري؛ والق�سم
العلمي هو علم احلق».
وبهذا تت�شابه غاية الدين وغاية الفل�سفة فكالهما يرمي �إىل حتقيق ال�سعادة
من طريق االعتقاد احلق والعمل اخلري.
بل مو�ضوعات الدين ومو�ضوعات الفل�سفة واحدة .ذلك ر�أى الفارابي يف
كتابه «حت�صيل ال�سعادة» �إذ يقول« :فامللة حماكية للفل�سفة عندهم ،وهما ت�شتمالن
على مو�ضوعات ب�أعيانها ،وكلتاهما تعطيان املبادئ الق�صوى للموجودات،
وتعطيان الغاية الق�صوى التي لأجلها كون الإن�سان ،وهي ال�سعادة الق�صوى
والغاية الق�صوى يف كل واحد من املوجودات الأخر .وكل ما تعطي الفل�سفة فيه
الرباهني اليقينية ف�إن امللة تعطي فيه الإقناعات .والفل�سفة تتقدم بالزمان امللة».
والدين واحلكمة عند ه�ؤالء الفال�سفة يفي�ض كالهما عن واجب الوجود
على عقول الب�شر بوا�سطة العقل الفعال.
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فال فرق �إذن بني احلكمة والدين من جهة غايتهما وال من جهة
مو�ضوعاتهما وال من جهة م�صدرهما وطريق و�صولهما �إىل الإن�سان.
والفرق بني الدين والفل�سفة عند الفارابي هو من وج ٍه �أن طرق الفل�سفة
يقينية.
�أما طريق الدين ف�إقناعي؛ ومن جهة �أخرى تعطي الفل�سفة حقائق
الأ�شياء كما هي ،وال يعطي الدين �إال متثي ًال لها وتخيي ًال .وال يفرق الفارابي يف
ذلك بني ما هو علمي وما هو عملي.
وقد ذكر الفارابي ذلك يف موا�ضع خمتلفة من كتبه ،ومن ذلك قوله يف
كتاب «حت�صيل ال�سعادة»« :وتفهيم ال�شيء على �ضربني� :أحدهما �أن تعقل ذاته؛
والثاين �أن يتخيل مبثاله الذي يحاكيه .و�إيقاع الت�صديق يكون ب�أحد طريقني� :إما
بطريق الربهان اليقيني؛ و�إما بطريق الإقناع .ومتى ح�صل علم املوجودات �أو
تعلمت ف�إن عقلت معانيها �أنف�سها �أو وقع الت�صديق بها على الرباهني اليقينية كان
العلم امل�شتمل على تلك املعلومات «فل�سفة»؛ ومتى علمت ب�أن تخيلت مبثاالتها
التي حتاكيها ،وح�صل الت�صديق مبا خيل منها عن الطرق الإقناعية كان امل�شتمل
على تلك املعلومات بت�سمية القدماء «ملة».
ويرى ابن �سينا� :أن بني الدين والفل�سفة فرقًا �آخر هو �أن وجهة الدين
عملية �أ�صالة ،ووجهة الفل�سفة بالأ�صالة نظرية .وهو يقول يف ر�سالة الطبيعيات:
«مبد أ� احلكمة العملية م�ستفاد من جهة ال�شريعة الإلهية ،وكماالت حدودها تتبني
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بها ،وتت�صرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من الب�شر مبعرفة القوانني وا�ستعمالها
يف اجلزئيات .مبادئ احلكمة النظرية م�ستفادة من �أرباب امللة الإلهية على �سبيل
التنبيه ومن�صرف على حت�صيلها بالكمال بالقوة العقلية على �سبيل احلجة».
ويقول ال�شهر�ستاين يف كتاب «امللل والنحل» يف معنى قول ابن �سينا ما
ي�أتي:
«والأنبياء �أيدوا ب�أمداد روحانية لتقرير الق�سم العملي وبطرف ما من
الق�سم العلمي ،واحلكماء تعر�ضوا لأمداد عقلية تقري ًرا للق�سم العلمي وبطرف
ما من الق�سم العملي .فغاية احلكيم هو �أن يتجلى لعقله كل الكون ويت�شبه
بالإله احلق تعاىل بغاية الإمكان .وغاية الدين �أن يتجلى له نظام الكون فيقدر
على ذلك م�صالح العامة حتى يبقى نظام العامل وينتظم م�صالح العباد .وذلك
ال يت�أتى �إال برتغيب وترهيب وت�شكيل وتخييل .فكل ما وردت به �أ�صحاب
ال�شرائع وامللل مقدر على ما ذكرناه عند الفال�سفة؛ �إال من �أخذ علمه من م�شكاة
النبوة ،ف�إنه رمبا بلغ �إىل حد التعظيم لهم وح�سن االعتقاد يف كمال درجتهم».
والت�شكيل والتخييل يف كالم ال�شهر�ستاين خا�ص بالأمور العلمية.
فالفال�سفة – كما يذكره ابن تيمية يف كتبه «منهاج ال�سنة»  -يقولون�« :إن الأنبياء
�أخربوا عن اهلل وعن اليوم الآخر وعن اجلنة والنار ،بل وعن املالئكة ب�أمور غري
مطابقة للأمر يف نف�سه ،لكنهم خاطبوهم مبا يتخيلون به ويتوهمون �أن اهلل تعاىل
حم�سو�سا ،و�إن كان
حم�سو�سا وعقابًا
ج�سم عظيم و�أن الأبدان تعاد و�أن لهم نعي ًما
ً
ً
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الأمر لي�س كذلك يف نف�س الأمر ،لأن م�صلحة اجلمهور �أن يخاطبوا مبا يتوهمون
به ويتخيلون �أن الأمر هكذا .و�إن كان هذا كذبًا فهو كذب مل�صلحة اجلمهور؛ �إذ
كانت دعوتهم وم�صلحتهم ال متكن �إال بهذا الطريق .وه�ؤالء يقولون :الأنبياء
ق�صدوا بهذه الألفاظ ظواهرها ،وق�صدوا �أن يفهم اجلمهور منها هذه الظواهر ،و�إن
كانت الظواهر يف نف�س الأمر كذبًا وباط ًال وخمالفة للحق ،فق�صدوا �إفهام اجلمهور
بالكذب والباطل للم�صلحة .ثم من ه�ؤالء من يقول النبي كان يعلم احلق؛ ولكن
�أظهر خالفه للم�صلحة .ومنهم من يقول ما كان يعلم احلق كما يعلم نظار الفال�سفة
و�أمثالهم؛ وه�ؤالء يف�ضلون الفيل�سوف الكامل على النبي  ...و�أما الذين يقولون
�إن النبي كان يعلم ذلك ،فقد يقولون �إن النبي �أف�ضل من الفيل�سوف ،لأنه علم
ما علمه الفيل�سوف وزيادة و�أمكنه �أن يخاطب اجلمهور بطريقة يعجز عن مثلها
الفيل�سوف».
وقول ابن تيمية تقرير وا�ضح لآراء الفال�سفة و�إن كان يف �أ�سلوبه و�ألفاظه
ما مل جتر به عادة احلكماء.
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-1املعاين اللغوية لكلمة «الوحي»

مل ي�شر �أحد علمناه من اللغويني ومن �ألفوا يف الدخيل من كالم العرب
�إىل �أن لهذا احلرف �أ�ص ًال غري عربي .وي�ؤيد ذلك �أن من املعاين التي دل العرب
عليها ببع�ض �صيغ هذه املادة �ش�ؤونًا طبيعية ت�سبق الأمم يف بداوتها �إىل التعبري عنها
كالوحي ال�صوت عامة،
من غري انتظار للدخيل .فقد قال اللغويون �إن ال َو َحى ْ
وقيل ال َوحاة �صوت الطائر ،و َوحاة الرعد �صوته املعدود اخلفي ،والوحى النار ...
�إلخ .و�إذا كان يف اللغة العربية �ألفاظ �أ�صيلة مل ت�ستمد من ل�سان �أجنبي– ولي�س
ذلك مو�ض ًعا لنزاع– ف�أول ما ينبغي �أن يكون من هذه الألفاظ ما يعرب به عن مثل
النار وال�صوت و�صوت الرعد �أو �صوت الطيور.
والوحي :م�صدر وحى �إليه يحي من باب وعد ،و�أوحى �إليه بالألف مثله
وم�صدره الإيحاء وهو قليل اال�ستعمال .وبع�ض العرب يقول وحيت �إليه ووحيت
له و�أوحيت �إليه و�أوحيت له .ولغة القر�آن الفا�شية �أوحى بالألف مع التعدية
ب�إىل .و�أما يف غري القر�آن العظيم فوحيت �إىل فالن م�شهورة :يقال وحيت �إليه
بال�شيء وح ًيا و�أوحيت ،وهو �أن تكلمه بكالم يفهمه عنك ويخفى على غريه،
ب�أن يكون على �سبيل الرمز والتعري�ض� ،أو يكون ب�صوت جمرد عن الرتكيب� ،أو
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يكون �إ�سرا ًرا ال ي�سمعه غريه .ووحيت �إليه بخرب كذا �أي �أ�شرت و�ص َّوت به روي ًدا.
ويقال وحى �إليه و�أوحى �أوم�أ ببع�ض اجلوارح �أو �أ�شار ب�سرعة ،ومنه وحي احلاجب
واللحظ مبعنى �سرعة �إ�شارتهما .ويقال وحيت الكتاب وح ًيا ف�أنا واح والكتاب
موحى و�أوحى لغة فيه �أي�ضً ا .والوحي الكتابة واملكتوب .و�أوحى الرجل �إذا بعث
بر�سول ثقة �إىل عبد من عبيده ثقة .و�أوحى �إليه بعثه .و�أوحى �إليه �ألهمه .ويقال
وحت نف�سه وقع فيها خوف .و�أوحى الإن�سان �إذا �صار ً
ملكا بعد فقر .ووحى
و�أوحى �إذا ظلم يف �سلطانه .والنائحة توحي امليت تنوح عليه .والوحى ،بالق�صر
واملد ،ال�سرعة .والوحى النار؛ ويقال لل َم ِلك وحى من هذا ،فك�أنه مثل النار ينفع
وي�ضر .والوحى ال�سيد من الرجال .والوحى ال�صوت يكون يف النا�س وغريهم
كالوحي ،ووحاة الرعد �صوته املمدود اخلفي .وقيل الوحاة �صوت الطائر.
وذكر اللغويون لكلمة الوحي نف�سها معاين كثرية هي الإ�شارة ،والكتابة،
والر�سالة ،والإلهام ،والكالم اخلفي ،واملكتوب ،والأمر ،وكل ما �ألقيته �إىل غريك،
والت�سخري ،والر�ؤيا ال�صادقة ،وال�صوت يكون يف النا�س وغريهم .ثم قالوا �أن الوحي
ق�صر على الإلهام وغلب ا�ستعماله فيما يلقى من عند اهلل تعاىل �إىل الأنبياء كما
يف امل�صباح املنري� ،أو �إىل الأنبياء والأولياء كما يف مفردات الراغب الأ�صفهاين.
ولي�س لنا من �سبيل �إىل ترتيب هذه املعاين وتعرف ما هو �سابق منها وما
هو الحق ،ما هو �أ�صل منها وما هو فرع .بل ال �سبيل لنا �إىل متييز ما ا�ستعملته
العرب يف جاهليتها مما قد يكون ولد يف الإ�سالم �أو �أن�شئ �إن�شاء.
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على �أن املفهوم من كالم اللغويني �إذ يقولون �أن الوحي غلب ا�ستعماله
فيما يلقى �إىل الأنبياء من عند اهلل تعاىل  -وهم يريدون الغلبة يف ل�سان الدين
الإ�سالمي� -أن الإ�سالم ق�صر الوحي على معنى من معانيه كانت العرب تعرفه
يف ا�ستعماالتها وكانت تفهمه على وجه من الوجوه.
�أما تفا�صيل معنى الوحي فقد �أحاطتها العهود الإ�سالمية بنظريات مل
يكن ليتوجه �إىل مثلها العقل العربي يف بداوته كما �سي�أتي بيانه.
وقد عر�ض كثري من اللغويني لبيان املعنى الأ�صلي ملادة الوحي الذي
ا�شتق منه املعنى الذي غلب يف اال�ستعمال .وهذا دليل على �أنهم يجعلون هذا
املعنى فرع ًّيا و�إن مل يكن من م�ستحدثات الدين الإ�سالمي.
وميكننا �أن جنمل هذا البحث يف �آراء �أربعة:
�أولها� :أن �أ�صل الوحي يف اللغة كلها �إ�سرار و�إعالم يف �إخفاء .فهذا �أ�صل
احلرف؛ ولذلك �صار الإلهام ي�سمى وح ًيا .وقد �صرح بذلك ل�سان العرب.
وثانيها� :أن ا�شتقاق الوحي مبعنى الإلهام من الوحى مبعنى ال�سرعة؛ لأن
الوحي يجيء ب�سرعة ويتلقى ب�سرعة .وهذا ما ي�شري �إليه الراغب الأ�صفهاين يف
كتاب املفردات يف غريب القر�آن ،و�أبو احلجاج يو�سف بن حممد البلوي يف كتاب
�ألف باء ،وابن خلدون يف املقدمة ،واختاره القا�ضي عيا�ض يف ال�شفاء.
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وثالثها� :أن �أ�صل املادة ال�سرعة واخلفاء م ًعا ،فالوحي الإعالم ال�سريع
اخلفي .و�إليه ذهب ابن قيم اجلوزية يف كتاب مدارج ال�سالكني و�أبو البقاء يف
الكليات.
ورابعها� :أن �أ�صل هذه املادة هو �إلقاء ال�شيء �إىل الغري؛ ف�أ�صل الإيحاء
�إلقاء ِ
املوحى �إليه .وهذا ر�أي ابن جرير الطربي يف تف�سريه لقوله تعاىل:
املوحي �إىل َ
ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [�آل عمران.]44/

-2الوحــي يف القــر�آن

ورد ذكر هذه املادة يف �سبعني �آية من القر�آن ،منها �أربع و�ستون �آية
مكية ،و�ست �آيات مدنيات .و�أكرث ما ورد يف الآيات القر�آنية �إمنا هو الفعل ما�ض ًيا
وم�ضار ًعا.
�أما كلمة «الوحي» فجاءت يف القر�آن �ست مرات يف �سور كلها مكية.
فعل الوحي يف القر�آن

