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ليست هي من صنف اإلبداع الشعري  تنويه: طبيعة هذا العمل كما غايته تحقيقية،

تحتم إيراد  اه على الحقائق والميزان، ومن ثمواألدبي؛ فنحن في فضاء منطقي صرف مبن

  ما استوجب من هذه الحقائق كمعطيات مقررة في بحوث وأعمال سابقة.

    

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

4 
 

 

 المحتوى

 الصفحة

11                                                                                        مقدمة   

ا األو المفاهيم في ّيةَمنهج قَضايا :الباب األول  ََ 25                                  بع  

الفصل األول: من "الوطنية في شعر شوقي" إلى "االتجاهات الوطنية في األدب            

اداأل تغّيرال المعاصر"              عا 26                                           يْبع  

 الفصل الثاني: ُْبعع د ما 'فوق- الوطنية' لقضية جمال الدين األفغاني                  32

 الفصل الثالث: عضل في المنظار: الواقع ْبين المضمون والقراءة                      

42                               ة األحكاموثوق العدالة ال يوجب صح                   

 الفصل الراْبع: العامل النفسي ْبين اإلخْبار والقراءة

48                                  ي عند محمد حسينمفاهيماإلشكال ال                

 الفصل الخامس: مفهوم "التغريب" السلْبية والخطورة                                58

قولتقويم الرجال= تقويم ا ،َمنهجتطبيق ال: الباب الثاني َُ 68             االستخالفية ل  

ادرة القصوى ومعايير األحكام                                   الفصل األول: الُمصا

قولاالستخالفي لالميزان                  69                                        جمعيَّةال لع   

 الفصل الثاني: العقل الفقهي أو الرْبانية                                             



   المسلمون والتاريخ

5 
 

79                                         خطر وضالل مقولة 'عصمة اإلجماع'              

  الموازنة من جهة الَقي ة والتمكين:الباب الثالث

85                                               الفارابي والغزالي                   

 الفصل األول: ِمعيار العقيدة                                                      89

90                                        علم الكالم حّل عقالقانون التفصيل و -1  

96                                                  الُخلق العلمي وتزكية النفس -2  

99                                               اْبن الوزير ومحارة علم الكالم  -3  

106                                                الغزالي وسلم الحكمة )العقل( -4  

 الفصل الثاني: ِمعيار القّوة والتمكين                                              110

111                           ق ْبين العقل الفقهي والعقل الّصناعيرّ ال فقه لمن فا  -1  

116                   المعّريال تنحصر في قضيتي المتنْبي و واألسمارُ  األْباطيلُ  -2  

المفعولية والفاعلية أو التسويغ والمقاومة في الفكر السياسي -3   

119                                   الترويج ْبين اْبن خلدون والفاراْبي: سرّ           

127                                               المنهاج اإلسالمي وسنن التاريخالباب الرابع:   

 الفصل األول: حلف القومية: من التحر  ف إلى االنتكاس                                     128

ةالقومية العربية وتوهين  -1 129                                               األمة اإلسالمية قو   

150                                                سالح مزدوج وكمين الجامعة العربية -2  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

6 
 

  الفصل الثاني: الدين والعلمانية، وحدة العلم والدين والفلسفة                            158

159ره للدين                     بين خيبة التجربة العلمانية وإشكال تصو   العقل العربي -1  

الحديث ية للعقل العرْبي اإلسالميالّصليْبأستاذية المسيحية  -2  

ضو        165!                                                  العلوم اإلنسانية حوع  

قولضرورة الحوار: الوعي بحصول التبديل وباستنباتية ا -3 لع   

ضيَّةو         170                                                                  اهيممفال حو   

173                      مفهوم العلمانية وتحتم إعادة بناءوحدة الدين والعلم والفلسفة  -4   

  الفصل الثالث: التاريخ يكتب ويتكلم                                                      181

 201                               «المثقف المستعَمر»الوعي التاريخي وتشكل : الرابع الفصل

ةالوظيفة الشهودية مرتكز ال -1  202                                          الوجودية للعرب قو 

ض االستعماري -2  208                                                مفهوم العلم في الحو 

 العلماني الغربي والوعي الوجودي حْوضال -3

 214                                                       استبدال وحي األرض بوحي السماء      

 الفصل الخامس: رائز د. فرج فودة وأكذوْبة االستقالل                            221

جل العلماني، الدولة الدينية والدولة المدنية                         235   الفصل السادس: الد 

 الفصل السابع: األصل الديني للثقافة والدوستورانية الغربية                            244



   المسلمون والتاريخ

7 
 

الفصل الثامن: مفارقة العلمانية والديمقراطية، الدولة اإلسالمية والحزب اإلسالمي  259 

 260تناقض جمال البنا في الجمع بين الشريعة وتحييد اإليمان                            -1

د. إياد القنيبي وحزب العدالة والتنمية التركي -2  

270                                             مرء ما ليس له به علم           وقفو ال       

315                                       الباب الخامس: العالمية ووبال العقل الالتاريخي  

ة التاريخ  الفصل األول: "العالمية" و"علمية" قو 

حيح -المفهوم القوي               316                                     لالستخالف  -الص   

317                                                  العالمية سنة نظماتية قاهرة -1  

323                             !؟د وليس الفارابي وابن سينالماذا ابن خلدون وابن رش -2  

331ومصدر الهزيمة                       العلماء العقل الجمعي لألمة هم المسؤولون  -3  

354                                                     أباطيل وأسمار .. وأغالل        -4  

عيارعقل الغزالي و -5 عيارالبناء بالعلم أو  م  365               االستخالف القوي لألمة م   

 الفصل الثاني: دولة االستخالف والمفهوم الحق للعمل الصالح                         368

الح        بطالن ثنائية )الدولة الدينية، الدولة المدنية( والمفهوم الحق للعمل  -1 369الص   

االستْبداد واالجتماع األناني حاجزا الطور التاريخي المؤسساتي -2  

  376                                           قّوة           المصدر الوحيد لل       

بمصر قبل األفغاني بمائة عام ماسونيةال: ادسسالباب ال  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

8 
 

384                                                   ماسونيةاستكناه ال                       

 الفصل األول: الماسونية والعمل واالستخالف                                           385

386                                                ماسونيةداللة الكوس والبركار عند ال -1  

402                موطئ قدم الدعاء -حقيقة االستخالف –العبادة والبناء  الدعاء هو -2  

ل: لُعقولحرب ا -3 جا 401                                             والتضليل  الد   

: التمويه والحقيقةيماسونال الّرمز -4  

404                                الوردي والماسونية      الّصليبوتداخل منظمة     

ة -5  في عقل عود الغرب التاريخيفلورنسا لصُ  ِمناص   

422                                       الفاراْبيلمحمد  سعادة الدارين               

 الفصل الثاني: ِمعيارية الرياضيات وحقيقة االستخالف                            426

ي في تسخير قوى االستخالف -1 رِّ الغرب يأخذ المفتاح والرقم السِّ  

427                                                   في األرض من المسلمين        

439                                                                 االستخالف  -2  

اد الدكتور رشدي راشد وفريق عمله                           446  الفصل الثالث: جها

447                        مرة يوم حنينأصحاب السّ  راشد ونداءُ  يشدالدكتور ر -1  

دجاجلة على العقل الصناعي )الكوس والْبركار( -2  

454                                          الثقافةو اللغة كما دجاجلة على            



   المسلمون والتاريخ

9 
 

460                        االستكشافية لمحمود شاكر ورشدي راشد  قّوةأصل ال -3  

466                                       اآلن واإلنسان نتاج التاريخ: السابعالباب   

 الفصل األول: دليل الهيمنة الكونية للِمعيارية الرياضية                            467

 الفصل الثاني: اكتساح زنجي رهيب! مناورة تاريخية أم هي سكين صليْبية؟       470

 الفصل الثالث: التنّزل الخلقي لإلنسان أو القضاء والقدر                           478

 الفصل الراْبع: تأصيل علم النفس ومحدودي ة فلسفة اإلنسان  

والمال تعّددال                    491                                         ي للطفلعا  

 الفصل الخامس: قراءة نقدية لتوطئة الشيخ أْبي عْبد الرحمان

500                             ل"مصادر األحكام عند اْبن حزم"                      

 الفصل السادس: الحسم في سؤال أصل اللغة                                      529

 الفصل الساْبع: فطرة مخارج الحروف وعلمية عالقة الصوت ْبالمعنى            534

 الفصل الثامن: "التذّوق" عند محمود شاكر وآلية التحليل والتركيب                 541

 الفصل التاسع: علم تأويل األحالم وآلية التحليل والتركيب

545                                الّضميروخطأ اْبن حزم في مسألة                   

 الفصل العاشر: قضية المتنْبي وآلية التحليل والتركيب                             553

 الفصل الحادي عشر: "التذّوق" في مرجع المعجمية وِمعيار العلمية                557

 الفصل الثاني عشر: المقاْبر واألكواخ الكئيْبة                                     561



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

10 
 

570                      مشاكلة السالح أو :  هاء األفغاني والماسونيةالباب الثامن  

 الفصل األول: األفغاني في بيت أبيه براء 

571                                               من تدهور مصر وهوان األمة               

 الفصل الثاني: العين التاريخية لصقر أفغانستان                                         580

 الفصل الثالث: الّدهاء السياسي حكمة وليس خيانة

602                                 سالحا في المواجهة ماسونيةاألفغاني لل ُمصادرة   

 611                     المَيار البَ ي في قضية جمال ال ين األفغاني :الباب التاسع

 الفصل األول: المعيار الْبُ عدي دليل السرقة الّصليْبية للعمل العرْبي الرياضي       612

 الفصل الثاني: المعيار الب  عدي والحكم بالحق في قضية جمال الدين األفغاني            627

 استنباط:                                                                                             648

 المصادر والمراجع                                                               661

  

  



   المسلمون والتاريخ

11 
 

 

 مقدمة

في  مكرما علىفه بالحجا خليفة الحمد هلل الذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم وشر      

لعالمين، العربي األمين المرسل رحمة ل والصالة والسالم على رسول هللا النبي ،يناألرض

 أما بعد...

ة من د  دَّ ه  م   اليوم ما عادت نها؛ إ1حصوننا مهددة من داخلها بأن كنا نقول يومذات    

َ   أمسى وَّ د  الع  ، ففحسب   هاداخل ي منهم ل  و  ، ي  أهلها في رقاب   ها والمتحكم  د  ها وسي  هو مالك 

الرفع و بيده مقاليد األمور؛ ..م  ر  ح  حل لهم من شريعتهم وي  وي   ،من يشاء عزل  وي   من يشاء

أن  جديرة من غير مقاومة حدوثيةسيرورة  في صيغة المضارع إفادتهعند فقهاء اللغة 

، يقع وما يحكىلما  البيان صورة طباقا !سبحانه وتعالى –وكذلك جعل ربك  .تذكر

 واللسان العربي لسان القرآن المجيد على اختالف األلسن له ميزة التناسق مع بعد الزمن،

عليه خطأ ما استقر عليه قومنا في تقعيد النحو العربي، وألزمنا  2مشكاتها علىمن قبل نا بيَّ 

أما اإلبانة فهي كما قال محطم قداسة المذهبية ابن التقويم وحددنا صحيح أنساق اإلعراب. 

ال ميز فيها بين لغات البشر.  - !رحمه هللا -حزم   

تعليم  فة وبرامج  بمن فيها لغة وثقا ، هي اليوم  التي كانت باألمس حصونا   الحصون     

ومن يقل منهم إني مسلم فذلك  ا...وض  فر  عن الدين م   نمطا علمانيا فسوقا   ، أمستودساتير  

في النظام العالمي  ، الدين الذي ال تقبله األمم المتحدةاإلسالم شريعتها يدعو لدولة 3يداعش

.الجديد وتقبل ما سواه أن يكون دينا  

                                                           
هذا عنوان لكتاب للدكتور م حمد محمد حسين رحمه هللا 
1
  

في كتابنا "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" 
2
  
   لشيطنة كل ما له صفة اإلسالمي انتماء وسياسة، وما خرقت داعشنسبة 'داعش' اختزال: 'دولة اإلسالم في العراق والشام'.  

3
 

التي أسكرتها  من اليد المصرية العربية البوعزيزية المجيدة، سقوط مشعل الثورةللتنكيل باألمة وبالحرائر واألحرار من الثوار، إال من بعد  

في  فشل االنقالب على الحكومة المسلمة درس، ارن درسا جليا يمأل آفاق االعتبكا لقدومن بعد االنقالب. و صفارة "شعب مصر العظيم"

من بعد هللا هي  سالمتهردوغان، مثل القائد الذي يشعر ويدرك مسؤولية من وراءه، وأن أ، حكومة الرجل القائد المغوار رجب الدين تركيا
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 ،بإحسان لمن سبق باإليمان عن دينه الحق اتباعاإن الشطر المقاوم  !بل انظر ،ال   

 في البالد التيفي هذه الجهة، ذب ح وقتل تقتيال، ومن استبقوه  العراقوالشام و كأفغانستان

تأنيث البالد والمجتمع ، تسمى بالغرب اإلسالمي، يسومونه سوء العذاب من الذل عيانا

األنثوية في األجور وكثافة الحركة  اد درجة العلمانية من حيث النسبةفائقا معت تأنيثا

 للمرأةهو ي العمل والخروج من البيت كأنما األصل ف -النسائية المرورية )بالسيارة(

.-وليس للرجل  

لكة لغيرهم احّد   ْبلغا  اإلذالل للمسلمين إنّ  ْبل ال    وْبسعي صليْبي  أن تصْبح أوطانهم ُمما

ُر  ظاهر واضح؛ أممية، ْبمخططات منظمات ْبل و ب من ديارهموالعر الُمسلمونُيهاج 

من األفارقة في الْبالد  والعلوج األغراب طن ْبمؤتمرات حفظ حقوق األقليات والهجرةوا ويُ 

ن ْبدماء الوطنيي إالمحفوظا وما ْبقي وطن في التاريخ  !وفي مغرْبها ْبشكل خطير العرْبية

ألولي  الْبصرةغدرة الزنوج ْبيوم  هوأّي شاهد من رجاله ونسائه وأرواح شهدائه، و

 الْبصائر.

الخلق  يِّ وِ ليست من سا  من الجاهلية األولى، المسلم ال يكون عنصريا، فتلك جاهلية إنّ    

المسلم ومع غير  ، معكثر من غيرهالمسلم يكون رحيما ويكون إنسانيا أ اإلنساني حتى.

 الحال. أخاه، ويقتسم معه غذاءه إذا اقتضىالمسلم، ليس يكون إنسانا إذا لم ينظر إليه كونه 

يخرجونهم من ديارهم  إلخوانك لكن حين ترى ْبأم عينيك عملية التقتيل والترحيل القسري

ا ساري  ا صهيونيا وصليْبيّ مخططا  ،أو مشردين في الغرب في اليم يموتون غرقى وأوطانهم

على قدم وساق، ونسق االستنْباط هو من األنساق الفطرية األولية في العقل اآلدمي 

وال يعقل وال  ْبصرم تْبق إال أنت، ومن لم يُ ام والعراق وليْبيا واليمن ل، فْبعد الشالسوي

فذلك جزاؤه. يسمع  

                                                                                                                                                            
 أمانة على عاتقه، التي بسالمتها سلمت األمة اإلسالمية أكيدا.

-ح الكلمة أبلغ من ذلكمن غير تثقيف وال تدبيج، ورو -  
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شاء  الذين اكتسحوا المغرب األقصى األفارقة ْبل أدنى ْبكثير من عشر هؤالء العشرإن  

 ،)الْبوعزيزية( في الديار الليْبية إْبان أحداث الثورة هللا تعالى أن يكشف لنا أمرهم ومعدنهم

، يقدمون لهم من الحسنى لم يْبالوا ْبما كانواو ،حين طفقوا يقتحمون على الناس دورهم

لحظة من اللحظات، في كل  ولكنها الطْبيعة الحيوانية الكامنة السريعة إلى التحول في أي

 وليس يرد قدرها ،4الذئاب العاوية)السرب العاوي( أو كما في رواية أكيرا سيزيكو  ْبشر،

كأنه سحاْبة ريح ْبدماء ممطر إال ما ْبثه هللا تعالى في الشعوب من فطرة  الماثل في األفق

ضومن لم يذد عن  – حب األوطان والموت من أجلها فشْبر من  -ه ْبسالحه يهدمحوع

الوطن أعز من األرض ذهْبا، وقد اتحد حكم الفقهاء والقانون الوضعي في حرمة 

 .اد  يْبوال ُيلحق ْبتقييد تأ ال يحتمل تأويال حكما ،التصرف للحاكم والمحكوم فيما هذه صفته

إْبانة عن الحقيقة الخطيرة التي يعيش في وضعها المغارْبة وهم عنها الهون  كن أكثرولن

إنه ال يخدعنكم مظهر  اصة وعيهم السياسي وظروفهم الحياتية،روطهم وخوغافلون لش

 العرب في ظل مقولة، فإن ما سجله تاريخ المغرب على غرار )السْبحة( التقوى والمسْبحة

موت اإلمام أو حدوث خالفات ومنازعة حول الحكم،  من ْبعد التغالب لتعيين الخلف آلية

وكثيرا ما كان أيضا ْبين الملك وأوالده، ما حدث من تقتيل وهتك ألعراض العذارى في 

وأكثرها دموية  وسْبي للنساء واألطفال وما إلى ذلك من الئحة أْبشع األعمال ،خدورهن

، ما كان ذلك إال ْبين مسلمين يصومون ويصلون ويحملون مسْبحات وإن كانوا ال ووحشية

ولكنها الطْبيعة الْبشرية وقانون التغالب هذا  ها على صدورهم كما يفعل األفارقة.يحملون

وهذا الوضع والشرط األخير هو  الطور التاريخي.الذي يدل داللة واضحة على الموقع و

 شدال عذر للجاهل ْبسنن التاريخ وناموسه. وأإنه و أن يحين أوانه. الذي يمثل هالكا يوشك

حافظ هذه الْبالد، وكذلك كان في سوريا من يقول قولهم  إن  هللاا هو الذي يقول:  جهال الناس

وهذا نْبأ  الحرام؟ هللا ْبيتوهل أرض أشرف وأعظم حرمة من وفي اليمن وفي ليْبيا، 

:التاريخ نسوقه ْبالحق  

                                                           
4
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 7ْبجيشه إلى مكة النتزاعها من عامل العْباسيين فانتهى إليها في  5ْبو طاهروقد سار أ"   

 فخرج إليه أمير مكة يومها اْبن محارب في جماعة من األشراف 317ذي الحجة من عام 

يسألونه أموالهم فلم يشفعهم فقاتلوه فهزمهم ووضع سيفه في الطائفين والمصلين 

ال: ليس ْبجار من خالف أتقتل جيران هللا؟ فق والمتفرقين في مكة وشعاْبها وصاح ْبه الناس

 ،دفن كثيرا  منهم في  ْبئر زمزم ،وظل كذلك حتى قتل ما يرْبو على ثالثين ألفا أوامر هللا.

كما دفن ْبعضهم في المسجد الحرام ْبغير غسل وال تكفين وال صالة، ونهب جيشه أموال 

والحافظ أْبو الفضل محمد . وكان ممن قتل ْبمكة أميرها اْبن محارب 6الحجاج وأهل مكة

وقتل إمام الفقهاء الحنفية أْبو سعيد  ،ْبن الحسن الجارودي وهو متعلق ْبْباب الكعْبة

إلى وادي  وممن هرب قاضيها يومئذ يحيى القرشي .الْبردعي وكثير من العلماء الصوفية

 ائة ألف دينار وخمسون ألف دينارا.وقد نهب القرامطة داره وفيها ما قيمته م .رهجان

وت حتى أصْبح أهل مكة يستعطون الناس.يمل النهب الْبوش  

ودخل المطاف فْبالت فرسه  ،وركض أْبو طاهر وهو سكران شاهرا سيفه راكْبا فرسه   

وصعد إلى ْباب الكعْبة وهو يقول: ،وراثت  

أنا ْباهلل وْباهلل أنا    يخلق الخلق وأفنيهم أنا                          

ر األسود من مكانه وذهب ْبه إلى ْبالده هجر. وْبقي ذي الحجة قلع الحج 14وفي    

موضعه خاليا يضع فيه الناس أيديهم للتْبرك نحو اثنين وعشرين سنة. ثم أعاده القرامطة 

7ْبعد ذلك قائلين: أخذناه ْبقدرة هللا ورددناه ْبمشيئة هللا."  

ين هذا في حرمة المكان، أما من جهة حرمة اإلنسان؛ فهذا ذو النورين من المْبشر   

حرموه حتى الماء وتسلقوا عليه الجدران وأحرقوا الْباب وقتلوه  ،ْبالجنة رضي هللا عنه

ء الساْبقين من هذه تنفذها أيدي ونفوس أْبنا فعلة أشنع ةوهو يقرأ القرآن ويناشدهم هللا! أي
                                                           

أبو طاهر القرمطي 
5
  

وقال صاحب درر الفوائد المنظمة )وقتل في المسجد الحرام ألفا وسبعمائة، وقيل: ثالثة عشر  2/218شفاء الغرام للفاسي 
6
 

-المرجع -235ألفا من الرجال والنساء وهم يتعلقون بالكعبة، وردم بهم زمزم ودفن بعضهم في المسجد ص     
172..170ص –الطبعة السابعة  -الثقافيمطبوعات نادي مكة  -تاريخ مكة: تأليف أحمد السباعي 
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قتلوا هذه النفس الزكية ظلما وعدوانا في الشهر الحرام والْبلد  من المهاجرة واألنصار؟!

    8!الحرام لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثالثين

ا امناسْب  ما كان هذا الوقت     ق ولو كان طالب الضيافة للضيافة على اإلطال وال مالئم 

على أهل  ق هؤالءن أن يطروكم هو مهي الشمال!ْب خمسمائة سْبحة في يمينه وألفا يحمل

وللْبيوت حرمتها عرفا وقانونا( كل صْباح كأنهم وهللا جْباة مساكن )الدار أْبواب 

وال  آستقواء على الشعب العزيز قطوني!فوا ضيعة غيرة الخطاْبي وعزة الزر الضرائب!

فتوى كتاب األمير صادف غرضا  وْبالحق لم يذهب. يزال ظل الْبوعزيزي التاريخ

صادعا ْبها قْبل يوم الحساب للمستقوين على أْبناء أحياء  أقولهاا وهن مترْبصا للصليب؟!!

وإن يشأ هللا تعالى أفصل في هذا األمر  القصدير من حديثي النعمة والسمنة من المتتْبعين

المتتْبعين الذين ال زالت أقدامهم  –ين الّصالححاشا أْبناء الناس منهم و – الخطير تفصيال

وهناك نظرية  وادي، من هو الفاعل ومن المفعول ْبه،ْبها آثار السقي من عيون وأنهار الْب

ْبميز الذكر  علمية على هذا التأصيل، تأصيل الظواهر الوجودية والسياسية ْبالخصوص

وهكذا قالها التاريخ  ، فصال ْبين المتحكم والمتحكم فيه.قّوةواألنثى على من يملك ال

ها الداخل ويفعل ما يشاء سأوريكم دور من يْبيعون أوطانهم ويتركون الْبالد مترعة يدخل

ْبعد قضية السكاح هذا ْبلد الخطاْبي والزرقطوني لكم  ويخرج سالما ال حارس للدار إذا.

حسرة على  يا لكنج مؤتمر مجلس دول شمال األطلنطي مستْباح. ومعشر أفارقة وزن

ضياع أمانة الْبوعزيزي العظيمة في مصر ْبالذات وسقوط المشعل التاريخي، وكل ما 

ثوري عرْبي من ْبعدها وما ْبكى رضيع في وسوريا واليمن لفقدان من ترضعه يعيشه كل 

رين، سخف العقل الحامل لمسؤولية ثورة الخامس والعش إال من هذا السخف المصري،

ثورة إلى اضطهاد الوما انقلْبت فرحة  ثورة العرب جميعا. التي هي في ذات اآلن أمانة

.والغراب بالثعل كقصة إال جراء القنوع ْبإطراء السجون  

                                                           
في سيرة الخلفاء تأليف المرحوم الشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ إتمام الوفاء  
8
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لماوردي وإحكام القْبضة فقه ا ،ْبالفقه السياسي إياه إذن فْبعد إذالل االستْبداد لقرون   

ْبقيت وال أرواح من ْبداخل  ، فال الحصونالّروحية لتجهز على الّصليْب، تأتي السلطانية

 الحصون، وروح األمة هو دينها وعرضها.

التشريع أقول: هذا حكمه في الشرع أنه أن الذي يقول ْبأن العقل مصدر  ِاعلم أخي،    

ها وصفتها.مكافر لم يْبلغ ْبعد مْبلغ علم الحق وليس له من الفلسفة الحق حك  

ل عدوا له، فهو سفيه العقل خادم واعلم على درجة هذا العلم، أن من جعل العق   

 فال تْبقى لهم يساهم في هدم حصون المسلمين،ساهم و ،أزرى ْبنعمة هللا عليه لشيطان،ل

ْبهذا هو  . فالعقلُ ة وْبه التقديرُ الّصناعوْبه  العقل ْبه العملُ  في الدين والدنيا ْباقية؛ فإنّ 

القنطرة والعقل هو الطائرة والعقل هو الْبارجة الحرْبية والعقل هو الصاروخ والعقل هو 

. ولسنا في حاجة للقول ْبأن والعقل هو الذي ْبحول هللا وقوته ْبه األمنُ  القنْبلة النووية

على مْبدإ االختالف لْبنية قوله  ه،تصّوركذلك على نفس التمايز وجب إدراكه والمنطق 

 ونا لمُ عع يا  ي الذينا توِ سع يا  لع ها  }قلع ( و17'{)النحلونا ال تذكرُ أفا  'لقُ خع ال يا  نع كما  لقُ خع يا  نع تعالى }أفما 

وأيضا الفلسفة، فهي في الطور األول كان ينضوي تحتها  (10الزمر'{)ونا لمُ عع ال يا  ينا الذِ وا 

كما هو من أهم  ،التي هي المنتجة للعتاد الحرْبي ،ةالّصناعالرياضيات والهندسة وعلوم 

ألْبي نصر  الّصرففي نظمة الْبناء الفلسفي العلمي  -لعلك ال تعلم هذا األمر –المرتكزات 

 الفاراْبي.

أعداء  ا نجح في ْبثهصليْبي اإال خدمة وكيد أو العداء للعقل، ليس يرى فوْبيا -وهذه العقل   

وعامتهم،  مسلمين علمائهمخت في عقول الورسّ  وْبطرائق محمكة شتى، األمة كيدا مْبيتا،

الجلي المادي في الهزيمة وهدم  الّسْببهو اليوم الدليل الشاهد المشهود؛ وإال فما وها 

  ؟!د على أمر األمةحصون والتسيّ ال

المجادلة في الذي يمكث على حال  صافعن العدل واإلنو العلمية الناس عن أْبعدا  إن     

، وهو يرى أمامه كفة أشالها سجيس عجيس إلى الحقال يفيء  ترجيح عقلين ومنحيين؛

وهذا هو حال المكذْبين المنكرين الذين ال  األخرى وترجحها كل الرجحان. الميزان على



   المسلمون والتاريخ

17 
 

، كما ئله حتى يروا العذاب األليمدالْب الصدق اهتماما وال يحفلونر تحري يعيرون معايي

 يقول هللا عز وجل في كتاْبه العزيز:

(10{)الملك'يرِ عِ الس   ابِ حا ي أصع ا فِ ن  ا كُ ما  لُ قِ عع نا  أوع  عُ ما سع ا نا كن   وع قالوا لا }وا   

( 29'{)ونا ْبُ ذِّ كا تُ  ْبهِ  مع تُ نع ا كُ وا إلى ما قُ لِ طا نع }اِ   

    (17'{)المطففينونا ْبُ ذِّ كا تُ  ْبهِ  مع تُ ي كنع الذِ  اذا ها  ُيقالُ  }ثم  

(47'{)الدخانونا رُ تا مع تا  ْبهِ  مع تُ نع ا كُ ا ما ذا ها  }إن    

ْبزغ فجر أمريكا "لما أسرفت إنجلترا في استغالل المستعمرات ضد مصلحة أهلها    

ب، ولمصلحة إنجلترا وحدها لم يطق األحرار صْبرا على ذلك، رغم داعي القراْبة والعص

مستعمرة فقط، وهزموها ْبفضل إيمانهم ْبعدالة  وحارْبوا ْبريطانيا وهم في ثالث عشرة

نتعاهد فيما ْبيننا على ْبذل أرواحنا » قضيتهم وْبفضل اتحادهم. وجاء في إعالن استقاللهم

9"«وأموالنا وشرفنا المقدس، معتمدين وثيق االعتماد على حماية العناية اإللهية ورعايتها  

د في عشرين سنة الشعب الروسي أو قل العقل التاريخي الروسي وشي  وانفجر غضب    

 تطّورما عطلته القيصرية لقرون، ألن أنظمة في االجتماع الْبشري ال تجتمع وال

ادالتاريخي؛ ال ْبالنفس والمال نقيض األنانية والرْبوْبية االجتماعية والسياسية؛ هل ذهب  جها

!ترامب ْبل هل فكر في غصب إال قوما ظالمين  

ْبعقل تاريخي كاسح لألوهام مفرق  ،ْبعزيمة فوالذية الصين والهندالياْبان وونهضت    

اِطلْبين الحق وال عد ما ق، وهاهي اليوم من ْبذعر وال فرا  عقدة تاريخية، وال من غير ْبا

ما إن شاءت  قّوةها هي أمم ْبثقافاتها مستقلة ولها من ال -واإلنسان خلق في كْبد -كاْبدت 

 تحكمت في النسق الوجودي العالمي..

                                                           
 61ص -1957دار المعارف،مصر  -سلسلة اخترنا لك... –ي التيارات السياسية في الشرق العربي: محمد عبد البار 
9
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قومي يا رب لمريب، هم ليسوا من هذا كله في شيء، ليس عندهم للعقل  را أمع  إن  و   

ادالتاريخي وال للنقد الذاتي وال لل هم ْباعتْبار؛ إنما ندْباألرواح والمال، ليس ذلك ع جها

، ويا رب سْبحانك لم !هملسانعلى طرف غيرها،  يعرفون عدوا ال ،ماسونيةال عدوهم هو

قتيال؟!  هِ دِ رع : رب لم خلقت الشيطان ولم لم تُ كما كان سؤال الذين من قْبلهم ماسونيةخلقت ال

فإن هي تركتهم وشأنهم استقام  ،همتحّررْبيدها مقاليد  ماسونيةلون إن اليقوإن قومي 

صلى هللا عليه  ما يتوقون إليه ويرضاه هللا تعالى لهم ورسولهوحصل لهم نوال أمرهم 

 ْبيدها، –والعياذ ْباهلل –وكأن مقاليد السماوات واألرض  -إن كانت األخرى، ووآله وسلم

ون من تحّرر! هذه هي النظرية المسلم ْبها تسليما ألن الناس ال يكادون يكانت هي القاضية

 خطاْبها.

قال رسول  م أن الكل يستخدمها لحساْبه؛اخترقت كل شيء، فاعل ماسونيةفإذا كانت ال   

ينحو ْبهذا إلى معنى  نع ما  هِ فا ْبسا  مع ظِ . وأعع 10"خدعة : "الحربهللا صلى هللا عليه وآله وسلم

ليس هو  والعزة وحماية الحدود والولد واألوطان تحّرردعوة االنضواء. إن المانع عن ال

ا ولم تحل ْبينه ،يقينا؛ كل األمم تحمي أوطانها وهي حامية حانية على أْبنائها ماسونيةال

وكذلك قالوا ويقولون  .ماسونيةوْبين عزتها وسيادتها وحرية دينها ال األمم المتحدة وال ال

إن اليهود هم الذين وراء المأساة الكْبرى والحدث الجلل لنهاية وحل الخالفة العثمانية؛ إنما 

المسؤول فيها هو عقل الكيان، عقل الخالفة  اختالالتعلى شرط هي عوامل مفعلة 

.كمؤسسة تاريخية.  

لما جاء رجل من أقصى الشرق يسعى في التاريخ وْبعلم الحق لم تأت أمة الُعرب و  

 ؛الدعاوى والوهم كما عند قوم مجّردْبمثله منذ قرون ْبشاهد الفعل واألثر ال  الُمسلمونو

كمة إليها يقاس عظام الرجال من مثل غاندي وما أظن إال أنه علم وذروة سامقة للعلم والح

ْبكم ليغزوكم ويقتسموكم إن األمم يأتمرون  ويا قوم قال يا أمتي ؛ونهرو ال هو يقاس إليهم

كان يكفي ألذكياء فهْبوا من غفلتكم وأعدوا العدة لمالقاة عدوكم وأنا لكم ناصح أمين! 