وفعل الوحي يف القر�آن م�سند غال ًبا �إىل اهلل .وهو يف كثري
من الآيات مبني للمجهول .وقد جاء يف � ٍ
آيات �إ�سناد الوحي
�إىل غري اهلل .ف�أ�سند �إىل �شياطني الإن�س واجلن يف الآية  112من
ال�سورة ( 6الأنعام ،مكية) .ويف الآية  121من هذه ال�سورة ن�سبة الوحي �إىل
ال�شياطني .ويف الآية  11من ال�سورة ( 19مرمي ،مكية) ن�سبة الوحي �إىل زكريا .ويف
الآية  51من ال�سورة ( 42ال�شورى ،مكية) ﱹ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋﱸ �أي الر�سول .ويف الآية العا�شرة من ال�سورة ( 53النجم ،مكية) :ﱹ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ ،ومن وجوه تف�سري هذه الآية ف�أوحى �أي جربيل.
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�أما املوحى �إليه فهو يف �أكرث الأمر النبي � أو غريه من الأنبياء عليهم
ال�سالم .وورد الوحي �إىل احلواريني يف الآية  111من ال�سورة اخلام�سة (املائدة،
مدنية .ويف الآية  93من ال�سورة ( 6الأنعام ،مكية) املوحى �إليه لي�س نب ًّيا على
احلقيقة .ويف الآية  112من ال�سورة ( 6الأنعام ،مكية) املوحى �إليه �شياطني الإن�س
واجلن .ويف الآية  121من ال�سورة نف�سها املوحى �إليه هم �أولياء ال�شياطني .ويف
الآية  12من ال�سورة ( 8الأنفال ،مدنية) املوحى �إليه هم املالئكة .ويف الآية 68
من ال�سورة ( 16النحل ،مكية) املوحى �إليه النحل .ويف الآية  38من ال�سورة 20
(طه ،مكية) املوحى �إليه �أم مو�سى .ويف الآية  7من ال�سورة ( 28الق�ص�ص ،مكية)
املوحى �إليه �أم مو�سى �أي�ضً ا .ويف الآية  12من ال�سورة ( 41ف�صلت ،مكية):
ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ  .ويف الآية اخلام�سة من ال�سورة ( 99الزلزال،
مدنية):ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ �أي الأر�ض.
وقد ف�سروا الإيحاء يف هذه الآية الأخرية بالأمر �أو الإعالم كما يف
الطربي� ،أو الت�سخري كما ذكره الراغب يف املفردات.
�أما الآية  12من �سورة ف�صلت فقد ف�سر الطربي قوله تعاىل فيها :ﱹﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ  ،ب�أن املراد �ألقى يف كل �سماء من ال�سموات ال�سبع ما �أراد
من اخللق؛ ويف تف�سري البي�ضاوي :ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ �ش�أنها وما يت�أتى
منها ،وقيل �أوحى �إىل �أهلها ب�أوامره.
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�أما الوحي �إىل �أم مو�سى فقد قال املف�سرون �إن معنى �أوحينا �إليها قذفنا
يف نف�سها ولي�س وحي نبوة .ويف «الك�شاف» :الوحي �إىل �أم مو�سى �إما �أن يكون
على ل�سان نبي يف وقتها كقوله تعاىل :ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ؛ و�إما
�أن يكون معناه بعثت �إليها ً
ملكا ال على وجه النبوة كما بعث �إىل مرمي؛ و�إما �أن
يكون معناه �أنه �أراها ذلك يف املنام فتتنبه عليه؛ و�إما �أن يكون معناه �أنه �ألهمها،
كقوله تعاىل :ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [النحل .]68/فمعنى الآية �إذن� :أوحينا
�إليها �أم ًرا ال �سبيل �إىل التو�صل �إليه وال العلم به �إال بالوحي ،وفيه م�صلحة دينية،
فوجب �أن يوحى.
وف�سروا الوحي �إىل النحل بالإلهام والقذف يف النف�س .وف�سره الراغب
الأ�صفهاين بالت�سخري.
ومل ٌيعن املف�سرون بتبيني املراد من الإيحاء �إىل املالئكة يف �آية الأنفال.
وقال الراغب الأ�صفهاين يف املفردات« :وقوله :ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﱸ [الأنفال ،]12/فذلك وحي �إليهم بو�ساطة اللوح والقلم فيما قيل».
ووحي ال�شياطني من الإن�س واجلن بع�ضهم �إىل بع�ض (�آية  112من
�سورة الأنعام) كوحي ال�شياطني �إىل �أوليائهم ،هو الو�سو�سة والإ�سرار باملزين من
الأقوال الباطلة.
و�أما الآية  93من ال�سورة ( 6الأنعام) :ﱹ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ  ،فقد
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ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

قال الطربي يف تف�سريها« :يعني جل ذكره بقوله:
ﮒﱸ ،يعني ممن اختلق على اهلل كذبًا فادعى عليه �أنه بعثه نب ًّيا و�أر�سله نذي ًرا ،وهو
يف دعواه مبطل ويف قيله كاذب .وهذا ت�سفيه من اهلل مل�شركي العرب وجتهيل منه
لهم يف معار�ضة عبد اهلل بن �سعد بن �أبي �سرح واحلنفي م�سيلمة لر�سول اهلل 
بدعوى �أحدهما النبوة ودعوى الآخر �أنه قد جاء مبثل ما جاء به ر�سول اهلل ،
ونَ ْف ٌى عن نبيه حممد  اختالق الكذب عليه ودعوى الباطل».
�أما �آية :ﱹﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﱸ [املائدة،]111/
فيقول الطربي يف تف�سريها�« :إن �ألفاظ �أهل الت�أويل اختلفت يف ت�أويل قولهَ « :و�إِ ْذ أَ� ْو َح ْي ُت»،
و�إن كانت متفقة املعاين :فقال بع�ضهم و�إذ �أوحيت �إىل احلواريني ،قذفت يف قلوبهم؛ وقال
�آخرون معنى ذلك �ألهمهم» .ويف البي�ضاوي« :و�إذ �أوحيت �إىل احلواريني� ،أي �أمرتهم على
�أل�سنة ر�سلي».
الأنبياء.

هذا فيما يتعلق بالآيات التي ورد فيها فعل الوحي موج ًها �إىل غري

و�أما الآيات التي �أ�سند فيها فعل الوحي �إىل غري اهلل تعاىل ،فقد �سبق
القول يف اثنتني منها ،وهما �آيتا الأنعام(((.
((( نظر �صفحة � ( 49صفحة  60 ،59من هذه لطبعة).
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�أما الآية  11من ال�سورة ( 19مرمي ،مكية) وهي قوله تعاىل:
ﱹﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ ،
فقد قال الطربي يف تف�سريها« :وقوله (ف�أوحى �إليهم) يقول �أ�شار �إليهم،
وقد تكون تلك الإ�شارة باليد وبالكتاب وبغري ذلك مما يفهم به عنه
ما يريد».
ﱹﰅ ﰆ ﰇ

وما ورد يف الآية  51من �سورة ال�شورى ،من قوله
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱸ ف�سره الطربي بقوله�« :أو ير�سل اهلل من مالئكته ر�سو ًال
�إما جربيل و�إما غريه ،فيوحي ذلك الر�سول �إىل املر�سل �إليه ب�إذن ربه ما ي�شاء،
يعني ما ي�شاء ربه �أن يوحيه �إليه من �أمر ونهي وغري ذلك من الر�سالة والوحي».
�أما قوله تعاىل يف �سورة النجم ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ ،فقال
الطربي اختلف �أهل الت�أويل يف ذلك :فقال بع�ضهم معناه ف�أوحى اهلل �إىل عبده
حممد وحيه؛ وقال �آخرون بل معنى ذلك ف�أوحى جربيل �إىل عبده حممد  ما
�أوحى �إليه ربه .و أ� ْوىل القولني يف ذلك عندنا بال�صواب قول من قال معنى ذلك
ف�أوحى جربيل �إىل عبده حممد  ما �أوحى �إليه ربه.
وفيما عدا الآيات ال�سابقة يذكر فعل الوحي يف القر�آن م�سن ًدا �إىل اهلل
تعاىل �أو مبن ًّيا للمجهول .ويف حالة بنائه للمجهول يكون الفاعل هو اهلل تعاىل �أي�ضً ا
كما يفهم ذلك من �سياق الكالم.
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و�أما لفظ «الوحي» فقد ورد يف القر�آن �ست مرات هو فيها كلها من اهلل
تعاىل واملوحى �إليه فيها جميعها من الأنبياء .وهذا هو �إيحاء اهلل �إىل �أنبيائه ور�سله
�أي �إلقا�ؤه �إليهم ما يريد �أن يعلموه من املعارف الدينية.
وحيا
وعرب القر�آن عن هذا املعنى بالتنزيل .فجعل القر�آن ً
ال كما قال:ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
وجعله تنزي ً
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [ال�شورى]7/؛ وقال :ﱹﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﱸ [يو�سف]2/؛ وقال :ﱹﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ .ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [�آل عمران.]4-3/
وعرب عنه �أي�ضً ا بالكالم يف قوله :ﱹﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱸ [ال�شورى]51/؛
حيث جعل الوحي نو ًعا من كالمه وق�س ًما من �أق�سامه؛ ففرق بني تكليم الوحي
والتكليم ب�إر�سال الر�سول والتكليم من وراء حجاب.
لكن يف ال�سورة الرابعة (�سورة الن�ساء ،مدنية) ما يدل على �أن التكليم
غري الوحي وق�سيم له ،وذلك �إذ يقول :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ.
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ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﱸ [الن�ساء .]164-163/فذكر يف �أول الآية وحيه �إىل نوح
والنبيني من بعده ،ثم خ�ص مو�سى من بينهم بالإخبار ب�أنه ك ّلمه ،وهذا يدل على
�أن التكليم الذي ح�صل له �أخ�ص من مطلق الوحي الذي ذكر يف �أول الآية ،ثم
�أكده بامل�صدر املفيد حتقيق الن�سبة ورفع توهم املجاز .قال الفراء« :العرب ت�سمي
ما يو�صل �إىل الإن�سان كال ًما ،ب�أي طريق و�صل ،ولكن ال حتققه بامل�صدر ،ف�إذا
حقق بامل�صدر مل يكن �إال حقيقة الكالم».
ويذهب ابن قيم اجلوزية يف كتابه مدارج ال�سالكني �إىل �أنه ميكن جعل
الوحي ق�س ًما من �أق�سام التكليم وجعله ق�سي ًما للتكليم باعتبارين :ف�إنه ق�سيم
التكليم اخلا�ص الذي يكون من اهلل لعبده بال وا�سطة بل منه �إليه؛ وق�سم من
التكليم العام الذي هو �إي�صال املعنى بطرق متعددة.
وعلى هذا فالوحي ق�سم من كالم اهلل العام الذي جاءت به �آية ال�شورى،
وهي الآية التي جعلت كالم اهلل لعباده على ثالثة �أنحاء ال يجاوزها.
وقد ذكر املف�سرون يف ت�أويل هذه الآية �أنه ما �صح لأحد من بني �آدم �أن
يكلمه ربه �إال على �أحد ثالثة �أوجه� :إما على الوحي ،وهو الإلهام والقذف يف
القلب �أو املنام؛ و�إما على �أن ي�سمعه كالمه وال يراه من غري وا�سطة مبلغ كما كلم
نبيه مو�سى عليه ال�سالم؛ و�إما على �أن ير�سل اهلل من مالئكته ر�سو ًال ،جربيل �أو
غريه ،فيبلغ ذلك امللك �إىل املر�سل �إليه الب�شري ما ي�شاء اهلل من �أمر ونهي وغري
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ذلك .وقيل �إن معنى قوله «وح ًيا» �أن يوحى �إىل الر�سل عن طريق املالئكة؛
ومعنى قوله «�أو ير�سل ر�سو ًال» �أي نب ًّيا كما كلم �أمم الأنبياء على �أل�سنتهم .وكثري
من امل�ؤلفني ،كابن قيم اجلوزية يف كتاب مدارج ال�سالكني وابن حزم يف الف�صل،
مييل �إىل جعل الآية مفيدة لت�سمية الق�سم الأول والثالث وح ًيا ،وت�سمية الثاين
كال ًما بالإطالق .وذلك لأن الثاين ال ي�سميه القر�آن وح ًيا ،و�إمنا «هو تكليم يف
اليقظة من وراء حجاب ،دون و�سيطة امللك ،لكن بكالم م�سموع بالآذان ،معلوم
بالقلب ،زائد على الوحي الذي هو معلوم بالقلب فقط �أو م�سموع من امللك عن
اهلل تعاىل»؛ وي�ؤيد ذلك �أن الآية و�صفت الق�سم الأول ب�أنه وحي ،وذكرت يف
الثالث فعل الوحي ،وو�صفت الثاين ب�أنه تكليم من وراء حجاب .ولعل كالم
الطربي يف تف�سريه ينزع هذا املنزع.
�أما الفخر الرازي فريى �أن كل واحد من هذه الأق�سام الثالثة وحي� .إال
�أنه تعاىل خ�ص�ص الق�سم الأول با�سم الوحي لأن ما يقع يف القلب على �سبيل
الإلهام فهو يقع دفعة ،فكان تخ�صي�ص لفظ الوحي به �أوىل .وكون الأول وح ًيا
ظاهر ،وكذلك الثالث� .أما الثاين في�ستدل عليه بدليل �أن اهلل تعاىل �أ�سمع
مو�سى كالمه من غري وا�سطة مع �أنه �سماه وح ًيا قال تعاىل ﱹ ﭓ ﭔ
ﭕﱸ [طه.]13/
ونحن �إذا ا�ستق�صينا مادة الوحي يف القر�آن وجدنا اال�سم امل�صدري
ي�ستعمل يف الداللة على الق�سم الأول غال ًبا ،وي�ستعمل �أحيانًا يف تنزيل
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ﱹﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

القر�آن على النبي كما يف قوله تعاىل:
ﭜ ﭝ ﭞﱸ [طه ،]114/وتنزيل القر�آن من قبيل النوع الثالث،
�إذ هو كالم من اهلل بوا�سطة جربيل بن�ص القر�آن نف�سه يف �أكرث من مو�ضع.
�أما فعل الوحي فقد ا�ستعمل يف الأق�سام الثالثة .فيكون القر�آن قد ق�صر ا�سم
الوحي على ما يكون �إلها ًما وقذ ًفا يف النف�س �أو ما يكون بوا�سطة امللك؛ على
حني ا�ستعمل الفعل يف الداللة على هذين الق�سمني وعلى كالم اهلل لأنبيائه
بال وا�سطة من وراء حجاب.
ولي�س يف القر�آن تف�صيل ملعاين هذه الأق�سام الثالثة.
غري �أن املفهوم من جملة الآيات �أن الق�سم الأول غري خا�ص بالأنبياء
فقد �أوحى اهلل �إىل احلواريني و�أوحى �إىل �أم مو�سى؛ وذلك بنا ًء على �أن الوحي
فيما ذكر مف�سر بالإلهام والإلقاء يف القلب .وبع�ض ا ملف�سرين يجعل الوحي يف
ذلك �إعال ًما بوا�سطة املر�سلني يف زمنهم كما �سبق ،ليخ�ص الوحي مبعنى الإلهام
بالأنبياء .وعلى كل حال فهذا املعنى روحي ال يقبل �أن تتجه الأفكار فيه �إىل
الت�أويل على نحو مادي.