مذكراتهم  أن ال يهملوا وهم يدونون -كيائناوأذكياؤهم ليسوا كأذ – يين والصهيونيينالّصليْب

                                                           
(: شبكة السنة النبوية وعلومها4637( عن جابر بن عبد هللا، ومسلم )3030البخاري ) 
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الدين األفغاني انتظم  جمالأن يذكروا أن  -ألنهم يعلمون أن أذكياءنا يقرؤون ما يكتْبون –

من  ومنع قفو طريقه التحرري خصمهم روح ، كان يكفيهم ذلك للقضاء علىماسونيةفي ال

ه من مخالب الذي فكر في استعمال جميع األسلحة الممكنة إلنقاذ أمت ، خصمهمْبعده

 ، ورد سهامها أو ْبعض منها إلى نحر العدو، وكذلكماسونيةومنها ال الوحوش والكواسر

ادإل كان كافيا عا أقوى وأنجع السالح الممثل في األنساق العلمية والفكرية، ألنها ْبالذات  ْبع

من رأي هذا الرجل الغريب كما يقول من ال يفقه ما معنى القول في تقويم وجود 

المخلوقات من الحيوان واإلنسان، وْبالطْبع سيكون هذا الجسم موضوع القضية مقضيا 

  قل األمة اإلسالمية. إال من وهم في تمثيل اإلسالم وتمثيل ع ،عليه

الدين األفغاني رحمه هللا ليس فقط عنوان طور لألمة العرْبي اإلسالمية، رجل  جمالإن    

" ْبل الَجوز والبحرْبقدر أمة لم يصارع سمك القرش كما في رائعة هرنست همنغواي "

واجه امْبراطوريتين استعماريتين ْبل أكْبر اإلمْبارطوريات االستعمارية، هو ليس ْبهذه 

 ء  يع شا  ل  كُ ' وا مع هُ آثارا وا وا مُ ا قد  ما  تبُ كع نا ى وا تا وع ما يي الع حع نُ  نُ حع الداللة في األرض والسماء: }إنا نا 

ام  فِ  اهُنا يع صا حع أا  عف العقل  ْبل هو أيضا دليل في التاريخ على (11'{)يس'ْبين  مُ  ي إما ضا

الجمعي المصادر لتمثيل عقل األمة، لكنه عقل نظام أمة مْبدلة أذهب هللا تعالى نورها، 

ع وال تعد العدة هي أمة غير ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. وإن األمة التي ال تصن

على غير المفهوم الحق لالستخالف، وعلى غير تالوة حقة  تقية، وأنها تعيش في التاريخ

{.اتِ الّصالحوا لُ مِ عا وا وا نُ آما  قه صحيح لمعنى }الذينا وف  

يسمون والرجال  ،والتاريخ الفعل هذا الرجل العظيم ْبقدر ،الدين األفغاني جماللئن كان    

الحمر  وليس فقط ْبالْبعد التوالدي الذي تشاركهم فيه ميزان السماء واألرضْب رجاال

ى الوجه ا، فهذا شاهد اليوم عللئن كان علما ْبقي ويْبقى شاهد   .والعجماوات والدواجن

الدين  جمالمثل صالح الدين األيوْبي و المقاْبل، أمسى فيه العرب يفتقدون لرجل وقائد

، وإال فما تأويل وما تفسير هذا السقوط ْبمصر لمشعل ثورة األمة، وأردوغان األفغاني

وسوريا  الشاْبي ء في تونس أْبي قاسمثورة ْبذلت دونها المهج وفداها الرجال والنسا
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للعرب  ة الحقيقيةالّصور واأظهرو ،وا العالمينأْبهر وليْبيا عمر المختار ْبرجال واليمن،

؟؟؟..في إعالم أمريكا والغرب  

ولوال أن  -ْبالفتوى أحق والثغور وأهل الرْباط –يقول علي عزت ْبيجوفيتش رحمه هللا    

وما إخالها إال ْبركة من  عن الكالم؛ استغنيت ْبكلمته هاتهمن التفصيل لوددت أنني  د  ليس ْبُ 

 في الدنيا وشفاعة تعطى لسْبعين يوم احسن ا، ذكرللمجاهدين في سْبيله ْبركات كتْبها هللا

هم مرض في ريْبهم يترددون؛ يقول من له ِفي قلوْبِ  الدين، كما جاء في الخْبر، وذر الذين

:حق القول  

ا ينْبغي عليهم أن يتجنْبوا فيه اختيار أحد طرفين ا صعْب  اختيار   الُمسلمونيواجه »   

ا أعمى فكالهما خطر على  متعارضين: الرفض التام للحضارة الغرْبية أو اتْباعها اتْباع 

نفس المستوى، ذلك ألننا إذا لم نتعاون ْبإيجاْبية فإن ضعفنا سوف يمتد إلى ما ال نهاية، 

ير وشر فسوف نخسر هويتنا ... نحن وإذا قْبلنا هذه الحضارة ْبال تمييز ْبين ما فيها من خ

نهتدي في هذا ْبقول نْبينا  أنعلينا ال نستطيع أن ننعزل ونقطع أنفسنا عن العالم، ويجب 

 الكريم: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ْبها."

كما يجب أن نعي حقيقتين رْبما يغيْبان عن أذهاننا: الحقيقة األولى هي أن هذه الحضارة    

مشاركة عالمية لعدد كْبير كمن العلماء ينتمون إلى قوميات وأديان مختلفة، هي نتاج 

الغرب ليست في اقتصاده وقوته العسكرية فحسب، فهذا هو الجانب  قّوةوالثانية هي أن 

الحقيقية للغرب تكمن في النقد الفكري، وهذا ما ينْبغي أن  قّوةالخارجي منها، ولكن ال

«نفهمه وأن نمارسه في حياتنا.  

روح النقد الفكري هي روح "أطيعون ما أطعت هللا فيكم!" و"أصاْبت امرأة وأخطأ    

ها من وال تذر الّروحعمر" ولكن روح الماوردية و"األحكام السلطانية" ال تْبقي على هذه 

.شيئا  

للحضارة الغرْبية  اه ْبالتقليد الطفولي للمظهر الخارجيحذر عزت ْبيجوفيتش مما سمّ ويُ    

ر مشهودة، ولكنها ممزوجة ْبكراهية ة غيألن هذا المظهر يحمل في طياته ْبطانة ثقافي
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وهذا ما ية .. الّصليْبعميقة واحتقار شديد لإلسالم والمسلمين موروث من زمن الحروب 

عندما يحتكون ْبهذه الحضارة وينْبهرون ْبها يشعرون ْبعقدة  يفسر لنا كيف أن أْبناءنا

هها، ويتشرْبون روح العداء لإلسالم وقيمه وتاريخه ومن ثم ينشأ عندنا ذلك النقص تجا

الصراع األزلي ْبين دعاة الحداثة والتْبعية للغرب وْبين المحافظين المتصلْبين على التقاليد 

11.. وقد مزق هذا الصراع كثيرا من المجتمعات المسلمة وأدى إلى نتائج كارثية.  

كل  نحى تفاعل منهك وممزق لكيانها، تسير ْباألمة على مإنها لألسف نتائج كارثية حقا   

ممزق، ْبفعل حقل احتقان مفعل ْبالغرب االستعماري الذي لم تزل ْبيده مقاليد األمور، حقل 

ة.الّسلفيلوحتاه الزاويتان العلمانية و  

إنها قضية شائكة، قضية من كْبريات القضايا التاريخية والفكرية التي احتد الخالف    

عد الذوات ومناهجها عن ولما كانت الميزة الخاصة للحق عدم االختالف، فْبقدر ْبُ فيها؛ 

 الحق تفاقم واشتد خالفها.

حق وذلك ليس يكون إال لكن القضية الموازية، أو صلب القضية، هي تحري الحكم ْبال   

للقضية، الوضع الذي لها في ميزان السماوات واألرض ال على  ْبالوضع الصحيح األقوم

ومالءمات السياسات والمذاهب ونزوعات األشخاص، وكل ما ليس على الوضع  اءهواأل

 وهُد  فرُ  ء  يع ي شا فِ  تمع عع تنازا  فهو يقينا من هاتيك األهواء. يقول هللا تعالى: }فإنع  والميزان الحق

ُن تأِويال'{)النساء ولِ سُ الر  وا  إلى هللاِ  سا أحع ٌر وا يع ِم اآلِخِر' ذلِكا خا وع العيا ِمُنونا ْباهللِ وا تمع تؤع ( 58إنع كنع

ء  فاُحكُمُه إلى هللاِ'{)الشورى تمع ِفيِه ِمنع شايع تلفع ا اخع ما ( ويقول عّز ِمن 8ويقول سْبحانه: }وا

ُم' ْباغ ُهمع العِعلع اءا ا جا ِد ما عع قوا إال ِمنع ْبا ا تفر  ما '{)الشورىقائل: }وا نُهمع يع ( ويقول سْبحانه: 12يا  ْبا

تْبعع أهع  ال تا تا وا ا أِمرع تِقمع كما اسع ُع وا  أنع  تُ رع أمِ اب وا تا كِ  نع مِ  لا زا ا أنع ْبما  تُ نع آما  قلع ' وا مع هُ اءا وا }فلِذلِكا فادع

ا' ننا يع ْبا  عُ ما جع يا  ' هللاُ نكمع يع ْبا ا وا ننا يع ة ْبا ج  ' ال حُ الكمع ما أعع  لكمع ا وا النا ما ا أعع لنا  'كمع ْب  را ا وا نا ْب  را  ' هللاُ كمع نا يع ْبا  لا دِ أعع 

  (13'{)الشورىيرُ صِ ما الع  هِ إليع وا 

                                                           
 

ترجمة وإعداد محمد يوسف عدس مستشار -الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسكعلي عزت بيجوفيتش مذكرات  
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وعليه فما من سْبيل أوفق في تحري الحق هو الصدور عنه والسير على نوره والحكم    

أدعى، ومن خالفه كان من و أولى من المختلف فيه وعظام األمور ل  ، ووجوْبه في ما جا ْبه

علم وال هدى وال كتاب منير، ثانية عطفها تضل عن الحق صنف النفوس المجادلة ْبغير 

ولو كانت تعد في نفسها أو يعدها مريدوها وأتْباعها من المشيخة التقية المهدية المهتدية، 

فإن لكل شيء حقيقة، فالسيف ْبرهانه ساحة الوغى، والتقوى رْبنا عز وجل أعلم ْبما في 

دة كان حتى وهو خليفة رأس أمة قامع الر الصدور. أْبو ْبكر الصديق رضي هللا عنه

رهْبان الليل وفرسان النهار يحلب للعجائز واأليتام شياههم وما كان لعمله ذاك شاهده إال 

 هللا.

إن ما نجعله نورا لمنهجنا هو كتاب رْبنا تعالى الذي له الحمد كله أن ال إله إال هو لم    

يه لن عْبد هللا صلى هللا عيجعل له شريكا في ملكه وحكمه سْبحانه، وسنة نْبينا محمد ْب

العلم والحكمة. :إلينا من أنفسنا؛ فهذا مرجع نهجنا وسلم أحب  

تْبعية  هو قانون فأعظم قانون ال نهج يصح من دونه وال اعتداد ْبقول من قائل من ْبعده،   

الحكم على مطلق أْبعاد القيمة الحقائقية للسعة العلمية منصوصا أصال صريحا ثاْبتا في 

 لهُ  نُ حع نا ' وا الكمع ما أعع  لكمع ا وا النا ما ا أعع لنا وا  كمع ْب  را ا وا نا ْب  را  وا هُ وا  ي هللاِ ا فِ نا ونا اج  تحا أ القرآن المجيد: }قلع 

ا ود  كانوا هُ  اطا ْبا األسع وا  قوبا عع يا وا  اقا حا إسع وا  يلا اعِ ما إسع وا  يما اهِ را إْبع  إن   قولونا يا  ' أمع ونا صُ لِ خع مُ 

َا أو ع  انا  ل  افِ ْبغا  ا هللاُ ما ' وا هللاِ  نا مِ  هُدا نع ة عِ ادا ها شا  كتما  نع م  مِ  أظلمُ  نع ما ' وا هللاُ  أمِ  لمُ عع أ أأنتمع  ى' قلع را صا

كمع الِقتاُل ( وقوله عز وجل: }139-138'{)الْبقرةلونا ما عع ا تا م  عا  ليع ' ُكِتبا عا هٌ لكمع ُهوا ُكرع وا

تمع  أنع لُم' وا عع هللاُ يا ' وا ُهوا شار  لكمع ئا  وا يع ى أنع ُتِحْب وا شا سا عا ' وا ٌر لكمع يع ُهوا خا ئا  وا يع ُهوا شا ى أنع تكرا سا عا وا

'{)الْبقرة لُمونا عع (215ال تا  

انطْباقا  وهو ينهج الصرامة قد أحال الفلسفة (1951-1889)كان لودفيغ فتنشتاين فإذا   

ليس قائال ولكن مستنطقا  ينْبغي أن ننظر إلى الفيلسوف اْبتداء، ، أي أن12 لغوياتحليال

كل التعقيدات واإلشكاالت  د  ومستنطقا للواقع والوجود كفضاء عالئقي وقائعي، ورا 
                                                           

-العدد األول -المجلد التاسع والعشرون -عالم الفكر-انظر: المنطق وتصور فتجنشتين للفلسفة، د. عبد هللا الجسمي 
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الفلسفية ْبالضْبط إلى اعتْبار مناطات األْبنية المقوالتية المنطْبقة ْبالتصورات، اعتْبارا غير 

ولقد سْبقه  جوفاء فارغة من المعنى.منطقي، ألنها غير محددة تحديدا منطقيا جوهريا، ْبل 

ْبخمسة قرون، كما  إلى هذا القانون تحديدا اْبن الوزير رحمه هللا في علم الكالم من قْبله

 .كل ما هو من المعتقد حسب تعْبير السياقأي فتنشتاين ومنه أخرج  سنذكره فيما ْبعد.

وعلى خطر التعْبير المؤدي إلى  –االنتْباه إلى كون هذا القانون وتعْبيره  نايلزم فإذن

هو امتداد على منحى مْبدئه وفلسفته ورؤيته للرياضيت مما سميناه ْبمْبدإ  -المتصور

شرطه لتحصيل تنشتاين، مْبدإ الوجودية والواقعية الرياضية. وعلى ضوء هذا فف -ْبروور

ليس له خلفية دينية، وإنما  ه الفلسفة من إشكاالت ال مخرج لها،تفلسف من غير ما تشهد

للصعود إلى رْبوة الرؤية النقية الحقة من غير  خلفية محض معاييرية ومنهاجية قوية،

والنسْبي واالنتمائي ما دون الحق في الواقع والوجود. شوائب المْبهم والالمحدد والْبشري  

، الذي نرجو فيه األولي لما يشاء سْبحانه أن يتلوهإننا في هذا الجهد المتواضع االْبتدائي    

وْبتوسيع أو ْبسديد  نؤسس ونْبني، على هذا النسق المنهاجيرْبنا عز وجل ْبلوغ المراد، 

 اللفظ ْبالصعود المنهاجي على المستويين:

المعطيات ْبجعل أوالها شهادة أن ال إله إال هللا محمد رسول هللا، فهي شهادة  مستوى -1   

لها صيغة محددة جوهريا، ألن كل ذراتها الْبيانية محددة، فاهلل تعالى أول المعارف، 

العلي العظيم األول واآلخر سْبحانه وتعالى والمكافي الفلسفي والعلمي والفقهي لذات هللا 

ألن هو عين روح المنطق وروح قانونه  ،ثله شيء وهو السميع الْبصيرالذي ليس كم

 المنطق ما هو إال إسقاط للحق؛ فمصداقية المنطق ْبقيومية الحق. 

مستوى سعة النسق ْبالصعود واالتساع من التمثيل المنطقي الخطي والْبياني  -2   

لممثلة منطقيا.االعتْبار الجوهري، المجلي ألْبعاد العناصر والوقائع االطْبيعي إلى   

على المعيارية الرياضية والهندسية الجوهرية مستوفيا  نسق التحليل والتركيبإذا هو    

فهذه المعيارية هي قصارى إمكان تحري الحق في العلم  .ْبذلك أعلى درجات التحقيق

على أقوم الطريق تالوة لقوله تعالى وعلى الصراط المستقيم  والعمل اإلنساني، ولنكون
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اُوُد إن  القوي ا ا دا ال تتْبِع لعزيز: }يا قِّ وا اِس ْبالحا نا الن  يع كمع ْبا ِض فاحع لِيفاة ِفي األرع اكا خا لنا عا ا جا

ْبيِل هللاِ'{)ص نع سا ى فُيِضل كا عا أِقيُموا 25العهاوا ( وقوله عز وجل وهو العزيز الحكيم: }وا

ال تُ  ِط وا نا ْبالعقِسع زع '{)الرحمانالعوا انا ِسُروا العِميزا     (7خع
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  الباب األول

ا األو المفاهيم في ّيةَمنهج قَضايا ََ   بع
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 الفصل األول

 من "الوطنية في شعر شوقي" إلى "االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر"

اداأل تغّيرال عا يْبع  

 

مستهال مقدمة كتابه "االتجاهات الوطنية في  -!رحمه هللا - يقول محمد محمد حسين      

  األدب المعاصر":

كان اتجاهي أول األمر إلى أن أكتب عن الوطنية في شعر شوقي. ولما اجتمعت لي »   

مادة البحث، رأيت أن الذين كتبوا عن هذا الشاعر قد ظلموه ظلما بينا في وطنيته. 

عبد الحميد، فقد كان ذلك اتجاه ونظرت فإذا شوقي ليس وحده هو الذي مدح السلطان 

شعراء العصر جميعا . ونظرت فإذا شوقي لم يكن وحده الموالي لتركيا، فقد كانت 

وقتذاك ال تعني إال مواالة أعدائهم وأعداء مصر األنجليز. ونظرت فإذا  مغاضبة تركيا

ا  فقد  –وإن تكن صناعته ووظيفته قد اقتضته ذلك  –الرجل لم يكن وحده الذي مدح عباس 

كان عباس في الفترة األولى من حياته موضع مدح كل الشعراء، بل وموضع حب 

ا وآمالهم.  المصريين جميع 

ورجعت إلى كتابات العصر وصحفه وتاريخه، فإذا كل ذلك يوحي بأن وطنية هذه    

الفترة لم تكن هي وطنيتنا، وأن قيمها لم تكن هي قيمنا، وأن تفكيرها لم يكن هو تفكيرنا، 

)الوطنية( على مر األيام. فالذين مفهوم  تغي رلخطأ في الحكم يرجع في معظمه إلى فا

يدرسون أدب الصحراء والفطرة في الجاهلية ال ينصفون إذا وزنوه بموازين الحضارة 

والمدنية في القرن العشرين. والذين يدرسون شعراء ما قبل اإلسالم يظلمون إذا وزنوهم 

لذي يولد في هذه األيام يخطئ إذا درس آداب آبائه بعد عشرين بموازين اإلسالم. والجيل ا

عاما أو ثالثين فحكم على الذين مجدوا )الملكية( بالخيانة، وكذلك كان شأن الدارسين مع 

شوقي. الموه لميوله التركية حين كانت الرابطة العثمانية حديث كل األمم اإلسالمية. 
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موضع أمل  ان عباس ساكن القصروغضوا من قدره ألنه كان رجل القصر حين ك

 الوطنيين من المصريين وقدوتهم في مقاومة االحتالل في شطر حياته.

قصر تاريخ الوطنية على شوقي، وأن أؤرخ لالتجاهات ذلك خطر لي أن ال أ وعند   

ا  الوطنية في الشعر العربي في مصر جملة، ورأيت أن مثل هذا البحث قد يصحح كثير 

العاجلة، وقد يعين على وضع مقاييس صحيحة للقيم الوطنية  من األحكام السابقة

رو ها. فليس من اإلنصاف أن يحاسب الناس على أسس مباينة كل المباينة أو بعض تطو 

 المباينة ألسس العصر الذي عاشوا فيه وعبروا عن قيمه واتجاهاته.

منها تجاربه. وليس من البحث العلمي أن يدرس الشاعر منفصال عن بيئته التي استمد    

 ومن هذا يبدو أن البحث في لب ه يستهدف تصحيح القيم الوطنية والقيم النقدية في دراسة

13«الشعراء المعاصرين.  

التي  ، ْبل هو من خير األعمالصالحٌ  هو عملٌ  أخيه ِض رع المرء عن عِ  ب  ذا ال شك أن    

هللا عنه، عن النْبي صلى عن أْبي الدرداء رضي ف ؛عظيم الثواب تعالى لها عند هللاِ يرجى 

ة" اما ما القِيا وع ِهِه الن ارا يا جع ِن وا د  هللاُ عا ِض أِخيِه را نع ِعرع د  عا نع را هللا عليه وسلم قال: "ما
وفي  14

تِقُه ِمنا الن ار" لىا هللِا أنع ُيعع ق  عا اّن حا ة كا ْبا يع ِض أِخيِه ْبالعغا نع ِعرع د  عا نع را صحيح الجامع: "ما
15 

انا  ِض أِخيِه كا نع ِعرع د  عا نع را وفي صحيح وضعيف الجامع الصغير لأللْباني وصححه: "ما

ِة" اما ما العقِيا اِر ياوع ا ِمنا الن  اْب  لاُه ِحجا
16  

 وتربو -!رحمه هللا -الكتابة عن الوطنية في شعر شوقي  أن تتمخض فكرة أيضا   وحسن     

نية في الشعر لالتجاهات الوط لتأريخأعظم هو ا فتتسع إلى الكتابة في شأن مساحتها

                                                           
 

بقلم الدكتور/ –من الثورة العرابية إلى الحرب العالمية األولى  –الجزء األول  –االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر  
13

 

)مقدمة الطبعة األولى( 9-8 ص – مكتبة ابن تيمية الناشر -محمد محمد حسين      
( 1439موسوعة األحاديث النبوية المترجمة و موقع اإلسالم: أخرجه الترمذي وحسنه ) –صحيح رواه الترمذي وأحمد  
14

 

وألحمد من حديث أسماء بنت زيد نحوه       
تحقيق أحمد شاكر. ملتقى أهل اإلسالم -6262حديث  –مد بن حنبل طالئع المسند لإلمام أح 
15

  
الموسوعة الشاملة  -في صحيح الجامع 6263تخريج السيوطي  والبيهقي في السنن الكبرى: انظر حديث رقم:  -11208 
16
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يقول البحت،  العربي في مصر، الذي من شأنه عالوة أو باإلضافة إلى غرضه التصنيفي  

ا من األحكام السابقة العاجلة، حسب  ويبتغي من ورائه تصحيح   فيه يرىنه الكاتب إ كثير 

رتعبيره، وقد يعين على وضع مقاييس صحيحة للقيم الوطنية و ها.تطو   

ا في موضوع محدد بغاية تصنيفية ي باعتباره نظر  والتقص   أن هذا البحث   واضح     

إذا أريد له أن يكون  الدراسة والعمل النقدي ال يخرج عنه. ومنه حي زهو من  ،لمادته

فةبهذه  اعلميا حقيقا وجدير   عيارالمن  ونظيره هحي زعليه ما يطبق على  ق  طبَّ ي   أن   الص  ية م 

عيارهذه ال. المعاييرأو  والشرط فيه بمثابة حجر الزاوية  المنهاجي الذي هو حي زية أو الم 

شاكر رحمه  اله األستاذ محمود محمدذات قيمته ومصداقيته في الحق، قد أو   األساس في

فأضحى  حتى تجلى ،واستجاله من كل جوانبه ،خطرهو هقدرهللا من االهتمام ما يناسب 

حقيقته. بل وكان ضامون في وأولي البصائر ال ي   العلم ا سابغ الوضوح، ماثال ألهلواضح  

ليب الكيد   رحمه هللا به دَّ العلمي الحق الذي ر   ذلك المرتكز   ي على جبهة قلب وروح الص 

 هي اللغةثم ال يغربن عنك أن في لغتها وشعرها وأدبها،  ،العرب كذات وأمة وتاريخ

 حاملة ثقافة األمة.

ل  بالحق لمطلق  "َمنهجما قبل المحمود شاكر ب"اه نوجز القول بأن ما سم      ط  ب  هو م 

بي؛ فاألدب ألدب العرمن ا وأوصاله وتابعه وما يلحق به االستشراقي والمأخذ التناول

ثات  أو الجينات  العربية أص  ستكنهه إال الالعربي ال ينبغي وال ت ر  و  كل  وأرى أنَّ  أ.نش  ال وم  م 

" هو من حقيقة المنهح َمنهجال ما قبلمفهوم " -إياه إلى شبه ا  ما ذكره األستاذ شاكر مسند

 الذي ينبغي أن ي حمل عليههو و ،ذاتها بالمعنى الذي له في القاموس العلمي والمنطقي

إنما  ،هاإلى هذه المعالجة البيانية وألزمه إيا هلكن الذي أضطر. منقوص غير   كامال شامال

 ، ممثل لعنصر وركندخيل حادث بعامل والنقدية ث في العملية الدراسيةهو الوضع المحد  

نهجفي شروطه مع نظمة ال وعالئقيا   جوهريا   مختلف   ،الدارس والناقد اري بمفهومه الس   م 

رو ائد هتصو  نهو من موضوع  والناقد   س  ار  الدَّ  ن  ك  ر   فاألصل أنَّ  .الشائعو السَّ ات م كو 

نهجالشروط  الحيثيات  شاكر هنا هو إشكال نظر إليه اعتبره و الذي أن   ه، إالومكونات م 

ي صمد  ينبغي أن ليهاوإ ه،ى لالشروط الطارئة والخطيرة من حيث الموضوع المتصدَّ و
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يَّد  فيه هذا سم، والمحافظة أو باألحرى إكراه الحفاظ على المفهوم الس  الحا الرد   ح  اري الم 

بين  عندهفال جرم أن يحصل تداخل  الحادثة.و الدخيلة الشرط الحادث أو الشروط

اه " وما جعلهَمنهجال" ":ما قبل المنهح" وسمَّ  

نهجال»ولفظ  »    ما  يحتاج من ي هنا إلى بعض اإلبانة، وإن كنت ال أريد به اآلن «م 

نهجما قبل ال»اصطلح عليه المتكل مون في مثل هذا الشأن، بل أريد  ، أي األساس الذي «م 

نهجال يقوم  ال يته هنا  م  نهج»إالَّ عليه. فهذا الذي سمَّ ينقسم إلى ش طرين: ش طر  في  «ام 

المادة، وش طر  في معالجة التطبيق. ويؤسفني أن أكتب هذا في مخاطبة أستاذ   تناول

.  جامعيٍّ

ر،     ظانِّها على وجه االستيعاب المتيس  ها من ما عا مع ، جا ُر المادة يتطل ب، قْبلا كل شيء  فشاطع

ا دقيقا ، وذلك ْبتحليل أجزائها ْبدقة فا هذا المجموع، ثم تمحيص مفرداته تمحيص  ثم تصني

ا، وما هو متناهية، وْبمهارة وحذر، حتى يتيسّ  ٌف جلّي ا واضح  يع ر للدارس أن يرى ما هو زا

ا شطر التطْبيق فيقتضي  . أم  ع  ى، وْبال تسر  و  ا، ْبال غفلة ، وْبال ها ا ظاهر 
صحيٌح مستْبين 

ا لكل احتمال  للخطأ أو يع في زا مادة ْبعد نا إعادة تركيب ال فها وتمحيص جيِّدها، ْباستيعاب  أيض 

ا هو حّق أن يتحّرى ْب الهوى أو التسّرع، ثّم على الدارس كل حقيقة من الحقائق موضع 

موضعها، ألن أخفى إساءة  في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها، خليٌق أن يشّوه 

ُمودا  ح والشناعة. الّصورعا ة تشويه ا ْبالغ القْبع  

وهذا شيٌء واضٌح، فيما أظن، ما كان أغناني عن ترداده على مسمع أستاذ  جامعّي.    

الناس قد  أنّ  دا يع مما قلته إال ْبه، ْبا  ، ال يصلح شيءٌ اْبتداء   ولكن يْبقى شيٌء هو مفروضٌ 

نهجالذي يعالج ال ارسعلى النفس، أال وهو الد ى غالب  عون عنه أو يتجاهلونه لهو  دا خع يُ   ما

نهجْبشطريه. فالدارُس ينْبغي أن يكون قد ملك األسْباب التي تجعله أهال لمعاناة ال   17.«ما

نهجفي شطري المحمود شاكر  هافالشروط التي ساق    التمحيص  -الحذر -: المهارةما

 تتوقف على عنصر الدارس من حيث كلها هذه ْبال تسرع ... -ْبال هوى -ْبال غفلة -الدقيق

                                                           
خانجي بالقاهرةالناشر: مكتبة ال - 20-19أباطيل وأسمار، الجزءان األول والثاني: أبو فهر محمود محمد شاكر،  ص 
17
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" المفروض في هذا التذّوق"ب ما أسماه علمية. والمختلف هنا هو أن شرطذات  هو

في  وشائعها العرْبي، ليس من معتاد الشروط المنشأالوضع، والذي يؤول إلى شرط 

فيها. دٌ ي  حا معهود المواضيع مُ   

نهجشرط أو     ، والذي ذهب في حقيقته " الذي أْبرزه األستاذ محمود شاكرالتذّوق" ما

 االستشراق والذين هم أهل ا علىال اقتصار   اإطالق ويسري ينسحب جعله أنع  دِّ مذهْبا إلى حا 

شاعر العرْبْبة  -رحمه هللا! -عن عرض المتنْبي  هِ ا في ذْبِّ ، وتحديد  مقتفون مرهاثآل

عن عرض الهوية العرْبية والثقافة  ب  والعروْبة ْبال منازع، الذي هو في حقيقة األمر ذا 

أن ليس كل من درس الفلسفة أو قرأ تاريخها يمكن له أن يترجم الْبيان ؛ فكما العرْبية

الفلسفي إلى الْبيان الطْبيعي، فكذلك ليس كل من تعلم العروض وعرض إلى درس الشعر 

حساسات التي عجت في استكناه الحقائق واإلو الغور في مكنته ، ليسوتاريخ الشعراء

عن هدير الْبحر  وعالمها في إحساس النفس يختلف شعرا، ال تكانالشاعر حتى  مهجة

واألثر  جمالرونق ما يكون في الطْبيعة من ال دونهو في عينها  وموجه حينا، وال

.الخالب األخاذ حينا تارة أخرى  

نهجمن ال هذا الشرط الْبياني    في  اللغوي يقاْبله المنشأالذي هو شرط النشأة أو  ما

.موضوعنا شرط اآللية العقلية من المنهاج  

أو الموضوع أول ما  لا األو   الهدفا  ح أن  فإذا كان الدكتور محمد محمد حسين قد صر     

ض رّ الذي تع الْبغي حمد شوقي يهدف من ورائه رفعا ْبدأ كان هو رصد الوطنية في شعر أ

ه ْبالكشف عن جملة من ، وجمع أمره في التصدي لله هذا الرجل ْبغير حق فيما يراه

" ومفهومها أو ْبدقيق اللفظ القوميةْبيانية ْبين العنصر المعجمي ل"دالة ة، من إْبراز األدل

، "الحرب الَالمية األولى فاصل  " هامّ  وجدِّ  دالِّ  ل  ْبفاصِ  طع التاريخيةها حسب القِ مفاهيم

" القومية" و"لجامَة المصرية"ا" والجامَة اإلسالميةالْبدلية ب" مفاهيموعالقة هذه ال

نراها خرجت عن  ،ا على نحو ودرجةاع الموضوع اتساع  ى إلى اتسا أد   وغيرها، فإن هذا

، من دون وعي لم يتسع كأنه النسق الذي أْبقى الكاتب عليه االتساع الموضوعاتي طوق

!طْبيعتهماهيته وْبل في  ، ليس في سعته فحسبْبالتأكيد األول غيرا  استحال موضوعا   أنه  



   المسلمون والتاريخ

31 
 

 

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

32 
 

 الفصل الثاني

الدين األفغاني جماللقضية  "الوطنية -د ما 'فوقعع ْبُ   

 

ا، وكانت اتجاهاتها كذلك محددة، جاز حينها ْبل أمر الوطنية تحديد   إنه لو كان محددا     

والحال أن  وضوع ذا صْبغة أدْبية خالصة.كان ليس يحق وال هو ْبجائز إال اعتْبار الم

طيفها الخطوطي  وطنية وسؤال كشففالموضوع هو ْبحق موضوع ال كذلك. ليس الوضع

ات طيفه أو اتجاهاته ْبتحريض وأثر مولدات ُمكّونوهذا المجال مولد ومستحثة  كمجال.