و�أما الق�سم الثاين ،وهو الكالم من وراء حجاب ،فقد كان منذ
فجر الإ�سالم جم ً
اال لتنازع الآراء وت�صادم املذاهب؛ حتى ليقول الرازي
يف تف�سريه �إن القائلني ب�أن اهلل يف مكان ي�ستدلون بقوله :ﱹﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﱸ [ال�شورى.]51/
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و�أما الق�سم الثالث ،وهو �إر�سال الر�سول امللكي �إىل الر�سول الب�شري
فيوحي �إليه عن اهلل ما �أمره �أن يو�صله �إليه ،ف�إن التوفيق بني ن�صو�ص القر�آن فيه
مل يكن مو�ضع وفاق دائ ًما .وهذا النوع من الوحي هو الذي جاء القر�آن من
�سبيله ،وقد عبرّ عنه بنزول املالئكة .وذلك يف ظاهر اللفظ حركة من الأعلى �إىل
الأ�سفل تعطي �صورة مادية للملك ونزوله .ويف الآية  25من ال�سورة ( 25الفرقان،
مكية) :ﱹﮈ ﮉ ﮊﱸ .ويت�سق مع هذه ال�صورة ما ورد يف القر�آن من
ا�ستواء اهلل على العر�ش ((( ،ومن جعل املالئكة حافَّني من حول العر�ش (((،
ومن ر�ؤية النبي جلربيل ((( .ويت�سق معه كذلك قوله  :ﱹﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﱸ [فاطر ،]10/وقوله ﱹ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﱸ [ال�سجدة ،]5/وقوله :ﱹ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ [النحل ،]50/وقوله
ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱸ[املعارج.]4/
لكن بع�ض الآيات يفيد �أن امللك النازل بالوحي روح ،و�أنه يت�صل بقلب
النبي ات� ً
صاال روح ًّيا .كقوله تعاىل ﱹﯱ ﯲ ﯳﱸ [النحل،]102/
وقوله :ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ.ﮝ ﮞﱸ [ال�شعراء ،]194-193/وقوله ﱹ ﮊ
((( ورد ذلك يف عدة آيات منها آية  54من ل�سورة ل�سابعة ( لأعر ف ،مكية) و آية  3من ل�سورة لعا�شرة (يون�س،
مكية) :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ.
((( آية  75من ل�سورة  ( 39لزمر ،مكية).
((( آية  13من ل�سورة  ( 53لنجم ،مكية) :ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ؛ و آية  23من ل�سورة  ( 81لتكوير ،مكية) :ﱹﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﱸ.
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [البقرة.]97/

وهكذا كان الر�أي يف هذا النوع من الوحي خمتلفًا بني من يراه نزول
امللك من ال�سماء �إىل الأر�ض لإبالغ النبي دين اهلل و�شرعه ،وبني من يراه تلقفًا
روحان ًّيا عن اهلل العلي بوا�سطة امللك الروحاين.
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-3الوحــي يف ال�سنة

�أكرث ما ورد يف كتب ال�سنة من �أمر الوحي ،كالذي ورد يف كتب ال�شمائل
وال�سري� ،إمنا هو تفا�صيل طويلة الذيول يف بدء الوحي �إىل النبي  ،ويف كيفية
نزول الوحي عليه وبيان العوار�ض التي كانت تغ�شاه عند ما ي�أتيه امللك من قبل
اهلل؛ وباجلملة فهو حتليل مو�سع لكل ما يتعلق ب�ش�أن حممد مع امل أل الأعلى.
والروح ال�سائد فيما ت�ضمنته هذه الكتب ينزع غال ًبا �إىل ت�صوير امللك
والوحي ب�صور مادية .ف�أحاديث بدء الوحي متثل جربيل ج�س ًما ،حتى �أنه يهمز
الأر�ض برجله فينبع عني ماء يتو�ض�أ منه جربيل ويتو�ض�أ منه النبي كما يف تاريخ
اخلمي�س واملواهب اللدنية .وحديث املعراج كما يف البخاري �صورة جم�سمة
كفاحا من غري حجاب؛ وهذا
لل�سماء وكل ما يف ال�سماء .وفيه تكليم اهلل لنبيه ً
على مذهب من يقول �إنه  ر�أى ربه تبارك وتعاىل .وهي م�س�ألة خالف بني
ال�سلف واخللف ،و�إن كان جمهور ال�صحابة بل كلهم مع عائ�شة يف �إنكار ر�ؤية
النبي هلل مواجهة ،كما حكاه عثمان بن �سعيد الدارمي �إجما ًعا لل�صحابة(((.
((( نظر ز د ملعاد البن قيم جلوزية.
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وقد ٌف ِّ�صلت يف كتب احلديث وال�سري مراتب الوحي التي كانت للنبي
عليه ال�سالم تف�صي ًال بلغ حد ال�سرف �أحيانًا .فقد نقل �صاحب ا ملواهب اللدنية �أن
احلليمي ذكر �أن الوحي كان ي�أتي النبي على �ستة و�أربعني نو ًعا .ولعل املعتدلني
هم الذين �أخذوا من الأحاديث �سبع مراتب للوحي نعتمد يف نقلها على ابن
قيم اجلوزية يف زاد املعاد والق�سطالين يف املواهب اللدنية وال�سهيلي يف الرو�ض
الأنف:
-1الر�ؤيا ال�صادقة ،وكانت مبد�أ وحيه  .فكان ال يرى ر�ؤيا �إال جاءت مثل فلق
ال�صبح .واملدة التي كان يوحى �إليه يف املنام فيها �ستة �أ�شهر �إىل �أن ا�ستعلن
له جربيل .وقد قال النبي « :الر�ؤيا ثالثة :ر�ؤيا من اهلل؛ ور�ؤيا حتذير من
ال�شيطان؛ ور�ؤيا مما يحدث به الرجل نف�سه يف اليقظة فرياه يف املنام» .والذي
هو من �أ�سباب الهداية هو الر�ؤيا التي تكون من اهلل خا�صة .ور�ؤيا الأنبياء
وحي ف�إنها مع�صومة من ال�شيطان .وهذا باتفاق الأئمة .ولهذا �أقدم �إبراهيم
على ذبح �إ�سماعيل عليهما ال�سالم بالر�ؤيا (((.
-2ما كان يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري �أن يراه كما قال �« :إن روح
القد�س((( نفث يف روعي((( �أنه لن متوت نف�س حتى ت�ستكمل رزقها ،فاتقوا
اهلل و�أجملوا يف الطلب ،وال يحملنكم ا�ستبطاء الرزق على �أن تطلبوه مبع�صية
((( نظر مد رج ل�سالكني» البن قيم جلوزية.
((( أي جربيل.
((( أي نف�سي.
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اهلل ،ف�إن ما عند اهلل ال يطلب �إال بطاعته».
-3كان يتمثل له امللك رج ًال ،فرياه عيانًا ،ويخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له.
فقد كان ي�أتيه �أحيانًا يف �صورة دحية بن خليفة الكلبي ،وكان جمي ًال و�سي ًما.
ويف هذه املرتبة كان يراه ال�صحابة �أحيانًا.
�-4أنه كان ي�أتيه مثل �صل�صلة اجلر�س ،وكان �أ�شده عليه ،فيلتب�س به امللك ،حتى
�أن جبينه ليتف�صد عرقًا يف اليوم ال�شديد الربد ،وحتى �أن راحلته لتربك به �إىل
الأر�ض �إذا كان راكبها .ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد
بن ثابت فثقلت عليها حتى كادت تر�ضها.
وعرب عن هذه املرتبة ابن قيم اجلوزية يف مدارج ال�سالكني مبا ن�صه« :وقد
يدخل فيه امللك ويوحى �إليه ما يوحيه ثم ينف�صم عنه �أي يقلع».
�-5أن يرى امللك يف �صورته التي خلق عليها له �ستمائة جناح ينت�شر منها الل�ؤل�ؤ
والياقوت فيوحي �إليه ما �شاء اهلل �أن يوحيه.
-6ما �أوحى اهلل �إليه به وهو فوق ال�سموات ليلة املعراج من فر�ض ال�صلوات
وغريها بوا�سطة جربيل.
-7تكليم اهلل له من وراء حجاب بال وا�سطة ملك كما ك َّلم مو�سى بن عمران.
وهذه املرتبة هي ثابتة ملو�سى بن�ص القر�آن وهي ثابتة للنبي يف حديث الإ�سراء.
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وزاد بع�ضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم اهلل له من غري حجاب .وهذا ر�أي
من يقول �إن النبي ر�أى ربه ،وهي م�س�ألة خالفية كما تقدم.
وذكر ال�سهيلي مرتبة �أخرى هي نزول �إ�سرافيل عليه بكلمات من الوحي
قبل جربائيل .فقد وكل به �إ�سرافيل ،فكان يرتاءى له ثالث �سنني ،وي�أتيه بالكلمة
من الوحي ،ثم وكل به جربيل فجاءه بالقر�آن.
وذكر ال�سهيلي كذلك حالة �أخرى وهي تكليم اهلل له بال وا�سطة يف
املنام.
هذه هي جملة ال�صور التي متثلها لنا ال�سنة من الوحي �إىل النبي
حممد .
وذلك مع الذي �أ�سلفناه من القول يف الوحي يف القر�آن ي�شرح لنا معنى
الوحي على ما ي�ؤخذ من الن�صو�ص الدينية الإ�سالمية.

الفصل الثاني
�أهم النظريات يف تف�سري الوحـــي

-1مذاهب املتكلمني يف الوحي

خ�صو�صا تنزع يف تف�سري الوحي نزو ًعا
مذاهب املتكلمني من �أهل ال�سنة
ً
ج�سمان ًّيا ينا�سب ما ورد يف �أكرث ال�سنن وما تدل عليه ظواهر الآيات يف غري مو�ضع
من القر�آن الكرمي.
ويتناول املتكلمون مباحث الوحي غال ًبا من ناحيتني:

الأوىل -وحي القر�آن الكرمي �إىل حممد  بوا�سطة جربيل.
الناحية الثانية -الوحي احلا�صل ب�سماع كالم اهلل من غري وا�سطة.
الناحية الأوىل :وحي القر�آن �إىل حممد

املالئكة عند املتكلمني �أج�سام لطيفة قادرة على الت�شكل ب�أ�شكال
خمتلفة خال ًفا للفال�سفة و�أوائل املعتزلة.
والقر�آن منزل على النبي عليه ال�صالة وال�سالم بوا�سطة جربيل .ويف
كيفية �إنزال القر�آن ثالثة �أقوال:
(�أولها) �أنه نزل �إىل �سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ،ثم نزل بعد ذلك
منج ًما يف ثالث وع�شرين �أو خم�س وع�شرين �أو ع�شرين �سنة ح�سب اختالف
امل�ؤرخني.
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(وثانيها) �أنه نزل �إىل �سماء الدنيا يف ع�شرين �أو ثالث وع�شرين �أو خم�س
وع�شرين ليلة من ليايل القدر ،ينزل يف كل ليلة منها ما يقدر اهلل �إنزاله يف كل
ال�سنة ،ثم ينزل بعد ذلك هذا القدر منج ًما يف جميع ال�سنة.
الثالث� -أنه ابتدئ �إنزاله يف ليلة القدر ،ثم نزل بعد ذلك منج ًما يف
�أوقات خمتلفة من �سائر الأوقات.
وهناك قول رابع غري م�شهور وهو �أن القر�آن نزل جملة من عند اهلل من
فنجمته ال�سفرة
اللوح املحفوظ �إىل ال�سفرة الكرام الكاتبني يف ال�سماء الدنياّ ،
على جربيل ع�شرين ليلة ،و َّجنمه جربيل على النبي ع�شرين �سنة.
واختلفوا يف معنى الإنزال .فمنهم من قال �إن معناه �إظهار القراءة .ومنهم
من قال �إن اهلل �ألهم كالمه جربيل وعلمه قراءته ثم جربيل �أداه يف الأر�ض.
ومنهم من قال يتلقفه امللك من اهلل تلقفًا روحان ًّيا �أي يحفظه من اللوح املحفوظ
فينزل به �إىل الر�سول ويلقيه عليه .ومنهم من جعل اختالف العلماء يف معنى
الإنزال مرتت ًبا على اختالفهم يف معنى القر�آن :فالذين يقولون �إن القر�آن معنى
قائم بذاته تعاىل يقررون �أن �إنزاله هو �إيجاد الكلمات واحلروف الدالة على ذلك
املعنى و�إثباته يف اللوح املحفوظ؛ والذين يقولون �إن القر�آن هو اللفظ يقررون �أن
�إنزاله هو جمرد �إثباته يف اللوح.
و�أ�شهر ما قيل يف املنزل على النبي  ثالثة �أقوال� :أحدها �أنه اللفظ
واملعنى؛ وثانيها �أن جربيل نزل باملعاين خا�صة و�أنه  علمها وعرب عنها بلغة
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العرب (وقد مت�سك �أ�صحاب هذا املذهب بظاهر قوله تعاىل :ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ.ﮝ ﮞ ﱸ [ال�شعراء]194-193/؛ وثالثها �أن جربيل �ألقى عليه
املعنى ،و�أنه عرب عن هذا املعنى بلغة العرب ،لأن �أهل ال�سماء يقر�ؤونه بالعربية ،ثم
نزل به يف هذه ال�صورة على الر�سول.
ومنهم من قال كالم اهلل املنزل ق�سمان :ق�سم قال اهلل تعاىل ب�ش�أنه جلربيل
عليه ال�سالم قل له كذا وكذا فيجوز تغيريه بعبارة نف�سه؛ وق�سم قال له ب�ش�أنه اقر�أ
عليه كذا وكذا فهو ال يغري منه كلمة وال حر ًفا .ويرى �أ�صحاب هذا املذهب �أن
القر�آن هو الق�سم الثاين و�أن الق�سم الأول هو ال�سنة ،ملا ورد �أن جربيل نزل بال�سنة
كما نزل بالقر�آن؛ ولهذا مل يجز تغيري نظم القر�آن وجاز تغيري لفظ ال�سنة.

ويقول املتكلمون �إن يف التنزيل طريقني� :إحداهما انخالع النبي 
من �صورة الب�شرية �إىل �صورة امللكية ثم �أخذه من امللك؛ وثانيتهما متثل امللك
ب�صورة الب�شرية حتى ي�أخذ الر�سول منه .ويقررون �أن احلالة الأوىل وهي الرتقي
من الب�شرية �إىل امللكية مي�سورة للر�سول ،وي�ؤيدون ذلك مبا ورد من نزول جربيل
يف زمن �صبا النبي ليطهر قلبه عن املادة التي متنعه من الرتقي .قال �أن�س�« :إن
ر�سول اهلل � أتاه جربيل وهو يلعب مع الغلمان ،ف�أخذه ف�صرعه ،ف�شق عن قلبه،
فا�ستخرج منه علقة ،وقال هذا حظ ال�شيطان منك ،ثم غ�سله يف ط�شت من ذهب
مباء زمزم ،ثم لأمه و�أعاده يف مكانه .وجاء الغلمان ي�سعون �إىل �أمه (يعني ظئره)
فقالوا �إن حمم ًدا قد قتل ،فا�ستقبلوه وهو منتقع اللون».
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ويقررون كذلك �أنه ال ي�شرتط يف الر�سول �شرط من الأعرا�ض والأحوال
املكت�سبة بالريا�ضات واملجاهدات يف اخللوات واالنقطاعات وال ا�ستعداد ذاتي من
�صفاء اجلوهر وذكاء الفطرة؛ بل اهلل يخت�ص برحمته من ي�شاء من عباده .فالنبوة
رحمة وموهبة متعلقة مب�شيئة اهلل تعاىل فقط .و�إىل هذا ي�شري �صاحب «اجلوهرة» يف
قوله:
ومل تكن نبـــــــوة مكت�ســـبة
بل ذاك ف�ضــل اهلل ي�ؤتيــــه ملن

ولو رقى يف اخلري �أعلى عقبة
ي�شاء جل اهلل واهــــب املنن

الناحية الثانية :الوحي احلا�صل ب�سماع كالم اهلل من غري وا�سطة

ينق�سم القائلون ب�أن كالم اهلل هو هذه احلروف امل�سموعة والأ�صوات
امل�ؤلفة �إىل فريقني� .أحدهما احلنابلة الذين قالوا بقدم هذه احلروف ،وه�ؤالء يرون
�أن الر�سول �أو امللك ي�سمع هذه احلروف والأ�صوات القدمية من اهلل بغري وا�سطة.
والفريق الثاين يقول بحدوث هذه احلروف والأ�صوات .ومن ه�ؤالء من يقول ب�أن
هذه احلروف والأ�صوات احلادثة قائمة بذاته اهلل تعاىل؛ فالر�سول ي�سمع احلروف
والأ�صوات احلادثة القائمة بالذات القدمية من غري و�ساطة؛ و�أولئك هم الكرامية.
ومن هذا الفريق الثاين املعتزلة وهم يقولون �إن هذه احلروف والأ�صوات لي�ست
قائمة بذاته تعاىل بل يخلقها يف ج�سم �آخر؛ وف�سروا قوله تعاىل ﱹ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﱸ [ال�شورى ]51/ب�أن ي�سمعه كالمه الذي يخلقه يف بع�ض الأجرام من

79

الف�صل الثاين �أهم النظريات يف تف�سري الوحي

غري �أن يب�صر ال�سامع من يكلمه لأنه يف ذاته غري مرئي ،كما يكلم املحتجب بع�ض
خوا�صه وهو من وراء حجاب في�سمع �صوته وال يرى �شخ�صه ،وذلك كما كلم
مو�سى ويكلم املالئكة .ويقول املعتزلة �إن هذه الآية تدل على �أنه تعاىل ال ٌيرى،
لأنه تعاىل ح�صر �أق�سام وحيه يف هذه الثالثة ،ولو �صحت ر�ؤية اهلل تعاىل ل�صح
من اهلل �أن يتكلم مع العبد حينما يراه العبد ،ويكون ذلك ق�س ًما راب ًعا .ورد عليهم
القائلون ب�أن اهلل يرى يوم القيامة بزيادة ٍ
قيد يف الآية� ،أي يف الدنيا ،للتوفيق بني
الآيات.
و�أما الأ�شعرية الذين زعموا �أن كالم اهلل �صفة قدمية تدل عليها هذه
العبارات والألفاظ فقد اتفقوا على �أن قوله ﱹﰂ ﰃ ﰄﱸ هو �أن امللك �أو
الر�سول ي�سمع ذلك الكالم املنزه عن احلروف وال�صوت من وراء حجاب .قالوا
وملا مل يبعد �أن ترى ذات اهلل ،مع �أنه لي�س بج�سم وال يف حيز ،ف�أي بعد يف �أن
ي�سمع كالم اهلل ،مع �أنه ال يكون حر ًفا وال �صو ًتا.
وزعم �أبو من�صور املاتريدي ال�سمرقندي �أن تلك ال�صفة القائمة بذات اهلل
ميتنع كونها م�سموعة؛ و�إمنا امل�سموع حروف و�أ�صوات يخلقها اهلل تعاىل يف �شجرة
مث ًال ،وهذا القول قريب من قول املعتزلة.
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يقول ابن �سينا يف ر�سالته يف النبوات وت�أويل رموزهم و�أمثالهم« :فمن
العادة يف ال�شريعة ت�سمية القوى اللطيفة غري املح�سو�سة مالئكة».
ويقول يف حد امللك يف ر�سالته احلدود« :هو جوهر ب�سيط ذو حياة ونطق
عقلي غري مائت وهو وا�سطة بني الباري والأج�سام الأر�ضية».
ويف ر�سالة �إثبات النبوات« :ثم بينوا �أن الأفالك ال تفنى وال تتغري �أبد
الدهر؛ وقد ذاع يف ال�شرع �أن املالئكة �أحياء قط ًعا ال ميوتون كالإن�سان الذي ميوت.
ف�إذا قيل �إن الأفالك �أحياء ناطقة ال متوت ،واحلي الناطق الغري امليت ي�سمى ً
ملكا،
فالأفالك ت�سمى مالئكة».
والذي يعنينا فيما نحن ب�صدده هو امللك باملعنى الأخري� ،أي النفو�س
ال�سماوية والعقول التي هي جواهر روحانية غري متميزة وال قائمة مبتحيز� .أما
النفو�س فمجردة يف ذواتها متعلقة ب�أجرام الأفالك تعلق ت�صريف من غري �أن
تقوم بها ،وت�سمى مالئكة �سماوية .و�أما العقول فمجردة ذا ًتا وفع ًال وت�سمى بامللأ
الأعلى.
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ولئن اختلفت الفال�سفة يف �أن املالئكة ماهيات خمالفة بالنوع للأرواح
الب�شرية ،ف�إنهم مل يختلفوا يف �أن النفو�س الإن�سانية جمردة يف ذاتها عن املادة غري
حالة فيها بل هي ال مكانية ،ولها ن�سبة يف التجرد �إىل املجردات العالية ،وخا�صة
�إىل النفو�س ال�سماوية املنتق�شة ب�صور ما يحدث يف هذا العامل ،لكونها مبادئ ملا
يحدث يف هذا العامل .وما الوحي عند الفال�سفة الإ�سالميني �إال ات�صال النفو�س
الناطقة الب�شرية بعقول الأفالك ونفو�سها .ذلك ب�أن النف�س الإن�سانية لها ا�ستعداد
لقبول املعقوالت بالفعل .وكل ما خرج من القوة �إىل الفعل فالبد له من �سبب
يخرجه �إىل الفعل .وذلك ال�سبب يجب �أن يكون موجو ًدا بالفعل .فال يجوز �أن
يكون ج�س ًما؛ لأن اجل�سم مركب من مادة و�صورة ،واملادة �أمر بالقوة .فالبد �إذن
�أن يكون ال�سبب جوهر ًّيا جمر ًدا عن املادة ،وهو العقل الفعال املجرد عن املادة
وعن كل قوة ،فهو الفعل من كل وجه.
وقد ف�صل ابن �سينا القول يف متكن النفو�س الناطقة من االت�صال بعقول
الأفالك ونفو�سها يف كتاب الإ�شارات على الوجه الآتي:
�-1إن القوى النف�سانية متجاذبة متنازعة .فالنف�س حال ا�شتغالها بتدبري القوة
العقلية ال ميكنها االلتفات �إىل القوة ال�شهوانية وبالعك�س .والنف�س �إذا ما
ا�ستخدمت احلوا�س الباطنة �ضعفت احلوا�س الظاهرة .ف�إن الإن�سان حاملا يكون
م�ستغرقًا يف تخيل �أو فكر رمبا ح�ضر عنده املب�صر القوي وامل�سموع القوي ،ثم
�إنه مع �سالمة احل�س ال ي�شعر ب�شيء من ذلك.
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-2احل�س امل�شرتك هو القوة التي حت�صل فيها �صور الأمور التي حت�س باحلوا�س
اخلم�س .ولل�صور املرت�سمة يف احل�س امل�شرتك �أربع درجات:
�إحداها� -أن ت�صري م�شاهدة يف ابتداء ارت�سامها من املح�سو�سات اخلارجة؛
ثانيتها -بقاء الإح�سا�س بهذه ال�صور مع بقاء املح�سو�سات يف اخلارج؛
ثالثتها -بقاء الإح�سا�س بها بعد زوال املح�سو�س اخلارجي؛
ورابعتها -ح�صول الإح�سا�س بها و�إن مل يوجد املح�سو�س يف اخلارج
�ألبتة.
والدليل على حتقق هذه الدرجة الرابعة �أن املر�ضى واملمرورين ي�شاهدون
�صو ًرا حم�سو�سة ال يراها غريهم .فتلك ال�صور �إما �أن تكون معدومة �أو موجودة.
وال جائز �أن تكون معدومة؛ لأن العدم نفي حم�ض ال يكون م�شاه ًدا .فهي �إ ًذا
موجودة .ولي�ست موجودة يف اخلارج ،و�إال لر�آها كل �سليم احل�س .فهي موجودة
يف غري اخلارج .وال ميكن �أن تكون موجودة يف النف�س الناطقة التي ال تدرك
اجلزئيات وال ترت�سم فيها �صور املح�سو�سات .فهي إ� ًذا مرت�سمة يف قوة ج�سمانية
لي�ست هي الب�صر؛ لأن هذا ال�شاهد رمبا كان �أعمى ورمبا �شاهد ذلك بالليل؛ ولأن
الب�صر ال يدرك �إال املوجود يف اخلارج .فثبت �أن احل�س امل�شرتك قد ي�شاهد �صو ًرا
ال وجود لها يف اخلارج .فكما ترت�سم �صور حم�سو�سة باحلوا�س الظاهرة يف احل�س
امل�شرتك ثم تنتقل �إىل خزانة اخليال ،كذلك ال ب�أ�س �أن تنتقل ال�صور املوجودة يف
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خزانة اخليال �أو ال�صور التي تركبها املتخيلة �إىل احل�س امل�شرتك ،لأن احلال فيها
قريب من احلال بني املرايا املتقابلة.
-3و�إمنا مينع ال�صور املتخيلة �أن تكون جميعها حم�سو�سة يف كل الأوقات والأحوال
مانعان:
�أحدهما -ح�سي خارج عائد �إىل القابل وهو احل�س امل�شرتك ،ف�إنه �إذا كان
م�شغو ًال بال�صور الواردة عليه من احلوا�س الظاهرة �صرفه ذلك عن غريه ولواه عن
خمزونات اخليال.
والثاين -عقلي �أو وهمي باطن وهو عائد �إىل الفاعل .ف�إن العقل �أو
الوهم �إذا ا�ستخدم القوة املفكرة و�صارت م�شغولة بخدمة �أحدهما مل تتمكن من
تركيب ال�صور وحتليلها وت�شبيحها ،ومتى مل توجد تلك ال�صور ا�ستحال اجنذابها
�إىل احل�س امل�شرتك.
ف�إذا وجد املانعان م ًعا مل يح�صل �إح�سا�س بال�صور املتخيلة� .أما �إذا زال
�أحدهما وبقي الآخر فرمبا ا�ستوىل املتخيل على احل�س امل�شرتك فالحت فيه ال�صور
حم�سو�سة م�شاهدة.
-4وعند النوم يزول هذان املانعان عن القابل والفاعل� .أما الفاعل ف�إن النف�س
م�شغولة بتدبري البدن و�إعانة القوة الها�ضمة ،فال تفرغ لتدبري القوة املتخيلة،
فتكون هذه م�شغولة بنف�سها متمكنة من الت�شبيح والتلويح كيف �شاءت من
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غري مانع .و�أما القابل فلأن احل�س امل�شرتك خال عن النقو�ش الواردة عليه من
احل�س الظاهر� ،إذ احل�س الظاهر يركد بالنوم.
ومتى ح�صل الفاعل والقابل بالتمام والكمال ح�صل الفعل ال حمالة؛
فال جرم ظهرت هذه ال�صور يف املنام و�صارت كالأمور امل�شاهدة.
�-5أما يف حالة املر�ض ف�إن النف�س تنجذب كل االجنذاب �إىل جهة املر�ض في�شغلها
�أمر التدبري لإ�صالح البدن عن تدبري املتخيلة .ف�ضعف �أحد ال�ضابطني
للمتخيلة ،فقويت على الت�شبيح ،فالحت تلك الأ�شباح يف احل�س امل�شرتك.
-6النف�س �إذا كانت قوية قويت على حفظ عني ما �أدركته ومل تنتقل منه �إىل
ما يحاكيه .و�إذا كانت �ضعيفة �ضعفت عن حال املدركات فرمبا انتقلت من
ال�شيء �إىل ما يحاكيه وي�شاركه من بع�ض الوجوه ،ثم من ذلك املحاكي �إىل
ما يحاكيه مرة �أخرى ،فال تزال تنتقل من ال�شيء �إىل ما يحاكيه �إىل �أن ت�صل
�إىل �أمر ال ينا�سب املدرك الأول بوجه .وهذا �إمنا يكون ال�ستيالء القوة املتخيلة
جدا مل يكن ا�شتغالها
و�ضعف النف�س عن �إ�صالحها .والنف�س �إذا قويت ًّ
بتدبري البدن عائقًا لها عن ات�صالها بالعامل العقلي ،ومل يكن التفاتها �إىل �أحد
اجلانبني �شاغ ًال لها عن االلتفات �إىل الآخر.
-7وكما �أن النف�س تت�صل عند النوم بالعقول التي فيها نق�ش املوجودات كلها
فينطبع يف النف�س ما يف تلك العقول من �صور الأ�شياء ال�سيما ما ينا�سب
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غر�ض الرائي كانطباع �صورة يف مر�آة ،ثم تركب املتخيلة �صو ًرا منا�سبة لها ،ثم
تنحدر تلك ال�صور �إىل احل�س امل�شرتك؛ كذلك قد حت�صل مثل هذه احلالة يف
اليقظة �إذا كان النف�س قوية وافية باجلانبني .فتت�صل النف�س بالعقول وتدرك
من هناك �أمو ًرا ،ثم تركب املتخيلة �صو ًرا منا�سبة لتلك التعقالت ،ثم تنحدر
تلك ال�صور �إىل لوح احل�س امل�شرتك؛ فت�صري حم�سو�سة ،فتح�صل حينئذ �صور
و�سماع كالم و�إن مل يكن ل�شيء من ذلك وجود يف اخلارج.
-8و�إذا ات�صلت النف�س بالعقول املفارقة يف يقظة �أو نوم كان الأثر احلا�صل فيها
على �أق�سام:
جدا فال يحرك اخليال والذكر وال يبقى �أثر
�أحدها� -أن يكون �ضعيفًا ًّ
فيهما �ألبتة.
وثانيها� -أن يكون �أقوى من ذلك� ،إال �أن اخليال ميعن يف االنتقال من
املعنى �إىل ما له تعلق به على وجه ال�شبه �أو الت�ضاد.
جدا .فرتت�سم ال�صورة يف اخليال ارت�سا ًما جل ًّيا تا ًّما.
وثالثها� -أن يكون قو ًّيا ًّ
ف�إن كانت ال�صورة جزئية ،ووقعت من النف�س يف امل�صورة ،وحفظتها
احلافظة على وجهها ،من غري ت�صرف املتخيلة ،م�ضبوطة يف الذكر يف حال اليقظة
�صراحا �أو حل ًما ال يحتاج �إىل
�أو النوم �ضب ًطا م�ستق ًّرا ،كان ذلك �إلها ًما �أو وح ًيا ً
تعبري.