متنافسة فيه ومحددة ْبقضاء  ،في الموضوع والمؤثرة هي المفعلة والفاعلة ،أقطاب معينة

!ال ين األفغاني جمال – فرنسا -القصر -الخالفة -اإلنجليز :لمصيره وسننه هللا وقدره  

كاتب الدكتور محمد التاريخية السياسية لهذا الموضوع الذي وجد ال الماهية والطْبيعة   

 تحديد ورسم مدرك؛ والسعي يكون عن ،داخله واتجاهه ْبغير سعي منهْب همحمد حسين نفس

ا لطْبيعة الموضوع المتسع عنه أو منه، لها من الدليل ما ْبه هذه الطْبيعة المخالفة تمام  

 لمُ عع ا الدليل الْبنيوي فهو ما . فأم  اأيض   من جهة الْبنية ومن جهة المضمون القطع والحسم

فاصل الحرب الَالمية ْبالنسْبة إلى  "بَ  -الما"و "قبل -الما" ن الذي هويِّ الكتاب الْب

عند  ْبه والمرجعا  المقولا  الدليلا  ا من جهة المضمون، فكون الكتاب أصْبحا . وأم  األولى

ته أو انتمائه إلى يماسونالدين األفغاني، حكم ْبصيغة تقرير  جمالكثيرين في الحكم على 

!وقضي األمر عندهم ، وُْبت  في الحكميماسونلالمحفل ا  

ْبقي في آليته األولى ونسقه األول المتناسب  الكتابا  ننتْبه إليه هو أن   أن لكن الذي ينْبغي   

 عن عناصر ونتاجات   إال كاشفٌ  ، وما الْبيان في الموضوع المتسعوالطْبيعة األدْبية الْبيانية

أعاله؛ فيحكم الواردة ل فيها هي األقطاب فعِّ المُ إنما في تمايزها واختالفها؛ و جواهرا 

هذا القول:مثل ْب ويقضى في قطب منها  
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الدين األفغاني الذي اقترن  جمالوحقيقة األمر في حركة الشيخ محمد عْبده وأستاذه »   

حياته ال تزال تحتاج إلى مزيد من الوثائق التي توضح  في الشطر األول من اسمه ْبه

ما يحيط ْبه من غموض ومن تناقض فيما اجتمع حولهما من أخْبار. فْبينما  موقفهما وتزيل

 –ومعه كل أتْباع الشيخ محمد عْبده الذين ازداد عددهم على األيام  –ينزله رشيد رضا 

ص الذي ال تشوْبه الْبطولة واإلخالمنزلة االجتهاد في الدين، ويرفعونه إلى أعلى درجات 

من علماء الشريعة المعاصرين له يتهمونه ْبالمروق من الدين  شائْبة، كان كثير

واالنحراف ْبه وتسخيره لخدمة العدو. فإذا تركنا هؤالء وهؤالء ممن قد يجد الطاعنون 

في  وجدنا كثرة من النصوصوالمحاْباة، أو التحامل والتزمت،  حّيزسْبيال إلى رميهم ْبالت

رأيهم فيه وفي مدرسته وتالميذه ومكانه من الفكر  تصّوركتب ساسة الغرب ودارسيه 

الغرْبي من  الحديث. وهي جميعا تتفق على تمجيده واإلشادة ْبه وْبما أداه لالستعمار

خدمات، ْبإعانته على تخفيف حدة العداء ْبينه وْبين المسلمين، وهو عداء يستتْبع آثارا 

ْبإذكاء الثورات التي ال تفتر وال تنقطع. سياسية تضر مصالحه وتهدد  

في  ماسونيةنجد إشارات صريحة في كتاب ألحد كْبار رجال ال وإلى جانب ذلك كله   

الدين  جمالتؤكد أن  -ومن المعروف أنها دعوة تخدم الصهيونية العالمية –مصر 

كان ، كما تؤكد أن محمد عْبده يماسونان رئيسا )محفل كوكب الشرق( الاألفغاني ك

 عضوا في هذا المحفل؛ إذ يقول:

 في سورية في مظهر اإلخالص والمحْبة أثناء الحوادث العراْبية ماسونيةوقد ظهرت ال"   

فإن اإلخوان المصريين والمهاجرين الذين جاءوا سورية قاْبلهم إخوانهم  1882سنة 

عْبده ْبالترحيب العظيم، ودعوهم إلى محافلهم ومنازلهم. وكان األفاضل الشيخ محمد 

الدين األفغاني  جمالوإْبراهيم ْبك اللقاني وحسن ْبك الشمسي وجماعة المرحوم السيد 

وغيرهم يحضرون معنا في محفل لْبنان ويخطْبون، فيشنفون أسماع السوريين ْبخطْبهم 
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النفيسة وأحاديثهم الطلية. ونال األستاذ الشيخ محمد عْبده رتْبة الْبلح والصدف من 

  18"لى محفل لْبنان.المندوب األمريكي الذي حضر إ

وهو أكثر تالميذ  –ومما يؤكد هذه النصوص ويزيد قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا    

19«قد أيدها في كتاْبه )تاريخ األستاذ اإلمام(. –ا له تعّصْبمحمد عْبده   

عن  لئن كان منطلق الدكتور محمد محمد حسين هو الدفاع عن وطنية شوقي والذبِّ    

ا من األحكام السابقة العاجلة؛ فإنَّ  ح  ح  ص  مثل هذا البحث قد ي   ورأى بأنَّ  ،هِ ضِ رع عِ   كثير 

رب الموضوع    األدب شوقي فيه وال شأن   د شأن  لم يع   ا آخر  موضوع   ه االتساعي أضحىتطو 

على ما تكون القشرة من القلب والنواة المنطبقة في األقطاب األربعة  الغطاء بمثابة إال فيه

 على تعبير الدكتور -األحكام السابقة العاجلة  تصحيح   ر  عد األم  ي   المولدة للمجال. ومنه فلم  

نهجحيال عدم مالءمة  بل أصبحنا والوضع هذا – نمن حيث التقدير في ال ي ةم  ات م كو 

نفتقرير حكم أو إسناد صفة ل والبنية؛ ن موضوعاتي ليس أي   م كو  بل من هو قطب  م كو 

الدين  جمالفاع عن د الد  د  نا بص  أننا ه   ؤ  ر  ام   ؛ وال يظننَّ خطير من مولدات حقيقته ومجاله

 .عن العالمين غني   جالله لَّ ج   ، وهللا  بين  الم   هو الحق   إنَّ هللا  تعالىاألفغاني وال عن غيره؛ ف

لك   يأتي يوم   وسوف   ن  الم  ' ل م  ء  نه م  ش ي  لى هللا  م  فى ع  ' ال ي خ  ون  ز  ار  م  ب  م  ه  و  وما هو ببعيد: }ي 

 ' م  ' ال ظلم  الي و  ب ت  ا كس  ى ك ل  نفس  بم  ز  م  ت ج  و  ' الي  اح د  القهَّار  ' هلل  الو  م  و  يع   إنَّ هللا  الي  ر  س 

'{)غافر اب  ليس بمعجز في األرض وال في السماء، هو  األفغاني الدين جمالو (.16ال ح س 

وفى وكلهم ي   وعند ربهم يختصمون، ومن وااله ومن عاداه، كلهم إلى ربهم ي حشرون،

ظلم يومها، وما ربك بظالم للعبيد.حسابه، ال   

 التعص بالل من التحامل وهذه الخ   علم موقعنا من الموضوع؛ ثم إنَّ حتى ي   هذا كالم     

:وهللا خبير بما يعملون خل لها في العلمية وفي ميزان الحقوال د ال قيمة هذه، ونحوها  

                                                           
. وراجع كذلك مقدمة الكتاب، وقد أصبح ذلك ثابتا ثبوتا قطعيا من مجموعة الوثائق التي  119فضائل الماسونية ص 
18

 

، نقال عما عثر عليه من أوراق جمال الدين تحت اسم )جمال 841تحت رقم  1963نشرتها جامعة طهران مصورة سنة   

 الدين، مشهور به أفغاني(.

381-380ص -الجزء األول –االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر  
19
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' ل  د  ع  وا بال  كم  تح   أن   اس  النَّ  ن  ي  ب   تم  م  ك  إذا ح  ا و  ه  ل  إلى أه   انات  وا األم  د  ؤ  ت   أن   م  ك  ر  أم  ي   إنَّ هللا  }   

(57ا'{)النساءير  ص  ا ب  يع  م  س   كان   إنَّ هللا  ' به   كم  ظع  ا ي  مَّ ع  ن   إنَّ هللا    

ين  وا كونوا ن  آم   ين  ا الذ  ه  ا أي  ي  }    ام  اء  هلل   قوَّ د  ط  ش ه   أو   ن  ي  د  ال  الو   أو   كم  فس  لى أن  ع   و  ل  و   بال ق س 

 وا أو  تلو   إن  لوا' و  د  تع   ى أن  و  ه  وا ال  ع  ا فال تتب  م  لى به  أو   ا فاهلل  ير  فق   ا أو  ي   ن  غ   كن  ي   ' إن  بين  األقر  

(134ا'{)النساءبير  خ   لون  م  ا تع  بم   كان   إنَّ هللا  وا فض  ر  تع    

ين  وا كونوا ن  آم   ا الذين  ه  ا أي  }ي      ام  لى أال ع   م  قو   ن  آنش   م  ك  نَّ م  ر  ج  ال ي  ' و  ط  س  ق  بال   اء  د  ه  ش   هلل   قوَّ

(9'{)المائدةلون  م  ا تع  بم   بير  خ   إنَّ هللا  ' اتقوا هللا  ى' و  للتقو   ب  أقر   و  لوا ه  د  ع  لوا' ا  د  تع    

مردود  بهذا المرجع من القول الذي يعده أصحابه دليال أو أدلة، هو حكم الحكم أقول:   

قولعلى البداهة، لنقضه باإلبطال معنى الحكمة في ا فهو ال يتوافق والقضية سواء في ، لع 

الدين  جمال، ال لقدر أخذ الذي تتناول وتؤخذ به األمورالقدر أو في وعاء التناول والم

ولكن للبعد الذي يتناول فيه الموضوع وتطرح عليه القضية  األفغاني كرجل وإنسان،

ضالل المأخذ بميزان السماوات األرض كما  يدحضويوضع عليه اإلشكال. وذلك ما 

هذا  التي ننهض بها بحول هللا تعالى وقوته في غايةاليستبين ويتجلى؛ وهذه هي  سوف

 الكتاب.

إذا كان سْبيل الْبطش واإلمساك المادي ْباألشياء المجسمة الصلْبة هو اليدين، واإلمساك ف   

كا وعددا   ا ُمدرا هو العدد أو األعداد؛ فمقاْبل وجوب صناعة الوعاء الذي يحمل  ْبها كّم 

جملة ذرات التراب أو القدر من السائل كالماء حيث ليس يكفله الكفان، كانت عْبقرية ثاْبت 

ْبن قرة20 رحمه هللا في أول صناعة الوعاء العقلي الحق من ذات سُ لم األعداد وخصائصها 

ليحمل ويمسك العقل ْبالمقادير غير الْبسيطة سواء على المساحة أو األحجام قْبل أن ينجلي 

 ويتْبلور حساب التكامل مع رياضيات منتهى الصغر.

                                                           
ثابت بن قرة هو عنوان ودليل أن التقدم العلمي لألمم مصدرا لقوة كيانها وتمكينها إيجابا وسلبا مناطه العقل الجمعي 
20

 

السياسي والفقهي المؤسساتي، فهذا هو بعد التعليل لتقدم األمم وانحطاطها وعزها وذلها     
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إال ْبنسق  الّصحيححق ووكذلك هنا ال يمكن أن يحمل الموضوع على اإلمكان العقلي ال   

ة في شعر شوقي، ْبل وكفل للموضوع الذي لم يعد يقتصر على الوطني وعاء متناسق

على متعدد  إنما ،عدهوال على ْبُ  ،مركْبا في ْبنيته ليس على ْبساطة الموضوع األول استحال

. ومنه استلزم لحمله عقليا في أدنى ما يلزم تعميل وتطْبيق السلم الْبياني في اداألْبع من

الكافية ة الهام   ادْبعواطن، تعميله وتطْبيقه على األتصريف معنى الوطنية ْبحسب الما 

والحقائق أو العناصر المحورية والموجهة لهاتيك  مفاهيمللموضوع ممثلة ْبالطْبع في ال

اداأل عا .ْبالتحديد ْبع  

وكان ْبذلك نهجنا في الدفاع عن شوقي  ،الحق ِمعيارنعني إذا نحن صمدنا إلى هذا ال    

 التناسق له مصاحْبا   ِمعيارلم نأخذ ْبه وْب ، فإننا إنع أقوما  ِمعيارمن حيث ال وعن وطنيته نهجا  

ادعلى مفهوم الوطنية ْبل على  مقتصرا  ، أي ليس منتظما   عا غير الْبسيط، ْبكل  الموضوع أْبع

" الجامَة المصرية" و"الجامَة اإلسالميةالموجهة األساس المضافة إليه من " مفاهيمال

 "، إن لم نعمل ْبه سوف لن نكون في حكم الدفاع ْبل في وضعماسونيةال" و"القوميةو"

الدين األفغاني وال  الجمالظلم للعدل والحق وْبالطْبع للعلمية، ليس يكون فيه و الْبغي

في إهاب رجل أو غير ذلك،  أو شيطانا   ا  يماسونأو  حقا أو منافقا   وسواء أكان مسلما   ،غيره

الذي هو المعني ْباالهتمام عندنا؛ وإن  لعملية الحكم ليس هو في ذلك إال مادة وموضوعا  

أنع  كمع وا فُسا نا أنع وع سا نع تا  مع تُ هللا عز وجل يقول على وجه العظة واإلنكار: }أتأُمُرونا الن اسا ْبالْبرِّ وا

(44'{)الْبقرةلونا قِ عع ال تا ' أفا ابا تا كِ الع  تتلونا   

 الوطنية ْبأن كان صحيحا  ا، ا وقوّي  ، وكان ْبذلك الدفاع عن شوقي ذكّي  ذا كان صحيحا  فإ   

وال ثاْبتة المفهوم والمأخذ حسب المسارات أو القطع  في مدلولها ومعناها، لم تكن مستقرة

ت هي في ذه القطعة ليسها في هاتها، وأن حقيقتُمكّوني مصر وحدها ولالزمنية السياسية وف

ات ُمكّونأو ال ُمكّونال تصّوري ليست هي ف ُمكّونقْبلها، وأنها عند هذا ال يْبعدها وال التما 

عن النهج  ا  ُمروق يكونُ  ، أليسا والشاهد القويّ  إذا كان هذا من النظر السديد الذكيّ  ها.غير

 الْبنائيةالحق ْبأن تعتْبر الموجهات التي لها نفس القيمة وقا عن وفس ،الكيل ْبمكيالين العلمي

فقط على  مقتصرا  و مقترنا   " حين كان الموضوع ْبسيطا  الوطنيةكما هي أو هو مفهوم "
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في وُينظر إليها  مفاهيمعن عرضه، أن تعتْبر هذه ال شوقي لقصد الدفاع عنه والذبّ 

. تغّيرال ت مستقرة ومفهوم واحد تصّورعلى قيمة واحدة و ثاْبتة سكونية ،عتسِ الموضوع المُ 

" الجامَة المصرية" و"الجامَة اإلسالميةقريب: هل كان لعناصر "وْبمعنى آخر 

" نفس القيمة ونفس العملة أو اآللية السياسية عند جميع ماسونيةال" و"القوميةو"

" في سوريا نفسه المعنى "القومية، هي نفسها في االعتْبار والتوظيف؟؟! هل لاألطراف

لجامَة الذي كان في الحجاز؟ ونفس األمر ْبالنسْبة ل"ا والمقصود الوظيفي والمأخذ الغائي

" ماسونيةال" لدى شركاء الوطن والوطنية في مصر؟ وهل كانت عالقة "المصرية

 وعند ولي عهد القصر وعند األفغاني اإلنجليزومأخذها وتوظيفها هو هوا عند فرنسا وعند 

  ؟؟؟هي نفسها واحدة في حقيقتها وواحدة في الغاية منها

آفة العلم النسيان وال يزال العلم ينفع صاحْبه ما دام  تذكيرا ومدارسة، فإن   هنا أسوقو   

في قضية الدرع ْبين  رحمه هللا ما يروى من قصة قضاء شريح الكندي يعمل ْبه، نسوق

اإلمام علي رضي هللا عنه واليهودي أو النصراني، على ما هي عليه من الضعف من 

جهة الصحة في ذاتها على ميزان أهل التحقيق ومعايير الرواية وعلم الحديث، ولكن 

 ،وداللتها، التي ليست إال داللة تعلق اإلنسان مضمونها وأثرهافي نسوقها من حيث هي 

والعلم ال يقوم  -ن المؤمن الذي يخاف رْبه، ْبله اإلنسان الذي يلْبس لْباس العلميةْبله اإلنسا

؛(57'{)النساءلِ دع عا وا ْبالع كمُ حع تا  أنع  اسِ الن   نا يع ْبا  تمع كمع إذا حا تعلقه ْبالعدل: }وا  -على الميزان إال  

روى الْبهيقي رحمه هللا في "السنن الكْبرى" في ْباب إنصاف الخصمين في المدخل »   

واالستماع منهما واإلنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن اإلقْبال عليه 

 عليهما" ورواية القصة عن اإلمام الشعْبي حيث يقول:

خرج علي ْبن أْبي طالب إلى السوق، فإذا هو ْبنصراني يْبيع درعا، قال: فعرف علي   

سلمين شريح، الدرع فقال: هذه درعي، ْبيني وْبينك قاضي المسلمين. قال: وكان قاضي الم

قام من مجلس القضاء، وأجلس  كان علي استقضاه. قال: فلما رأى شريح أمير المؤمنين

عليا في مجلسه، وجلس شريح قدامه إلى جانب النصراني، فقال علي: أما يا شريح لو 

كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم، ولكني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
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هم، وال تْبدءوهم ْبالسالم، وال تعودوا مرضاهم، وال تصلوا وسلم يقول: )ال تصافحو

عليهم، وألجئوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم هللا اقض ْبيني وْبينه يا 

شريح. فقال شريح: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال علي: هذه درعي ذهْبت مني منذ 

راني: ما أكذب أمير زمان. قال فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ قال: فقال النص

المؤمنين، الدرع هي درعي. قال فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده. فهل من ْبينة؟ 

فقال علي رضي هللا عنه: صدق شريح. قال فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 

 يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، هي وهللا يا أمير المؤمنين األنْبياء، أمير المؤمنين

درعك، اتْبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك األورق، فأخذتها، فإني أشهد أن ال إله إال 

هللا، وأن محمدا رسول هللا. قال: فقال علي رضي هللا عنه: أما إذا أسلمت فهي لك وحمله 

 على فرس عتيق، قال فقال الشعْبي: لقد رأيته يقاتل المشركين.

(:139/4وفي الحلية ألْبي نعيم ))  

قال شريح: صدقت وهللا يا أمير المؤمنين. إنها لدرعك ولكن ال ْبد من شاهدين، ف»   

فدعى قنْبرا مواله والحسن ْبن علي وشهدا إنها لدرعه. فقال شريح: أما شهادة موالك فقد 

أجزناها، وأما شهادة اْبنك لك فال نجيزها. فقال علي: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر ْبن 

: الحسن والحسين سيدا شْباب أهل -صلى هللا عليه وسلم -الخطاب يقول: قال رسول هللا 

الجنة. قال اللهم نعم. قال: أفال تجيز شهادة سيد شْباب أهل الجنة؟ وهللا ألوجهنك إلى 

22(«تقضي ْبين أهلها أرْبعين يوما ثم قال لليهودي: خذ درعك. 21)ْبانقيا(  

القصة فتْبين أنها تشتمل على ما قال )لجنة اإلفتاء من دار اإلفتاء(: وقد ْبحثنا في هذه    

 يضعف الثقة ْبتفاصيلها:

أما من حيث اإلسناد، فقد قال اْبن الملقن رحمه هللا: "في إسناد هذا الحديث ضعفاء،    

عمرو ْبن شمر الجعفي وهو  . قال يحيى: هو كذاب. الثانيجمالأولهم أسيد ْبن زيد ال

                                                           
اسم بلدة في العراق )النص( 
21
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حديث لم أجد له إسنادا يثْبت" انتهى ضعيف جدا. وقال الشيخ تقي الدين ْبن الصالح: هذا ال

(.9/599من "الْبدر المنير )  

وأما من حيث المتن، فال يستغرب هذا العدل واإلنصاف الذي عاشته الرعية في زمان    

الخلفاء الراشدين والسيرة مليئة ْبمثل هذه النماذج السامية من صور تحقيق العدل 

للقصة أصل قائم. غير أن المتن في واستقالل القضاء الشرعي. وال نستْبعد أن يكون 

رواية الْبيهقي يشتمل على حديث مرفوع إلى النْبي صلى هللا عليه وسلم يخالف األحاديث 

. فقوله في الحديث: )وال تصافحوهم) لم يثْبت في السنة النْبوية. وقوله: )وال ةالّصحيح

«هل الكتاب...تعودوا مرضاهم( يخالف هدي النْبي صلى هللا عليه وسلم الذي كان يعود أ  

نهجفي كليتها توافقا  التي نحن ْبصددها، وإن لم تشخص ْبعدُ  ْبالنسْبة للقضية    ا مع ما يّ ما

د  األقصى والمنتهى  رى األنسبا يُ  وعمال ْبخصوصها، هو ْبالتحديد  فكرا  لطْبيعتها، فإن  الحا

والحضارة إلسالم والتعيين وكامل التمثيل عرض الدكتور محمد  محمد حسين في كتاْبه "ا

:"، ونحن على وفاق تام مع تنويههالغربية  

وقْبل أن أْبدأ الحديث عنها أحب أن ألفت النظر إلى أمرين يجب أن يضعهما الْباحث »   

في هذا الموضوع نصب عينيه، لكي يأمن الزلل، ولكي ال يضل الطريق، ولكي ال ُيخدع 

 عن حقائق األمور.

إلى إعادة النظر في تقويم الرجال، ألن كثيرا  أحد هذين األمرين هو حاجتنا الشديدة   

ممن نعتْبرهم دعائم النهضة الحديثة لم ُيصْبحوا كذلك في أوهام الناس إال ْبسْبب الدعايات 

المغرضة، التي أرادت أن تضعهم في هذه المنزلة، لتحقق ْبذلك أغراضها في نشر 

تي لم تكن تستطيع أن تجد مذاهْبهم والتمكين آلرائهم، وألن كثيرا  من اآلراء المنحرفة ال

طريقها إلى الفكر اإلسالمي وإلى مجتمعاته، قد أصْبح قْبولها ممكنا ، ْبنسْبتها إلى هذه 

الزعامات وإلى هؤالء األئمة، الذين ال يتطرق إلى الناس شك في إخالصهم وعلمهم. 

ْبين  والواقع أن كثيرا من هؤالء الرجال قد أحيطوا ْباألسْباب التي تْبني لهم مجدا  وذكرا  

الناس، ولم يكن الغرض من ذلك هو خدمتهم، ولكن الغرض منه كان وال يزال هو خدمة 
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. فقد أصْبح المذاهب واآلراء التي نادوا ْبها والتي وافقت أهداف االستعمار ومصالحه

أن يقال:  23جب في كتاْبهالحظ كما  -يكفي في ترويج أي مذهب فاسد في تأويل اإلسالم 

إنه يوافق رأي فالن أو فالن من هؤالء األعالم. ويكفي في التشهير ْبأي رأي سليم أن 

، الذي ال يالئم ما اتصف ْبه هذا أو ذاك من سعة األفق والسماحة ُينسب إلى ضيق األفق

. وليس مهما أن يكون ذلك عن وصحة الفهم لروح اإلسالم، على ما تزعمه الدعايات

 عن سوء قصد، وليس مهّما  أن يكون االستعمار هو الذي استخدمهمحسن قصد منهم أو 

لذلك، ووضع على ألسنتهم وأقالمهم هذه المذاهبا واآلراء، أو أن تكون هذه اآلراء قد 

. المهم نشأت ْبعيدا عن حضانته ورعايته، ثم رآها نافعة له، فاستغلها وعمل على ترويجها

هؤالء األفراد ليس من صنعهم وال هو من في األمر هو أن هذا المجد الذي ُينسب ل

الشعوب التي عاشوا فيها، ولكنه من صنع القُوى التي استخدمتهم أو التي تريد أن 

تستغلهم، سواء كانت هذه القوى هي االستعمار أو هي الصهيونية العالمية ْبمختلف 

 وسائلها وأجهزتها.

... 

، ال نريد أن ننقص من قدر أحد، ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال   

ولكننا ال نريد أن تقوم في مجتمعنا أصناٌم جديدة معْبودة ألناس يزعُم الزاعمون أنهم 

معصومون من كل خطأ، وأن أعمالهم كلها حسنات ال تقْبل القدح والنقد، حتى أن 

ج آلرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس  تعّصبالمخدوع ْبهم والم إماما لهم والُمروِّ

من أئمتهم ْبالخطأ في رأي من آرائه، في الوقت الذي ال يهيجون فيه وال يموجون حين 

يوصف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْبما ال يقْبلون أن يوصف ْبه زعماؤهم 

24«المعصومون  

ال  .ه والنْبيهالمتنْبّ  والتقويمي القيمي ِمعيارنحن إذا متفقون تمام االتفاق على هذا ال    أو 

اِطلن يلْبسون الحق ْباللدى محرفي الحقائق مم لطريقةلوجود مثل هذه ا  من شياطين ْبا

                                                           
23
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 ،ية العلميةِمعياراهة والقيمة الوالعنصر الثاني الذي يدل ويؤكد على هذا النْبا  الجن واإلنس.

، الّصفةال عصمة على اإلطالق إال للوحي الكريم. والعلم الحقيق ْبهذه  هو أخذه مْبدأ أنع 

ذلك أهله، ال يهتمون ْبهذا الصنف من الناس الذين ذكرهم الدكتور الكريم في الشطر وك

ون لألشخاص. ومن ال يحفظ مقام رسول هللا صلى هللا تعّصْباألخير من كالمه، ممن ي

عليه وسلم ومقام صحْبه رضي هللا عنهم، ْبما يحق من التوقير واإلجالل وما ينْبغي لهم 

وهم المصطفون من رْبهم  –من المنزلة في الحق، ومن يضعهم موضع غيرهم من الخلق 

قحمهم في إشكاالت ساويهم ويُ من يُ  -ه األمين صلى هللا عليه وسلمالخالق العليم لصحْبة نْبيّ 

وكالم على سْبيل الدعامات في الخطاب الشعري أو الجدلي فهذا على أدنى التقييم إما 

في العلم ولكن سلوك الحق والقول ْبه ولو على  تعّصبسفيه أو رجل ال خالق له. فال 

ذي م النفسك واألقرْبين. الحق يكون ليس للشخص ْبذاته ولكن للقول الذي يقول ْبه وللحك

ْبحع ْب ويحكم يقضي بْبه؛ فأقع ا! التعص  ا له ولقح  قح  هذا خلة وشا  

لحسن والتسديد. وال ذلكم هو نهجنا في هذا الجهد، الذي نرجو فيه من هللا ولي التوفيق ا   

فرق ْبين القول والعمل أو ْبين على أننا أو األكثرين منا يُ  قّوةوالتسطير ْب ْبد من التذكير

ْبل  أو ذاك من المعايير ِمعيارنا على الْبدء واإلعالم ْبهذا الالقول والتصديق؛ فنحن دأْب

من قول الحق ليس إال الحق وتحريه والحكم ْبه والنزول على حكمه  ،واألعظم منها الكثير

كذب حالنا دعوانا، كأننا لسنا عتم حتى يُ ولكن ما يُ  ،ومقتضاه، ولرْبما ْبالحلف واليمين

وْبأن في  ،صدر كالمه وكتاْبه ْبذكر هذه المعاييرالرجل الذي تكلم آنفا وحرص على أن يُ 

على العْباد من الزلل في ما يخص حقيقة أو  ؛ وما أضرّ الّضاللخالفها ومخالفتها الزلل و

في األخطر من  الّضاللحين يكون هذا  الّضاللمن  حقائق تهم أمة ْبأكملها، وما أقْبحا 

!ومعاليها المقامات  
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 الفصل الثالث

الواقع ْبين المضمون والقراءة :عضل في المنظار  

ة األحكاموثوق العدالة ال يوجب صحّ   

 

م القي اْبنا تيمية و اْبنا  ، وإن  األعالممن  مٌ لا عا ٌم الِ وعا  األئمةمن  أْبا حامد الغزالي إمامٌ  إن     

رحمهم هللا  هم كذلك من أئمة هذه األمة وعلمائها وأعالمها وغيرهم ممن ْبلغ درجتهم

 ن  هللاا تعالىأ وحسْبهم ين!الّصالحهداء ويقين والش  دّ وجزاهم عن أمتهم جزاء الصِّ  جميعا  

ها  كثير من  من عْباده على ْبعض؛ ونزل في ذلكا خلق ل ْبهِ أكثر ما نوه وفض  ْبالعلم  ْبأولي نو 

يؤتيه من  الىهللا تعفضل  صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك حديث رسول هللا وأيضا في اآليات

ال فيهم و ألمحنا إليهم إلى عدم قْبول الخطإ عندما يجنح الكثيرون ممن . لكنيشاء

 على غير صفة الْبشر، أحالوهم ونهمتصّورقد أمسوا يف عليهم، ساريا قط هونتصّوري

آخر النْبيئين، فال نْبي ْبعده  هو والنْبي صلى هللا عليه وآله وسلم ال يخطئون؛ معصومين

هذه الحقيقة هي التي ينْبغي أن تستقر في خلد فعصوم ْبعده عليه الصالة والسالم! وال م

حالهم يعتم أن يكذب ال ، ثم ْبها خطْبهم وكتْبهم ال يفوتهم أن يصدروا األكثرين ممن

يرمون  أنهم وهذا من طريف العجائب وعجيب الطريف، واألنكى من ذلك دعواهم.

له الحكم يوم  تعالى، والحمد هلل ،عن حالهم في عماية لألشخاص وهم التعص بغيرهم ْب

ا الدين ال يشرك المذهب في و . والتْبعة الخطيرة لهذه النحلة في المعرفةفي حكمه أحد 

نهجال ألنها صدرت عن هذا  خاطئة قاصرة ال يْبغون عنها حوال، أحكام المكوث على ،ما

من الناس يصيب حينا ويخطئ فيجانب وهو في ذلك ال يخرج عن كونه رجال  ،العالم

غير تحامل وقد جاء في العلم الحق والخْبر اليقين من  ؛وأحيانا أخرى الصواب حينا آخر

لمن حد ْبصره وهو شهيد  شاخصا   الّضاللهذا والمثال العظيم في التحذير من زلة العالم. 

يون الّصليْبوكذا في جرمه الذي وجد فيه المستشرقون و ،المستْبصرين من فينظر فيكون

 اإلسالم رسالةضرب و ،الجناح القوي للمسلمين وأمتهم، أمة الشهود في ضربغرضهم 
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التي قرن سْبحانه وتعالى القوي العزيز إنزالها ْبإنزال الحديد والْبأس الشديد، المثال في 

 ممن يعتْبرون ،ذلك هو الحكم القاصر الخاطئ للغزالي واْبن تيمية وما ْبينهما وما ْبعدهما

أن اْبن سينا حكمهم ودعواهم ْب ،ر وعقل المسلمين واألمةمنْبالمصادرين تمثيل العلماء  هم

م إال إن ه ذلك ال يعلم الجزئيات، وإن هم في -سْبحانه عما يصفون! -كان يقول ْبأن هللا

يين وأذناْبهم الّصليْبيلقون السمع لشراحهم من و تقولون وإن هم إال مفترون،م

ئ ْبأن الفاراْبي رحمه هللا يْبوِّ  ،ومسترضعيهم أو من قصور عقولهم الذي دل عليه مآلهم

 مما سوف نعود إليه الحقا -كذْبا وجهال ماحقا ْبأنفسهم -الفيلسوف منزلة أعلى من النْبي 

نهجّية واستداللية ولو ْباقتضاب .ضرورة ما  

 ، ْبل وْبين اإلخْبار ومطلق القول؛وكذلك هنا فرق ْبين اإلخْبار والتقييم عن الثقة العدل    

ال قيمة وال مصداقية لمطلق  . وفي كل  الدرجات واألصناف ن هذهفال يجب الخلط الْبتة ْبي

عند هللا تعالى والراسخين في العلم إال ْبسلطان، والسلطان هو الدليل  الدعوى قوال أو حكما  

 إنع  كمع انا ها رع اتوا ْبُ ها  والْبرهان؛ يقول هللا تعالى في محكم التنزيل ْبلسان عرْبي مْبين: }قلع 

ط   ( ويقول عز من قائل:110'{)الْبقرةينا قِ ادِ صا  تمع كنع  ين  بال ق س  ام  ن وا كونوا قوَّ ين  آم  ا الذ  ا أي ه  }ي 

ا  م  لى به  ا فاهلل  أو  ن ي  ا أو  فق ير  ' إن  ي كن  غ  بين  ن  أو  األقر  ي  ال د  كم  أو  الو  فس  لى أن  ل و  ع  اء  هلل  و  د  ش ه 

ى أن   وا ال ه و  وا ففال تتب ع  ض  ر  وا أو  تع  إن  تلو  لوا' و  د  لون   إنَّ هللا  تع  م  ا تع  كان  بم 

ا'{)النساء بير  (134خ   

ها أماني، وما كان فهذه آيات هللا تعالى أنزلها علينا ربنا بالحق، ليس الغاية منها علم     

فذلك تخذ ترانيم، إنما تالوته بمعنى اتباعه والعمل به حق العمل ي   كتاب ربنا أن   ح  ص  ن  

حابحقيق اإليمان، و ة والسلف الصالح رضي هللا عنهم كانوا ال يتجاوزون اآلية حتى الص 

 يفقهوها حق الفقه ويعملوا بها.

يكاد اإلشكال ْبخصوص الموضوع الكْبير الذي عرض له الدكتور محمد محمد حسين    

الشائكة حقا، يكاد  الشاغلة "  ْبل كنه هذه القضيةاإلسالم والحضارة الغربيةفي مؤلفه "

خروج عن الذات النا النظر ْبمعنيكون مستقرا متواجدا في نفس عنوان الكتاب، ألننا لو أ

المكلومة والمأزومة التي ال ترضى ْبالسفلية والدونية ألمتها، وهذه هي النفس الحية 
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من أنفاس  سا  على هذا اإلْباء وال تني فيه نفا  ، وتصرّ لتاريخية التي تأْبى الهزيمةوا

 وواضح وأصله كما ذكر في مقدمته مثل جليّ وجودها، وهذا المؤلف في نقده التكويني 

جاوزنا هذا العائق ونا ْبما يقتضيه شرط الموضوعية العلمية قّررنا النظر ونعملها؛ لو أ

" ولكن اإلسالم والحضارة الغربيةالنفساني، لرأينا أن الّصواب في العنوان ليس "

فلئن كان المضمون من جهة اإلخْبار هو صحيح ْبال شك، هذا "؛ والتاريخ الُمسلمون"

  في مقدمته:جماالالمضمون الذي عرضه الدكتور إ

وموضوع هذا الكتاب هو هذه الحلقة األخيرة من صالت الشرق والغرب، التي جرت »   

أحداثها خالل القرنين األخيرين، في جانْبها الثقافي، وفي أثرها في اإلسالم ْبصفة خاصة. 

ت من قْبل ْبطاْبع معّين، يرجع إلى صالت تميزت عن الصالت األخرى التي تمّ  وهي

ظروف هذا االتصال التي تغاير كل ما سْبقها من ظروف ومالْبسات، فقد كان اتصال 

اإلسالم ْبغيره من الحضارات والثقافات دائما  اتصال الغالب ْبالمغلوب، أو اتصال الندِّ 

. أما اتصاله ْبالغرب في هذه  الفترة األخيرة، فقد كان اتصالا المغلوب ْبالغالب. ْبالندِّ

والمغلوب )ُمولٌع أْبدا  ْباالقتداء ْبالغالِِب في شعاره وزيِّه وْبُخلقه وسائر أحواله وعوائده( 

 كما يقول اْبن خلدون. 