87

الف�صل الثاين �أهم النظريات يف تف�سري الوحي

وما كان قد بطل هو وبقيت حماكياته احتاج الوحي �إىل ت�أويل واحللم
�إىل تعبري.
فالوحي عند الفال�سفة هو ات�صال النف�س الإن�سانية الناطقة بالنفو�س
الفلكية ات� ً
صاال معنو ًّيا يجعلها ت�شرف على ما فيها من �صور احلوادث فرتت�سم يف
النف�س الب�شرية من تلك ال�صور ما ي�ستعد الرت�سامه فيها كمر�آة يحاذي بها مر�آة
�أخرى فيها نقو�ش فينعك�س منها �إىل الأوىل ما يقابلها.
ولي�س عندهم فرق بني الوحي والإلهام �إال �أن الأول يكون للنبي ويكون
الثاين للعارف �أو الويل .وللنبوة ا�ستعداد ذاتي .ففي القوى النف�سانية ملن له
النبوة خ�صائ�ص ثالث:
�-1أن ت�صفو نف�سه �صفا ًء �شدي ًدا وتقوى قوة ال ت�شغلها احلوا�س عن النظر �إىل
خا�صا لالت�صال بالعقول املفارقة ب�أدنى توجه،
عامل العقل ،فت�ستعد ا�ستعدا ًدا ًّ
ويفي�ض عليها من علم الغيب ما ال يدرك بالفكر والقيا�س.
�-2أن يكون يف جوهر نف�سه قوة ت�ؤثر يف هيويل العامل ب�إزالة �صورة و�إيجاد �صورة.
وذلك �أن الهيويل منقادة لت�أثري النفو�س املفارقة ،مطيعة لقواها ال�سارية يف
حدا ينا�سب تلك النفو�س فتفعل
العامل .وقد تبلغ نف�س �إن�سانية يف ال�شرف ًّ
فعلها وتقوى على ما قويت عليه.
�-3أن يرى املالئكة م�صورة ب�صورة حم�سو�سة وي�سمع كالمهم وح ًيا من اهلل،
وذلك بقوة نف�سه وات�صالها بعامل الغيب يف اليقظة وقوة املتخيلة وحماكاتها
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ما �أدركته النف�س ب�صورة جميلة و�أ�صوات منظومة .فتكون ال�صورة املحاكية
للجوهر ال�شريف �صورة عجيبة يف غاية احل�سن ،وهو امللك الذي يراه النبي.
وتكون املعارف التي تت�صل بالنف�س من ات�صالها باجلواهر ال�شريفة تتمثل
بالكالم احل�سن املنظوم الواقع يف احل�س امل�شرتك فيكون م�سمو ًعا.
يكون كل ذلك با�ستعداد ذاتي يف نف�س النبي ويح�صل للويل بالريا�ضة
واملجاهدة.

-3ر�أي الت�صوف يف الوحــي

النبوة كما يقول الغزايل يف «املنقذ من ال�ضالل» عبارة عن طور حت�صل
فيه عني لها نور يظهر يف نورها الغيب و�أمور ال يدركها العقل ،كما �أن العقل طور
احلوا�س معزول ٌة
من �أطوار الآدمي حت�صل فيه عني يب�صر بها �أنوا ًعا من املعقوالت
ٌّ
عنها .والعلم الذي يح�صل ال بطريق االكت�ساب والتعلم وحيلة الدليل ينق�سم:
�إىل ما ال يدري العبد �أنه كيف ح�صل له ومن �أين ح�صل؛ و�إىل ما يطلع معه
على ال�سبب الذي منه ا�ستفاد ذلك العلم وهو م�شاهدة امللك امللقى يف القلب.
والأول ي�سمى �إلها ًما ونفثًا يف الروع؛ والثاين ي�سمى وح ًيا وتخت�ص به الأنبياء؛
والأول تخت�ص به الأولياء والأ�صفياء.
فال فرق بني الوحي والإلهام يف �شيء �إال يف م�شاهدة امللك املفيد للعلم،
ف�إن العلم �إمنا يح�صل يف قلوبنا بوا�سطة املالئكة.
وميل �أهل الت�صوف متجه �إىل هذه العلوم الإلهامية دون التعليمية .وقد
قالوا �إن الطريق �إىل ذلك تقدمي املجاهدة وحمو ال�صفات املذمومة وقطع العالئق
كلها والإقبال على اهلل بهمة خال�صة .وبذلك ي�صري العبد متعر�ضً ا لنفحات رحمة
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اهلل فال يبقى �إال االنتظار ملا يفتح اهلل من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء
بهذه الطريق.
وبعد هذا قال الغزايل يف كتاب �إحياء علوم الدين�« :إن حقائق الأ�شياء
م�سطورة يف اللوح املحفوظ بل يف قلوب املالئكة املقربني .فكما �أن املهند�س ي�صور
�أبنية الدار يف بيا�ض ثم يخرجها �إىل الوجود على وفق تلك الن�سخة؛ فكذلك
فاطر ال�سموات والأر�ض كتب ن�سخة العامل من �أوله �إىل �آخره يف اللوح املحفوظ
ثم �أخرجه �إىل الوجود على وفق تلك الن�سخة .ومهما ارتفع احلجاب بني القلب
وبني اللوح املحفوظ ر�أى الأ�شياء فيه وتفجر �إليه العلم منه .ف�إذن للقلب بابان:
باب مفتوح �إىل عامل امللكوت وهو اللوح املحفوظ وعامل املالئكة؛ وباب مفتوح
�إىل احلوا�س اخلم�س املتم�سكة بعامل امللك وال�شهادة .والفرق بني علوم الأولياء
والأنبياء وبني علوم العلماء واحلكماء هذا :وهو �أن علومهم (يق�صد الأولياء
والأنبياء) ت�أتي من داخل القلب املنفتح �إىل عامل امللكوت؛ وعلم احلكمة ي�أتي
من �أبواب احلوا�س املفتوحة �إىل عامل امللك .وهناك فرق �آخر هو �أن العلماء
يعملون يف اكت�ساب نف�س العلوم واجتالبها �إىل القلب؛ و�أولياء ال�صوفية يعملون
يف جالء القلوب وتطهريها وت�صفيتها وت�صقيلها فقط لترت�شح للفي�ض من جانب
امللأ الأعلى».
�أما امللأ الأعلى فيقول الدهلوي يف كتاب «حجة اهلل البالغة» بيانًا له:
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«اعلم �أنه قد ا�ستفا�ض من ال�شرع �أن هلل تعاىل عبا ًدا هم �أفا�ضل املالئكة
ومقربو احل�ضرة ،ال يزالون يدعون ملن �أ�صلح نف�سه وهذبها و�سعى يف �إ�صالح
النا�س ،فيكون دعا�ؤهم �سب ًبا لنزول الربكات عليه ،ويلعنون من ع�صى اهلل و�سعى
يف الف�ساد فيكون لعنهم �سب ًبا يف وجود ح�سرة وندامة يف نف�س العامل و�إلهامات
من �صدور امل أل ال�سافل �أن يبغ�ضوه وي�سيئوا �إليه �إما يف الدنيا �أو بعد املوت.
ويكونون �سفراء بني اهلل وبني عباده .و�إنهم يلهمون يف قلوب بني �آدم خ ًريا �أي
يكونون �أ�سبابًا حلدوث خواطر اخلري فيهم بوجه من وجوه ال�سببية .و�إن لهم
اجتماعات كيف �شاء اهلل وحيث �شاء اهلل .ويعرب عنهم باعتبار ذلك بالرفيق
والندى الأعلى وامللأ الأعلى .و�إن لأرواح الأفا�ضل من الآدميني دخو ًال
الأعلى
ّ
فيهم وحلوقًا بهم».
واملالئكة على ثالثة �أق�سام:
ق�سم علم احلق �أن نظام اخلري يتوقف عليهم ،فخلق �أج�سا ًما نورية فنفخ
نفو�سا كرمية؛ وق�سم اتفق حدوث مزاج يف البخارات اللطيفة من العنا�صر
فيها ً
ا�ستوجبت في�ضان نفو�س �شاهقة �شديدة الرف�ض للألواث البهيمية؛ وق�سم هم
نفو�س �إن�سانية قريبة امل�أخذ من امللأ الأعلى مازالت تعمل �أعم ً
اال منجية تفيد
اللحوق بهم ،حتى طرحت عنها جالبيب �أبدانها فان�سلكت يف �سلكهم وعدت
منهم.
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و�أفا�ضل امللأ الأعلى الذين هم الق�سم الأول جتتمع �أنوارهم وتتداخل
فيما بينها عند الروح الذي و�صفه النبي  بكرثة الوجوه والأل�سنة ،فت�صري
هنالك ك�شيء واحد وت�سمى حظرية القد�س.
ورمبا ح�صل يف حظرية القد�س �إجماع على �إقامة حيلة لنجاة بني �آدم
بتكميل �أزكى خلق اهلل يومئذ و�إم�ضاء �أمره يف النا�س .فيوجب ذلك متثل علوم
فيها �صالح الب�شر وهداهم يف قلبه وح ًيا ور�ؤيا وهتفًا و�أن ترتاءى له وتكلمه �شفا ًها.
وهذا �أ�صل من �أ�صول النبوة ،وي�سمى �إجماعهم امل�ستمر بت�أييد روح
القد�س .ويثمر هناك بركات مل تعهد يف العادة فت�سمى املعجزات.
�أما الق�سم الثاين ق�سم النفو�س التي ا�ستوجب في�ضانها حدوث مزاج
معتدل يف بخارات لطيفة ف�إنهم دون الأولني.
وكمال هذه النفو�س �أن تكون فارغة النتظار ما يرت�شح من فوقها .ف�إذا
تر�شح �شيء بح�سب ا�ستعداد القابل وت�أثري الفاعل انبعثوا �إىل ذلك ال�شيء ،كما
تنبعث الطيور والبهائم بالدعاوى الطبيعية ،ف�أثروا يف قلوب الب�شر وغريهم حتى
تنقلب �إرادتها و�أحاديث نفو�سها �إىل ما ينا�سب الأمر املراد .وقد ت�ؤثر يف بع�ض
الأ�شياء الطبيعية مب�ضاعفة حركاتها وحتوالتها كما يدحرج حجر ف�أثر فيه ملك
فم�شى يف الأر�ض �أكرث مما يت�صور يف العادة .ورمبا �ألقى ال�صياد �شبكة فجاءت
�أفواج من املالئكة تلهم يف قلب هذه ال�سمكة �أن تقتحم وهذه �أن تهرب .ورمبا
تقابلت فئتان ،فجاءت املالئكة تزين يف قلوب هذه ال�شجاعة والثبات ،وتلهم حيل
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الغلبة ،وت�ؤيد يف الرمي و�أ�شباهه ،ويف قلوب تلك �أ�ضداد هذه اخل�صال ليق�ضي اهلل
�أم ًرا كان مفعوال».
وبني الوحي عند ال�صوفية والوحي عند الفال�سفة ت�شابه غري خفي.
فالوحي عند ه�ؤالء و�أولئك �إ�شراف من النف�س الإن�سانية على حقائق
الكون املثبتة يف عامل فوق عاملنا .لكن بني املذهبني مع هذا الت�شابه فروقًا.
فالعامل العايل عند الفال�سفة عقول جمردة ونفو�س هي عقول الأفالك
ونفو�سها و�صور الأ�شياء منقو�شة فيها بحكم �أنها م�صادر لها و�أ�سباب لوجودها
وبحكم �أنها جمردة بطبعها دراكة .وات�صال النفو�س الب�شرية بهذه النفو�س امللكية
هو ات�صال روحي يطبعها مبا �أ�شرفت عليه من املعارف كمر�آة حتاذي بها مر�آة �أخرى.
�أما العامل العايل عند ال�صوفية الذي يفي�ض منه الوحي والإلهام فهو
�أمران :لوح حمفوظ كتب اهلل فيه على الوجه الذي �أراده ما كان وما يكون؛
ومالئكة هم �أج�سام من نور ذوو نفو�س كرمية لها على باقي اللوح اطالع ،وهي
�أي�ضً ا �ألواح خطت فيها �صنوف من العلم الإلهي .وما الوحي �إال �أن يتلقى النبي
من امللك �شرائع �إلهية ،مع �شهود امللك و�سماع خطابه� ،إذ ال يجمع بني �شهود
امللك و�سماع خطابه �إال الأنبياء .و�أما الويل ف�إن �سمع �صو ًتا ف�إنه ال يرى �صاحبه
و�إن ر�أى امللك ف�إنه ال ي�سمع له كال ًما ،كما يف كتاب الكربيت الأحمر.
والناظر فيما بني مذهب الفال�سفة وال�صوفية من تخالف يح�س ب�أن
من�ش�أه �أن الأولني �أخذوا يف�سرون الن�صو�ص الدينية مبا يوافق ما ا�ستقر عندهم من
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نظام الكون وترتيب العوامل �سفليها وعلويها .فهم يجعلون املالئكة التي وردت يف
ل�سان ال�شرع عبارة عن العقول املجردة والنفو�س الفلكية التي �أثبتتها فل�سفتهم.
وي�ؤولون الن�صو�ص ت�أوي ًال يتفق مع �أغرا�ضهم.
وال�صوفية يعتمدون �أو ًال على الن�صو�ص الدينية ،ويحاولون مبلغ جهدهم
�أن ي�شرحوا مبهمها ،ويوفقوا بني ظواهر الت�ضارب بينها ،م�ضطرين �إىل الركون �إىل
منازع الفل�سفة ،و�إىل ما ي�سمونه ذوقًا تق�صر عنه العبارة ويدركه العارفون ،فهم �أقل
و�ضوحا.
�إمعانًا يف الت�أويل وهم �أقل ً