الجوانب ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتْبها المستشرقون  تعّددوالموضوع طويل م   

في مختلف  25الحديث، وفي تتْبع أثر التغريب، أو ما يسمونه الفكر اإلسالمي تطّورفي 

، وعلى الّصحيحْبالد المسلمين، يعينون ْبذلك المخططين من رجال االستعمار على التقدير 

مراجعة ما كان، ورصد ما سيكون، من مخططاتهم. ولم يكن قصدي في هذه الفصول إلى 

ُت أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب، وال أن أحصي مراحل دع ه ومجاالته، ولكن قصا

ُب و را ُه العا لِجع طِرِه، على الُمسلمونإلى فتح هذا الْباب الذي لمع يا ، ولمع يتنْبُهوا إلى أهّميته وخا

كثرة ما شغل الغرب وْباحثيه في نصف القرن األخير على الخصوص، وفيما تال الحرب 

العالمية على األخص. وقد تتْبعت في هذه الفصول ما طرأ على الفكر اإلسالمي الحديث 

المرحلة األولى  نتيجة اختالطه ْبالفكر الغرْبي، وْبالحضارة الغرْبية منذ ْبدء تطّورمن 
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الدين األسد ْبادي المشهور  جمالعلى يد رفاعة طهطاوي، وخير الدين التونسي و

ات ْبعد الحرب العالمية تطّورْباألفغاني وتلميذه محمد عْبده، إلى ما تال ذلك من مراحل و

ُت هذا الالثانية.  رع و  من جانْبيه: من جانْبه اإلسالمي: الذي سعى إلى اقتْباس  تطّوروقدصا

من الفكر الغرْبي المعاصر ليستعين ْبه في نهضته التي يحاول فيها أن يلحق  الحالصّ 

ْبركب الحضارة، ومن جانْبه الغرْبي: الذي يحاول أن يطْبع العالم اإلسالمي ْبطاْبعه 

ر األنماط الغرْبية، التماسا   تطّورعلى إيجاد فكر إسالمي م ُيشجعالحضاري، وأن  ُيْبارِّ

اإلسالمية، ليستعين ْبذلك على إيجاد عالئق مستقرة ْبينه للشخصية  الممّيزلمحو الطاْبع 

26«وْبين الْبالد اإلسالمية تخدم مصالحه.  

دولي الموثوق، فنحن نتخاطب هذا المضمون من جهة اإلخْبار هو صحيح ْبإطاره العُ    

تنا من أمّ  جل  في إطار إيماني، والمؤمن كما جاء في الخْبر الشريف المؤمن ال يكذب؛ ْبل نُ 

هي ْبالذات  قيمة هذا الرجل الدكتور محمد محمد حسين ها. وإن  ه حالها وأمرُ وهم   من اهتم  

قا   د  :فيه هي ما عْبر أو ْباألصح ما قاله ُمصا  

ُب و»    را ُه العا لِجع ُت إلى فتح هذا الْباب الذي لمع يا دع ، ولمع يتنْبُهوا إلى الُمسلمونولكن قصا

طِرهِ  «أهّميته وخا  

  اإلخْبارية لهذا المضمون فهي التي دل عليها قوله: الّصفةا وأمّ    

ُت هذا ال»    رع و    «من جانْبيه تطّوروقد صا

لهذا المضمون وْبهذا  ةالّصحيحإخْباري وهذا هي العالقة الحقة و فالْبيان تصويري =   

 الْبيان ْبالواقع والفعل التاريخي.

 ،مظلوما  أو  ظالما  نا أخانا من واجب نصيحة الدين نصرا  ْبناء عليه، فكما أن  من أجله وو   

 تصديقنا ليس يمتد وال ينسحب على ما يتجاوزف ؛أو مصيْبا   ه ُمخطئا  ا علينا نصرُ واجْب   كانا 
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 المؤمنا  وإن   ، فإنا نرى شيئا ْبخصوص قراءة هذا المضمون وتفسيره.إخْبارالمضمون ك

في شهادته ولكن في تعليله وتفسيره متحتم عليه اإلدالء ْبحقيقة ذلك. قٌ د  صا مُ  العدلا   

كان قول محمد حسين: فلئن     

من الفكر الغرْبي المعاصر  الّصالحمن جانْبه اإلسالمي: الذي سعى إلى اقتْباس »    

«ليستعين ْبه في نهضته التي يحاول فيها أن يلحق ْبركب الحضارة  

تكازية عندنا كما سوف يتضح، فإن قوله:له قيمة استداللية ار إن كان     

ومن جانْبه الغرْبي: الذي يحاول أن يطْبع العالم اإلسالمي ْبطاْبعه الحضاري، وأن »    

ر األنماط الغرْبية، التماسا  لمحو الطاْبع  تطّورعلى إيجاد فكر إسالمي م ُيشجع  الممّيزُيْبارِّ

للشخصية اإلسالمية، ليستعين ْبذلك على إيجاد عالئق مستقرة ْبينه وْبين الْبالد اإلسالمية 

«تخدم مصالحه  

.من جهة الْبيان اختالالمن الكالم و نا  ليع  فيه إن        

ا األول فالكالم واللفظ المطاْبق المْبين هو أنه من الجانب الغرْبي ا    لحرب ل متدادٌ أم 

غي إلى شيء واحد فهي تْب ؛ما يكون من مرسوم أهدافها وشرِّ  رهاية في أعتى صوالّصليْب

هو تمزيق األمة اإلسالمية كل ممزق، كما هو ، ال تحيد عنه مت عليه وأقسمت أنصمّ 

 ولو عاش محمد حسين إلى اليوم لوقف التعْبير أو ما عْبر عنه محمود شاكر رحمه هللا.

هو الواقع اليوم في تطْبيق جار على قدم وساق لمخطط ْبرنار  ه،يينم عْبأ على هذه الحقيقة

الدول العرْبية على مرأى العالمين ْبعد أن تحكمت  شطرُ  يا حِ لويس ْبالشاهد والمشهود، مُ 

ية ْبمكرها وسْبقها في العدة والْبأس الشديد في كل المرافق والمؤسسات المسيرة الّصليْب

 ،إرْبا إرْبا   وتقطعه ،جسم العرْبي تفتك ْبه فتكافنشْبت مخالْبها في ال ،لشريعة الغاب العالمية

ْبين حدث التمزيق وكيان  ن،وجوديال. ومنه فال مضارعة وال تزامن وتحيله مسخا وتمزقه

 الدول اإلسالمية؛ وهذا ْبالطْبع هو االختالل الثاني الذي سطرنا عليه.
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نهجْبخصوص هذا المفهوم للمضمون الذي هو ْبحق مفهوم محوري هنا  ودائما      ا، فال ّي  ما

، لن اء هذا الحديث ْبعقل واع ملقيا السمع وهو شهيدالمتْبع لْبن أو القارئة القارئ شك أن  

من صنفي المضمون، اإلخْباري والقراءاتي أو  زا يحجب عنه أن هناك عالوة على ما تميّ 

لمْبدأ ؛ وذلك مع االعتْبار مما هو في تقاطعهما وتداخلهما ثالثا   هناك صنفا   التفسيري، أن  

األساس فيما هو من  ِمعيارالتسديد والتقريب؛ فالتغليب واإلهمال والترجيح كل ذلك من ال

اد مجالا  خصّ قياس وأحكام ت عا   .الطْبيعية لعمل الْبشريّ ا أْبع

إغفاله، وهو يدخل في إحقاق الحق، أن كون تميز الدكتور محمد  ال ينْبغي وكذلك مما  

إنما هو ْبحسب الواقع على التقريب األوحد في وقته ل من يلج هذا الحقل محمد حسين ْبأوّ 

وذلك ليس  والولوج؛ االقتحام أو من ضمن القلة التي حققت وتميزت ْبتحقيق شرط هذا

درجة من سعة على و ،من حيث أسسه ومناهجه ودروْبه ،يحصل إال ْبشأو من العلم ْبعيد

جعله في الواقع  ،ْبجهد مجاهد ْبشأن األمة وتأكيدا   ْبرة ْباآلخر اهتماما  االضطالع والخ

جْبهات.الوأخطر مة على آخر لسرية من جند األ أميرا    
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 الفصل الراْبع

 العامل النفسي ْبين اإلخْبار والقراءة

عند محمد حسين يمفاهيمشكال الاإل  

 

ْبالنسْبة  ديقالتصع  د  لسنا نقف فيه حا الذي  ْبحول هللا تعالى ْبذكر ما يمثل المضمونسنْبدأ    

غاية ه الكاتب ْبالذي أنفقالجهيد الجليل الجهد هذا ْب ينْبغي التنويه، ْبل فحسب لصنفه األول،

التي يتطلب فيها  ،على المستوى المادي العملي أو من الناحية الفكريةسواء  ،الوقوف عليه

لى ما ْبأغ يضحي من أجله المرأ ،استغراقا فكريا ووجوديا وحجمه خطره هذا العمل في

ثم  .الرفاه والحظ الذي ال ينْبغي فواته من هذه الحياة ويجعلونه ويهتم ْبه عموم الناس يهم

ا ْبيانيا ُمكّونللصنف الثاني الذي ينطْبق ْبه مركز ثقل الموضوع؛ كما أن ثمة  منه سنعرض

ْبل . سوف يشاطرني القارئ أن ال سْبيل للتغاضي عنه وعن التفاوت الْبنيوي الناتج عنه

نهجمن حيث ما تمثله النظماتية من المصداقية والنجاعة العلميتين سيكون  ، ونسقا   ا  ما

 للدخول إلى الموضوع من كل ،بهو الوليجة قريْبة الشقة والطريق األقرسيكون ْبذلك 

ا تصّور، حيث يهم مناطات ومرتكزات ْبيانية ونقطا ْبؤرية للموضوع منواحيهْبواْبه وأ

ب. ه على نحو مقارِ تصّوروعند من هو أو من هم في  ،كمضمون عند الكاتب ْبنحو محدد

وإن يكن  .وتجليه األسلوْبيوْبالطْبع ال عالقة لهذا ْبالفن األدْبي وال الْبالغي منه في جانْبه 

 اإلفصاح المتكلم شفها أو كتاْبة ُيِريدعما عراب منها شيء فهو وظيفة اللغة التعْبيرية كإ

ْبالموضوع كواقع وكحقيقة وكجوهر. ومن ثم  متماسكا لكنه مرتْبط ارتْباطا. عنه واإلْبانة

 تصّورلالتمثيلية والتعيينية  الّصفةط الْبؤرية والمرتكزات اللغوية، لها كامل افهذه النق

اْبتداء الحكم على مدى متانة ورصانة  يمكن من خالله منحى الواقع؛ فهي ْبالتالي تنحو ْبنا

  .االنتظامو قالتناس ِمعيار إن نحن عرضناه على تصّورالهذا الْبناء و

في مؤلف  ه والحظال شك قد أثارا  ،ريقرأ ْبتْبص   ،يفهما الذي يقرأ لِ  المستْبصرا  القارئا  لعل     

االختالالت "، اإلصالحرة في لفظة "ت المتكرّ من االختالال "اإلسالم والحضارة الغربية"
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 في سوءاألاء. لكن وا على الس   معجمي أو الْبعد الْبالغيالتي ال تستقيم ال على الْبعد ال

والذي  ،مْبينٌ و جلي   ما هو تصّورلْبيان المهيكل للت وفساد االتصريف وكان فيه من التفاوُ 

 العنصر الْبياني العظيم الخطر والشأن هونْبغى أن نغضى أو نغض الطرف عنه، ال ي

مر كما هو األ "،تطوير اإلسالم" ا  استتْباعا شْبه المفهوم الملتْبس جدّ  هومع ."اإلسالم"

".االستَمار" و"التغريب" و"الحضارة الغربيةْبالنسْبة ل" كذلك واضحا    

ا    ة وغير سليم ادسدال الْبياني الهيكلي، هناك تعاْبير ْبعيدة عن ُمكّونال ، وفي نفسأيض 

إن هي لم تمس الْبناء الجوهري للقضية،  همالهاالتساهل فيها وإمع ذلك قد يجوز  ،قطعا  

في النسق: إطار الموضوعفي وضع الكاتب  ،هذهحال كما هو ال ذلك لكن في عكس  

سلطان العادات والتقاليد على الناس، وأن النفس إذا ألفت  قّوةكل ذلك يْبين ْبوضوح »   

27«شيئا لم تكد تتحول عنه إال ْبصعوْبة ْبالغة، وْبْبطء شديد.  

ليست على منحى استنْباطي  كامل الوضوحْبالعالقة التمثيلية التي ساقها الدكتور هي    

 ليس ذلك وحقيقته، الدين أمر ْبيد أن هي على التطاْبق. التضمن، وإنما أو األحرى قانونْب

والذي يزيد المثل  طي يجوز والتطاْبقي أشد عسفا.، فال االستنْباالتقاليد المن العادات و

شتدت صعوْبته، فإنه وإن طال أمد عالجه ولو ا -!انظر قوله– ا هو أن التحولسوء  

له،  جِ و  را وهذه هي الطامة الكْبرى في فكر عْبد الرحمان ْبن خلدون المُ  حاصل ال محالة؛

 التفاقم والتناقض في ْبعضه. في قوانينه إلى حدّ  مرجعا  نجد الكاتب يجعله  والذي لألسف

هشيم  مع وه الرياح ا تذرُ م  مِ فالتقاليد والعادات هو من الحق العلي الحكيم، أما  فالدين

  !التاريخ

  :جليّ الفمن المضمون الخْبري    

في مختتم القرن الثامن عشر ومع مطلع القرن التاسع عشر الميالدي كان عصر »    

النهضة في أورْبا قد آتى ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطْبيقية واالقتصادية، 
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وكان من آثار ذلك تعاظم نفوذ كثير من الدول الغرْبية وانتشارها في اآلفاق، وتطلعها إلى 

الغزو الحرْبي والتوسع االستعماري. وْبمقدار ما كانت الدول ْبسط نفوذها عن طرق 

الغرْبية آخذة في التقدم والصعود، كانت الدول اإلسالمية وفي مقدمتها الدولة العثمانية 

آخذة في التدهور واالنحالل، وكان اكتشاف قوى الْبخار والكهرْباء والْبترول والالسلكي 

  ... الغرب وضعف الْبالد اإلسالمية. ّوةقذا أثر في توسيع المسافة ْبين  19في القرن

وكانت الْبالد العرْبية موضع طمع االستعمار اإلنجليزي واالستعمار الفرنسي اللذين    

ويقتسماها ْبينهما.ينتظران انحالل الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها   

... 

ْبالد اإلسالمية، م هذا الشعور ْبالخطر ْبدأ اإلحساس ْبضرورة تعزيز الجيوش في الوأما   

وشها وتسليحها، ولكنهم يْبأساليب الْبالد الغرْبية في تنظيم ج إلى األخذ الُمسلمونوتطلع 

حين تطلعوا إلى ذلك، وجدوا أن هذا الهدف الحرْبي ال ْبد أن تصاحْبه نهضة علمية. 

ونها، فقد تصّورأدركوا أن الغرب قد سْبقهم ْبآماد ْبعيدة، وأن األمر ليس ْبالسهولة التي ي

كانت الجيوش الحديثة تعتمد على خْبرات علمية في الهندسة، وفي العلوم الطْبيعية 

والكيميائية، وكانت ترعاها خْبرات طْبية وْبيطرية، وكانت هذه الخْبرات جميعا تحتاج إلى 

نماذج من المدارس تختلف عن النماذج التي انتهى إليها التعليم في الْبالد  إعداد طويل في

مقصورا على العلوم الشرعية وما تحتاج إليه مما كان معروفا  اإلسالمية، حين أصْبح

العلوم األخرى لم تكن تدرس إال لكي تكون وسيلة لفهم العلوم  ْبعلوم الوسائل، أي أن

28«الشرعية وتطْبيقها.  

 جلّ و غالب ههنا كما هو في . إن  ومما هو متقاطع فيه الصنفان الخْبري والقراءاتي   

ْباعتْبار أن الخْبري فيه هو من المجمع عليه من األخْبار  الفصل األول من المؤلف،

يين ْبل وكل أمم األرض الّصليْبوغلْبة  ،من غلب المسلمين وتخلفهم ،األحوال والوقائعو

وسيرهم قدما في التاريخ واألرض المسخرة للعْباد ْبناموس الخلق والعلم، والترْبص 
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فالقول كله محض قراءاتي، هذا  وميت. عدا ووشك االنقضاض حينها ْباد لكل راء وحي  

ال  سيئ الخالل، فهذه وهنا نكرر التذكير ْبأن ال تحامل وال نحوه من –لألسف و أنه إال

إنما هو الحق متحرى على اإلمكان  – وْبممارسته وْبأهليته ْبطْبيعة العلم اصلة له

 لكن لألسف هذه القراءة في شطر هام -عتيدواإلحسان وما يلفظ من قول إال لديه رقيب 

كما سنجليه على طول فصول هذا الكتاب ْبإذن هللا تعالى. ومن  حض،داناقض ولها 

  اتي  التعارضي للخطاب:ُمكّونصنف هذا الزوج ال

ومع حرص ْبعض المصلحين من والة أمور المسلمين على أن يجري اإلصالح في »   

راي، فإن ااإلدة واالقتصاد والتنظيم الّصناعحدود الخْبرات الفنية التي تتصل ْبالجيش و

ر محمد علي أن يتعلم يدأرادوها وقدروها. فلم يكن في تق األمور قد تجاوزت الحدود التي

مْبعوثوه أكثر من الخْبرات التي ْبعثوا لتحصيلها، ولذلك كانوا يوضعون تحت رقاْبة دقيقة. 

وحين سأله ْبعض المْبعوثين أن يسمح لهم ْبجولة ليتعرفوا على الحياة الفرنسية، رفض في 

ولكن ذلك لم يحل دون دخول األفكار األورْبية  زم صارم أن يجيْبهم إلى ما يطلْبون.ح

الجديدة التي لم يردها مع المهارات الفنية التي أرادها، فقد كان هؤالء المْبعوثون الذين 

أرسل أكثرهم إلى فرنسا يقرؤون الكتب الفرنسية. ويشاهدون الحياة الفرنسية في أحفل 

ري الذي يصحب الثورات، وكانت فرنسا تعيش في أعقاب الثورة العصور ْبالصراع الفك

الفرنسية وما صاحْبها وما تالها من قلق فكري لم يْبلغ نهاية مداه. وقد احتل هؤالء 

المْبعوثون من ْبعُد مكان الصدارة والقيادة في مختلف الميادين وْبدءوا يترجمون منذ 

. ومع المعلمين الذين استقدمهم وينشرون كتْبا  في غير ما تخصصوا فيه من فنون 1830

محمد علي للمدارس، ومع الفرنسيين منهم ْبخاصة، جاءت أفكار فولتير وروسو 

.1861ومونتسكيو، الذين ُوجدت مؤلفاتهم في مكتْبة إحدى المدارس المصرية في سنة  

وقد تعاون العائدون من أعضاء الْبعثات في مصر مع الْبعثة الفرنسية من أتْباع سانت    

التي استقدمها محمد علي في العقد الراْبع من القرن التاسع عشر، فأقامت في  سيمون

مصر ْبضع سنوات، تنظم مرافق الدولة في مختلف النواحي الهندسية والطْبية والتعليمية. 

ئه الثورية في تنظيم المجتمع على أساس علمي ن تالميذ سانت سيمون متأثرين ْبآراوكا
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محل الدين. ومن الحق أن هذه  -على حد تعْبير سانت سيمون –فيه العقل أو رهْبانية العلم 

إال الحصول على  ُيِريدالنظرية وأمثالها لم تكون تروق في نظر الحاكم الذي لم يكن 

الحرْبية واالقتصادية التي هي في نظره سر تفوق أورْبا. ولكن طول معاشرة  قّوةأسْباب ال

 المصريين ألعضاء هذه الْبعثة ال ْبد أن يترك أثرا في تفكيرهم.

وتأثر أعضاء الْبعثات ْبما شاهدوه في المجتمع األورْبي واضح فيما كتْبوه أثناء إقامتهم    

ك على سْبيل المثل في عضوين من في أورْبا أو ْبعد عودتهم منها. ونستطيع أن نلمس ذل

الجيل األول لهؤالء المْبعوثين، أحدهما مصري أقام في ْباريس خمس سنوات من 

( وهو رفاعة الطهطاوي، واآلخر تونسي أقام في ْباريس أرْبع 1831إلى  1826)

( وهو خير الدين التونسي.1856 -1852سنوات )  

، هي صدى لتفكير القرن الثامن نستطيع أن نجد فيما كتْباه كل منهما آراء مشتركة   

عشر في أورْبا، وفي فرنسا الثائرة ْبوجه خاص، وهي آراء تظهر للمرة األولى في 

المجتمع اإلسالمي، رْبما رّدداها عن حسن قصد دون أن يسْبرا أغوارها الْبعيدة أو يتعمقا 

ي حقائقها، ولكنهما على كل حال قد وضعا الْبذور التي تعهدها من جاء ْبعدهما ْبالسق

والرعاية حتى نمت وضرْبت جذورها في األرض. ورْبما ُعرضت ْبعض هذه اآلراء 

عرضا سريعا عاجال قد يْبدو ضئيل الخطر. ولكن أهمية الطهطاوي وخير الدين ترجع 

29«إلى أنهما قد جلْبا هذه الْبذور الغرْبية وألقياها في الترْبة اإلسالمية.  

يث ال يدري، لقْبول التشريع وْبذلك مهد الطهطاوي، من حيث يدري، أو من ح»    

ووافق في  ،–على قصوره، وعلى مخالطة الشهوات له  –الوضعي الذي يستند إلى العقل 

ْبأنه أعمق غورا  في فهم  –كما أشرنا من قْبل  –ذلك خير الدين التونسي، الذي يمتاز 

الحضارة الغرْبية. فهو يدعو إلى االقتْباس منها عن فقه وْبصيرة، تختلف عن السذاجة 
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التي تْبدو في كتاْبة الطهطاوي، وهي سذاجة تذكرنا ْبسذاجة الجْبرتي في وصف غرائب 

30«ما شاهده عند علماء الحملة الفرنسية.  

تروك، أو في الرأي الجديد. ولكن وليس المهم هو أن يكون الصواب في الرأي الم»  

الفكري لم يحدث تحت  تطّورا  فكريا ، وأن هذا التطّورالمهم هو أن هذا التعديل يصّور 

ثر ْبالمعتزلة أو ْبأصحاب النزعات . كقراءة اْبن تيمية مثال، أو التأتأثير ظروف إسالمية

وانغماسه ْبعد عودته في العقلية في اإلسالم. ولكنه حدث تحت تأثير إقامته في ْباريس، 

ك  الثقافات الغرْبية وانشغاله ْبترجمة آثارها التي تؤمن ْبالمحسوس الملموس والمدرا

31«المعقول، وتكفر ْبما وراء ذلك وتستخّف ْبه.  

ْبما شاهده في المجتمع  – 32ولم يكن خير الدين أقل منه افتتانا   –الطهطاوي  نا تِ فُ »   

الفرنسي من األمن والرخاء، وشعور الفرد ْبكيانه واعتزازه ْبذاته، حين قارنه ْبما خلفه 

ون، كأنهم ُيِريدوراءه من قهر الرجال وامتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد لهم ال ما 

ه الشديد تتحرك ْبعقول من يحركونها. فانطلق ْبإعجاْب أنعام تعمل ْبإرادة غيرها، أو آالت

ْبالمجتمع الجديد، ينادي ْبأن الحرية هي أساس السعادة والرخاء في المجتمعات اإلنسانية، 

33«ونقطة االنطالق فيها.  

عن مكنون النفس واإلفصاح عن  التعْبير ن والكالم وسيلةالْبيا لئن جعل هللا تعالى    

مرادها وْبناء التواصل مع غيرها، فإنه حينما يكون الوضع في الكالم أو الْبيان العلمي أو 

لق لخُ  فيه ا ال سْبيلا علمّي  ِمعيارا وجلّي   ا مْبينا ومؤشرا  هكذا يراد منه، فإنه حينها يكون رائز  

أِقيُموا قل ارتْباط ال؛ إننا حينها في حمن التحامل وغيره النفس ْبيان ْبالحق والميزان: }وا

نا ْبالعقِ  زع (7'{)الرحمانانا يزا مِ وا الع رُ سِ خع ال تُ وا  طِ سع العوا  
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 د من ذلك شيئا ولم يستشعره، فمؤكدنحن متفقون على خطر هذا الموضوع، ومن لم يج   

على األرض يوجد وال يتواجد، يعيش ْبال عقل إذ العقل  ، يدبّ ْبال روح جسدا  يعيش  هأن

ْبالذات ال يمكن أن يكون هذا  ة. ومنهويّ دليله اإلرادة، واإلرادة تكون مستقلة ْبالفكر والهُ 

سديها التي يُ  الخدمة عظيم العمل وهذا التصدي إال من جليل ما يكون من العمل ومن

أنه  الموضوع وجليل قدره، وخصوصاخطر هذا  ولكن على .ممهمأل ونالممّيزالرجال 

إن على مستوى  إننا حين ندعو أو نشير إلى أمرما، ف تصدي رائد غير مسْبوق إلى حد  

ة، فإن ذلك ليس الّصورالحقيقة ْبالْبيان، وكالهما ال شك مرتْبط ْباآلخر ارتْباط أو  تصّورال

حكمه إال عن من ال يصدر من ال يفكر و صادر عن ضغينة مما يخالهْبتحامال وال هو 

ولو لم يجعل هللا عز وجل الحق  والجْبال. حبه في وصف السّ يمن يخالفذلك حتى ف

ا في لحن ما في اللغة في نطقها والميزان لنسب التحامل والضغينة لمن يخالفه طّر  

ن أنه أخطأ فيها تشهد السماوات واألرض وما فيهحساب عملية أو في  ،واإلعراب

الْبديهيات، فأعظم الرجال في تاريخ الْبشرية ال نقوم إال ْبما هو من  ذلك في إننا ؛وابالصّ 

كانوا يعلمون ويوقنون ْبأفئدتهم أي ْبعقولهم، وفي كل مما أْبدعوا فيه وسْبقوا فيه غيرهم، 

 تقويم أو إسْباغ أو تصحيح حتى؛ ، أن هذا السْبق ْبالْبداهة سيتلوهمع هُ  يا التي في الحقيقة هِ 

 التي حقلها أْبدا في اتساع، وال أحد من العقالء يزعم أنه حاز فحكم اإلنسان تْبع لمعطياته

.ه كله إليهضماحتنكه وو شمسنور ال  

 ْبري والقراءاتي، وذلك كله في خصوصفإذا كان الفصل األول كما ْبيناه جامعا ْبين الخ   

 ،لم تعد فيه داللة المسافة محددة ْبين الخْبري والقراءاتي إن الفصل الثانيالمضمون، ف

والتعْبير عن ا، المأساوي لألمة وهي ْبين مخالب العدو يفتك ْبها ويفترسه ولكن ْبين الواقع

وفي هذا الفصل ْبالذات يظهر ْبكل  .اللغة والكلمْبما يالئمه من  ومأساته هولهْب هذا الواقع

 "االستَمار" -"التغريب" مفاهيموشْبه ال مفاهيمْبين ال وضوح أو هو موضع هذا االختالط

في ذات اآلن عن عدم  الكاشف "،ي في األمة اإلسالميةالّصليبإلثخان "ا –"الَالمية" –

المحدد والواضح. المقول ْبه مْبلغ المستقر تصّورالْبلوغ القول و  
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ليس مصدرها  العلمية أن نورد هذه العناصر المستقرة في الفصل، واألحكام إنه ليكفي   

:ْبالحق وْبحاصل الواقع مستنطقات واألشخاص، ولكن عالقة الموضوعات اتوذال  

وفرضت الدول الغرْبية الغازية لغاتها وثقافاتها في الْبالد التي احتلتها، تيسيرا على »   

الغرْبي المستعمر في التعامل من ناحية، وتمهيدا لمحو طاْبع المستعمرات الشخصي 

 ن هذه الْبالد فيوامتصاصها من ناحية أخرى. ومضت سياسة إرسال المْبعوثين م

ه نحو السلطة  ، فقد أصْبح العدد األكْبر منها يوج 
طريقها، ولكنها لم تعد حرة في توجيهها34

المتسلطة، وأصْبح أكثُرها يوجه توجيها أدْبيا أو فلسفيا، ْبل إسالميا في ْبعض األحيان، 

يتلقون فيه أصول الْبحث في التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية، والفكر اإلسالمي 

وما أكثره. وصارت  -وسقيمهم –إن ُوجد  –من الغرْبيين، صحيحهم  عن المستشرقين

لوا  المجاالت الّصناعية والخْبرات الفنية وقفا  على المستعمرين األورْبيين، الذين حو 

المستعمرات وأهلها إلى مزارع ومناجم وعمال إلنتاج المواد األولية. وأصْبح التعليم في 

رسمه االستعمار، وأشرف على تنفيذه ْبنفسه  داخل هذه الْبالد يجري على تخطيط غرْبي

35«أو ْبأيدي صنائعه من األصدقاء والعمالء.  

   »وكان يزيد في هذا الشعور ْبالغرْبة وْبالخطر أن تاريخ اإلسالم والغرب حافل 

اد وعداوة دائما.  لة ْبينهما كانت كانت صلة جها ْبالصراع منذ ظهور اإلسالم، وأن الصِّ

وفي آسيا الصغرى وفي شمال  اإلمْبراطوية الْبيزنطية في الشامتوسع اإلسالم على حساب 

إفريقية، وظلت الحرب قائمة ْبينهما على امتداد التاريخ، حتى ْبلغت قمتها في الحرب 

د  اإلسالم غايته حين احتل العثمانيون عاصمة الدولة الْبيزنطية ومقر  الّصليْبية. ثم ْبلغ ما

كنيستهم سنة 1453م، وغيروا إلى إسطمْبول، أي )دار اإلسالم(. واتخذوها عاصمة 

. وظل هذا 1529لدولتهم، التي توغلت في أورْبا، وكادت تكتسحها حين هددت فينا سنة 

التهديد قائما حتى 1683. ودار الصراع ْبين اإلسالم وأورْبا منذ القرن األول الهجري 

لمسلمين، على األرض األورْبية من طرفها الغرْبي حين سقطت األندلس في أيدي ا
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ا لخالفة أموية، ولحضارة مزدهرة ال تزال آثارها الْباقية تشهد  وأصْبحت من ْبعد مقّر 

ْبأمجادها. ثم كانت المذاْبح الوحشية التي تولت فيها محاكم التفتيش المسيحية إْبادة 

 المسلمين عقب هزيمتهم في األندلس.

واألورْبي ْبعد ذلك ال يعرف عن المسلمين إال ما قرأه من األكاذيب التي تشوه صورتهم    

في أذهان المسيحيين. والتي تشيع في كل ما كتْبه الغرْبيون عنهم منذ الحروب الّصليْبية، 

أن المسلمين يقرؤون ما  القرن األخير، حين الحظ الغرْبيون والتي لم تخف  حدتها إال في

العداوة صيحاُت دول الْبلقان، التي تستغيث ْبالدول  يد في حدة هذهيكتْبون. وكان يز

 األورْبية، وتطلب منهم ْباسم المسيحية أن ينقذوها من حكم المسلمين.

   كان هذا التاريخ الغاْبر، والحاضر الراهن، ْبكل ما يحفل ْبه من صور العداء، يزيد في 

إحساس المستعمر األورْبي ْبالغرْبة والخطر. فكان التغريب – والتْبشير فرع منه – هو 

36«الحل الذي اهتدى إليه، ونشطت أجهزتهم في تنفيذه.  

ي آل ال ترضى ْبهذا الحال التو العامل النفسي، النفس التي إن ههنا ال محالة داخل ه   

وهي جثة هامدة إال  -أمة الشهود على الناس -مة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأ ا أمرإليه

جثة ال حراك فيها ْبين مخالب كواسر  -ل ْبإذن رْبها إلى أن تقوم الساعةامن روح ال تز

ْبهذا الوضع، وما ظلمهم هللا  وحشة تداعت عليها. وقد تنْبأ الرسول عليه الصالة والسالممت

نه ال مصدر إ وا ما ْبأنفسهم.يغّيرما ْبقوم حتى  رغيِّ يُ لان هللاُ ولكن أنفسهم يظلمون، وما ك

أن يصدق  ُيِريدوكأنه ال يصدق وال  ،إن هو إال واهم فيهللخطر الذي تحدث عنه الكاتب 

ْبهذا والوضع وهذه الحال، كما كان عرض لعمر رضي هللا عنه حين وفاة رسول هللا 

عليه الصالة والسالم أحب إليه وإلى صحْبه رضي هللا  كان صلى هللا عليه وآله وسلم، وقد

 عنهم من أهليهم وأنفسهم.

موضوعة ُتحمل وال إنه ال مصدر لهذا الخطر أمام جثة هامدة ال حراك فيها، قصعة    

تتداعى عليها أكلتها... وُتؤكل وال تأكل تاحمل،  
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ضإنه وضع ال     نين، هم ْبالضْبط الذيناالستنْباتي لكائنات وأشْباه عقول ومثقفين مهج حوع

:أشار إليهم الكاتب ْبصنيعة العدو  

فلما ْبدأت ثمار االستعمار تؤتي ثمارها، وْبدت آثاره واضحة في سلوك المسلمين »   

المعاصرين، الذي أصْبح صدى للفكر الغرْبي، وللحضارة الغرْبية ْبأكثر مما هو امتداد 

، تطّورالمستشرقين لرصد هذا ال، تحولت دراسات للقيم اإلسالمية، وللحضارة اإلسالمية

وتتْبعه ْبالدراسات الفردية والجماعية، في شكل ْبحوث ومؤتمرات، خدمة للهدف 

37«االستعماري نفسه.  
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 الفصل الخامس

السلْبية والخطورة مفهوم "التغريب"  

 

السلْبي في المنظار، الذي  ُمكّونهذا العامل ْبالذات هو حاصل هذا الشرط وال اءإنه جر     

 ؛هذا االختالط الذي أشرنا إليه في ة الْبيانية، وتحديدا  الّصوراالنتظام في  يجليه قانونُ 

ي في الّصليباإلثخان " –" االستَمار" -"التغريب" مفاهيموشْبه ال مفاهيماالختالط ْبين ال

 على نحو ليس ُيمترى اأو إْبرازه لى هذه الحقيقة". وحسْبنا في التأكيد عاألمة اإلسالمية

وهذا المفهوم إنما هو من االصطناع  ،"التغريبأن الفصل هكذا جاء عنوانه " فيه

ْبل هي  ،الجْبهات العسكرية ي  ي، جْبهة هي الواقع سِ الّصليْباالستعماري و يمفاهيمال

، . وليس ينْبغي أن نستغربوخطة حرْبية واحدة ضمنها ومرتْبة فيها في نسق حرْبي واحد

ب عنه ال تغي الكاتبا  لعامل واإلشكال، أن  نعني ْبه التأكيد المراد، من طْبيعة اْبل وهذا ما 

:قة إذ نلفيه يقولهذه الحقي  

لم يكن هدف االستعمار من نشر حضارته هو تمدين الْبالد التي استعمرها كما كان »    

ولكنه كان يقصد ْبذلك إزالة الحواجز التي تقوم ْبينه وْبين هذه  يتشدق ْبه ويزعمه.

لشعوب، وهي حواجز تهدد مصالحه االقتصادية، وتجعل مهمة حراستها والمحافظة ا

38«عليها صعْبة غير مأمونة العواقب.  

39«وهو ما ُيطلق عليه ساستهم ومستشرقوهم اسم )التغريب(.»      

وهذه الصيغة امتدادا لمجال الحرب األْبعد إحكاما في الكيد والمكر والتي تستهدف آخر    

حصن لألمة ممثال في دينها ولغتها ومحورها الفكري المعْبر عنه ْبالثقافة، وكل ذلك في 
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الحقيقة لو تأملته جوهر واحد ال ينفصل ْبعضه عن ْبعض، فاإلسالم أنزل لسانا عرْبيا 

 وحكما عرْبيا..

في هذا المؤلف وفي  ، وهو القطب القويّ لدكتورالتي يكشفها ويجليها الصيغة هي هذه ا   

، عمل هذا الرجل الذي نرجو له من هللا تعالى أعظم الجزاء؛ وذلك ْبدءا من الفصل الراْبع

فيْبرز رحمه هللا تعالى حقيقة ما يشار إليه أو ما يتداول في قاموسهم من معنى 

 راسة الشؤون الثقافية  مؤتمر" ك"الَلمية والتقريبيةالمؤتمرات " و""ال راسات

" مؤتمر الثقافة اإلسالمية والحياة المَاصرة"وواالجتماعية في الشرق األ نى" 

 –جامَة برنستون ْبرعاية  1953و 1947المنعقدين ْبعد الحرب العالمية الثانية عامي 

الثة ثم كانت الحلقة الث -أولى جامعات أمريكا المهتمة ْبالدراسات العرْبية واإلسالمية

هور ْبْباكستان ْبعد ذلك ْبعامين، وْباء ْبالفشل التام، واألخيرة هي الذي عقد في ال

40«وافتضحت الخطة التي تقوم على إشراك ْباحثين من المسلمين والمستشرقين...  

الكيد هدف هذه المسماة دراسات وْبحوث علمية هي  أدلة مستفيضة ْبأن وْبعد ما ساق   

إلسالم وشريعته وأخالقه وحضارته:ل  

ممن اختيرت ْبحوثهم للنشر يجد أن  41والناظر في أسماء المشتركين في هذا المؤتمر»   

ْبعض هؤالء المشتركين في المؤتمر من األمريكان قُسس يحترفون التْبشير، مثل الدكتور 

ميلر ْبروز أستاذ الفقه اإلنجيلي في جامعة ْبيل، وقد كان اتجاهه التْبشيري الهدام واضحا  

اإلسالمية، كل الوضوح في دعاواه التي ساقها في مقاله للتشكيك في أسس العقيدة 

ان ْبصدق كاإليمان ْبالوحي، واإليمان ْبنْبوة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم، واإليم

القرآن الذي أنزل عليه. ومن هؤالء المْبشرين كذلك الدكتور هارولد سميث أستاذ ونائب 

رئيس قسم الديانات ْبكلية ووْبستر ْبوالية أوهايو، وكان هذا القسيس رئيسا لقسم الفلسفة 

ْبالجامعة األمريكية في القاهرة، وهذا يكشف لنا عن ماهية الدراسات الفلسفية  واألخالق

واألخالقية التي ُتلقن ألْبنائنا في الجامعات األجنْبية القائمة ْبْبالدنا. وْبعض هؤالء 
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ُنشرت ْبحوثهم في الكتاب من مستشاري وزارة الخارجية األمريكية ... األعضاء الذين 

تحدة ... ملحقا  للعالقات الثقافية ْبْبيروت ... مدير قسم الترْبية مستشارا... ْبهيئة األمم الم

ْبمؤسة الشرق األدنى ... رئيسا لْبعثة اليونسكو في الدول العرْبية... رئيسا للقسم العرْبي  

ْبإدارة المخاْبرات الحرْبية ْبمدينة يورك )وقد كان رئيسا لقسم التاريخ ْبالجامعة األمريكية 

، الذي كان الظهراناألمريكية ْبركة الْبترول العرْبية ْبْبيروت...عضو قسم الْبحوث ْبش

 ملحقا للعالقات الثقافية ْبوزارة الخارجية األمريكية في القاهرة.

، فكثير منهم أمريكيو الثقافة ممن تلقوا دراستهم في فرعي الجامعة الُمسلمونأما  ...   

المتحدة نفسها. وْبعضهم األمريكية الساْبقين، أو ممن أتموا دراستهم الجامعية في الواليات 

قد اختير لما يتوسم فيه من القدرة على توجيه التفكير في ْبلده، كأن يكون أستاذا  ْبإحدى 

ا للمعارف في إحدة هذه الْبالد، أو رئيسا لتحرير إحدى  جامعات الْبالد اإلسالمية، أو وزير 

زاهة فيما ألقوا من أما النزر القليل من الْباحثين المسلمين الذين تْبدو الن هذه الصحف ْبها.

   42«ستر أهداف المؤتمر.ْبحوث، فقد اسُتجلْبوا ل

   :ا على وجه التحذيريضيف مستنْبط ْبعده  

لذلك كان من الواجب على المسلمين أن يدركوا إدراكا واضحا أن الْبحوث اإلسالمية »   

 التي يكتْبها المستشرقون هي ْبحوث موجهة لهذه الغاية.

المستشرقين يقصد ْبه خلق جو من االطمئنان إلى نزاهة الفكر  فتمجيد اإلسالم في كتب    

ْبمجاملة مثلها من جانب  الغرْبي من ناحية، ومقاْبلة هذه المجاملة من جانب المستشرقين

43«المسلمين للقيم الغرْبية.  

أن هذا الخطاب الذي ساقه  كثر مما يكون ْبه استنْباط قد تجلى،ا أومن هذا يستنْبط جلّي     
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، الذي ظهر سنة 45في مقدمة كتاْبه )اإلسالم في التاريخ الحديث( 44سميث قّرروي»   

 تطّورخطيرة، وأن دراسة هذا ال تغّير، أن اإلسالم يجتاز اآلن مرحلة تحول و1957

تعني المسلمين، لكي يشاركوا في تطوير حياتهم مشاركة واعية، وتعني األجانب، لكي 

منه، وتعني الطرفين كليهما، لكي يتواصال وتقوم  ويعرفوا مكانهم تطّوريراقْبوا هذا ال

كان ْبينهما العالقات. ويقول في الفصل الثالث، الذي تكلم فيه عن العرب: إن اإلسالم 

عامال أساسيا وسْبْبا مهما من أسْباب وجود الهوة التي تفصل ْبين الغرب والعرب. وْبعد 

الغرب ْبالمسلمين من  أن يقيم الدليل على وجهة نظره، ْبمالحظة الفرق ْبين عالقات

العرب، وْبين عالقاته ْبغير المسلمين منهم، يعود فيقول: )لقد أصْبح من الحقائق الجديدة 

في مدنيتنا المعاصرة، أن من الواجب سد هذه الثغرات، ْبْبناء قنطرة فوق هذه الهوة، 

وخلق األسْباب الموصلة للتفاهم والتواصل ... وخلق مثل هذا التفاهم ْبين المدنيات 

  46«مختلفة واألديان المتْباينة، يتطلب جهودا مْبتكرة ال يتوصل إليها إال ْبصعوْبة.ال

لنفاق، ْبل هو طْبيعيا في ْبيانه، وليس هو في حدود خطاب ا خطاْبا ليس هأنيتجلى    

ء األحشاء. وخطاب المخالب التي ال يرتوي صاحْبها إال ْبدما عافخطاب أنياب السم الز

يجالسونك نفس  فهم ؛رحمه هللا تعالى، الذي خْبرهموفيتش كما صدق تعْبير عزت ْبيج

واالْبتسامات، ويتغامزون  من التمدن والود ئدة ويقاْبلونك ْبخطاب ظاهره آدمية فيهاالما

وقد رأينا ورأى العالم المتحضر المتمدن  يذْبحنك أنت وقومك أجمعين.ل ْبينهم قد أجمعوا

ق ْبالحيوان، كيف يقاد آدميون ْبكل مؤسساته من األمم المتحدة إلى منظمة تماسيح الرف

على طاْبور  فيقدموهم الواحد تلو اآلخر ،طواْبير ليحفروا قْبورهم وقْبور إخوانهم ْبأيديهم

فيها في مشهد يدعو إلى ضرورة إعادة دراسة  وا وليلقوايقتلل إلى حافة القْبور الموت

األنيقين  وحشية الغاب أقل من وحشية هؤالء وكذلك ظهرت حقيقة اآلدمي من جديد!

)الْبالد  المتمدنين حين هزيمة الجيوش العثمانية وخروجها وانسحاْبها من ْبالد الروملي
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شكيب  العثمانية في القارة األوروْبية( كما ينقلها لنا المجاهد الكْبير والعرْبي المسلم األْبي  

:خْبرالذي كان ْبحق شاهد العصر وال -رحمه هللا! –أرسالن   

طانهم، ظانين بأنهم سواء انتصرت الدولة العثمانية أم أناس كانوا وادعين في أو»  

ون في بيوتهم، فلما تقهقر الجيش  ل  من السالح، قار  زَّ انكسرت فال خوف عليهم، ألنهم ع 

العثماني بسوء إدارة الوزارة االئتالفية، دخل عليهم أولئك الوحوش البلقانيون، الذين ال 

وريشبهون بني آدم إال في  حوا شبانهم ذبح الشياه، وخضبوا شيب الشيوخ ة فقط، فذبالص 

بدم أفالذ كبدهم، وفسقوا بعقائل الصون وكرائم الستر، الالئي كن ال يرين الشمس إال من 

ات  التي  –كوى المقاصير بحضور بعولتهن، وآبائهن، وإخوانهن، وأردفوا هذه المعرَّ

ا البنات واأل -الموت من دونها و  ب  طفال، وبقروا بطون بقتل أولئك المصونات، وس 

الحوامل، وتقاسموا أعراض مسلمي الروملي، كما تقاسموا أموالهم وأعراضهم، وأحرقوا 

47«مساكن المسلمين...  

 قّوةي قد تحتم علينا التنْبيه والتسطير ْبالّصليْبإننا على حقيقة هذه الصْبغة في الخطاب    

 ميةفالتغريب هو من األسرة المعج، "لتغريبفي لفظ ومفهوم "ا على هذا االلتْباس الكامن

ه موِّ ارة، ولكنه هو هنا ضمن خطاب غير طْبيعي، خطاب مُ حضْبداللة ال «لغربا»لفظة ل

روحها روح صليْبية والخطاب فيها مركز ثقله وْبنيته العميقة هذه حقيقتها.  ن ْبمعانيومْبطا 

:ويستشهد له وهذا هو ما جاء على لسان الكاتب نفسه  

الفكر اإلسالمي ال ترجع أهميته من وجهة  المجتمعات اإلسالمية وتطويرتغريب و»   

فحسب، وهو إيجاد التواصل، وإنشاء عالقة مستقرة  الّسْببنظر االستعمار إلى هذا 

أساسها الود والتفاهم، ْبين طرفين أحدهما راْبح واآلخر خاسر ولكنه يرجع من ناحية 

وما يقدره من أن هذا  حدة اإلسالمية.أخرى إلى ما يحاوله االستعمار من تفتيت الو

ة ْبحسب ظروف كل ْبلد من الْبالد اإلسالمية. وهذا تعّددالتطوير سوف يأخذ أشكاال م
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حين يقول: )ويجب أن نالحظ أن موضع الْبحث 48الهدف كشف عنه كالم جبع في كتاْبه

؟ تطّورأو ت تغّيرليس هو: هل تْبقى الرواْبط القديمة التي كونت هذه الوحدة ثاْبتة دون أن ت

مغايرا لمفهومها في  مظهر هذه الرواْبط، وقد يصْبح مفهوم هذه الوحدة تطّورفقد ت

العصور الوسطى، فكل ذلك ثانوي ليس ْبذي خطر، ولكن المهم هو: هل ستكون هناك 

ميول مشتركة ْبين الشعوب اإلسالمية؟ وهل سيقوم إحساس ْبوحدة العمل والهدف؟ أم أن 

الحياة الجديدة، ستنجح آخر األمر في تشتيت المجتمع اإلسالمي اآلراء الجديدة، وحاجات 

49«وتحطيم وحدته؟(  

وكذلك في قوله هذا الذي جاء عنده على وجه التنْبيه والتنويه وهو يختم عرضه لكتاب    

لولفريد سميث، الذي خص له الفصل السادس:"اإلسالم في الَصر الح يث"   

نحن ْبصدده أنه ْبحث جاد عميق مستقص في آثار خالصة القول في هذا الكتاب الذي »   

، يمكن أن يستفيد منه المسلم وغير المسلم على السواء. في العالم اإلسالمي التغريب

فالمسلم الذي يقرؤه في غير تدبر وإدراك لحقائق األمور قد يقتنع بما يدعو إليه المؤلف من 

رة الغربية، والمسلم الذي يعرف تطوير اإلسالم والمجتمعات اإلسالمية وتقريبها من الحضا

حقائق األمور يستخلص منه كثيرا من أساليب االستعمار في تحقيق ما اصطلح عليه ساسة 

«الغرب وباحثوه على تسميته بالتغريب.
50  

بعد هذا  عليهم أن يحذروه والذي بنبغي أن يسطر عليه بشدة ههنا، هو أن ال خطر    

ناعالحديث عن أيضا  ونختزلاقع ، وسوف نوجز الحديث عن هذا الوالغلب ة المهجنة الص 

ليبي حْوضمن الكتاب وأشباه المفكرين من بني جلدتنا نتاج االستنبات ال ي، نسوق هنا الص 

ومعبرة عنه على اإلسباغ والتحديد، وكل ما في رسم أمتنا هذه هي  ،كلمة جامعة لذلك كله

 حقيقته وهذا هو إطاره:
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وقد سلك االستعمار إلى التغريب كل سبيل، وتغلغل في كل الميادين، فشمل السلوك »   

الفردي، واآلداب االجتماعية، والفنون واآلداب. واستعان عليه بالبرامج الدراسية، 

والمستشرقون على توجيه الفكر  الُمسلمونوبالصحافة، وبالمؤتمرات التي يتعاون فيها 

حدة، وبمؤسسة اليونسكو والتربية األساسية فيها على وجه اإلسالمي، وبهيئة األمم المت

«الخصوص.
51

 

بل أمر األمة كله  ،نين من الكتاب وأشباههمج  هَ ا على هؤالء المُ الواقع بقي قاصر   فليت   

ليببات بين أيدي عتاة  !ما يشاؤون وبهم يفعلون بها يينالص   

صروف سماه محمود شاكر ب"اء التعْبير عنه ْبليغا حقا حين وإنه الواقع الذي ج   

؛ قالها أْبو فهر رحمه هللا ىر واألسا التحسّ  اه أسيف، يندب هذا الواقع ْبملء"؛ تعْبير أو  الدهر

أحد الشيوخ الكْبار ممن  -رحمه هللا! - أحمد تيمور في حديث من أحاديثه إلى األستاذ

ْبُِّت على خيالء شْباْب: »عرفهم ولقيهم ض، وُيرا را د  فكان ُيعرض عني من أعع ْب تا ْبيا ي من را

اشية، ساحرُ  قِيُق الحا ْبة، را اِكُن الهيع االْبتسامة، رفيُق الياد  لطيفة حانية. كان من هؤالء شيٌخ سا

فيض  ان، ُحلو المنطق، خا ن، هو أسالّصوتواللسا تاذنا أحمد تيمور ْباشا رحمه ، ذكي  العينيع

ب  لمن ، كما يقال في المثل. هللا، فاستمع إلى نشوتي ْبالشعر الجاهلي استماع من طا ب  حا  

ا، ثم جاء يوم فالتقينا، على عادتنا يومئذ )سنة     ة الّسلفي(، في المكتْبة 1925حدثته مرار 

عند أستاذنا محب الدين الخطيب، فلم يكد يجلُس حتى مد  يده إلي  ْبعدد من مجلة إنجليزية، 

ل لي وهو يْبتسم: اقرأ هذه! وقا الملكية اآلسيوية(، جمعي ةمن مجلة ال 1925)عدد يوليه 

فإذا فيها مقالة لألعجمّي المستشرق مرجليوت، تستغرق اثنتين وثالثين صفحة من هذه 

ا ْبهذا األعجمي التكوين، التكوين الْبدنّي «ْبعنوان نشأة الشعر العرْبيّ »المجلة،  . كنت خْبير 

ُت المجلة والعقلّي، منذ قرأُت كتاْبه عن محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أخذ

  رفُت، وقرأت المقالة، وزاد األعجمي ُسقوطا  على سقوطه. انصو
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كان كل ما أراد أن يقوله: إنه يشك في صحة الشعر الجاهلي، ال، ْبل إن هذا الشعر    

في  الُمسلمونالجاهلّي الذي نعرفه، إنما هو في الحقيقة شعر إسالمي  وضعه الرواة 

فا  في خالل ذلك كثيرا . وألني عرفُت حقيقة  اإلسالم، ونسْبوه إلى الجاهلية، وُسخع

الواضح  الفرق هذا االستشراق، لم ألق ْباال إلى هذا الذي قرأُت، وعندي الذي عندي من

.  ْبين الشعر الجاهليِّ  والشعر اإلسالميِّ

؟ قلُت: رأيُت ثم ْبعد أيام لقيت أحمد تيمور ْباشا، وأعدت إليه المجلة،     فسألني: ماذا رأيتا

ما وتألألأعجمّي ا ْباردا  شديد الْبرودة، ال يستح ت عيناهُ، فقلُت له: أنا ْبال يي كعادته! فاْبتسا

شك أعرُف من اإلنجليزية فوق ما يعرفه هذا األعجم من العرْبية أضعافا  مضاعفة، ْبل 

ب ْبنشأة الشعري فوق ما يمكن أن يعرفه إلى أن يْبلغ أرذل العمر، واستطيع أن  أتلع 

اإلنجليزي منذ شوسر إلى يومنا هذا تلعْبا هو أفضل في العقل من كل ما يدخل في طاقته 

م وصفاقة الوجه، ما ُيسّول  أن يكتْبه عن الشعر العرْبي، ولكن ليس عندي من وقاحة التهج 

ما  حرفا  واحدا  عن نشأة الشعر اإلنجليزي. ولكن صروف الدهر التي ترفُع قو أن أخط

وتخفُض آخرين، قد أنزلت ْبنا وْبلغتنا وْبأدْبنا، ما ُيْبيُح لمثل هذا المسكين وأشْباهه من 

المستشرقين أن يتكلموا في شعرنا وأدْبنا وتاريخنا وديننا، وأن يجدوا فينا من يستمع إليهم، 

وأن يجدوا أيضا  من يختارهم أعضاء  في ْبعض مجامع اللغة العرْبية!! وأغضى أحمد 

52«يْبتسم.تيمور وهو   

في عصب األمة وفي خضم هذا المعترك، خالل مواجهته وكشفه لهذا التغلغل والتحكم    

عن عرض شيخ المعرة رحمه هللا وعن دينه ْبالخصوص، مما هو  وفكرها نلفيه في ذوده

في واقع الحال يؤول إلى الذب عن األمة في هويتها ورموز هذه الهوية الفكرية واألدْبية، 

ي الفتاك:الّصليْبلويس عوض وعن األخطْبوط  وكيدا  قال في رده سفها   

ْبلوتولند، »كان من سوالف األقضية أن كتب هللا علي يوما ما: أن أقرأ له شيئا سماه »   

، «كريستوفر سكيف»، وأهداه: إلى «ةالخاصّ من شعر »، وكتب تحته «وقصائد أخرى
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ءا  1947وذلك في  بع ، وأنه كان أستاذا في هذا «سكيف»من الميالد. ولما كنت اعلم خا

كلية اآلداب ْبجامعة القاهرة، وأنه كان جاسوسا محترفا في وزارة االستعمار الْبريطانية، 

يِّئا األدب، وأنه كان ماكرا خْبيثا  خسيسا الطْبااع، وأنه كان يفّرق  وانه أيضا مْبشرا ثقافيا سا

ا لهذا، ألنه تاْبع له حاطب في هواه، وينفض  ْبين طلْبة القسم اإلنجليزي في الجامعة: يمد  يد 

ِمي ة وأنفة،  يده من ذاك، ألنه يعتصم ْبْبعض ما يعتصم ْبه المخلصون لدينهم ووطنهم، حا

وكنت  واستنكافا أن يضع في عنقه غال للسيادة الْبريطانية، وللثقافة التْبشيرية المسيحية.

يكون أستاذا في جامعة،  أنعريض الدعوى، ال يستحق  «شرلتان»أعلم فوق ذلك، أنه 

ولكن سيادة ْبريطانيا كانت يومئذ هي الغالْبة، وكانت كلمتها هي النافذة، فأصْبح سر 

إلى هذا  «ْبلوتلوند، وقصائد أخرى» مفضوحا عندي، ْبإهدائه «أجاكس عوض»

الجاسوس المحترف، والمْبشر الثقافّي الصفيق، والشرلتان الذي صار أستاذا في الجامعة، 

!«كيفكريستوفر س»  

موا عمودا »لم يمنعني ذلك من اإلقدام على قراءة الكتاب، فإذا أوله هذا العنوان:     حطِّ

، مات 1933، مات عام «العرْبي»لقد مات الشعر »! وتحته مْباشرة هذا الكالم: «الشعر

... وصدق ظني، فضحكت، ولم أْبال ْبما  «حمد شوقي، مات ِميتة األْباد، ماتْبموت أ

ديد للعرب، ومن حقد آكل على دينهم وكتاْبهم، ومن غرور فاجر وجدت فيه من ْبغض ش

وسوء أدب. ولم أعْبأ ْبالرائحة الخْبيثة التي تفوح من تحت ألفاظه، فقد كنت ألفت أن أجد 

ذفرها حين ألقى جماعات المْبشرين في ثياْبهم المختلفة، حين يستخفون فيها وحين 

53«يستعلنون.  
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 الفصل األول

ومعايير األحكام صوىالقُ  ُمصادرةال  

قولالميزان االستخالفي ل جمعيَّةال لع   

 

غاير على الطْبيعة واالنتماء المُ   آخرا التجلي دليال من حيثُ ْبخصوص موضوعنا، ف      

" االتجاهات الوطنية" كتابا  قْبل وما ْبعد االتساع، فإنّ  ،ْبين الموضوعين األول والثاني

ا، وْبقي في غير حالة مستقّر   له كمجموع نظمة أفكار وحقائق لم يجد ْبجزأيه معا  

ات ُمكّون" الذي حمل معه عناصر واإلسالم والحضارة الغربيةاالستقرار حتى كتاب "

ْبه  لا صا هو الذي حا  هام   ضمنها عنصرٌ  ومحاضرات، حقائقية مجموعة من مقامات أقوال

ل وّ ، ذلكم هو وجه حقيقة اإلسالم كفرائض وعْبادات أفي حقل الحق والميزان االستقرارُ 

في الحق وألولي ، والكافي كل الكفاء لتأطير ذي خطر في الشأن حاسم الوزنما يكون ْبه 

 .لماهيةمما يدل على وحدة الطْبيعة واوهذا من جهة ما ْبيناه من قْبل  الْبصائر والعقالء.

إنه شهادة أو رأي عالمين من علماء األزهر محمد الجنْبيهي ويوسف النْبهاني رحمهما هللا 

 تعالى رحمة واسعة. يقول الكاتب محمد حسين:

ن، رأي الجنْبيهي والنْبهاني، تعود إلى أن لرأي كل منهما قيمة يوالقيمة الكْبرى للرأي»   

أنه شهادة من شاهدي عدل معاصرين. أخرى إلى جانب قيمته الفقهية والفكرية، وهو 

فكالهما كان معروفا ْبين أهل عصره ْبالصالح والتقوى والعلم، وكالهما كان صديقا 

لمحمد عْبده لم يصدر في كالمه عن حقد أو ضغينة، ثم إن الرأيين يصوران الجانب 

عند المعاصرين، وهو الجانب الذي اختفى  اآلخر لصدى دعوة األفغاني ومحمد عْبده

، أو كاد يختفي تحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند هذه المدرسة وتحارب اآلن

  خصومها.
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ا ا. أثْبته نثر  ا ونثر  أوضح يوسف النْبهاني رأيه في أكثر من موضع من مؤلفاته، شعر     

الرائية »ا في قصيدته . وأوضحه شعر  «شواهد الحق في االستغاثة ْبسيد الخلق»في كتاْبه 

العقود اللؤلؤية في »تها مستقلة، ثم أعاد طْباعتها ضمن ديوان التي طْبع «الصغرى

:54. ولخص رأيه في هذه المدرسة في مقدمته فقال«المدائح النْبوية  

ْبشأن شيخه الشيخ محمد عْبده، فقلت له في  رتهكيد رضا ذالما اجتمعت ْبالشيخ رش»   

شأنه: إنكم تتخذونه قدوة في دينكم، وتدعون الناس إلى ذلك، وهذا غير صواب، فإنه لم 

 يكن محافظا على الفرائض الدينية، فال يصح أن يكون قدوة في الدين.

... 

ألفغاني الدين ا جمالثم قلت له: ومما ال يختلف فيه أحد أنه كان هو وشيخه الشيخ    

المسونية، وهي ال تجتمع مع الدين ْبوجه من الوجوه، ْبل هي ترفض  جمعي ةداخلين في ال

األديان كلها، وهي ضد السلطات كلها، الدينية وغيرها، فكيف يمكن أن يكون قدوة في 

دين اإلسالم مع كونه مسونيا، وكذلك شيخه. فقال الشيخ رشيد: نعم هما داخالن في 

ا لم أدخل فيها.المسونية، ولكن أن  

قلت له: فلو قلتم: إن الشيخ محمد عْبده هو فيلسوف اإلسالم، ْبمنزلة اْبن سينا    

والفاراْبي، لسلمنا لكم ذلك، وإن كان خالف الحقيقة، ألنه ال ضرر فيه علينا، وال على 

ديننا، وأما أن يكون من أفسق الفساق ْبتركه أركان اإلسالم ومع ذلك تقولون عنه: إنه في 

اإلسالم إمام، فهذا شيء منكر ال يقْبله أحد من ذوي األحالم. فقال الشيخ رشيد: نحن  دين

 الّضاللال نعتْبره مثل اْبن سينا، ولكن نعتْبره مثل اإلمام الغزالي. فانظر رحمك هللا لهذا 

نه كان مسونيا، ويقول: إنه مثل لم أنه كان تاركا للصالة والحج وأوهذه المكاْبرة، فإنه يس

الغزالي. وفي الحقيقة، كل واحد من هذه الفرقة الضالة يعتقد نفسه أجل من الغزالي، ألنهم 

ْبل  ،يدعون االجتهاد المطلق، صغيرهم وكْبيرهم، واإلمام الغزالي لم يدع االجتهاد المطلق
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و في حكم جميع كما ه صرح في اإلحياء( ْبعدم وجود المجتهد المطلق في عصره ْبقوله

  55«أهل العصر، وكذلك الفخر الرازي صرح ْبذلك، وغيرهما من األعالم.

نهج    واألرضون، وعند من يملك حقيقة  السْبع ا، وفي الحق الذي تقوم عليه السماواتيّ ما

العقل الذي جعله هللا عز وجل ذو الحجة الْبالغة مناط التكليف، هذا العنصر القائمة شهادته 

 جمالأن روح هذه الدعوة، دعوة  ،من غير ذرة من ريب الحسم قطعا  ْبالحق وجب ْبه 

ولكن، وإن يكن  الدين األفغاني وغاية حركته ليست هي روح اإلسالم وال من غاياته.

وليس فقط  ماسونيةالدين األفغاني هو الشيطان نفسه، وإن يكن هو الرأس الخفي لل جمال

األمر، وهللا تعالى ال يرضى الحكم ْبين  ا فيها كما يتراءى للناس ويْبدو في ظاهرعضو  

والقسطاس  ا، ال يرضى سْبحانه الحكم ْبينهم إال ْبالعدلالناس مؤمنهم وكافرهم جميع  

ِْبيٌر لى م عا قوع  آنُ نا شا  كمع ن  ما رِ جع ال يا : }وا المستقيم ى' إن  هللاا خا ُب للتقوا ِدلوا ُهوا أقرا ِدلوا' ِاعع عع أال تا

'{)المائدة لونا ما عع ا تا " االتجاهات الوطنية في األ ب المَاصرالذين يجعلون كتاب " فإن (9ْبما

نا حقيقتها التي ال قّررنا وحركته التي ْبيّ و الدين األفغاني جمالفي الحكم على  مرجعا  

الكاتب من ه اقوْبما س مرجعا  أن يؤخذ يمكن ْبحال أن تكون إسالمية في روحها وهدفها، 

 ال تْبرئة لألفغاني فقد تْبين أنه ،والرأي الّصفةنقال عن كتاب رجل صليْبي ْبادئ  القول

غامضة غير مكشوفة، ولكن من حيث سلوك العدل في ْبناء القول  وروحا   له هدفا كان

في صفحة واحدة وعن  لحكم يتصدى له مرجعا  العلمي واألحكام العادلة، كتاب يتخذ 

اإلسالم مؤلف "وسوف يأتي في  من وراء نشر كتاْبه تحت دثار يخفيها. مصدر له أهداف

حظ ال»" ذكر وتقرير حقيقة جد هامة وخطيرة على مستوى االستدالل: والحضارة الغربية

 إال ْبعض التنْبه وهذا األمر ليس ينْبغي له  56«الغربيون أن المسلمين يقرؤون ما يكتبون

الحكمة تتجلى،  ْبهِ  ا؛ والتقديرُ قدر   شيء   اهلل تعالى جعل لكلّ نه. فوقليل من الذكاء كما سنْبيّ 

، إنما هي وال قيمة لها سْببإلى العلمية ْب ت  مُ يا  ها فذلك ليسوغير عصْبّيةتحامل والوأما ال

من ومعلول  أجناْبهمن كل  سقيم . فْبالصفحة الواحدة ْبقولفي الشيء من الشقيح اللقيح

ال يحق ْبادئ الرأي أن يقْبل حكما على قطب ضمن أرْبعة أو خمسة أقطاب  ،حيث مادته
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ثم ما محل هذا  ل عليها الموضوع ممثال مفصال في مقدار يناهز األلف صفحة!!!محمو

من حيث اليقين في األقوال والقطع في األحكام، والحق ال يرضى أن  الكالم وهذه المادة

محمد محمد حسين ص واألوهام؛ يقول الدكتور الظنون والتخرّ  مجّردتْبنى أحكامه على 

االتجاهات الوطنية من ْبعد " فيه ، الذي جاء قوله"الغربيةاإلسالم والحضارة في كتاْبه "

:"في األ ب المَاصر  

وْبعُد إلى استئناف الحديث من حيث قطعناه في الفصل الساْبق. ولنتاْبع أحداث القصة »   

التي وصلنا معها إلى نهاية الجيل األول: جيل الطهطاوي وخير الدين والتنظيمات، وإلى 

التي ْبدأت مع االستعمار.أول المرحلة الثانية   

 ْبرز في مطلع هذه المرحلة الثانية التي نتناولها اآلن ْبالكالم رجٌل غريب األطوار،   

يحيط سيرته وأهدافه كثيٌر من الغموض، الذي لم تكشف األيام حقيقته ْبعد. وقد ترك هذا 

هذه الفترة  الرجل الغريب أثرا  عميقاٌ في توجيه الفكر اإلسالمي واألحداث السياسية، في

ُمه واضحا  حتى اآلوفيما تالها. وال يزال أثرُ  الدين األفغاني،  جمالن. ذلك هو ه ْباقيا  وميسا

كما  كما هو مشهور عند الناس، أو )الُمتأفِغن( كما يسميه أْبو الهدى الصيادي، أو اإليراني

57«في واقع األمر. الحقيقةهي   

محمد عْبده من ْبعده ْبالمستر ْبالنت، الذي ومن هنا كانت صلته الوثيقة وصلة تلميذه »   

ة العرب القومية، حمي   ثيرا العرْبي ليُ  الزي   طوف هو زوجته ْبالْبالد العرْبية مرتديا  كان يا 

ويا دع عُ وهم إلى إنشاء خالفة   عرْبية، خدمة ألهداف   يا غع لِ بُ  على ظني أن لها صلة ْبالماسونية 
 وْبالصهيونية العالمية.«58

ى ْبا قرع ي الع ذِ  إيتاءِ وا  انِ سا اإلحع وا  لِ دع عا ْبالع  رُ أمُ يا  إن  هللاا رْبنا عز وجل: } إننا نتلو في كتاب   

وفي الحديث  (90'{)النحلونا لكم تذكرُ لعا  مع كُ ظُ عِ ' يا يِ غع ْبا الع وا  رِ كا نع مُ الع وا  اءِ شا حع فا الع  نِ ى عا ها نع يا وا 