-4مذهب ابن خلدون يف الوحــي

يقول ابن خلدون يف املقدمة� :إن الذي يذكره يف تف�سري حقيقة النبوة
جار على ما �شرحه كثري من املحققني.
وال�شك �أن الذي �أدىل به يف �أمر النبوة والوحي مت�أثر مبذاهب الفال�سفة
وال�صوفية ولكن فيه من الطرافة وجدة التوجيه ما يجعله مذه ًبا جدي ًدا.
العامل مبا فيه من املخلوقات كلها على هيئة عجيبة من الرتتيب وربط
الأ�سباب بامل�سببات وات�صال الأكوان بالأكوان وا�ستحالة بع�ض املوجودات �إىل
بع�ض .فعامل العنا�صر متدرج من الأر�ض �إىل املاء ثم �إىل الهواء ثم �إىل النار
مت�ص ًال بع�ضها ببع�ض .وكل واحد منها م�ستعد �إىل �أن ي�ستحيل �إىل ما يليه
�صاع ًدا وهاب ًطا ،وي�ستحيل بع�ض الأوقات .وال�صاعد منها �ألطف مما قبله �إىل �أن
ينتهي �إىل عامل الأفالك وهو �ألطف من الكل على طبقات ات�صل بع�ضها ببع�ض.
وعامل التكوين يبتدئ من املعادن ثم النبات ثم احليوان على هيئة
بديعة من التدريج .ف�آخر �أفق املعادن مت�صل ب�أول �أفق النبات ،و�آخر �أفق النبات
مت�صل ب�أول �أفق احليوان .ومعنى االت�صال يف هذه الكائنات �أن �آخر �أفق منها
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م�ستعد باال�ستعداد القريب �أن ي�صري �أول الأفق الذي بعده .وات�سع عامل احليوان
وتعددت �أنواعه ،وانتهت يف التدريج �إىل الإن�سان �صاحب الفكر والروية.
ثم �إنا جند يف العوامل على اختالفها �آثا ًرا متنوعة ت�شهد كلها ب�أن لها م�ؤث ًرا
مباي ًنا للأج�سام .فهو روحاين ويت�صل بالكائنات ،لوجوب ات�صاله بهذه العوامل
يف وجودها ،وذلك هو النف�س املدركة املحركة .والبد فوقها من وجود �آخر يعطيها
قوى الإدراك واحلركة ويت�صل بها �أي�ضً ا ويكون بذاته �إدرا ًكا �صر ًفا وتعق ًال حم�ضً ا،
وهو عامل املالئكة.
فوجب من ذلك �أن يكون للنف�س ا�ستعداد لالن�سالخ من الب�شرية �إىل
امللكية لت�صري بالفعل من جن�س املالئكة وق ًتا من الأوقات يف ملحة من اللمحات،
وذلك بعد �أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل .وه�ؤالء هم الأنبياء فطروا على
االن�سالخ من الب�شرية ج�سمانيتها وروحانيتها �إىل املالئكة من الأفق الأعلى،
لي�صريوا يف ملحة من اللمحات مالئكة بالفعل ،ويح�صل لهم �شهود امللأ الأعلى
يف �أفقهم و�سماع الكالم النف�ساين واخلطاب الإلهي يف تلك اللمحة .ف�إذا توجهوا
وان�سلخوا عن ب�شريتهم وتلقوا يف ذلك امللأ الأعلى ما يتلقونه عاجوا به على
املدارك الب�شرية منز ًال يف قواها حلكمة التبليغ للعباد .فتارة ي�سمع النبي دو ًّيا ك�أنه
رمز من الكالم؛ وتارة يتمثل له امللك رج ًال فيكلمه ويعي ما يقوله .والتلقي من
امللك والرجوع �إىل املدارك الب�شرية وفهمه ما �ألقي عليه كله ك�أنه يف حلظة واحدة
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بل �أقرب من ملح الب�صر؛ لأنه لي�س يف زمان بل كلها تقع جمي ًعا ،فيظهر ك�أنها
�سريعة؛ ولذلك �سميت وح ًيا لأن الوحي يف اللغة الإ�سراع.
وترتيب العوامل كلها على درجات منظمة احللقات مت�صلة ذواتها وقواها
م�ستعدا ا�ستعدا ًدا قري ًبا لأن ي�صري
بع�ضها ببع�ض بحيث يكون �آخر كل �أفق منها
ًّ
�أو ًال للأفق الذي بعده ،هو نظر طريق من �أنظار ابن خلدون .وتف�سري الوحي ب�أنه
مفارقة الب�شرية �إىل �أفق املالئكة وامل أل الأعلى ،وتلقي الكالم الإلهي النف�سي كما
تتلقاه املالئكة ،ثم الرجوع �إىل املدارك الب�شرية التي متثل ذلك الطور الروحاين
ب�صور و�أ�صوات ،وتعليل ال�شدة التي يعانيها النبي عند التنزيل وما يحدث له من
الغيبة والغطيط ب�أن مفارقة الب�شرية واالن�سالخ عنها �إىل �أفق �آخر �شيء ع�سري
خ�صو�صا يف بادئ الأمر  ...كل ذلك منزع من منازع ابن خلدون اجلديدة.
ً
ويقول ابن خلدون� :إن نزول القر�آن يف مكة منج ًما على �سور و�آيات
�أق�صر مما نزل باملدينة �سببه �أن االعتياد �شي ًئا ف�شي ًئا على ما يف الوحي من جهد
يورثه بع�ض ال�سهولة ،فبدئ بالق�صري حني كانت م�شقة الوحي �أ�شد.
ومذهب ابن خلدون يرجع بعد هذا �إىل ر�أي الفال�سفة و�شيء من مذهب
ال�صوفية.
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-5الوحي عند امل�سلمني يف الع�صور احلديثة

يالحظ �أن الر�أي ال�سائد بني امل�سلمني يف �أمر الوحي مييل يف ع�صور
الركود النظري �إىل مذاهب املتكلمني ويت�أثر بر�أي الفال�سفة يف ع�صور النهو�ض.
وقد كان ر�أي املتكلمني يف �أبعد �صوره عن الروحانيات هو الذائع يف
البالد الإ�سالمية يف الع�صور القريبة ال يكادون يتدار�سون غريه ،حتى جاء ال�شيخ
حممد عبده يقرر �أن الوحي عرفان يجده ال�شخ�ص من نف�سه مع اليقني ب�أنه من
قبل اهلل بوا�سطة �أو بغري وا�سطة .والأول ب�صوت يتمثل ل�سمعه �أو بغري �صوت.
ويفرق بينه وبني الإلهام ب�أن الإلهام وجدان ت�ستيقنه النف�س وتن�ساق �إىل ما يطلب
على �شعور منها ،وهو �أ�شبه بوجدان اجلوع والعط�ش واحلزن وال�سرور .ومن النفو�س
الب�شرية ما يكون لها من نقاء اجلوهر ب�أ�صل الفطرة ما ت�ستعد به لأن تت�صل بالأفق
الأعلى وتنتهي من الإن�سانية �إىل الذروة العليا وت�شهد من �أمر اهلل �شهود العيان ما
مل ي�صل غريها �إىل تعقله �أو حت�س�سه بع�صا الدليل والربهان .ووجود بع�ض الأرواح
العالية وظهورها لأهل تلك املرتبة ال�سامية مما ال ا�ستحالة فيه عق ًال .ومتثل ال�صوت
و�أ�شباح لتلك الأرواح يف ح�س من اخت�صه اهلل بتلك املنزلة لي�س بالأمر الغريب.
وهذا هو مذهب الفال�سفة بعينه و�إن طرزت حوا�شيه ب�صور من مذاهب
املتكلمني.

الإ�ســالم

الفصل األول
النظريات املختلفة يف العــالقــــة
بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شرعي
لكلمة «�إ�ســـــالم»

النظريات املختلفة
يف العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شرعي لكلمة «�إ�سالم»

-1الدين الذي جاء به حممد بن عبد اهلل النبي العربي املولود مبكة �سنة 571م
املتوفى باملدينة �سنة 632م معروف با�سم «الإ�سالم» منذ عهده الأول .وقد
ي�سمى ال�سلم (بك�سر ال�سني) وال�سلم (بفتحها) على ما ذكره «ل�سان العرب».
وهذه الأ�سماء الثالثة هي �ألفاظ عربية املادة وال�صيغة ،فلها عند العرب معان
هي حقائق لغوية .وملا ا�ستعملت الن�صو�ص املقد�سة الإ�سالمية هذه الألفاظ
يف الداللة على الدين الإ�سالمي كان ذلك بال�ضرورة ت�صر ًفا يف املعنى اللغوي
الأ�صلي.
وقد جرى عرف العلماء على ت�سمية الألفاظ امل�ستعملة يف معان و�ضعها
لها ال�شرع «بالأ�سماء ال�شرعية» ،كال�صالة ،والزكاة ،واحلج ،وكالإميان والكفر.
ورمبا خ�ص ما يتعلق بالعقائد ،مثل الإميان والكفر ،بالأ�سماء الدينية .ويذكرون يف
كتب �أ�صول الفقه خال ًفا يف الأ�سماء ال�شرعية نف ًيا و�إثبا ًتا يف الوقوع ،على معنى
�أن ما ا�ستعمله ال�شارع من �أ�سماء �أهل اللغة كال�صوم والإميان هل خرج به عن
و�ضعهم �إىل و�ضع م�ستحدث �أو مل يخرج به عن و�ضعهم و�إمنا ا�ستعمله ا�ستعم ً
اال
جماز ًّيا جار ًيا على �أ�ساليبهم؟ قال بالأول القا�ضي �أبو بكر الباقالين (املتوفى �سنة
404هـ 1103-م) وقال بالثاين املعتزلة واخلوارج والفقهاء .وي�ستفاد من البحث
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الذي ف�صله الآمدي بهذا ال�صدد �أن علماء الإ�سالم يعتربون املعاين ال�شرعية
متفرعة عن املعاين اللغوية وثيقة ال�صلة بها(((.
-2وقد عني املف�سرون واملتكلمون واللغويون وغريهم من الباحثني برد املعنى
ال�شرعي للفظ «�إ�سالم» �إىل �أ�صله اللغوي.
وجمع الفخر الرازي (املتوفى �سنة 606هـ1209 /م) يف تف�سريه لقوله
تعاىل :ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [�آل عمران ]19/جملة املذاهب يف
ذلك فقال« :و�أما الإ�سالم ففي معناه يف �أ�صل اللغة ثالثة �أوجه( :الأول) �أنه
عبارة عن الدخول يف ال�سلم �أي يف االنقياد واملتابعة ،قال تعاىل :ﱹ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ...ﱸ [الن�ساء� »]94/أي ملن �صار
منقا ًدا لكم ومتاب ًعا لكم؛ (والثاين) من �أ�سلم �أي دخل يف ال�سلم كقولهم �أ�سنى
و�أقحط ،و�أ�صل ال�سلم ال�سالمة؛ (والثالث) قال ابن الأنباري (املتوفى �سنة 328
هـ938 /م) :امل�سلم معناه املخل�ص هلل عبادته من قولهم �سلم ال�شيء لفالن
خل�ص له ،فالإ�سالم معناه �إخال�ص الدين والعقيدة هلل تعاىل(((».
�-3أما املحدثون فجمهرة امل�ست�شرقني منهم ترى �أن ا�سم «�إ�سالم» يرجع �إىل معنى
من الطاعة واخل�ضوع غري �إرادي �أي الت�سخري لإرادة قاهرة .يقول جولد �صيهر
((( نظر كتاب لإحكام يف أ�صول لأحكام» ل�سيف لدين أبي حل�سن علي لآمدي ملتوفى �سنة 383هـ1186 /م،
جلزء لأول �صفحتي .61 ،48
((( تف�سري لفخر لر زي جلزء لثاين �ص 423ملطبعة خلريية �سنة  1318هـ.
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�« :Goldziherإ�سالم مبعنى خ�ضوع �أي خ�ضوع امل�ؤمن هلل .وهذه الكلمة ،التي
هي �أوفى من كل كلمة غريها يف تعيني املنزلة التي جعلها حممد للم�ؤمن
يف عالقته مبعبوده ،عليها طابع ظاهر من ال�شعور بالتبعية والقدوة ال حتيط بها
حدود ،ويجب على الإن�سان �أن ي�ست�سلم لها متربئًا من كل حول له وقوة(((».
وي�شري �إىل مثل ذلك القول �أرنولد  Arnoldيف الف�صل الذي كتبه عن «�إ�سالم»
يف دائرة املعارف الإ�سالمية  . Encyclopédie de l’islamوال يختلف ما
ذكره بابنجر  Babingerيف الف�صل الذي كتبه عن الإ�سالم يف كتاب «�أديان
العامل»  Religions du Mondeعن كالم جولد �صيهر يف �شيء.
وقد تنبه �سيد �أمري علي �إىل �أن �أمثال ه�ؤالء امل�ست�شرقني اعتربوا معنى
االنقياد الذي ف�سر به لفظ �إ�سالم انقيا ًدا مطلقًا لإرادة ال حدود ل�سلطانها ،وال
ك�سب لأحد معها؛ فجاء يبني يف كتابيه «روح الإ�سالم  »Sprit of Islamو
«الإ�سالم � »Islamأن لي�س يف ا�ستعمال كلمة �إ�سالم لغة �أو �شر ًعا ما يدل على
معنى االنقياد املطلق واخل�ضوع املت�ضمن ملعنى اجلرب كما يفر�ضه عادة �أكرث
الباحثني من علماء الغرب .على �أن �سيد �أمري علي يقرر �أن املعنى ال�شرعي
للإ�سالم هو الكد يف حتري الر�شد والتما�س الفالح بتزكية النف�س ،كما ي�ؤخذ
من الآيات :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﱸ [اجلن]14/؛ ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ  .ﭬ ﭭ ﭮ  .ﭰ ﭱ ﭲ
(1) Le Dogme et la loi de l’islam p.2.
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ﭳ  .ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [ال�شم�س .]10-7/وذلك ي�ستلزم معنى الطاعة
الإرادية ظاه ًرا وباط ًنا .والر�شد هو الهدى والفالح ،وهو الذي يهدي �إليه القر�آن
من ت�صديق خرب اهلل وامتثال �أمره ،كما يقول ابن قيم اجلوزية(((.
وبهذا البيان يت�ضح ما يف كالم �إدوارد �سل  Edward Sellمن التع�سف
يف ت�أويل ر�أي �سيد �أمري علي(((.
يرى �إدوارد �سل �أن اعتبار امل�ؤلفني الأوروبيني �أن لفظ «�إ�سالم» يعرب عن
الإذعان التام لإرادة اهلل يف كل �ش�ؤون العقائد والأحكام تو�سع يف فهم معنى
اللفظ؛ �إذ هو �إمنا يدل على معنى �أخ�ص من الإذعان املطلق ،فهو �إمنا يدل على
الإذعان العملي؛ وي�ست�شهد بقول �سيد �أمري علي �أن الإ�سالم هو حتري الر�شد.
ثم يحاول �إدوارد �سل �أن يجعل جملة ما ورد يف القر�آن من لفظ «�إ�سالم»