الذي رواه أْبو ذر الغفاري رضي هللا عنه عن النْبي صلى هللا عليه وسلم فيما  القدسي

                                                           
)التسطير مني( 53ص  –ن م  
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كمع : يرويه عن رْبه عز وجل أنه قال نا يع لته ْبا عا فعِسي اوجا لى نا ُت الظلما عا مع ر  اِدي إنِّي حا ا ِعْبا "يا

ما  فاال تاظالُموا!" ر  ُمحا
ْبشأن دون  النهي هما على اإلطالق ليسا يختصواألمر هنا كما  59

وقد جاء  .، ْبل في الشؤون واألمور كلها، صغيرها وكْبيرهاما سواهشأن، وال في أمر دون

وحياة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  !التحذير من محقرات الذنوب فكيف ْبكْبيرها

لما أنزل من الكتاب، كان أمره كله عدال صلى هللا عليه وسلم، وكذلك كان  تْبيانا  كانت 

 ،يتلونه حق تالوتهرْبهم،  يؤمنون ْبكتاب الّصالحة رضي هللا عنهم والسلف الّصحاْبنهج 

ونحن حين ال نفتأ نذكر  ؛ويجتنْبون ما حذر منه ْبأمره وينتهون عما نهى عنهيأتمرون 

 السلفخير القرون ومثال شريح القاضي، إنما نذكر ذلك تواصيا ْبالحق وْبلزوم نهج 

اف الْبغي.ْبسلوك العدل وعدم الجنوح القتر الّصالح  

اياالأقدار  كانت أخطار األحكام هي ْبحسبوإذا     اعتْبار  في ألْبتة، من غير اختالف قضا

أكْبر ما ال يماري فيها أحد كونها من قانونها أو الحكم الشرعي فيها، فإن قضيتنا هذه 

ايان لليكو وشأن الرجال وقدر  ،شأن التاريخ واألمم ، مما هو منمن القدر والخطر قضا

.في الفعل التاريخي لهذه األمم. يؤثرونالذين   

" ْبل كثير من الغموض يحيط ْبالقضية؟! أتْبني الغموضكن شريحا! أتْبني حكمك على "   

"؟!"يغلب على ظنيحكمك على الظن، ولو على أساس   

إن هذا لهو الخرص والمكوث عليه  ؟أتحكم ْبهذا وفي قضية ْبحجم التاريخ واألمم؟   

.ص وهو أشرّ واإلصرار والسعي فيه هو التخرّ   

الكاتب  عند الشهادة والرأي الذي أدلى ْبه الدكتور قف مليانواآلن ال ُْبّد من أن نعود ل   

العظيم الذي سطر  ِمعياريهي والنْبهاني رحمهما هللا تعالى، لكن من غير إهمال للللجنْب

:مؤمنين ْبه مستحضرين إياه عليه األخ في هللا الدكتور سيد ْبن حسين العفاني  

                                                           
رواه مسلم: طريق اإلسالم 
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أخطأوا أم أصاْبوا إنما هو  -كما يقولون –إن ضرب أسوار القداسة حول الكْبار »   

خيانة فكرية لألمة ْبأسرها وتزييف لهاالت التقديس التي ُيحاطون ْبها من حملة القمائم أو 

60«ايا.خْبثاء الطو  

إن هذا ينْبغي أن ينسحب على المطلق مما ليس ْبوحي؛ وإنما هؤالء الخْبثاء يستهدفون    

من ليس يفقه في موازين القول شيئا؛ فأينما كان الجهل حل الشيطان وخدامه؛ وكذلك هي 

لحرفة  جا وقد يقع الرجل فيه وهو يجهل ْبحاله ويحسب أنه على شيء. فإذا نحن جعلنا  الد 

ْبعض فسنكون ال شك ناكْبين عن الحق.هذا يسري في ْبعض دون  ِمعيارال  

يأتيه عن يمينه تزعم له نفسه أنه هو سوءا عمله،  جهل من يزين له الشيطانُ ما أقْبحا و    

ع هذا ويكفر ذاك، ْبل تذهب ْبه نفسه ْبدّ فيُ  ،الذي يمثل اإليمان واإلسالم من دون الناس

دة السليمة وليس أقرب لألفهام واألفئ ْباسم اإلسالم. هكتاْبالخاص ْبه أو حتى يصدر الرأي 

من  ليس أقرب ر في دين المرء وسلوكه من القول والفعل،يالخط الستجالء هذا األمر

الفقه،  حّيزالذي يصْبح فيه ذانك القول والفعل من صلب عْبادة هللا تعالى، الذي هو  حّيزال

والْبغي  الّضالليحجز النفس عن ولعله يكون في ذلك ما  أمر الخطر الذي ذكر.فيتضح 

ه وحظه من علمه وفقهه منه، تصّوروصاحْبه يظن أنه ينافح عن الدين، ْبالطْبع عن 

كأنه وقف عليه! ويصدر القول ْباسم اإلسالم  

من أن يكون سندك في توليف األحكام واألقوال ْبل وفي دين الخلق  وأي  ضالل أعظمُ    

      والعْباد، أن يكون مرجعك في ذلك محض أقوال الرجال مهما ْبلغ علمهم وتقواهم؛ ثم 

وشتان ما ْبين أن نسند  ،أنت تعمد إلى نسْبتها إلى اإلسالم وميزان اإلسالم؛ شتان ما هما

وال يجرؤ ْبل ويحجز  أن نسندها إلى الحق.من و  وحكما إلى أناس يخطئون ويصيْبونقوال

 وينتحي ْبه ، يجعل لهم العصمة،عقله أن يسلك هذا المسلكذا الحجا خشيته خالقه قْبل 

قوها   ف :كقول القائل امما قالت حذ القولا  إن  إذا قالت حذام فصدِّ  

                                                           
الناشر دار ماجد عسيري للنشر -أعالم وأقزام في ميزان اإلسالم، جمع وترتيب الدكتور سيد حسين العفاني، الجزء األول 
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ْبالكيس العاقل أن ال يصدر في سلوكه وفيما يلفظ من قول وما يعمل من عمل  ي  رِ وحا    

ما  جاءه من الْبينات من الكتاب وما صح من السنة نورا يهديه سْبل السالم ويقيه إال عما

؛ فعن معاذ ْبن جْبل رضي هللا عنه، أنه قال: يا رسول على وجوههم في جهنم اسا الن   يكبّ 

له، وُيكتب علينا؟ قال: "وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم ذ ْبما نقول كهللا، أُنؤاخا 

، قال النْبي صلى هللا عليه إال حصائد ألسنتهم؟" وعن عْبادة ْبن الصامت، رضي هللا عنه

61وسلم: "وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إال ما نطقت ْبه ألسنتهم؟"  

من العلم الذي من أخذ ْبه  الصالة والسالموإنه قد ثْبت فيما جاء ْبه نْبينا نْبي الهدى عليه    

عن أْبي هريرة رضي هللا عنه قال "، جا ومن نكب عنه هلك، جاء في صحيح الجامعن

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: كان رجالن في ْبني إسرائيل متواخيين 

ى الذنب ذنب واآلخر مجتهد في العْبادة، فكان ال يزال المجتهد يرى اآلخر علأحدهما يُ 

 فيقول: أقصر، فوجده يوما على الذنب فقال له: أقصر فقال: خلني ورْبي، أْبعثت علي  

الجنة، فقْبض أرواحهما فاجتمعا عند رب  هللا خلكال يغفر هللا لك أو ال يد رقيْبا؟ فقال: وهللاِ 

، وقال للمذنب: العالمين فقال لهذا المجتهد: كنت ْبي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا

والذي "اذهب فادخل الجنة ْبرحمتي، وقال لآلخر: اذهْبوا ْبه إلى النار" قال أْبو هريرة: 

   62"نفسي ْبيده لتكلم ْبكلمة أوْبقت دنياه وآخرته.

عن جندب رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي صحيح مسلم،     

قال: من ذا الذي يتألى علي  تعالىإن  هللاا حدث "أن رجال قال: وهللا ال يغفر هللا لفالن، و

63أن ال أغفر لفالن فإني قد غفرت لفالن وأحْبطت عملك."  

ين: "إن العْبد ليتكلم ْبالكلمة ما يتْبين فيها، يزل ْبها إلى النار أْبعد مما ْبين الّصحيحوفي    

64المشرق والمغرب."  

                                                           
مكتبة إسالم ويب، موسوعة الحديث – 92خلق أفعال العباد للبخاري، الحديث رقم  
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رسول هللا  عثناسامة ْبن زيد رضي هللا عنه قال: )ْبوروى الْبخاري في صحيحه عن أ"   

صلى هللا عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصْب حنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقُت أنا 

ورجل من األنصار رجال منهم، قال: فلما غشيناه قال: ال إله إال هللا، قال: فكف  عنه 

وسلم  األنصاري، فطعنته ْبرمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا ْبلغ ذلك النْبّي صلى هللا عليه

 : يا رسول هللا، إنما كانقال لي: يا أسامة، أقتلته ْبعدما قال ال إله إال هللا؟ قال: قلت

رها حتلى تمنيت أني  متعوذا ، قال: فقال: أقتلته ْبعدما قال ال إله إال هللا؟ قال: فما زال يكرِّ

يا  لم أكن أسلمت قْبل ذلك اليوم(، وفي رواية لمسلم: قال أسامة رضي هللا عنه: )قلت

فما  م ال!فال شققت عن قلْبه حتى تعلم أقالها أ، إنما قالها خوفا  من السالح، قال: أرسول هللا

زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ(. وفي رواية ذكرها اْبن القيم في زاد المعاد: 

ا (. وفي رواية ألْبي داود وصححهعن قلْبه فتعلم أصادق هو أم كاذب! )أفال شققت

   65من أجل ذلك قالها أم ال!(" تعلمأفال شققت عن قلْبه حتى األلْباني: )

تعالى من ليس حظه من علم الكتاب إال  هللاُ  ولهذا ذم   ،لئن كانت الحكمة من العلم العملا    

القراءة والحفظ من دون فقهه والعمل ْبه، فاالستنْباط هنا من الجالء إال لمن ليس أهال 

الدين  جمال عالقةجوهر  أقول ْبخصوص ،للعلم، ْبمْبدإ األولى واألحرى ْبخصوص

 السياسي الّدهاءال مطلق العالقة التي يمكن أن تكون من منطلق  ،ماسونيةاألفغاني ْبال

قته وينجلي أمره جلوة الالزم في طْبيعة وْبعد هذه المواجهة، وهذا ما سوف نكشف حقي

  النهار، ألننا في درجة أدنى ْبل أحط في سلم التْبين، وذلك قوله:  راْبعةالشمس في 

 "يحيط سيرته وأهدافه كثيٌر من الغموض، الذي لم تكشف األيام حقيقته ْبعد"

لُِب على ظني أن لها صلة ْبالماسونية وْبالصهيونية العالمية" غع  "يا

إن زاوية ْبناء األحكام على أقوال الرجال هي ال شك أصغر من زاوية مقولة ومْبدإ    

رهن عليها في حقل الفقه هي "؛ يعني ويستنْبط منه أن األحكام المْبتقلي  المجته "

ملزمة وجب تقريرها واألخذ ْبها في موضعنا من المسألة هنا. ذلك وقد ْبينا في  ْباألحرى

                                                           
إسالم ويب  –: موقع المقاالت ! )في األصل عالمة استفهام، والّصحيح عالمة التعجب(أفال شققت عن قلبه.. 
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وفي الفصل الراْبع  "إبطال فصل األصول"في الجزء األول منه "الفقيه الرباني"، كتاْبنا 

عشر من الْباب الثاني، المخصص لمؤلف "الفصول في األصول" لإلمام الجصاص رحمه 

لمجتهد:ْبينا ضالل مقولة تقليد اهللا؛ قد   

ضالُل مقولة تقليد المجتهد:»    

الْباب األول ْبعد المائة 'في القول في تقليد المجتهد' هذا الْباب من جهة ْبيانه وهو ذات    

وظاهر الْبطالن. وذلك يسير حجته لمن أمنه هللا تعالى في ْبصيرته  الّضاللحقيقته ْبّين 

)الحكمة(. إن العْبادة في دين هللا تعالى أساسها العلم، علم الشريعة، وعلمها ال يصح في 

ميزان السماوات واألرض أن ينطْبق ال جوهرا وال ْبيانا ْبعنصر ومادة ْبيانهم الضالة 

عْبادة منوطة ْبالمجتهد وال ْبالتقليد، تقليد المجتهد، والمضلة 'تقليد المجتهد'؛ فما كانت ال

وإنه لجهل وضالل لو يعلمون عظيم! وإنها من ذات أنواط المذهْبية. ولقد سْبق إيراد قول 

الشوكاني من قْبل في هذا. ويكفي أن هذا الْباب يرده وينقضه الْباب أو األْبواب جميعا التي 

ولكنه مادة وأداة من مواد وآلية تحديد الحكم  قْبله، ألن المجتهد ليس مناطا في الدين ألْبته،

في حقل االستخالف المتسع؛ فالحكم ليس ُيناط للمجتهد وينسب إليه في الحق، المجتهد 

ليس شارعا فُيعْبد، وهذا ْبيان ساْبغ أن المذهْبية والمذاهب أديان، والحقائق كما هي كما في 

«الحق، ال في تضليل الشيطان وتلْبيس إْبليس.  

 

ْبعدالتهما ْبتقرير  فإنا نأخذ ْبها أخذا   الشيخين الجنْبيهي والنْبهانيا شهادة الرجلين فأم     

وْبه فنحن ليس فحسب ْبأال  وتصديق علميين وعمليين ْبما صدر ْبه اإلدالء ْبهذه الشهادة.

الدين األفغاني ومحمد عْبده وال من كان على شاكلتهم ْبترك فرائض  جماليحق اعتْبار 

 ْبل هم غير محققي اإلسالم، فاإلسالم حكم على ظاهر محقق اإلسالم أئمة في الدين،

دين  محقق ألركان أن يحج ولم يحج فهذا مات غيرا  من األركان، ومن استطاع ظاهر

اإلسالم؛ وإذن فالوقوف عند القول ْبعدم أحقية اإلمامة ال الحديث عن اإلسالم كأركان، في 

فِسكمع قل هو  نظرنا وْبالدليل العلمي واالستنْباط، هو أصل الداء، ِد أنع  إن  هللاا تعالى، وِمنع ِعنع
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ْبهذه األمة من حال النصر والعزة إلى حال الهزيمة والذلة حتى غيروا وْبدلوا  ما را ي  غا  اما 

ثم هم أوالء زاغوا  صالة والسالم على المحجة الْبيضاء؛من ْبعد أن تركهم نْبيهم عليه ال

وأذكر هنا جيدا، أنني في طور التحصيل والمسح لمحور المكتْبة  عنها فحاق ْبهم الوعيد.

ة ضمن الّسلفيالعرْبية اإلسالمية على قدر اإلمكان، وحينما ْبلغت موقع ما يسمى ْبالحركة 

التاسع الثالث عشر وْبداية الراْبع عشر الهجريين )حركة النهضة العرْبية لنهاية القرن 

 قّوةالدين األفغاني إليه ْب جمالدني شخص ( شعشر وْبداية القرن العشرين الميالديين

وطفقت أقرأ وأطلع على كل ما أمكن في ذلك فيما تعلق ْبفكره أعماله، ولكني ما إن وقفت 

ي وفي وجداني تصّورتمثله في  تْبخرت تلك الهالة التي كانت حتى على أنه كان يدخن

 تعالى جعلتني أرجع الذي يرصد المثل العليا للعقل اإلسالمي أئمة في الدين. ومشيئة هللا

، ألدعو إلى إمامته في الدين أْبدا   الدين األفغاني، لكن ليس جمالكرة أخرى إلى شخص 

عقل هذه األمة، أمتنا العرْبية اإلسالمية، مرتْبطا ومستكشفا في  ولكن للْبس عظيم يكتنف

  ْبأكملها!جل، الذي وزن ْبل ورجح ثقل أمة التاريخي لدعوة هذا الرّ  حّيزالْب ذات اآلن

ال نرد شهادة هذين الرجلين ْبالعدالة المشهودة لهما تحققا، ْبل ننْبه إلى أن  نحن أقول إذا     

على عدم أحقية اإلمامة في الدين فيه ما فيه مما هو من موضوع التْبديل  الحكم اقتصارا  

 .في كتب مخصوصة لهذا الشأن ْبل ،مواضع مما فصلنا فيه القول في ،ألحكام الدين ذاته

الحق ال مرية، والحق له من الدليل القائم شاهد، الذي نرده هو هذا  قّوةإنما الذي نرده ْب

:المسوق آنفا الضرب والشاكلة من القول  

قلت له: فلو قلتم: إن الشيخ محمد عْبده هو فيلسوف اإلسالم، ْبمنزلة اْبن سينا »   

رر فيه علينا، وال على والفاراْبي، لسلمنا لكم ذلك، وإن كان خالف الحقيقة، ألنه ال ض

.ديننا  

... 

«فقال الشيخ رشيد: نحن ال نعتْبره مثل اْبن سينا، ولكن نعتْبره مثل اإلمام الغزالي.   



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

78 
 

فيه على دين هللا تعالى الذي أرسله ْبه رسله عليهم السالم  ا قوله ْبأنه ال ضررا أم     

 ْبأس همعهم الحديد فيْبالْبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ْبالقسط، وأنزل 

وات واألرض إال ما شاء للشيخ خاطئ ما دامت السماشديد ومنافع للناس؛ فهذا القول 

" كانت تضم تحت جناحيها كل التفكرذلك أن الفلسفة ْبمعناها األول المنطْبق ب" رْبك،

ناموس الحق في الطْبيعة  "الَلوم الرياضية والهن سية" علوم اآللة وهيكلتها النظرية

ا ما وا  لقكمع خا  والمسخر ْبالحق على نور قوله سْبحانه: }وهللاُ  ضمن المستخلف فيه

ا ما وا  اتِ اوا ما ي الس  ا فِ ما  لكمع  را خ  سا وقوله جل وعال العليم الحكيم: }وا  (96الصافات'{)لونا ما تعع 

(12'{)الجاثيةونا تفكرُ يا  م  قوع لِ  ات  آليا  ي ذلكا فِ  ' إن  نهُ مِ  يعا  مِ جا  ِض ي األرع فِ   

" وأنه ال قيام للدين إال ْبالتمكين التفكر" عينُ  ؛ فهيا يقينا   ئٌ اطِ خا  الشيخ للفلسفة تصّورف   

 وال تمكين إال ْبشرطه.
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 الفصل الثاني

 العقل الفقهي أو الرْبانية

 خطر وضالل مقولة 'عصمة اإلجماع'

 

ْبصدده على هذا المستوى الذي نحن  سٌ رع ى دا ْبنا ال يُ  في العلم من أمر   د  ْبُ وال  مندوحة ال    

وسنة ثاْبتة.  إال الوحي الكريم كتاْبا   الّضالل؛ ذلكم هو أن ليس معصوما من الزلل وإال ْبهِ 

ا الدرجة والعقل التسخيري للمستخلف فيه متساويا  أن العقل الفقهي اصطالحا   واعلمع 

لعقل التسخيري مؤشر ْبخصوص والسلم، واألصل الحق للرْبانية يثْبت ويستنْبط منه أن ا

ه، وعن االجتهاد في الدين وعن عصمت لعقلها الفقهي. ولقد تكلمنا عن اإلجماع أمتنا

لوا ونكْبوا عن حتى ال يْبقى للذين ْبدّ  ْبأوفى ما يكون من الْبرهان ، وعرضنا لذلكومعناه

وأن من  ، ْبل وأنهم األوصياء،ة وهو يحسْبون أنهم مهتدونوزاغوا عن المحج   ،الحق

خالفهم هو على غير هدي اإلسالم، فهم يمثلونه ومن خالفهم كان على غير هديه... أقول 

ولمزيد  ."الفقيه الربانيفي كتاْبنا " ياواف تفصياللناه نا ذلك وفص  ، ْبيّ ةلئال يْبقى لهؤالء حج

( على ما يكون ْبه التصديق كأنه لُعقولمن الدليل حتى يستقر هذا في األفئدة )ْبمعنى ا

ه أنه على ْبينة من ْبُ سع ومن حاد عنه حا  الحق يتجلى االشهود ْبعين اليقين؛ هذه دالئل ْبه

ألكثرين ليس يكفل وال ينْبغي في ميزان السماء لولو  لُعقولكون إجماع ا ،ضالله وكفى

 مجّرددالئل ليست  مة.صع حة في القول والعِ العالمين أن يكفل الصّ  بِّ واألرض ميزان را 

يحدد ْبها حكم موقف أو المنحى من قْبيل الفتوى فيما يعرض لألمة من النوازل  أقوال

لهالوجهة في وضع من أوض عالقتها ْبْبيانها، ْبيان  اعها ونقطة من نقاط مسارها، ْبل أو 

اللغة العرْبية، الذي هو منظارها الذي من خالله تتمثل الوجود؛ فالقواعد اإلعراْبية عصْبة 

من الرْباط إلى ْبغداد في المدارس  لُعقولا يلقن ويدرس لعلم النحو غير صحيحة، وم
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واإلنسان حين يفكر  االْبتدائية إلى الجامعات، غير صحيح ومخالف لميزان الوجود الحق،

66جمي والقواعدي في المنطق الداخلي.إنما يفكر ْبالْبيان وْبالنسيج المع  

الثاني فهو على خطر األول، ألن الوحي ينزل ْبيانا، الدليل الثاني هو من  ا الدليلُ وأم     

ْبعد التقرير لضواْبط التفسير المجمع عليها ْبالحق، فإن ْبناء مطلق التفسير أو التفسير على 

داللة اسم اإلشارة }ذلك{ في أول سورة الْبقرة من قوله تعالى: }الم' ذلك الكتاب{، ْبناء كل 

ك{ للمقارضة هو ْبناء على الخطإ ال ريب، واألحكام في الحق هي التفسير على أن }ذل

وكان ذلك هو األساس الذي ْبنينا عليه نظرية  ا، والدليل يكون ْبقدر المستدل له.ْبدليله

تذكرة " الجزء الثالث من كتاْبنا "1مفاتيح علم الكتابالتفصيل في علم التفسير في "

67"الَلماء في الربانية والمنهاج  

الحسين ْبن علي ْبن  رية الكْبرى والظلم العظيم في حقِّ دليل الفِ  فهو الثالثُ  الدليلُ ا وأم     

هم وسلفيوهم يرددونها وكأنها اؤضيحة ال زال القوم كثير منهم علمسينا رحمه هللا، ويا للف

الحق، وما هي ْبحق، إن هم إال يكذْبون وأكثرهم مقلدة جاهلون! إنها فريتهم ْبأن اْبن سينا 

وهذا مما أوفينا ْبيانه  ْبأنه ال يعلم الجزئيات!!! -تعالى هللا عما يتقولون –ن  هللاا أكان يقول ْب

لتستْبين سْبيل الضالين المضلين والمقلدين المفترين، ْبيناه في الفصل الثاني من الْباب 

"1تفصيل الخلق واألمر السادس من كتاْبنا "  

يدية في سياق هذا النسق يأتي ضرورة تمه التأطير الذي مهدنا ْبه هذا الفصل،     

ذو النظر الثاقب  ْبصر ْبه اللْبيبُ يُ  -لم القيمي ال شك هو على نفس الس  ف ؛االستداللي

نهجالشأن العلمي وال صاحبُ  قد قال اإلمام مالك ل؛ وله رٌ س  يا ي ولكل شأن من الخلق مُ ما

لهذا الشأن  رحمه هللا: لقيت رجاال يستسقى الغمام ْبهم، فما أخذت عن واحد منهم؛ يعني أن

" التذّوق َمنهجكما لحقيقة "ف  -أهله، ال يصلح له من دونهم ولو كانوا أتقى األتقياء

ها، وقد ها وللشؤون أخطارُ ؛ فللْبيوت أْبواْبُ " عند محمود محمد شاكرَمنهجقبل ال-ماول"

                                                           
ربي" الجزء األول من "تذكرةانظر الفصل الثالث من الباب الثاني في كتابنا "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو الع 
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 يضعا  كان أنع  م حقيقة. فكما أن ليس ينْبغي ألي  اهِ هم للوا رى الوا ويُ  اء  ما  رابُ السّ  بُ سا حع يُ 

، وال للمعري وال لمطلق محور الثقافة ال وشاعرا  جُ را  للمتنْبي إنسانا   ققِ حا المُ  ه موضعا نفسا 

 ا ْبالْباصرةما إن   رُ صِ ْبع ألنه إذا كان المُ  هنا أخطرُ  . فالشأنُ نشأوالما ة ْبغي  الصِّ  العرْبية إال عرْبي  

على تقريرنا لعدالته  النْبهاني كم في هذا الذي تكلم فيه الشيخُ الحا  قامما  ، فالقيامُ ُيْبصرُ ف ينظر

، ْبشأن وخصوص الغزالي والفاراْبي المستشهد، ومحمد رشيد رضا وغيرهمالمشهودة، و

المرء ما ليس له ْبه علم، وال يعدو في حقيقته لو أمعنت النظر، سوى  قفوُ واْبن سينا، هو 

السلم،  . والدليل هو أنهم جلهم في وجودهم وحقيقتهم دون هذاوصدى تقليد ترديد لقول

والحمد  والشهادة الحقة ال تكون إال ْبالشهود، فكيف لمن ال يْبصر أن يحكم على مشهود؟!

 هلل الذي ال يشرك في حكمه أحدا !

من عظيم إن يكن خيٌر في عقول هذه األمة  إنما هو ْبدء ْبتصحيح دؤنا ْبهذا األمرْب   

فإذا كان األحياء من أمتنا رجاال ونساء واعين مْبصرين ْبجْبهة  خلفها، فهو في القيام ْبه.

لمواجهة أهل صدق العلمانية والحداثية أو الحداثة، ْبل وهلل الحمد قد تْبين أن في طليعة ا

حامال للوائها، فهم اليوم ومن جوهرهم  من مدرستها وكان لي نهوجودي من الجيل الذ

ن خْبروها أْبوا إال الصدق في توصيفها الوجودي التاريخي الصادق والمخلص، وْبعد أ

التاريخية والحضارية االستعمارية المغرضة غير  ونقدها وتْبيان كنهها الهدام وخلفيتها

وقد اتضح أكثر، فإن الجهة هذه  الْبريئة إطالقا.. إذا كان أمر هذه الجهة والجْبهة واضحا  

 ْبيانكما في " الجبهة"ة لفظوقد حق لنا أن نْبين عنها ْب ،األمة وعقلها ثلة في كيانالمم

في  ا وحسما  ا وخطر  ، ال تقل أثر  68"األكبر جَها ر إلى الصغاأل جَها نا من الرجَاألثر: "

وإن كانا  – المواجهة التاريخية من خطورة وشأن مواجهة العلمانية والحداثة؛ فهما معا  

 الدين الحق.يشكالن جْبهتين على كيان  -ين ْبعضهما ْبعضامستعدفي الظاهر متعارضين و

سطر عليه األخ في هللا الدكتور سيد ْبن  في األمر كله؛ فالذي وهللا تعالى أمر ْبالقسط

 حسين العفاني:

                                                           
موقع طريق –رواه البيهقي في الزهد بسند ضعيف، وقال الحافظ بن حجر: هو كالم إبراهيم بن أبي عبلة وليس بحديث  
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أخطأوا أم أصاْبوا إنما هو  -كما يقولون –إن ضرب أسوار القداسة حول الكْبار »   

مائم أو خيانة فكرية لألمة ْبأسرها وتزييف لهاالت التقديس التي ُيحاطون ْبها من حملة الق

69«خْبثاء الطوايا.  

ن هذا ينْبغي أن ينسحب على المطلق مما ليس ْبوحي؛ وإنما هؤالء الخْبثاء وقلنا فيه ْبأ   

يستهدفون من ليس يفقه في موازين القول شيئا؛ فأينما كان الجهل حل الشيطان وخدامه؛ 

لوكذلك هي حرفة  جا فإذا  .وقد يقع الرجل فيه وهو يجهل ْبحاله ويحسب أنه على شيء الد 

هذا يسري في ْبعض دون ْبعض فسنكون ال شك مجانْبين للحق.  ِمعيارنحن جعلنا ال  

ا ُمكّونعصمة األمة وعصمة اإلجماع الذي يعتْبر عند أْبي حامد الغزالي  مقولا  إن     

درجته في سلمها كما  رغم عدم علوّ  ،ولفلسفتهه تصّورالتمثيلية لفكره ول ا إلى حدّ محوريّ 

 ؛نطق ْبهانوإنا لنعلم أننا مسؤولون عن كل كلمة  لنا فيه الْبيان تفصيال.ْبرهنا عليه وفصّ 

العصمة،  إن هذا المقول أو الركون إلى .ويشهد عليه لسانه وكل امرئ رهين كلمته

والميزان ال  –قيمته ال يقل في  ْبااِطلعصمة األمة وعصمة اإلجماع، هو ركون إلى ال

ال يقل في ْبطالنه عما نقل في السيرة من خْبر تسفيه ْبعض العقالء لما  -يستحيي من الحق

ْبادتهم ألصنامهم وآلهتهم حين رأوها ْبعين الواقع عاجزة عن حماية نفسها كانوا عليه من ع

التي  إنه لو كان لألمة عصمة لما حاق ْبها هذااألقذار توضع عليها والنجاسات.  حتى من

أن تكون  ،تعيش فيه ْبين سائر أمم الدنيا من الكفار والوثنيين والصاْبئين والذين أشركوا

يكاد  ،هيب إلى حد فارقالرّ الفاحش والتخلف  ،هي في أحط الدركات من المذلة والهزيمة

وعد لمن  إن  هللاا تعالىشر وْبين ما ال يعقل، وولكن ْبين ْب ،70يكون ليس ْبين ْبشر وْبشر

لتمكين في األرض وْبالعزة واالنصر!ْبا  -ووعده الحق -كان على الهدى   

ق قه     إن العصمة إنما هي للحق، هي للوحي الكريم، وأما األمة واإلجماع فذلك ُمحا

ومطاْبقه االستخالف، واالستخالف ليس أمر  ا حتى يكون له إمكان الحق المعصوم، ولكنه 

                                                           
7ص –زام أعالم وأق 
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عمل ائتمار ْبالحق، فله من العصمة ْبقدر تالوة الحق واتْباعه وإطاعته وعدم عصيانه. 

عليهم في خير جمع ان هللا فاهلل تعالى يأمر نْبيه عليه الصالة والسالم ومعه صحْبه رضو

( 173الصافات)'{ونا ْبُ الِ غا الع  مع ا لهُ نا دا نع جُ  من جنده وعْباده والذي قال سْبحانه ْبحقهم: }وإن  

 إنع  الةِ ن الص  وا مِ رُ تقصُ  أنع  احٌ نا جُ  كمع ليع عا  سا ليع فا  ِض األرع  يفِ  تمع ْبع را إذا ضا }وا يأمرهم عز وجل: 

 مع لهُ  تا فأقمع  مع يهِ فِ  إذا كنتا ' وا ينا  ْبِ ا مُ ّو  دُ عا  وا لكمع كانُ  رينا كافِ الع  وا' إن  رُ كفا  الذينا  كمع نا فتِ يا  فتم أنع خِ 

 تأتِ لع ' وا كمع ائِ را وا  نع وا مِ كونُ وا فليا دُ جا سا ' فإذا مع تهُ حا لِ وا أسع ذُ أخُ يا لع وا  كا عا ما  مع هُ نع ة مِ فا طائِ  الة فلتقمع الص  

 وع وا لا رُ كفا  ينا الذِ  د  ' وا مع هُ تا حا لِ أسع وا  مع هُ ذرا وا حِ ذُ أخُ يا لع وا  كا عا لوا ما صا لوا فليُ صا يُ  مع ى لا را أخع  ةفا طائِ 

 أذى   ْبكمع  كانا  إنع  كمع ليع عا  احا نا ال جُ ة' وا دا احِ لة وا يع ما  كمع ليع عا  يلونا مِ فيا  كمع تِ عا تِ أمع وا  كمع تِ حا لِ أسع  نع عا  ونا لُ فُ تغع 

ا ذاْب  عا  رينا كافِ لع لِ  د  أعا  إن  هللاا ' كمع ذرا ذوا حِ خُ ' وا مع تكحا لِ وا أسع عُ ضا تا  ى أنع ضا رع ما  تمع كنع  أوع  ر  طا ما  نع مِ 

(101-100'{)النساءينا  هِ مُ   

دِ إذا كان هذا قرآنا منزال ف    أو  ،اصريح   راكف أو ْباوال سْبيل لرده إال تكذيرْبنا،  ِمنع ِعنع

؛ وقد يكون للعادة والنمطية في التفكير والغفلة والذهول اا عليه سفيه  س  لْب  مستدركا مُ  مجادال

ومثل ذلك أثر ما؛ فإذا كان الفاروق عمر رضي هللا عنه وقد أذهله موت رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم كأنه لم يصدقه، قد قال حين قرأ عليه أْبو ْبكر الصديق رضي هللا عنه اآلية

 لا تِ قُ  أوع  اتا ما  نع ' أفئِ لُ سُ الر   هِ لِ قْبع  نع مِ  لتع خا  قدع  ولٌ سُ إال را  دٌ م  حا ا مُ ما من سورة آل عمران: }وا 

 ي هللاُ زِ جع يا سا ' وا ئا  يع شا  هللاا  ر  ضُ يا  فلنع  هِ يع ْبا قِ لى عا عا  بع قلِ نع يا  نع ما ' وا مع قاْبكُ لى أعع عا  تمع قلْبع انع 

ة!ر  ل ما أسمعها أو   ( قال عمر: وكأني145'{)آل عمرانينا رِ اكِ الش    

ا وليس لالئتمار عمال محققا لنا هذا من كون العصمة هي للحق أمر   قّررإذن، إذا ت   

 ة ْبشرط اإليمان، فليس يْبقى سوى االستنْباطقّررْباألمة واإلجماع، وإذا كانت آية الخوف م

المكاني  كون الواجب العسكري هو على درجة واجب العْبادة ألنه شرط وعائها الوجودي

أمر  يغّيرن درجة واحدة ألنه ال يع والزمني والعملي؛ فهيئة صالة الخوف تجعل من الواجْبا 

كله، وهي النسق  الدين، وإذا صلحت صلح األمرُ  إال ْبما هو في درجته؛ فالصالة عمودُ 

عليه الحال في مؤسساتهم  كما يكون في روحها التواجدي للعْبد وللجماعة، كما هي

قوله عز وجل العلي العظيم: ه وجب فقهواجتماعهم؛ ومن  
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مِ } تِكمع فيا تِعا أمع تِكمع وا لِحا نع أسع فُلُونا عا د  الِذينا كفاُروا لاوع تغع لة وا يع كمع ما ليع يلونا عا

ة' اِحدا (101)النساء{وا  
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باب الثالثال  

 الموازنة من جهة الَقي ة والتمكين 

 الفارابي والغزالي
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ة الظلم في الدنيا من مغْبّ نحكم ْبالعدل، وحذرنا سْبحانه  نا إذا حكمنا أنع يأمرُ  إن  هللاا تعالى   

و أ في أقواله مما يراد ْبها حكما   الحذرا  كل   فخير للمؤمن العاقل أن يسلك الحذرا  واآلخرة؛

ْبما  قا  ناعِ  دا  دِّ را عة ومُ وال يكن إم   ال يطلق العنان للسانه، ،جالعلى األمور وعلى الرّ  أحكاما  

ل من عا جا  وماذا على المرء لو س.ال يفقهه ْبما ال يليق ْبأهل العلم وال ْبالمؤمن الورع الكيّ 

يحْبهما هللا ورسوله كما جاء في حديثه عليه الصالة  واألناة خصلتين من خصاله، الرفق

فألزمها الصراط المستقيم في األمر  والسالم؟! وماذا على المرء إذا أخذ النصفة من نفسه

  !كله

إن من أول الضوابط ومسلم القواعد أن كل ما يخالف الميزان والحق يرد، ال »   

جدال وال مرية في بطالنه. ولو نقضنا هذه المسلمة المكافئة في سريانها وقيمتها لقيمة 

وسريان الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض لما أضحى للصدق خاصة تميزه، 

بن نه التي واجه بها اندفاع أسيد ولما كان لكلمة مصعب بن عمير رضي هللا ع

قبل إسالمه وقد بلغه أن رجال غريبا جاء من مكة يمشي بين الناس يفسد  حضير

عليهم عقولهم ويدعوهم لفكر جديد وإلى أمر مريب. ولنفسح المجال هنا لألستاذ خالد 

ه ية بالغتجمالمحمد خالد وهو ينقل لنا هذا الحدث المبارك العظيم بتصويره البياني و

 الباهرة:

!وفاجأهم أسيد بغضبه وثورته»     

وقال له مصعب: هل لك أن تجلس فتسمع..فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته    

!كففنا عنك ما تكره..؟  

حتى لقبه أهل المدينة  ذكي القلب لكان أسيد رجال..وكان مستنير العق

..وهو لقب كان يحمله أبوه من قبله.ب"الكامل"  
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يحتكم به إلى المنطق والعقل، غرس حربته في األرض وقال فلما رأى مصعبا 

  ! لمصعب: لقد أنصفت، هات ما عندك..

وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن ويفسر له دعوة الدين الجديد..الدين الحق الذي 

 أمر محمد عليه الصالة والسالم بتبليغه ونشر رايته. .

في وجه أسيد اإلسالم قبل أن  وهللا لقد عرفنا يقول الذين حضروا هذا المجلس:

.. يتكلم...عرفناه في إشراقه وتسه له  

 لم يكد مصعب ينتهي من حديثه حتى صاح أسيد مبهورا:

ا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟كيف تصنعون إذ،ما أحسن هذا الكالم وأجمله..   

71«تطهر بدنك، وثوبك، وتشهد شهادة الحق، ثم تصلي قال له مصعب:  

زان الذي على أساسه أقام هللا تعالى قيمة حقيقة المعجزات وللصدق وزنا هذا المي   

72«وللعقل والحكمة سلطانا، عليه وعلى أساسه نبني بحول هللا هذا النقد والتحليل . .  

حتكم إلى هذا النهج الحق القويم.لعلنا في وفاق تام ْبأن ن     

ال، أي أن كيان قّررسنأخذ أساسين هامين، فن    األمة اإلسالمية ال قيام له ْبغيرهما، هما أو 

والثاني في التمكين. األول على مستوى القلوب موقعه والثاني ْبه مجال  ،أولهما في العقيدة

  كيان مجتمع ودولة الذين آمنوا. المؤمنين، أمة ،قيام الدين

من حيث الْبعد  من ْبعده سننظر على وجه التحديد لمحمد ْبن محمد الفاراْبي وللغزالي   

من جهة هذين األساسين الخطيرين لصرح  قّوةالقرب إلى الحق واإليجاْبية والسلْبية في الو

                                                           
خالد محمد خالد –رجال حول الرسول  
71

  
 65-64ص –انظر كتابنا: "الفصل في القراءات والتجويد" الجزء الرابع من تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج  
72
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على نور الكتاب والسنة، وفي أمنها وعزتها وقوتها في  ةالّصحيحأمة اإلسالم في عقيدتها 

 التاريخ ْبين أعدائها المترْبصين ْبها!
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 الفصل األول

العقيدة ِمعيار  
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علم الكالم عقالحّل و قانون التفصيل -1  

 

الحق ْبالحق مما يعْبر عنه ْبيانا ْبموضوع الذات والصفات  تصّوراألساس األول هو    

الْباْبين الخامس  كم ْبيناه في حّيزويمتد إلى كل حقل علم الكالم. هذا الموضوع وال

، إن يكن غير مأمور ْبه على وجه العمومو" 1تفصيل الخلق واألمركتاْبنا " والسادس من

فيه اختالف في تلقي الخْبر، فإنه ال مرية ْبخصوص العلماء سلم تمايز واالختالف 

؛ فالعامل في هذا السلم هو الحكمة، والحكمة درجات األهلية واألحقية ْبه تتميز وتمحيص

سْبيل الرْبانية، منهاج هذه األمة ْبنص الكتاب واألمر العلي الحكيم، وإذن فهو سلم ْبالحق 

ر ْبها على ييعتْبر ويتخذ فقيه هذه األمة وعقلها الذي سيسفي الفقهية في من هو األولى ْبأن 

المحجة الْبيضاء قوية عزيزة ْبين األمم، هذا هو الميزان الحق، وليس األمر لغير الحق، 

الفقيه أما القول ْبعصمة اإلجماع، وقول األكثرين فقد ْبينا ضالله على نحو مفصل في "

".الرباني  

ي هذا السلم وترتيْبه، أو إن شئت القول موازنته ف إن موقع ومؤشر أْبي حامد الغزالي   

لم أورْبا عا ومقارنته في الحق وْبالحق مع الفاراْبي وتلميذه الحسين اْبن سينا، الذي ْبقي يُ 

إلى  يلقنها ويعلمها كأشرف وأنْبل ما أخرج اإلنسان وأنتجت الْبشرية من العلوم، الطب  

تحديده ليس ْبترديد  الموقع تم   ، هذامشارف العصر الحديث ألمد من الدهر قرون عديدة

اتوا األقوال والتقليد في األحكام، ولكن على نور الحق الذي نتلوه في القرآن العظيم:  }قلع ها

(}' اِدِقينا انكمع إنع كنتمع صا ها نا ومشايخنا حذر الذين يقولون إنا وجدنا فقهاء(؛ فلي110الْبقرةُْبرع

فال عصمة إال للوحي كتاْبا وسنة ثاْبتة،  يّ خا آثارهم مهتدون، كال يا أُ  على قول وإنا على

ها إلى هذا ما كان من عزة هذه األمة ومن قهرها ألعدائمواعلم أنه ما ْبدل هللا تعالى 

ليس فحسب في  ؛كل ْبالد المسلمين مسلوْبة أمرها وسيادتها الوضع المهين والمزري:

فعل ْبهم ما ْبنائها يُ ولى عليها ويحكمها، ْبل في نسائها وأْبرها وْبحرها وركازها وفيمن يُ 

إن   يظنون أنهم على صراط رْبهم سائرون.شيء ثم ال زال قوم منا يجادلون في وضعهم و

لوا.روا وْبدّ ما ْبهذه األمة حتى غيّ  يغّيرلم  هللاا تعالى  
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ال إلى عاْبد الشيوخ كما اتخذ الذين من قْبلنا  !إذن إليك أيها العقل المكلف ْباالستخالف    

، وكن حكيما، فالدليل ال يؤخذ ْبجزئه وال ْبكلمة من دون هللا، إليك الدليل أحْبارهم أرْباْبا  

:!مْبتسرة منه، ولكن كلية ْباستيفائه، ثم يكون لك من ْبعدها الحق في التعقيب  

وليس األمر يخلو أيضا من شطط وحجر في حجز اإلدراك داخل ودون هذه الحدود »    

رفي مرجع الحسن البصري و األولية والقاصرة طبعا. وبه يتضح شأن الصحة ه من تصو 

خالل اعتباره لعنصر وشرط الهيمنة والمدى األقصى للسعة المرجعية، الممثلة على وجه 

ادالخصوص باأل ع  الوجودية والخطوط المجالية لهذا الوجود في تأصيل الخلق واألمر؛  ب 

رولقد أتى  اا على الذي أحسن تصو  وفاقا مع الحق وفقها، له مرجع مكين في قوله  انتظام 

(.9'{)الشورىير  ص  ب  ال   يع  م  السَّ  و  ه  ' و  ء  ي  ش   ه  ثل  كم   س  جل وعال: }لي    

نالف -    {   'ء  ي  ش   ه  ثل  كم   س  لي  عنصره وتمثيله البياني هو:}األول للخطاب ولمصدره  م كو   

نوال -    بة ولشرط التفصيل الثاني الممثل ال م كو   يع  م  السَّ  و  ه  و  هو:}عتبار الهيئة المخاط 

{.'ير  ص  ب  ال    

في قول الصفاتية محدود االستنباط الحق ما بقي للعلم معنى وللعلمية حقيقة يقتفيها أن    

قول المعتزلة في الصفات مهيمن عليه من غير نقض، إطار أفق منظارهم واعتبارهم، و

ينبغي أن يستمر الخطأ العظيم في جعله تابعا مقترنا سلبا وإيجابا ، وال وهو القول الحق

بالمعتزلة، الذين ال شك في خطئهم في مسائل أخرى، كخطئهم الشنيع في القرآن العظيم؛ 

أما قولهم هذا في الصفات، فمن يقول به يقول بالحق، والحق أعلى وسابق لالعتزال 

ق كما جاز عدمه.والمعتزلة؛ وإنما كل أمكن لقوله إصابة الح  

كما أن ثمة حقيقة ثابتة ومعطى ليس دون األخذ به واعتباره حكم يرجى سداده، وهو    

أن ال شك في وجود العامل والخلفية السياسية، وأخرى من تأثيرات ذات طبيعة غير 

علمية وال صلة لها بالماهية المعرفية والفقهية، مذهبية خاصة، وراء حدة هذا اإلشكال، 

سؤال الصفات، وتأجيج التنازع بشأنه واالختالف.إشكال و  
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وإذا عدنا إلى النص أو النصين السابقين وجدناه والحال هذه مختال ومخال بصفة    

خلوص القول للحق، ذلك أنه ال حقيقة ألي إلزام، وال المعتزلة أنكروا الصفات أصال، وما 

أمام حالة بغي وتضليل، وتهجين كانوا هم معطلة. وإن أقل ما يقال من غير قل إمكان أننا 

قولللمدارك وا رال. فليس الخالف في اإلثبات للصفات، لكنه في لع  وقد أشار إلى هذا . تصو 

أبو حامد الغزالي رحمه هللا تعالى حين قال أن لو سئل الطير أن يصف الخالق سبحانه 

رل حكيم طاليس من ه ذا منقار وجناحين؛ وهذا كذلك ما أشار إليه وعبر عنه الرجل التصو 

مؤمني ممن سبقنا من أهل يونان حين قال إننا ال نعرف هللا تعالى إال من خالل ذواتنا 

 وأنفسنا.

وكل ما قيل في النص بشطريه  سواء أتى دليال أم نتيجة يعوزه القبول والصحة، ألن    

إطار الخطابي ال يصحح غير اإلثبات؛ كما أن تمايز السمع والبصر عند اإلنسان 

والمخلوق مطلقا ليس بالبديهة يفيد تمايزهما في سنخ الحق األول. فمستندهما للمخلوق 

جهتا ومستويا تماس بالوسط الوجودي كمرتكزي استشعار ووليجتي إدراك لهذا الوجود 

رو ه. إذن مرجع خلقي وسطي، وكل خلق بشرط مخلوقيته مأسور فنتلو بالحق قوله تصو 

 سبحانه:

(        254'{)البقرةاء  ش  ا إال بم   ه  لم  ع   ن  م   ء  ي  بش   يطون  ح  ال ي  }و       

(107'{)طهلما  ع   به   يطون  ح  ال ي  و   م  لفه  ا خ  م  و   م  يه  د  أي   ن  ي  ا ب  م   لم  ع  }ي       

(9{)الشورى'ير  ص  ب  ال   يع  م  السَّ  و  ه  ' و  ء  ي  ش   ه  ثل  كم   س  لي  }     

روذلك تقديسا لذاته سبحانه وتنزيهه من أوهام     إدراكه  نسبيَّةات المخلوق، ومن تصو 

والجهل العظيم لهذا اإلنسان بمحدوديته التي ال يفي اللفظ بحقيقتها، محدوديته الخلقية 

 واإلدراكية في جناب هللا نور السماوات واألرض.

فالتمايز الصفاتي عند المخلوق ناسب على تقدير الخلق واإلدراك تركيبية خلقته، وهذا    

؛ مما هو ممثل في تحليل بيان الكتاب والقرآن الحكيم بارتفاع واصالت لحقليس ينبغي ل
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وروابط العطف على سياق ورود أسمائه الحسنى داللة على انطباقية جواهري، فقوله 

ي الذ   هللا   و  ' ه  يم  ح  الرَّ  ان  م  ح  الرَّ  و  ' ه  ة  اد  ه  الشَّ ب و  ي  غ  ال   م  ال  ' ع  و  إال ه   ي ال إله  الذ   هللا   و  تعالى:}ه  

  يز  ز  ع  ال   ن  م  ي  ه  م  ال   ن  م  ؤ  م  ال   الم  السَّ  وس  قد  ال   ك  ل  م  ال   و  إال ه   ال إله  
ان  هللا  ' ر  تكب  م  ال   ار  بَّ ج  ال  ح  ب  ا مَّ ع  س 

 ات  او  م  ي السَّ ا ف  م   له   ح  ب  س  نى' ي  س  ح  ال   اء  م  األس   ' له  ر  و  ص  م  ال   ئ  ار  ب  ال   ق  ال  خ  ال   هللا   و  ' ه  كون  ر  ش  ي  

  يز  ز  ع  ال   و  ه  ' و  ض  األر  و  
( أتت فيه األسماء الحسنى أو ما سمي 24..22'{)الحشريم  ك  ح  ال 

 اء  م  األس   له  } بالصفات انطباقيا ليس به حروف عطف. وهذا ما يبرزه ويجليه قوله تعالى

مسند { بإفادة التخصيص لحقيقة األسماء وهي بالبيان ممثلة عددا، تخصيصها إلى نى'س  ح  ال  

دصفاته أنه سبحانه وتعالى واحد ال ي وجوهر أخص   ؛ فهذا دليل على أنها منطبقة في تعد 

 الحق. يقول أبو نصر الفارابي رحمه هللا تعالى وأسكنه فسيح جناته: 

التي ُيَدلّ عليها بأسمائه أنواع كثيرة، ينقسم  وليس ينبغي أن تظن بأن أنواع كماالته»   

ميعها؛ بل ينبغي أن يدل بتلك األسماء الكثيرة على جوهر واحد األول إليها ويتجوهر بج

  73 «ووجود واحد غير منقسم أصال.

وهنا يجدر بنا بل يتحتم ذكر االعتراض القوي البن حزم رحمه هللا تعالى على إسناد    

فةمعنى  هلل سبحانه مما هو على كمال التناسق واالتفاق مع الحق: الص   

نَّ هللا  إطالق لفظ الصفات هلل تعالى عز وجل فمحال ال يجوز أل قال أبو محمد: وأما»   

فةلم ينص قط في كالمه المنزل على لفظة الصفات وال على لفظة  تعالى وال حفظ  الص 

عن النبي صلى هللا عليه وسلم بأن هلل تعالى صفة أو صفات. نعم وال جاء قط ذلك عن 

حابأحد من  من خيار التابعين وال عن أحد من خيار ة رضي هللا عنهم، وال عن أحد الص 

تابعي التابعين. ومن كان هكذا فال يحل ألحد أن ينطق به ولو قلنا أن اإلجماع قد اتفق عن 

ترك هذه اللفظة لصدقنا، فال يجوز القول بلفظ الصفات، وال اعتقاده، بل هي بدعة منكرة. 

ما أنزل بها من سلطان، إن قال هللا تعالى: إن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 

 يتبعون إال الظن وما تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

                                                           
59ص -أبو نصر الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة 
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قال أبو محمد: وإنما اخترع لفظ الصفات المعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء    

الحالرافضة، وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكالم، سلكوا غير مسلك السلف  ليس  الص 

74«هللا ونعم الوكيل،) ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه( فيهم أسوة وال قدوة، وحسبنا  

أما أصل االعتراض فصحيح، لكن أبا حزم ال شك أخطأ أوال في االستشهاد باآلية من    

كتاب هللا العزيز الحكيم، والمعتزلة كما بيناه وإن سلمنا جدال أنهم ممن ابتدع هذا اإلسناد 

فاء الشرط الخطابي وفي ذات اآلن تحييد معنى فقد وظفوه توظيفا حكيما، وفق بين استي

 إسناده البشري وتنزيه ذاته سبحانه وتعالى.   

دفاهلل سبحانه يبصر ويسمع ليس ب    ، إنما ذلك للمخلوق الذي وال انفصال جهاتي تعد 

دانفصلت و ت جهاته التركيبية. صفاته جل وعال كلها والسمع والبصر من متضمن تعد 

المرجع الحق وخطابه بالكنه الذي يسبره أولو النهى من سموق في علمه وحقيقته  في 

معراج تأصيل حقائق الخلق واألمر، وهذا أمر جلي وبين التدليل والتحديد ال اإليحاء في 

 آيات الكرسي.

أما السمع والبصر على مستوى البيان اإلنساني فهما الحقيقتان المتباينتان على تبعية    

ناعهيئتهما  الطاقية. -ماديةية الالص   

وأما ما جاء من قول الشهرستاني:     

«الصفات مذكورة في الكتاب والسنة وكان السلف يخالف في ذلك إذ وجدوا»     

فهو على غرار ما ذهب إليه أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار    

تالف نحلهم حجج كل طائفة على اخالذي ذكر فيه " 75حجج القرآن'الرازي في كتابه '

قول ملتبس ليس من غاية منه ترجى غير السفسطة   76"وآرائهم وافتراق مللهم وأهوائهم

                                                           
نهج ابن حزم في الصفات  مالحق الرسالة: الدعوة الموحدية بالمغرب  -م 
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روالتجهيل والتضليل، ذلك أنه ال ي أحد يؤمن بالقرآن العظيم ويرد وينفي وجود  تصو 

الصفات في الكتاب والسنة، لكن االختالف واقع في علم وفقه شأن التفصيل وحقيقته من 

عدم فقهه وإدراكه والجهالة به. وكذلك في درجة الموضوع وضابط ألفاظه وبيانه الذي ال 

 ينبغي له الخروج في هذا المستوى عن البيان الشرعي.

الممايز والمباين للخالق سبحانه عن المخلوق ا القانون جرم أن الذين يجهلون هذ ثم ال   

دالم ة تراكبية جهاته الخلقية، هم المعطلة حقا والمنكرون لما ينبغي ويلزم من معرفة تعد 

دالحق ولزوم المباينة، ألنها دليل المعرفة ال الظن والخرص واألقوال والجدل   مجر 

تجنب ما ال تحتمله عرفة آداب الحديث وما يستحب للمحدث أن يالجدل. ولهذا ذكر في م

وما ال يفهمونه كأحاديث الصفات، لما ال يؤمن عليهم من الخطإ والوهم عقول مخاطبيه "

والوقوع في التشبيه والتجسيم. قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه 

  77"عقولهم إال كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم

الفريقين وهذا نور وهجه ضياء وبرهان، أي الفريقين في سؤال الصفات قوله  فأي      

لحق وكان له منه برهان يقين قول الشرع؟ وإن أولى األقوال بالشرع ما انطبق با

78«!!وصدق؟  

ليس من المأمور ْبه على وجه العموم، ولكنه سلم  حّيزالتنويه ْبه، فهذا ال كما سْبق   

العلماء، وْبه يكون دليل وأحقية االستحقاق في التمثيل للعقل الفقهي لهذه األمة، أمة الشهود 

ن أعالها سموقا لسلم الحكمة على الناس جميع وعلى العالمين. فاألصل والميزان أن يكو

ها، ألن الحكمة هي شرط الرْبانية ووسيلتها.فقهاء  
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الُخلق العلمي وتزكية النفس -2  

 

، وأضحى في الحق وضع الغزالي في سلم دا  شا ه را ْبه رْب   أرادا  نع لما  واضحا   لقد ْباتا    

؛ ، أضحى ذلك مستْبينا  سموق األنساق العقلية ومدارج نوال الحكمة لمن يعقل من الْبريئة

كان  تعالى ففيه العْبرة لمن، وهنا أذكر ْبقوله من أْبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاثم فإنه 

اتقى:و من أولي األْبصار  

 ء  يع لى شا عا  ودُ هُ يا الع  تِ سا ى ليع ارا صا الن   قالتِ وا  ء  يع لى شا ى عا ارا صا الن   تِ سا ليع  ودُ هُ يا الع  قالتِ }وا    

ا يما فِ  ةِ اما يا قِ الع  ما وع يا  مع نهُ يع ْبا  كمُ حع يا  ' فاهللُ مع هِ لِ قوع  ثلا مِ  ونا لمُ عع ال يا  ينا الذِ  قالا  كا ' كذلِ تابا كِ الع  تلونا يا  مع هُ وا 

(112'{)الْبقرةونا فُ تلِ خع يا  يهِ وا فِ كانُ   

فلئن كان الموجه لمعنى اآلية الكريمة من القرآن المجيد، متصال ْبأهل الكتاب وفي قول    

األكثرون من أهل التفسير؛ { أنهم مشركو العرب على ما ذهب إليه ونا لمُ عع ال يا  ينا ل}الذِ 

القرآن المجيد حكيما وأنه عْبرة وهدى، يكون ْبه الحكم على عموم فاالستنْباط ْبالحق ْبكون 

ْبين  يقضي فيفصل اهللف» ف،حكمهم، على عموم االختال نسْبي ةمن قال ْبقولهم وحكم ْب

يوم قيام الخلق لرْبهم  – هؤالء المختلفين القائل ْبعضهم لْبعض: لستم على شيء من دينكم

لى تعْبير أْبي جعفر الطْبري رحمه هللا ع «فيتْبين المحق منهم من المْبطل -من قْبورهم

  تعالى.

عن أْبي عْبد هللا جاْبر ْبن عْبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما قال: كنا مع النْبي صلى و   

طعتم واديا إال إن ْبالمدينة لرجاال ما سرتم مسيرا، وال قهللا عليه وسلم في غزاة فقال: "

"في األجر. إال شركوكم" :وفي رواية "المرض كانوا معكم حْبسهم  

رضي هللا عنه قال: رجعنا من غزوة تْبوك مع النْبي صلى هللا  رواه الْبخاري عن أنسو   

إن أقواما خلفنا ْبالمدينة ما سلكنا شعْبا وال واديا إال وهم معنا، حْبسهم "عليه وسلم فقال: 

."الُعذرُ   



   المسلمون والتاريخ

97 
 

سول هللا هذا الخْبر من العلم اليقين المجيد مجال سريانه وْبركته من حديث وسنة ر   

قول سعد ْبن معاد رضي ْبأحد مناحيه المْباركة، منحى  صلى هللا عليه وآله وسلم نسوقه

حين اقترح ْبناء عريش يكون مقرا لقيادة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يوم  هللا عنه

 ْبدر كما هو محفوظ في جميع كتب السيرة النْبوية الشريفة:

ا تكون فيه ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا هللا وأظهرنا على "يا نْبي هللا، أال نْبني لك عريش   

عدونا كان ذلك ما أحْبْبنا، وإن كانت األخرى جلست على ركائْبك فلحقت ْبمن وراءنا، فقد 

ا ما تخلفوا عنك،  تخلف عنك أقوام، ما نحن لك ْبأشد   حّْب ا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حرْب 

 يمنعك هللا ْبهم، يناصحونك ويجاهدون معك."

في  ه الْبياني جلي  ا في سلمها مما مؤشرُ ليا ة العُ جا اج الحكمة والدرا را عع وق على مِ مُ فهذا الس    

رسول هللا عليه الصالة والسالم ْبمراقْبة األثر  العزل المعجمي الحكيم في الخطاب إلى

أ ْبا را  «وإن كانت األخرى»النفسي للْبيان مع حفظ المعنى إعراْبا وإْبانة من غير إخالل: 

معدن  تصّورفي لحظة هي ْبحق  هللا عنه ْبلفظه عن النطق ْبلفظ الهزيمة وقْبيلهرضي 

وحقيقة هذا الرجل من حيث هو في التأدب والحكمة، ألن لحظة الحرب هي لحظة 

وعلى هذا كان  .تظهر الجواهر وتجلو الحقائقيضيق فيها األمر عن التكلف، السليقة، 

على  د  شُ ا جاء في الخْبر، ألن الخصام يا الفجور في المخاصمة آية من آيات النفاق كم

التكلف. ها مجالا عليع  قُ يِّ ضا فس ويُ الن    

فقد تخلف عنك أقوام، ما نحن »هذا الحكم والموقف الوجودي كعالقة ْباآلخر:  قلنا إن   

كالم وأي كالم. إنه أوال من ذات المشكاة  مجّردليس ينْبغي اعتْباره  «لك ْبأشد  حّْب ا منهم

المتأدْبة الحكيمة الغاية فيما يكون عليه معدن الرجال. والتأدب ال يكون أْبدا إال من حكمة 

ا.ا كثير  ال سواها أْبدا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خير    

هو من خيرة الْبشر المصطفين  -رضي هللا تعالى عنه! – هذا الرجل المتأدب الحكيم   

ن لدن رب العالمين لصحْبة نْبيه الكريم صلى هللا عليه وآله وسلم كما اصطفى من اللفظ م
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في  والحال الذي صوره لنا رْبنا عز وجل رفظلكتاْبه المجيد أحسن الحديث، وفي هذا ال

:قرآن يتلى هدى وتْبصرة إلى يوم الدين  

ا ما  دا عع ْبا  قِّ حا ي الع فِ  كا لونا ادِ جا ' يُ ونا هُ لكارِ  ينا نِ مِ ؤع مُ الع  نا مِ  يقا  فرِ  إن  وا  قِّ حا ْبالع  كا ْب  را  كا جا را ا أخع }كما    

 ا لكمع ها أن   نِ تيع فا ى الطائِ دا إحع  هللاُ  كمُ دُ عِ إذ يا ' وا ونا ظرُ نع يا  مع هُ وا  تِ وع ما إلى الع  اقونا ا ُيسا ما كأن   نا ي  تْبا 

 اْبرا دا  قطعا يا وا  هِ اتِ ما ْبكلِ  ق  حا الع  ق  حِ يُ  أنع  هللاُ  ُيِريدُ وا  'لكمع  تكونُ  كةِ وع الش   ذاتِ  را يع غا  أن   ونا د  توا وا 

اِطلا الع  لا طِ ْبع يُ وا  ق  حا الع  ق  حِ يُ لِ  ينا رِ كافِ الع   لكمع  ابا تجا فاسع  كمع ْب  را  يثونا تغِ ' إذ تسع ونا مُ رِ جع مُ الع  ها كرِ  لوع وا  ْبا

الئِكةن المِ  ْبألف   كمع د  مِ ي مُ أنِّ  ا ما ' وا كمع قلوْبُ  ْبهِ  ن  ئِ تطمع لِ ى وا را شع إال ْبُ  هللاُ  لهُ عا ا جا ما ' وا ينا فِ دا رع مُ  ما

ِد هللاِ إال  رُ صع الن   ِكيمٌ ' ِمنع ِعنع ِزيٌز حا ِمنا  كمع ليع عا  لُ نزِّ يُ وا  هُ نع ة مِ نا أما  اسا عا الن   يكمُ غشِ ' إذ يُ إن  هللاا عا

اءِ  ما ' اما األقدا  ْبهِ  تا ثْبِّ يُ وا  مع لى قلوْبكِ عا  ْبطا رع يا لِ وا  طانِ يع الش   زا جع رِ  نكمع عا  با هِ ُيذوا  ْبهِ  كمع را طهِّ يُ لِ  اء  ما  الس 

الِئكةإلى الع  كا ْب  ي را وحِ إذ يُ  وا كفرُ  الذينا  فِي قلوبِ ي ألقِ وا' سا نُ آما  ينا توا الذِ فثْبِّ  كمع عا ي ما أنِّ  ما

(12..5'{)األنفالان  نا ْبا  كل   مع هُ نع وا مِ ْبُ رِ اضع وا  ناقِ األعع  قا وع وا فا ْبُ رِ ' فاضع با عع الر    

 تتخلله خطوط الموت وسهامو تْبلغ فيه القلوب الحناجر في هذا الحقل من الوجود الذي   

ي الّصحاْبعلى لسان هذا  ق  لي الحا جا يُ  '{ونا ظرُ نع يا  مع هُ وا  تِ وع ما إلى الع  اقونا سا ا يُ ما المنايا: }كأن  

حب هللا األولى واألحرى أن ليس حقا ألحد أن يزعم أنه وحده يُ  ِمعيارالجليل الحكيم ْب

 ْبتمثيل الدين الحق عن غيره من المؤمنين. ولعله استْبانيستأثر و ،ورسوله، يستأثر ْبذلك

والسنة في االستشهاد.وجه ما أوردنا من اآليات  لمن هو أهل للفهم والعلم  
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اْبن الوزير ومحارة علم الكالم -3  

  

دائرة  عا س  الذي وا  فإن  »رحمه هللا:  79ات الْباقيات لإلمام اْبن الوزيرالّصالحمن الكلمات    

هو الْبحث عما ال يعلم، والسعي فيما ال يدرك وطول السير والسعي في  الّضاللو المراء

الطريق التي ال توصل إلى المطلوب، واالقتداء ْبمن ُيظن فيه اإلصاْبة وهو ُمخطئ 

واالشتغال ْبالْبحث عن الدقائق التي ال طريق إلى معرفتها وال يوصل الْبحث عنها إلى 

اق وال ظهرت للخوض فيها مع طوله ثمرة نافعة، ال ْباليقين صادعة اليقين وال إلى الوف

80«وال لالفتراق جامعة..  

ويصرح رحمه هللا على نحو تقريري ْبخصوص القواعد ومْبادئ األدلة التي يْبني عليها    

 المتكلمون:

ع عنها. »     فعلى قدر ما في تلك القواعد من الشكوك واالحتماالت تعرف ضعف ما تفر 

فيها إلى  لُعقولكثيرا  من النظار المتأخرين يعترف ْبأنها محارات ومجاهل ال هداية لولعل 

رع ال ، فإن الفوهذه غفلة عظيمةعقائده المْبنية عليها صحيحة قطعية؛  اليقين، ثم يعتقد أن

يكون أقوى من األصل ال في علوم السمع وال في علوم العقل. ثم إن المتكلمين كثيرا  ما 

ف الجليلة الواضحة على أدلة دقيقة خفّيّة فيتولد من ذلك مفاسد منها إيجاب يقفون المعار

ما ال يجب من االستدالل وتكلفه وتكليفه المسلمين، ومنها تكفير من ال يعرف ذلك أو 

تأثيمه ومعاداته ومع ذلك تحريمه يؤدي إلى حرام آخر، وهو التفرق الذي نص القرآن 

81«الكريم على النهي عنه.  
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ب اْبن الوزير في هذا الطريق المؤثر للحق على الخلق ْبدعوة الْبناء على الفطرة ونصح   

هما إعالم ْبإْبطال التقليد ووجوب النظر في أول األمر ة في الدين ْبإجماع، وكالقّررالم

ومرجعياتيا. -وهلل المثل األعلى سْبحانه! –موضوعاتيا   

ْبناء على ما تجلى  -المركب هاهو يفصح مستنطقا ْبالحق في هراء وسفه وفي الجهل ف    

اتهم وتمثالتهم للحق أو تصّورهراء وسفه وجهل المكفرين لمخالفيهم في  -واتضح

في  لُعقولفإذا صح مرض ا»له:  امرسخل في سياق تأكيدي للسياق الساْبق يقو؛ فعقائدهم

ي ف الّسْببالضروريات ْبسْبب التعنت والغلو في تحصيل الحاصل فكيف إذا وقع هذا 

، ودقائق الكالم وتوهم المْبتلى ْبالوسوسة أنه ال طريق له إلى معرفة هللا لُعقولمحارات ا

تعالى إال تلك الدقائق الخفية والقواعد المختلف فيها ْبين أذكياء الْبرية. ومن أمارة عدم 

فيها استمرار الخالف ْبعد طول الْبحث من األذكياء من أهل اإلنصاف ومن علماء  اليقين

 أهل اإلسالم.

يوضح هذا  82 تحسْبن أن العلة في ذلك دقتها ْبل العلة عدم الطريق إلى معرفتهاوال    

م ومع سيير الشمس والقمر ومعرفة أوقات الكسوفين من أدق العلوعلم الحساب والفلك وت

ليه ْبين العارفين له وما كان خفيا ظنيا فهو معروف ْبذلك دقته فإن غالْبه صحيح متفق ع

يختصون )أي المتكلمون( من ْبين أهل العلوم ْبدعوى القطع  ثم»إلى أن يقول:  «ْبين أهله.