وم�شتقاته م�ؤد ًيا معنى االنقياد الظاهر والطاعة باجلوارح ،ويزعم �أن املف�سرين يبدو
�أنهم جممعون على ا�ستعمال اللفظ يف معنى �آيل ويقول� :إن هذا يتفق وعدم
ورود كلمة «�إ�سالم» يف ال�سور الأوىل� ،إذ هي مل ترد �إال ثماين مرات منها �ست يف
ال�سور املدنية واثنتان يف ال�سور املكية الأخرية؛ ويرجع ذلك �إىل �أن �أركان الدين
العملية مل ت�صر جز ًءا منه على وجه قاطع حتى كون حممد دينه يف املدينة.
ويخل�ص من ذلك �إىل �أن لفظ «�إ�سالم» عندما ينظر �إليه من وجهة النظر املحمدية
((( نظر مفتاح د ر ل�سعادة» البن قيم جلوزية ملتوفى �سنة 751هـ ،جلزء لأول� ،صفحات .42 -40
((( نظر مقال إدو رد �سل يف د ئرة ملعارف لدينية و خللقية جزء .7
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يفقد كث ًريا من جماله الروحي الذي جتمع حول فكرة اخل�ضوع التام لإرادة اهلل،
وي�صبح م�ؤي ًدا للمبد�أ اليهودي القائل ب�أن املهم لي�س هو روح ال�شريعة ،بل املهم
هو مراعاة الأداء ال�صوري لواجبات ظاهرة خا�صة.
ودعوى �إدوارد �سل� :أن كالم �سيد �أمري علي يفيد ق�صر الإ�سالم على
خ�ضوع اجلوارح دون خ�ضوع القلب ال ميكن �أن ي�ؤخذ من عبارات «�سيد �أمري
علي» ولي�س يف كتابيه ما ي�ؤيدها .وحماولة «�إدوارد �سل» �أن يجعل جملة ما ورد
يف القر�آن من لفظ «�إ�سالم» وما ا�شتق منه م�ؤد ًيا معنى االنقياد الظاهر والطاعة
باجلوارح فقط حماولة ال تقوم على �أ�سا�س؛ لأن ما ذكر يف القر�آن من لفظ
«�إ�سالم» وما ا�شتق منه مقاب ًال للإميان وخمالفًا له – بحيث يدل الإ�سالم على
العمل الظاهر والإميان على الت�صديق -ال يعدو ثالث �آيات على ما ورد يف كتاب
«حجج القر�آن» (((� ،أو ال يعدو �أرب ًعا كما هو الواقع� ،إذ ترك �صاحب هذا الكتاب
�آية � 5س 66التحرمي (مدنية)� .أما �إجماع املف�سرين على ا�ستعمال لفظ �إ�سالم
يف معنى �آيل فغري �صحيح كما يت�ضح لكل مطلع على التفا�سري املختلفة للقر�آن.
و�سي�أتي ما ي�ؤيد ذلك فيما يلي .وعدم ورود لفظ «�إ�سالم» يف ال�سور الأوىل ال ينتج
ما يريد �أن ي�ستنتجه امل�ؤلف .فقد وردت �صيغة ا�سم الفاعل من �أ�سلم يف � 39آية،
املكيات منها  24واملدنيات  .15وبع�ض هذه املكيات يف �سور غري مت�أخرة كما يف
�آية ﱹﯬ ﯭ ﯮﱸ [القلم ]35/وهي ال�سورة الثانية يف ترتيب نزول
((( لأبي لف�ضل أحمد بن ملظفر لر زي حلنفي ،وقد أمت كتابه هذ �سنة 630هـ1232 /م.
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القر�آن على ما نقله �صاحب الفهر�ست عن نعمان بن ب�شري ،وكما يف �آية ﱹ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [اجلن]14/
التي ورد فيها الفعل �أي�ضً ا.
ولكارا دي فو  Carra de Vauxر�أي يف معنى كلمة «�إ�سالم» و�أ�صلها بينه
على الوجه الآتي:
«كان من تبع �إبراهيم ي�سمى حنيفًا ،ومعناه املائل ،لأنهم مالوا عن عبادة
الأ�صنام التي كانت قد ف�شت يف العامل� ،أو ي�سمى امل�سلم �أي الذي يجدد
وي�صون ال�شيء �ساملًا ،ذلك ب�أنهم جددوا و�صانوا التوحيد اخلال�ص .وتف�سري
«م�سلم»ب�أنه امل�ست�سلم هلل �أو امل�سلم نف�سه هلل �أبعد غو ًرا يف الت�صوف من �أن يكون
املعنى الأ�صلي»((( .وهذا الر�أي غري وجيه من الناحية اللغوية ،ف�إنه لي�س يف مادة
«�إ�سالم» وال �صورتها ما ي�ؤيده على مقت�ضى �أ�صول اللغة وقواعد اال�شتقاق؛ فما
علمنا ب�أن من مدلوالت هذه املادة التجديد �أو ال�صون ،وال ر�أينا �أن �صيغة �أفعل
تفيد �أحد هذين املعنيني.

((( كار دي فو؛ مفكرو لإ�سالم؛ جلزء لثالث �ص.55

الفصل الثاني
الر�أي الراجــح
يف العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شرعي
لكلمة «�إ�ســـــالم»

الر�أي الراجح
يف العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�شرعي لكلمة «�إ�سالم»

-1من ت�أمل فيما ذكره اللغويون من معاين مادة «�سلم» على اختالف �ألفاظها
و�صيغها متحر ًيا البحث عما ي�صلح �أن يكون �أ�ص ًال يتفرع عنه �سائر املعاين،
وجد يف كتب اللغة املعتربة (مثل كتاب اال�شتقاق البن دريد ،وال�صحاح
للجوهري ،واملفردات يف غريب القر�آن ،ول�سان العرب البن منظور ،وامل�صباح
املنري للفيومي) �أن ال�سالم بك�سر ال�سني وال�سلم بك�سر الالم ،احلجارة ال�صلبة،
�سميت بذلك ل�سالمتها من الرخاوة والواحدة َ�س ِلمة؛ وا�ستلم فالن احلجر
الأ�سود هو افتعل من ال�سلمة؛ و�أن ال�سلم بفتحتني �شجر عظيم له �شوك ورقه
القرظ يدبغ به واحده �سلمة بفتحتني �أي�ضً ا ،ك�أمنا �سمي بذلك العتقادهم
�أنه �سليم من الآفات ،ويقال منه �سلمت اجللد بفتح الالم �أ�سلمه بك�سرها
�إذا دبغته بال�سلم .ولعل هذه املعاين هي التي ينبغي �أن تكون هي الأ�صل
الأول ملادة �سلم ،وعنها تفرعت جميع اال�ستعماالت الأخرى .ذلك ب�أن هذه
املعاين هي �أمور مادية حم�سو�سة قريبة �إىل حياة البداوة ،فهي �أجدر �أن تكون
�أ�ص ًال لو�ضع املعاين املجردة .وقد ولد العرب من هذه املعاين معاين �أخرى
و�ضعية حقيقية قائمة على معنى اخللو�ص الذي هو ملحوظ يف املعاين الأوىل.
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وهذه املعاين احلقيقية املولدة هي )1( :معنى اخللو�ص من ال�شوائب
الظاهرة �أو الباطنة ،ويف معاجم اللغة �أن ال�سلم بفتح ف�سكون وال�سالم وال�سالمة
تكون مبعنى اخللو�ص والتعري من الآفات الظاهرة �أو الباطنة؛ ( )2معنى ال�صلح
والأمان ،ويقول اللغويون� :إن ال�سلم وال�سلم بك�سر ال�سني وفتحها لغتان يف
ال�صلح يذكران وي�ؤنثان كال�سالم؛ ( )3معنى الطاعة والإذعان ،فال�سلم بفتحتني
على ما يف كتب اللغة وال�سلم بفتح ف�سكون وال�سلم بك�سر ف�سكون اال�ست�سالم
والإذعان والطاعة.
ويرد اللغويون «ال�سالم» الذي هو ا�سم من �أ�سماء اهلل وال�سالم مبعنى
ال�س َلم
التحية والدعاء �إىل معنى اخللو�ص وال�سالمة من املكاره والآفات .ورد ّ
ال�س َلف((( �إىل هذا املعنى غري ع�سري.
مبعنى ّ
وفعل �أ�سلم ي�ستعمل يف اللغة على وجهني� :أحدهما �أن ي�ستعمل الز ًما؛
والآخر �أن ي�ستعمل متعد ًّيا.
والالزم يكون مبعنى الدخول يف ال�سلم مبعنى ال�صلح �أو الطاعة .وقد ذكر
علماء ال�صرف �أن �صيغة �أفعل الالزم ت�أتي مبعنى الدخول يف �شيء ك�أ�صبح مبعنى
دخل يف ال�صباح و�أقحط دخل يف القحط و�أعرق دخل يف العراق.
و�أما املتعدي ف�صيغة �أفعل فيه ترد للتعدية وهي ت�صيري الفاعل قبل
((( أي لقر�ض ،ويق�صره لفقهاء على نوع خا�ص من لقر�ض ،فهو عند أبي حنيفة مث ًال بيع آجل بعاجل إذ كانا
خمتلفي لنوع ،كبيع غلة آجلة بنقود عاجلة.
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دخول الهمزة مفعو ًال ،ف�أ�سلم ال�شيء لفالن منقول بالهمزة عن �سلم ال�شيء
لفالن خل�ص له من غري منازع ،ك�س ّلمه له ت�سلي ًما املنقول بالت�ضعيف ،وحقيقة
معناه �أخل�صه له وجعله له �ساملًا.
ولفظ «�إ�سالم» م�صدر �أ�سلم الز ًما كان �أم متعد ًّيا فهو �صالح الداللة على
كل ما يدل عليه الفعل من املعاين ال�سالفة.
هذه هي جملة املعاين اللغوية ملادة «�سلم» وما تفرع عنها .وقد ورد يف
القر�آن ا�ستعمال كثري من �صيغ هذه املادة يف معانيها اللغوية.
فورد معـنى اخللو�ص والبــــراءة من ال�شــــوائب الظاهرة والباطنة يف قوله:
ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﱸ [البقرة ]71/ويف قوله :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [ال�شعراء.]89 /
وورد يف غري هاتني الآيتني � ً
أي�ضا .وجاء معنى ال�صلح يف مثل قوله تعاىل :ﱹ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ[حممد ]35/وقوله:
ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [الأنفال.]61/
وا�ستعمل القر�آن بع�ض �صيغ هذه املادة يف معنى االنقياد واخل�ضوع كما
يف قوله:ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱸ [ال�صافات.]26/
 -2على �أن القر�آن ا�ستعمل لفظ «�إ�سالم» وفعله والو�صف منه يف معنى �شرعي
خا�ص .وقد اختلفوا يف هذا املعنى ال�شرعي على مذاهب ثالثة:
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�أ -قال قائلون �إن الإ�سالم هو الإميان ،ومعنى الإميان باتفاق �أهل العلم من اللغويني
وغريهم الت�صديق كما يف ل�سان العرب .وذهب هذا املذهب الفخر الرازي يف
تف�سريه لآية ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ م�ستد ًال عليه.
ب -وقال �آخرون �إن لفظ «�إ�سالم» يطلق يف ل�سان ال�شرع على معنيني�( :أحدهما)
الإميان؛ (والثاين) معنى �أعم من الإميان ،وهو االنقياد بالقلب �أو بالظاهر .وقد نقل
هذا املذهب النووي يف �شرحه على �صحيح م�سلم عن اخلطابي.
ومن القائلني ب�أن لفظ «�إ�سالم» يطلق يف ل�سان ال�شرع على معنيني من
يف�سر هذين املعنيني مبا ف�سرهما به الراغب الأ�صفهاين؛ فيذهب �إىل �أن �أحد
املعنيني هو الإميان ،ويف�سر الإميان باالعرتاف بالل�سان ،و�أن الثاين فوق الإميان،
وهو �أن يكون مع االعرتاف بالل�سان اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل وا�ست�سالم هلل يف
جميع ما ق�ضى وقدر.
ج -وقال قائلون� :إن الإ�سالم يطلق �شر ًعا على ثالثة معان ،وعلى هذا جرى
الغزايل يف الإحياء .وهذه املعاين الثالثة هي:
�أو ًال� -إطالق الإ�سالم مبعنى اال�ست�سالم ظاه ًرا بالل�سان واجلوارح ،مع �إطالق
الإميان على الت�صديق بالقلب فقط ،وبذلك يكون الإميان والإ�سالم خمتلفني.
ثان ًيا� -أن يكون الإ�سالم عبارة عن الت�سليم بالقلب والقول والعمل جمي ًعا ،ويكون
الإميان عبارة عن الت�صديق بالقلب ،فالإميان �أخ�ص من الإ�سالم.
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ثالثًا� -أن يجعل الإ�سالم عبارة عن الت�سليم بالقلب والظاهر جمي ًعا ،وكذا الإميان،
وعلى هذا فالإ�سالم والإميان مرتادفان.
-3و�أثر الفرق الإ�سالمية ظاهر قوي يف هذا اخلالف املرتبط مب�س�ألة احتدم فيها
النزاع بني الفرق وهي م�س�ألة الكفر بارتكاب الكبرية.
فالأ�شعرية ال يكفرون �أح ًدا من �أهل القبلة بذنب يرتكبه ما مل يرتكبه
م�ستح ًال له غري معتقد حترميه ،خال ًفا للخوارج القائلني ب�أن مرتكب الكبائر يكفر
ويزول عنه الإميان ،وخال ًفا للقدرية واملعتزلة القائلني ب�أنه يخرج من الإميان وال
يدخل يف الكفر ،فيكون بني الكفر والإميان(((.
بل �إن ال ِفرق جعلت م�س�ألة املعنى ال�شرعي للإ�سالم والإميان من �أ�س�س
نزاعها �صراحة .فالأ�شعري يقول يف الإبانة« :ونقول �إن الإ�سالم �أو�سع من الإميان
ولي�س كل �إ�سالم �إميانًا»((( .ويقول الطرب�سي ال�شيعي يف تف�سريه جممع البيان:
«والإ�سالم والإميان مبعنى واحد عندنا وعند املعتزلة» (((.
فاخلالف على هذه امل�س�ألة �إمنا هو يف احلقيقة من متحالت الفرق والتما�سها
دقائق البحث اندفا ًعا وراء جموح النظر؛ فهو م�صطنع ا�صطنا ًعا.
((( نظر لإبانة» للأ�شعري �ص 10و�شرح لفقه لأكرب لأبي من�صور ملاتريدي ملتوفى �سنة 333هـ �صفحات  4-2طبع
لهند.
((( لإبانة» �ص.10
((( جممع لبيان ،جزء أول� ،ص 175طبعة فار�س �سنة  1304هـ
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-4ولكنهم يريدون �أن يلتم�سوا �سب ًبا لهذا اخلالف يف القر�آن نف�سه .وعندهم �أن
من�ش�أه �أن علماء الإ�سالم وجدوا يف �آيات القر�آن ما ذكر فيه الإ�سالم مقاب ًال
للإميان على وجه ي�شعر بالتغاير بينهما :ﱹ ﮍ ﮎ ﮏﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [احلجرات]14/؛

ﱹﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﱸ [التحرمي]5/؛ ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ...ﱸ [الأحزاب]35/؛
ﮯ ﮰ ﮱﱸ [الزخرف .]69/كما وجدوا يف �آيات ما يدل
على �أن الإ�سالم والإميان واحد:
ﱹﮭ ﮮ

ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [يون�س]84/؛
ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  .ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﱸ [الذاريات]36-35/؛ ﱹﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [احلجرات.]17/
وقد �أرادوا التحلل من هذا الإ�شكال ب�أن جعلوا للإ�سالم يف ل�سان ال�شرع
معاين خمتلفة.
على �أن الأمر ال يدعو �إىل ذلك ف�إن القر�آن ا�ستعمل من مادة «�سلم»
�صيغًا كثرية يف معانيها اللغوية كما ا�ستعملها العرب .ولكنه ا�ستحدث للفظ
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«�إ�سالم» وما ا�شتق منه معنى واح ًدا �شرع ًّيا ا�ستعمله يف �آيات غري قليلة .وهذا
املعنى هو :التوحيد و�إخال�ص النف�س هلل وحده ال يكون فيها لغريه �شريك يعبد
وي�سمى �إل ًها .وهو معنى مولد من املعنى اللغوي الذي هو اخللو�ص وال�سالمة.
قال ابن دريد يف كتاب اال�شتقاق« :وا�شتقاق امل�سلم من قولهم �أ�سلمت هلل �أي
�سلم له �ضمريي»(((.
�أما �سائر ا�ستعماالت القر�آن لهذه املادة فا�ستعماالت لغوية جارية على
الأو�ضاع واال�ستعماالت العربية احلقيقية .وقد ذكر ما يفيد ذلك الزخم�شري يف
الك�شاف عند تف�سري �آية ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [�آل عمران.]19/
-5والأدلة على �أن املعنى ال�شرعي للإ�سالم هو التوحيد و�إخال�ص ال�ضمري هلل
تظهر يف عدة مواطن:
(�أحدها) �أن القر�آن يقرر �أن الدين واحد على ل�سان جميع الأنبياء وهو
الإميان مبا يجب الإميان به ،و�إمنا تختلف ال�شرائع �أي الأحكام العملية :ﱹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ((( [ال�شورى]13/؛
ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
((( كتاب ال�شتقاق البن دريد ،جلزء لأول� ،ص.22
((( وير جع يف ذلك تفا�سري لطربي و لك�شاف و لر زي و لبي�ضاوي.
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ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﱸ((( [املائدة.]48/
ودين اهلل الواحد الذي ال يدخله الن�سخ وال يختلف باختالف الأنبياء
هو يف عرف القر�آن امل�سمى �إ�سال ًما :ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﱸ((([�آل عمران]20-19/؛
ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ

[املائدة . ]3/وهذه الآية الأخرية نزلت يوم عرفة يف حجة الوداع .قالوا ومل
يع�ش النبي بعدها �إال  81ليلة؛ وهي تدل على �أن الدين الذي هو الإ�سالم هو
التن�صي�ص على قواعد العقائد والتوقيف على �أ�صول ال�شرائع التي كملت يف
القر�آن� .أما الأحكام العملية فهي تختلف باختالف الأنبياء والأمم ،وقد تتغري
((( ير جع تف�سري لك�شاف للزخم�شري.
((( وير جع يف ذلك تف�سري لطربي وير جع كذلك كتاب مفتاح د ر ل�سعادة لطبعة لأوىل مب�صر جـ� 2ص127 ،126
وكتاب حجة هلل لبالغة جـ� 1ص.69 ،68
((( ير جع تف�سري لك�شاف للزخم�شري.
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بتغري املظان ،ومل يجمعها القر�آن �إال �إجم ً
اال بتبيينه الأ�صول التي ت�ستمد منها
تلك الأحكام ،ومل تكن كملت عند نزول الآية(((.
وقد ثبت مبا ذكرناه �أن الدين يف عرف القر�آن هو الإميان بالأ�صول الدينية
التي هي حقائق خالدة ال يدخلها الن�سخ وال تختلف فيها الأنبياء .و�أن الإ�سالم
هو هذا الدين �إذ ال دين غريه عند اهلل.
(ثانيها) �أن �صيغة «�إ�سالم» وردت يف القر�آن م�ضافة وغري م�ضافة يف ثمان
�آيات :منها �ست �آيات مدنية؛ و�آيتان مكيتان.
فهما:ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ف�أما املكيتان
ﭘﱸ [الأنعام]125/؛ ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﱸ[الزمر .]22/والآيتان �صريحتان يف �أن الإ�سالم فيهما هو الإميان اخلال�ص
الذي مو�ضعه ال�صدر �أي القلب.
و�أما الآيات املدنية فهي:
ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂﱸ [ال�صف .]7/وتف�سري الإ�سالم يف هذه الآية بالإميان تدل عليه
الآيات الالحقة داللة ظاهرة .ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱸ [التوبة ]74/والإ�سالم يف هذه الآية مذكور
((( ير جع تف�سري لبي�ضاوي لهذه لآية و ملو فقات لل�شاطبي جـ� 3ص 62وجـ� 4صفحتي .117 ،116
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يف مقابلة الكفر .وقد قوبل الإ�سالم وما ي�شتق منه يف القر�آن بالكفر كما يف
هذه الآية وكما يف �آية ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [�آل عمران  ]80/و�آية ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﱸ [احلجر .]2/وقوبل الإ�سالم بال�شرك يف �آيات عدة منها :ﱹ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ [�آل
عمران]67/؛ و�آية ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ[الأنعام .]14/
�أما باقي الآيات املدنية فهي؛

ﱹﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [احلجرات،]17/
وهي من الآيات التي ذكرها كتاب «حجج القر�آن» يف حجج القائلني ب�أن الإميان
والإ�سالم واحد؛ و�آية ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [�آل عمران]19/؛
و�آية ﱹ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﱸ [�آل عمران]85/؛ و�آية ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [املائدة.]3/
وقد بني الزخم�شري وغريه من املف�سرين يف تف�سري هذه الآيات �أن
الإ�سالم فيها هو التوحيد و�إ�سالم الوجه هلل .وذلك يقت�ضي �أن لفظ «�إ�سالم» مل
يرد يف القر�آن �إال م�ستعم ًال يف معناه ال�شرعي مراد ًفا للإميان.
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(ثالثها) �أن القر�آن �سمى �أتباع دين حممد ﱹﭒ ﭓﱸ يف �آيات

منها:

ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
ﭨﱸ

[البقرة]62/؛

و�آية ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﱸ [املائدة ]69/؛

و�آية ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮﭯ

منها:

ﭰ ﭱ ﱸ [احلج .]17/و�سماهم كذلك امل�سلمني يف �آيات

ﱹ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ...ﱸ [احلج]78/؛ و�آية
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [�آل عمران .]102/ويف ذلك �إ�شعار ب�أن معنى الإميان
والإ�سالم متفق غري خمتلف.
ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

-6و�إذا كان الإ�سالم يف عرف القر�آن هو القواعد الأ�صولية التي يجب الإميان
بها والتي جمعها القر�آن كاملة بحيث يعرف الإ�سالم ب�أنه هو ما �أوحاه اهلل �إىل
نبيه حممد يف القر�آن ،و�أمره بتبيينه للنا�س كما ت�شري �إليه �آية ﱹ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱸ [النحل]44/؛ فقد تطور ا�ستعمال
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لفظ الإ�سالم �إىل ما ي�شمل الأ�صول االعتقادية� ،أو الفروع العملية ،وتطور
ا�ستعمال لفظ (الدين) كذلك ف�أ�صبح تعريف الدين عند امل�سلمني هو:
و�ضع �إلهي �سائق لذوي العقول باختيارهم �إياه �إىل ال�صالح يف احلال والفالح
يف امل�آل .وهذا ي�شمل العقائد والأعمال ((( .ومع هذا التطور فقد بقيت بني
امل�سلمني �آثار العرف ال�شرعي �إىل اليوم .فهم يق�سمون الدين �إىل فروع و�أ�صول
باعتباره منق�س ًما �إىل معرفة هي الأ�صل وطاعة هي الفرع .ويقولون �إن العقائد
يقينية فالبد �أن تكون ثابتة بطريق ديني يقيني قطعي وهو القر�آن وحده
�إذ هو املقطوع به وحده يف اجلملة والتف�صيل� ،أما الأحكام العملية فيكفي
فيها الظن((( .ويقولون �إن الن�سخ ال يكون يف م�سائل علم الكالم و�إمنا يكون
يف م�سائل الفقه.

((( نظر ك�شاف �صطالحات لفنون للتهانوي.
((( نظر �شرح ملو قف جزء أول �ص ،38و ملو فقات جزء � 4ص.3

معد الدرا�سة التقدميية يف �سطور
ع�صمت ح�سني �سيد ن�صار

� .أ�ستاذ الفل�سفة ووكيل كلية الآداب ل�شئون التعليم والطالب جامعة بني �سويف مب�صر.
.ح�صل على لي�سان�س الآداب من جامعة القاهرة عام  ،1982وماج�ستري يف الفل�سفة
الإ�سالمية املعا�صرة بجامعة �أ�سيوط فرع �سوهاج عام  ،1991ودكتوراه يف الفل�سفة
الإ�سالمية والفكر العربي احلديث جامعة الزقازيق فرع بنها عام .1995
من �أهم �أعمالة املن�شورة

 .الأبعاد التنويرية للفل�سفة الر�شدية يف الفكر العربي احلديث.
 .اجتاهات فل�سفية معا�صرة يف بنية الثقافة الإ�سالمية.
� .أحمد فار�س ال�شدياق قراءة يف �صفائح املقاومة.
 .ثقافتنا العربية بني الإميان والإحلاد.
 .حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية يف فكر ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي.
 .ال�صراع الثقايف واحلوار احل�ضاري يف فل�سفة حممد �إقبال.
 .فل�سفة الالهوت امل�سيحي يف الع�صر املدر�سي املبكر.
� .أوهام الفهم.

اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
)1436 - 1435هـ2015 - 2014 /م(
�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر -رئي�س اللجنة.
�إبراهيم البيومي غامن (املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية) ،م�صر.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
ر�ضوان ال�سيد (اجلامعة اللبنانية ،بريوت) ،لبنان.
زاهر عبد الرحمن عثمان (مركز املعلم حممد بن الدن للعلم والتعليم) ،اململكة العربية ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،اململكة العربية ال�سعودية.
�سعيد بن�سعيد العلوي (جامعة الرباط) ،املغرب.
�صالح الدين اجلوهري (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر� -أمني اللجنة.
ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الدامي ن�صري (م�ست�شار �شيخ الأزهر) ،م�صر.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية)ُ ،عمان.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
جمدي عا�شور (دار الإفتاء) ،م�صر.
حممد زاهد جول (كاتب وباحث) ،تركيا.
حممد عمارة (هيئة كبار العلماء ،الأزهر ال�شريف) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية) ،الأردن.
م�صباح اهلل عبد الباقي (جامعة كابول)� ،أفغان�ستان.
منى �أحمد �أبو زيد (جامعة حلوان ،القاهرة) ،م�صر.
نور الدين اخلادمي (جامعة الزيتونة) ،تون�س.
نوزاد �صوا�ش (م�ؤ�س�سة البحوث الأكادميية والإنرتنت� ،إ�سطنبول) ،تركيا.
وان �صربي وان يو�سف (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالملبور) ،ماليزيا.

�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة
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العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف لطاهر حلد د.
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد لعزيز جاوي�ش.
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل لفا�سي.
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف لطاهر بن عا�شور.
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد لرحمن لكو كبي.
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ل�صدر.
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد لر زق.
لتون�سي.
�أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك ،ت�أليف خري لدين
ّ
ل�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد ملتعال
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني جل�سر.
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد لغز ّيل.
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف أحمد فار�س ل�شدياق.
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة لطهطاوي.
نبي.
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
لطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
ّ
جوهري.
طنطاوي
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق لعظم.
حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني لنائيني ،تعريب عبد ملح�سن آل جنف ،حتقيق عبد لكرمي آل جنف.
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا ملخزومي.
ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين لدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى لغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س لدين.
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف لأمري �شكيب أر�سالن.
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س لدين �سامي فر �شري ،ترجمة حممد م لأرنا�ؤوط.
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ل�صبور �شاهني.
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طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور لدين عبد هلل بن حميد ل�ساملي.
�أدب الطلب ومنتهى الأرب ،ت�أليف حممد بن علي ل�شوكاين.
الإ�سالم يف نيجرييا وال�شيخ عثمان بن فوديو الفالين ،ت�أليف آدم عبد هلل لإلوري.
�أم القرى ،ت�أليف ل�سيد لفر تي (عبد لرحمن لكو كبي).
جتديد الفقه ون�صو�ص �أخرى ،ت�أليف حممد بن حل�سن َحل ْجوي.
احل�ضارة الإ�سالمية ،ت�أليف أحمد زكي.
الر�سالة اخلالدة ،ت�أليف عبد لرحمن عز م.
م�س�ألة اخلالفة وجزيرة العرب ،ت�أليف أبي لكالم آز د ،ترجمة م�صباح هلل عبد لباقي.
النب�أ العظيم  ..نظرات جديدة يف القر�آن ،ت�أليف حممد عبد هلل در ز.
احلركة الإ�سالمية  ..هموم وق�ضايا ،ت�أليف ل�سيد حممد ح�سني ف�ضل هلل.
الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش البو�سنوي ،ت�أليف حممد خاجنيت�ش ،ترجمة عبد لرحيم ياقدي.
الدين والوحي والإ�سالم ،ت�أليف م�صطفى عبد لر زق.
الن�سائيات ،ت�أليف ملك حفني نا�صف (باحثة لبادية).
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الأول) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.
يف الفل�سفة الإ�سالمية  ..منهج وتطبيقه (الكتاب الثاين) ،ت�أليف إبر هيم مدكور.