إال أفرادا من  في مواضع الظنون وتركيب التعادي والتأثيم والتكفير على تلك الدعاوى

فيها الميل إلى  لُعقولمنتهى ا محاراتأئمتهم وأذكيائهم توغلوا حتى فهموا أنهم انتهوا إلى 

83«تكفير..أمارات ظنية فرجعوا إلى التسليم وترك ال  

نطق ْبه لسانه وسطره في مْبدإ ما أدلى ْبه منتهى زير رحمه هللا، اْبن الو هذا كالم   

يستطيع أحد من الحقل الذي ال  تحّررالحصافة لما اختلف فيه، لكنه يا للحسرة لم يستطع ال

ليس ْبتقليد ْبأقوال ومذهب من مذاهب الرجال وْبالسير على  فقالخروج منه إال ْبالتو

القوم في القول وجدهم عليها ال يرد منها شيئا وال يستدرك، ولكن ْبالتوقف إمساكا طريقة 
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الغفلة " من العلم وهو أعلى السداد، أو معالجة عامل "ال أعلممطلق القول وقوله هنا: " عن

 تحّرر"، فاْبن الوزير أراد الإيجاد الطريق الحقالذي هو ْبالذات ينطْبق ب" "العظيمة

:والخروج، وآيته أن قال تحّررمن األسْباب ما ْبه الوالخروج ولم يكن له   

.. ويلحق ْبهذا اإلشارة إلى مذهب أهل السنة في معنى قوله: }ليس كمثله شيء' وهو »   

( قالوا المراد نفي التشْبيه ْبتعظيم األسماء الحسنى وإثْباتها 11:السميع الْبصير'{)الشورى

يعزب عن علمه شيء وال يزول علمه وال ال ْبنفيها كما قالت القرامطة مثاله أنه عليم ال 

وال يكتسب ْبالنظر الذي يجوز فيه الخطأ ويتعلق ْبالماضي والمستقْبل والغيب  تغّيري

والشهادة ويعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور وال تأخذه سنة وال نوم وأمثال ذلك في 

 كل اسم.

( 11:)الشورىالْبصير'{ع ل قوله في آخر اآلية }وهو السميويدل على قولهم وجوه األو   

الثالث قوله  وهو أوضح دليل على ذلك الثاني الذي تمدحه تعالى ْبكل اسم على انفراده

( وقوله تعالى }وله المثل األعلى 60تعالى }وهلل المثل األعلى وهو العزيز الحكيم'{)النحل:

سنة ( أي الوصف األعلى على أل27في السماوات واألرض وهو العزيز الحكيم'{)الروم:

ذكره المفسرون والقرآن أهل السماوات واألرض وهو كمال الثناء ْبأسمائه الحسنى كما 

ْبعضا وأما نفي األسماء عنه وتأويلها فال يدل عليه عقل وال سمع ْبل هو  يفسر ْبعضه

خالف المعلوم ضرورة من الدين وليس فيه من الشْبهة غير تسميتهم له تنزيها وهو اسم 

اجب تنزيه هللا تعالى منه الراْبع إجماع أهل اإلسالم على مدحه حسن على مسمى قْبيح فالو

فإن تسمية المالحدة نفيها تنزيها هلل تعالى من  تعالى ْبإثْبات األسماء الحسنى ال ْبنفيها

مكائدهم لإلسالم والمسلمين وكم فعلت الزنادقة في اإلسالم من نحو ذلك يسترون قْبائح 

وْبذلك تم الكالم في الذات واألسماء الحسنى. وهللا  عقائدهم ْبتحسين العْبارات قاتلهم هللا

84«الهادي وهو حسْبنا ونعم الوكيل.  
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، ومادام كذلك ومهما كان وضع غيره إن كالم اْبن الوزير وعقله ليس خارج المحارة  

اِطلْبالنسْبة لها، فحكمه هذا  إذا ما رد إلى قول الفطرة السليم المستنْبط ْبداءة مما صدر  ْبا

 ْبه كالمه.

من اإليضاح في طْبيعة هذه المحارة، التي ليس يغني فيها  هذا.. وإذا أردت مزيدا     

الفاضحة للقول الحق فيها من غير سلطان من هللا تعالى وال علم وال هدى وال  ُمصادرةال

وما هم في هذا على حق  ،التسلط على منْبر التمثيل ألهل اإلسالم مجّردإال  ،كتاب منير

وتحديدا في  ،في الحقل الفقهي المقرْبة والمجلية لهذه المحارة هية الّصوريقينا؛ فإن 

يهم األصوليين ظله ليس فقط الفقهاء ْبل ووالذي يعني ويدخل تحت  ،85إشكال التعليل

غفلة "ن جميعا. وهذه التجميعية علتها أن اإلشكال هو في العقل وفي وجود والمتكلمي

.والحق الّصحيحعدم االهتداء إلى الطريق وفي  "عظيمة  

" كمرتكز أساس للعقل الفقهي، التَليلإن إحالتنا على اإلشكال الفقهي الجدي في أمر "   

 تصّورالوجودي كمنظار لل تصّورالذلك ليعلم أن إشكال الذات والصفات المتصل ال مراء ْب

االستخالفي، ْبمعنى اعتْبار عالقته المْباشرة والخطيرة ْبصحة المنحى والصْبغة العملية 

وفي حقيقة االستخالف، أن هذا اإلشكال كما  الّصالحالعمل  تخاذهما في مفهومالواجب ا

هو الشأن في "التعليل" ليس تْبعا لألهواء وال لمختار طرائق الرجال أو مذهب هذا اإلمام 

 أو ذاك، إنما هو ْبالحكمة وْبالحق وْبالميزان ليس إاله.

ليس يعني هنا سوى األوليات والكليات  نهجا عنصر الفطرة الذي دعا إليه اْبن الوزيرف   

المْبادئ التي منها ْبدأ مسار وتكوين األحكام، وهذا ال يكون منطْبقا إال ْبالمرجع أو الميزان 

أو األحكام كاختالف معنى العلة  ْبالطْبع، وأي اختالف في القاموس الّصحيحالمالئم و

سالمة ذينك  واختالف إسناد صفة ما كحكم، هذا ليس يدل سوى على ْبطالن وعدم

 عقائد واألمر ليس تْبعا ألهواء وآلراء الرجال واألشخاص كي تتخذ المرجع والميزان.

ْبل هو في الحق شأنه كشأن مناهج مسائل الهندسة والحساب، ومرجع ذلك  .وطرائق قددا  
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وا أن القوشجي ذكر مْباحثة السيد الشريف رو»كله الحكمة وفصل الخطاب. وإذا كان ما 

ح جانب التفتزانيمع العالمة  ، وكان المولى خوجة زاده يقول: كنت أظن التفتزاني، ورج 

األمر كذلك، إال أني حققت الْبحث المذكور، فظهر لي أن الحق في جانب السيد الشريف، 

   86«فكتْبت ذلك في حاشية كتاْبي، وطالعها القوشجي فاستحسن ما كتْبت.

ه في ي  وكل من له حظه من العقل وسِ إنه لو اضطلع عالء الدين القوشجي رحمه هللا    

حيازة أنساقه على ما هدينا إليه فتحا منه ْبظهور ساطع قانون التفصيل، أليقنوا أنه 

 الطريق لتجاوز الغفلة العظيمة وهو الحق غير مستضام.

 لكننا، ونعلم ما للتقليد ومن الكون على نحلة أو مذهب في التفكير من سلطان ْبفعل   

الديمومة، فإنا سنوفي ْبما يكون ْبه الحكم قد وجب في القلوب فال يْبقى فيها من الريْبة وال 

عضد الدين اإليجي رحمه هللا كتاْبه  وفاقا ما صدر ْبه ْبيانا وأسوق .الشك وال أثارة

ال ريب فائقا تحقق ما وراء الكلم على معنى قول الرسول صلى " المواقف في علم الكالم"

حين مر ْبه عليه الصالة  رضي هللا عنه لحارث ْبن مالك األنصاريوسلم ل هللا عليه وآله

صلى هللا عليه  فقال. قال أصْبحت مؤمنا حقا؟ فسأله كيف أصْبحت يا حارث والسالم

؛ يقول عضد الدين 87حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ شيء إن لكلانظر ما تقول فوسلم: 

 اإليجي:

ة ْبه، وصدور آثاره المقصودة منه، الخاصّ وْبعد، فإن كمال كل نوع ْبحصول صفاته »    

وْبحسب زيادة ذلك ونقصانه منه، يفضل ْبعض أفراده ْبعضا، إلى أن يعد واحد منهم 

في الحصول  واإلنسان مشارك لسائر األجسام ،ْبألف؛ ْبل يعد أحدهم سماء واآلخر أرضا

تذاء، والنشو والنماء، وللحيوانات العجم في حياته والفضاء، وللنْباتات في االغ حّيزفي ال

النطقية، وما يتْبعها  قّوة، وحركته ْباإلرادة وإحساسه، وإنما يتميز ْبما أعطي من الْبأنفاسه

من العقل والعلوم الضرورية، وأهليته للنظر واالستدالل، وعلمه ْبما أمكن واستحال، فإذا  

والعلوم متشعْبة متكثرة، واإلحاطة ْبجملتها  كماله ْبتعقل المعقوالت، واكتساب المجهوالت
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ْبين منقول  ْبينهم زْبرا: متعسرة أو متعذرة، فلذلك افترق أهل العلم زمرا، وتقطعوا أمرهم

، إلى أن قال اْبن عْباس في ومعقول، وفروع وأصول، وتفاوت حالهم، وتفاضل رجالهم

وقال ْبعض أكاْبر  درجاتهم: أنها خمسمائة درجة ما ْبين الدرجتين مسير خمسمائة عام،

األئمة وأحْبار األمة، في معنى الخْبر المشهور، والحديث المأثور: اختالف أمتي رحمة، 

، كما اختلف يعني اختالف هممهم في العلوم؛ فهمة واحد في الفقه، وهمة آخر في الكالم

، فإذا  الواجب على العاقل االشتغال همم أصحاب الحرف ليقوم كل واحد ْبحرفة فيتم النظام

ْباألهم وما الفائدة فيه أتم. هذا.. وإن أرفع العلوم وأعالها، وأنفعها وأجداها، وأحراها ْبعقد 

الهمة ْبها، وإلقاء الشراشر عليها، وإدآب النفس فيها، وصرف الزمان إليها، علم الكالم، 

المتكفل ْبإثْبات الصانع وتوحيده وتنزيهه عن مشاْبهة األجسام، واتصافه ْبصفات الجالل 

م، وإثْبات النْبوة التي هي أساس اإلسالم، وعليه مْبنى الشرائع واألحكام، وْبه واإلكرا

 الّسْبب، ْباليوم اآلخر من درجة التقليد إلى درجة اإليقان، وذلك هو يترقى في اإليمان

للهدي والنجاح، والفوز والفالح، وإنه في زماننا هذا قد اتخذ ظهريا وصار طلْبه عند 

ا، لم يْبق منه ْبين الناس إال قليل، ومطمح نظر من يشتغل ْبه على الندرة  األكثرين سيئا  فرّي 

، ونسلك ْبهم في ذلك العلم ، فوجب علينا أن نرغب طلْبة زماننا في طلب التدقيققال وقيل

قيق، وإني قد طالعت ما وقع إلي من الكتب المصنفة في هذا الفن، فلم أر فيها مسالك التح

ما فيه شفاء لعليل، أو رواء لغليل، سيما والهمم قاصرة، والرغْبات فاترة، والدواعي قليلة، 

والصوارف مكاثرة، فمختصراتها قاصرة عن إفادة المرام، ومطوالتها مع األسآم مدهشة 

عن مقاصده القناع وقنع من دالئله ْباإلقناع، ومنهم من سلك هم من كشف نلألفهام، فم

ومنهم من غرضه نقل المذاهب  المسلك السديد، لكن يلحظ الحقائق من مكان ْبعيد،

واألقوال، واالتصرف في وجوه االستدالل، وتكثير السؤال والجواب. وال يْبالي إالم 

نقاد من ورائه، ومنهم من ينظر المآل، ومنهم من يلفق مغالط لترويج رأيه وال يدري أن ال

ة مقدمة ويختار منها ما يؤدي إليه ْبادئ رأيه، ورْبما يكر ْبعضها على ْبعض  في مقدما

ْباإلْبطال، ويتطرق إلى المقاصد ْبسْبْبه االختالل، ومنهم من يكْبر حجم الكتاب ْبالْبسط 

والتكرار، ليظن ْبه أنه ْبحر زخار، ومنهم من هو كحاطب ليل، وجالب رجل وخيل، 

ع ما يجده من كالم القوم ينقله نقال، وال يستعمل عقال، ليعرف أغث ما أخذه أم ثمين، يجم
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، وسخيف ما ألفاه أم متين، فحداني الحدب على أهل الطلب ومن له في تحقيق الحق أرب

إلى أن كتْبت هذا كتاْبا مقتصدا ال مطوال ممال، وال مختصرا مخال، أودعته لب األلْباب، 

ولم آل جهدا في تحرير المطالب، وتقرير المذاهب. وتركت  اللْباب،وميزت فيه القشر من 

الحجج تتْبختر اتضاحا والشْبه تتضاءل افتضاحا، ونْبهت في النقد والتزييف، والهدم 

والترصيف، على نكت هي يناْبيع التحقيق، وفقر تهدي إلى مظان التدقيق، وأنا من 

رجع قدمي في المداخل، ثم أ عالموارد إلى المصادر، وأتأمل في المخارج قْبل أن أض

أتأمل فيما قدمت هل فيه من قصور؟ وأرجع الْبصر كرة ْبعد أخرى هل أرى  القهقرى،

واإلشْباع، حتى جاء كما أردت،  الّرمزمن فتور؟ حافظا لألوضاع، رامزا مشْبعا في مقام 

ال ووفق هللا وسدد في إتمام ما قصدت. جاء كالما ال عوج فيه وال ارتياب، وال لجلجة و

اضطراب، متناسْبا صدوره وروادفه، متعانقا سواْبقه ولواحقه، ْبكرا من أْبكار الجنان، لم 

88«يطمثها من قْبل إنس وال جان.  
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الغزالي وسلم الحكمة )العقل( -4  

 

الغزالي رحمه هللا في سلم النسق العقلي ْبما هو مستقر الحكمة التي هي متعلق  لوِّ عُ  عدمُ    

الرْبانية ووسيلتها، سيكون له في الفقه كأخطر فضاء لسريان وعمل هذا العقل، سيكون له 

 ،ممثال في أقواله أو مذهب ومذاهب أقواله ،التجلي الواضح والتحقق المشهود والشاهد

ايااته ألهم الرتصوّ  وأه تصّورأحكامه وفي و " المستصفى، كلها من كتاْبه "الفقهية قضا

، ْبعد رجوعه من الشام إلى نيساْبور، فهو ْبعد الذي هو من آخر كتْبه، ْبل راجح أنه آخرها

قوله الفقهي وغاية ما  نه مستقرّ ح في مقدمته، مما يدل على أإحياء علوم الدين كما صرّ 

"."المستصفىعنه، ومن ذلك اسمه  االعتْبار مرجوعٌ ه، فما خالفه هو في انتهى إليه نظرُ   

ُر كتاْبه "    دِّ ه تصّور" ْبتحديد ْبنيته يورد مثال المستصفيالغزالي رحمه هللا وهو ُيصا

للنسق الفقهي وآلية استنْباط وتحديد األحكام من أدلتها، يورد في ذلك مثل الشجرة المثمرة، 

" الذي نحيل إليه في كل ما فقيه الربانيالفاسد كما ْبيناه في كتاْبنا " تصّوروهو مثل و

.يلي سوف مما يخص المقول الفقهي أو العقل الفقهي ألْبي حامد الغزالي  

العلمية، غير صحيح وال يجوز  الّصفةهذا التمثيل في مقام القول هذا، الذي يراد ْبه »   

في العلم تسويغه وإجازته؛ ذلك أنك لن تجد له عالقة محاكاة ومقايسة ْبنيوية ْبساْبغ 

التركيب والمعنى للمحاكاة والمقايسة الْبنيوية. وإنه يكفي إهماله لركن النازلة حتى تعلم 

ال الذي هو علة ه وأوجْبه. هذا اإلهمقّررموقنا فساد هذا التمثيل الذي عجل فيه المؤلف و

االختالل ومرد االختالط، أو لنقل ْبأدق الْبيان من أهم العوامل في ذلك، كما سوف يتْبين 

الثمرة،  تغّيراألحكام الشرعية وتداخلها. وكذلك يكفي أن الم تصّور حّيزفيما ْبعد في 

89«في نسق المؤلف ثاْبتة. الشجرة، والشجرة المثمر تغّيرها إال ْبتغّيروليس   
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تعريفه للفقه: "الفقه هو العلم ْباألحكام الشرعية الثاْبتة ألفعال المكلفين خاصة"؛ وكذلك    

من حقيقته ْبميزان العلم الحقيق ال  يغّيراألخذ ْبه، فذلك ال  قّررهذا التعريف وإن شاع وت

نسخ، وذلك ليس إال ألحكام وال يُ  يتْبّدلهو الذي ال  الثاْبتا  ، ألن  فاسدٌ  التقليد؛ فهو تعريفٌ 

ا أفعال التكليف وانقطاع الوحي الكريم. أمّ  ول من ْبعد استقرار ومنتهى التنزيلاألص

مجاله. والمكلفين فمنفتحٌ   

ومما عرض للغزالي كعقل:     

  90األصولمسمى مزجه العلوم ْب - 

ه للْبرهان وضالل وفساد حدّ  القضية المنطقية تصّورو إشكاله في مطلب التصديق والحدّ  -

  91الحدس المنطقي وفساد عنصر "العلة" في ْبيانه المنطقي ِمعياروحدة 

92ضالل اعتْباره المتكلم مقلدا ومذهْبيا -  

وافتقاده  ،نفيه الحسن والقْبح العقليين وضالل اعتْباره ذات الجالل داخل حقل الزمكان -

تداخل الحسن والقْبح العقليين وشكر المنعم ْباألحكام  و ،النضْباط خطوط الحقل المنطقي

  93وفساد تعريفه للمْباح ،الشرعية

الواجب  ه على الْباقالني في حدّ : خطأ ردّ ه لألحكام الشرعيةتصّوراختالط الغزالي في  -

94وعدم سالمة حده للمكروه ،يه في الحسن والقْبحوالدليل المقلوب عل ،وانتقاده في الندب  

واختالطه المْبين في 'ما ال يتم الواجب إال  ،رن والواجب المخيّ إشكاله مع الواجب المعيّ  -

95ما ال يتم ترك الحرام إال ْبه''ْبه' و  
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ودون امتالك قانون التفصيل ال أفق عند  ،ي في مسألة علم هللا تعالىإشكاله الجدّ  -

96حقيقة "الكتاب" تصّورالغزالي في   

من الواجب غير ما زاد على القدر المجزئ 'في مسألة   عنده الحشوية والفساد المنطقي -

97'رقدّ المُ   

عن قصور منطقي  'النسْبة ْبين الوجوب والجواز واإلْباحة'ن في مسألة اختالطه الْبيّ  -

98د تعريفه للواجباسجراء فو  

99اعتْباره الساذج الخاطئ للموضوع الفقهي ْبغير شروطه وآنيته -  

100الة في الدار المغصوْبة"الْبعيد للغزالي في مسألة "الصّ  الّضاللالخطأ و -  

اختالفه في مرجع الوجوب ْبين الملكية والعقاب واللغو الصريح في ركن المحكوم  -

101فيه  

ه تصّوروفساد تجزيئية  األحكام الوضعية"الصريح في الخطاب الشرعي ْبمقول "لغوه  -

102لجوهر الحكم  

 إشكاله الخطير غير الهين في المفهومين الفقهيين المحوريين "القضاء" و"الرخصة" -

103ين أدلة األحكاموعدم فصله ْب  
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صدقها التعييني، والتْباس الفقهي ْباللغوي في مقول 'استيفائية  -التْباس المعاني عنده ْبما -

الحكم الشرعي' وضالله في استدالله على أقل الطهر وأكثر الحيض ْبخْبر "إنهن ناقصات 

 عقل ودين"

واختالط األمر عنده ْبخصوص مفهوم "المخالفة" ْبقصره ورده إلى إشكال في معاني  

    104اللغة وإثْباتها رواية ونقال وخطؤه في تأثيم المجتهد وإلحاقه الكالم ْبالعقليات

105فساد قوله في المجاز وهرائيته في النسخ -  

106اع الفقهيالخلط العظيم وااللتْباس المْبين عنده ْبين اإلجماع الحديثي واإلجم -  

مفارقته في الجمع ْبين الشروط المعجزة لإلجماع وعصمة األمة في مخالفة صريحة  -

107المنصوص عليها في الكتاب لرْبانية"ل"ا  

 ،في اإلجماع السكوتي وتجلي ضالله في مقول عصمة األمة الواضحُ  ه الجلي  تناقضُ  -

.108للمذهْبية المفرقة شمل األمةمفارقته العظيمة في الجمع ْبين عصمة األمة والتمهيد و  
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يالّصناعق ْبين العقل الفقهي والعقل ال فقه لمن فرّ  -1  

 

لن يجحد ْبها إال ال وأحكام عن أدلة واضحة قائمة على ميزان السماء واألرض، وهي     

لياتي ي اآلالّصناعجليه يين تالّصليْبمن يجحد ْبالحق وهو مْبين. ولو لم يكن لعلو عقل 

 قارعة على هؤالء القائلين ْبعصمة األمة غاشية الْبأس الشديد الذي كان العسكري ذو

، وهم لُعقولأن عقلهم الجماعي أذكى ا ، ألجمعوا علىوالمذهْبية النمطية المخالفة للرْبانية

فيها عجيب الوصف ، يكفي مشتركا إال في الجثة اآلدمية اليوم ليس ْبينهم وْبين األمم

وصف  رة أخرى ننقلها منة الفرنسية من آدمي العجائب، وصوللجْبرتي لما جاء مع الحمل

الناصري: "استقصا"  

واالستعداد والتفنن في أنواع اآلالت الحرْبية إلى حيث صارت  قّوةأنهم صاروا من ال»   

آالتنا عندهم هي والحطب سواء، والدليل على ذلك أنهم يْبيعوننا أنواعا من اآلالت الحرْبية 

نقضي العجب من جودتها وإتقانها، ومع ذلك فينقل لنا عنهم أنهم ال يْبيعوننا منها إال ما 

ا عنها إلى ما هو أجود منها واستنْبطوا ما هو أتقن انعدمت فائدته عندهم، لكونهم ترقو

109«وأنفع إال فيما قل.  

ا وظها »    ا منكر  ا أن أمر هؤالء الفرنج في هذه السنين قد عال علّو  ا ال هُ ظُ  را واعلم أيض  ور 

ا متضاعفا ، وعِ   110عاقْبة ذلك مُ لع كفاء له، وأسرعت أحواله في التقدم والزيادة إسراع 

المنفرد ْبالغيب. -تعالى –وغايته إلى هللا   

111«وأعلم علم اليوم واألمس قْبله    ولكنني عن علم ما في غد عم     
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إنه ال فقه في دين هللا تعالى الذي نزلت ْبه شريعة القرآن العظيم وْبينته السيرة النْبوية     

وقوف على أهم ركن فيها وهو أن الشريعة أنزلت على كيان الشريفة المْباركة من غير 

في األرض. ومن ليس على  لهذا المجتمع الذين آمنوا وأن ال قيام للدين إال ْبالتمكينمجتمع 

اِطلهذا الفقه ففقهه خداٌج خداج. ومن أجل هذا كان اهتمامنا ْبموضوع وحقيقة  فصل  ْبا

 الفقه عن مسمى علم األصول:

هذا الجهد والكتاب، في  ص  اإلشكال الذي لشأنه خُ  يةعلى جدِّ  ل  ليس في الحقيقة أدا »   

من عرض مسمى 'علم األصول' وفصله عن علم الفقه كغاية عملية وعلمية له، وال عْبرة ل

قْبيل زعم الحفاظ على الهيكلة العلمية الشرعية والحفاظ  ينعق ْبما ال يسمع إال دعاوى من

ها عليها، دعاوى قد ْبين الحق ْبطالنها كونهم لم يحفظوا األمة في سالمتها وعرض أمت

التي أمست ْبعد حين من الدهر لغيرها لمن دب  وهب  من أمم الْبريئة مشاعا مستْباحا، ْبل 

وال أن يمنعوا غصب العدو لمن في الخدور  هم ال يملكون الذود ولو على شْبر من أرضها

من ْبناتها ونسائها؛ فهم اليوم أقل العالمين نفيرا. وما ذلك إال لجهلهم وزيغهم عن الحق 

لوا ْبه ما ضلوا وال ذلوا أْبدا؛ ومن يفرق ْبين العقل الفقهي وعقل الذرة والحديد الذي لو عم

دفاعها وْبأسها،  قّوةفال استقرار ألمة ْبدينها إال ْبشرط والْبأس الشديد فال عقل له إطالقا؛ 

. ومن كان للملوك والطاغوت عاْبدا فال فسحة له ألن وتلك حقيقة التمكين ليس غيرها

ا  اي له هّم  الّصناعيكون العلم الفقهي الحق وال  وشأنا، ْبله أن يكون لغيره فيه ِنّد 

112«وساْبقا..
 

  ْبالطْبع فالغزالي رحمه هللا هو حجة صادعة ضد عْبد الطاغوت من محترفي الفقه.   

ا عليها وص  صُ نع ر توافق مع الرْبانية شرعة ما نظمة مقوله هي كما ْبيناه ْبالحق على غي ولكن

اءِ في األمر المنزل  ما الم. اإلسع  ةِ ألم   قّوةْب ير، وهي الشرط الالزم في الس  ِمنا الس   

، سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، إال أنها ة  ير  فقه الس  لإنه ال داللة ومعنى    

عمل وأبرزه من جهة ثقل  أعظم   البناء العملي ونموذج المنهاج االستخالفي. إنَّ  اس  أس  
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من ربه تعالى العزيز الحكيم لبناء مدينة ودولة  اهتمام النبي عليه الصالة والسالم مبعوثا  

اإلسالم، المدينة والدولة الفاضلة على وجه تحقيق البيان، كان هذا العمل هو بناء المسجد، 

ي رسول هللا ي ويد  هد المجتمع كلية بل وبساعد  ا من ج  ام   ا ه  عمال مستغرقا شطر  

نالكريمتين، داللة واضحة على ال ي في مجتمع ودولة اإلسالم، بل ناعالص  البنائي و م كو 

ي نات  هو شرطها السابق واأل ا بالب  ل ن  س  لنا ر  س  ولي إلقامة الدين كشريعة ومنهاج: }لقد أر 

لنا م   أنز   ع  ناف  م  و   يد  د  ش   أس  ب   يه  ف   يد  د  ح  لنا ال  أنز  ' و  ط  س  بالق   الناس   وم  ق  ي  ل   ان  يز  الم  و   الكتاب   م  ه  ع  و 

  (14'{)الحديديز  ز  ع   ي  و  ق   إنَّ هللا  ' ب  ي  بالغ   ه  ل  س  ر  و   ه  ر  نص  ي   ن  م   هللا   لم  ع  لي  ' و  اس  للنَّ 

فإذا كانت سور محمد والفتح والحجرات جلية واضح خطابها وتنزيلها المدني، »   

غالب  وقوي فيها االندفاع التماوجي وانتشار نور الحق في المدينة والتمكين لدعوة 

وهيكلته التي يجسدها هذا المجتمع اإلسالمي الناشئ، الممتد بإذن ربه في الدين الحق 

ربوع األرض إلى يوم الدين... فإن سورة الحديد يأتي نور بيانها استمرارا ممتدا لهذا 

الوجه والمستوى على نحو يتخلله تداخل بمستويات أو مستويين محددين ومميزين: 

ة والموضوعاتية المجيدة للقرآن؛ هذا مستوى المجد واالنتشار والسعة الخطابي

المستوى أوله وبدؤه مع سورة ق؛ والمستوى الثاني يبدأ قبل سورة الحديد أولى 

المسبحات؛ هذا المستوى الخطابي النقطاتي سيتجه حتى آخر وختام القرآن )هذا 

، المنحى  -يسبح -الوصف والتعبير نظنه األوفق واألحسن( وعلى المنحى:سبح   سبح 

وجدنا له تصديقا وتوافقا في تقريره عند السيوطي في كتابه )التحبير( وبنظر الذي 

 113«أوسع يبدأ عنده من}سبحان{ الوارد أول سورة اإلسراء.

وتبعا لهذا المسار البياني للحروف المقطعة المساير والمتناسق مع ترتيب القرآن »   

الحكيم، نالحظ أن )الكتاب( وبعد تصريفه وارتباطه بالتنزيل في فصل آل حم وداللة 

المستوى النزولي، يأتي ترتيب سورة محمد، الحاء على التماس واالحتكاك مع 

القتال بالنفس والمال، من أجل هذا الدين وكأنها تدل على األمر ووجوب الدفاع، و

الحق ومن أجل حياة واستمرار هذه الدعوة والذود عنها؛ وذلك مع االستشعار خالل 
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قراءة هذه السورة، التي تسمى كذلك سورة القتال، وكأننا في المدينة نسير بين 

ينة أحيائها ودروبها، واإلحساس بحركية هذا االنتشار لنور اإلسالم في حقل المد

بيانه الخارق والمعجز في السورتين المواليتين  ومجتمعها مما يتواصل وهجه ونور

  114«الفتح والحجرات مع حقيقتي التمكين واالستقرار.. 

نزول األمر ْباإلنفاق، ْبل جعله الدال الحقيقي على اإليمان ال يعني إال على حقيقة  إن     

لجماعة ومجتمع ودولة المسلمين؛ ولقد  قّوةلي واألساس لمصدر الواحدة، وهي الشأن األوّ 

ومن رْباط الخيل ال مصدر لها وال وجه  قّوةفالعدة من ال له؛ كان ذلك هو الوجه التحققي

ُ زا حا  عِ مع الد   نا مِ  يضُ تفِ  مع هُ نُ يُ أعع ا وا وع ل  لها إال اإلنفاق: }توا  (93'{)ْبراءةقونا نفِ ا يُ وا ما دُ جِ أال يا  نا  

الملوك والحكام أهلها،  التي يصْبح فيها متاع الدنيا هو همّ  وهذا الوجه مناقض للحال   

والسواد في ذلك سواء، فينقلب اإلنفاق في سْبيل هللا المنطْبق علميا ْبميزانية الْبحث العلمي 

ْبينهم في  المحول والمكافئ لعدة األمة وقوتها ورسوخ ودوام تمكينها، ينقلب ذلك تنافسا  

ها، وهم في سقوط وتْبديل، ثم الطامة الكْبرى يحسْبون أهل عليها وإرضاء   األموال وحرصا  

 قّوةيين التي هي ْبتسخير لالّصليْب قّوةولو لم تقرعهم هم الممثلون للسنة والجماعة.  أنهم

األرض ْبالتفكر والتعلم لجحدوا تخلف عقلهم الجماعي المهول عن عقل مثلهم من 

علموا ْبفساد حالهم وتفسخ أمرهم: يين خاصة، ولما الّصليْبلْبشرية ْبل عن عقل الجماعات ا

ُض' ِت األرع دا ض  لفاسا ُهمع ْبْباعع ضا عع ال ِدفاُع هللاِ الن اسا ْبا لوع الفساد  ( فمن شرِّ 249{)الْبقرة}وا

فيما يهم تعليم  الّصالحإن االهتمام ونشر أعمال السلف  التخلف عما ْبه يكون أمر التمكين.

عْبد الوهاب وغيرهما من علماء  كنتاج اْبن تيمية ومحمد ْبن الناس من أمور دينهم

هو من الواجب والالزم، ولكن االقتصار عليه ووضع اليدين معا  المسلمين ومجدديهم

و جهل عظيم، وها نحن على شرط التمكين وحفظ ْبيضة المسلمين هو إما كيد خْبيث أ

وإنه لمن  اليوم نرى ال كذب هذه الحقيقة: استْباحة مكشوفة للمسلمين عرْبا وغير عرب!

عضل في المنهاج أو من تجلياته أن نلفي رجال في قدر الدكتور محمد محمد حسين في ال

 علمه وما يحمل من هم أمته، أن نلفيه يقول:
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وليس المهم هو أن يكون الصواب في الرأي المتروك، أو في الرأي الجديد. ولكن »   

الفكري لم يحدث تحت  تطّورا  فكريا ، وأن هذا التطّورالمهم هو أن هذا التعديل يصّور 

ثر ْبالمعتزلة أو ْبأصحاب النزعات . كقراءة اْبن تيمية مثال، أو التأتأثير ظروف إسالمية

العقلية في اإلسالم. ولكنه حدث تحت تأثير إقامته في ْباريس، وانغماسه ْبعد عودته في 

ك  الثقافات الغرْبية وانشغاله ْبترجمة آثارها التي تؤمن ْبالمحسوس الملموس والمدرا

115«المعقول، وتكفر ْبما وراء ذلك وتستخّف ْبه.  

مردود ْبما رد ْبه  ْبااِطلوجب علينا االنتْباه إليه، هو أن هذا المذهب من القول  لكن الذي   

هو نفسه موقف العرب المسيحيين وموقف المسلمين من القومية في الطور المتأخر من 

ال نستطيع أن ننعزل  نحن»وهنا نذكر ْبقول عزت ْبيجوفيتش رحمه هللا:  المواجهة.

ونقطع أنفسنا عن العالم، ويجب علينا أن نهتدي في هذا ْبقول نْبينا الكريم: "الحكمة ضالة 

  116«المؤمن أنى وجدها فهو أحق ْبها."

 

  

                                                           
39ص –ن م  
115

  
ترجمة وإعداد محمد يوسف عدس مستشار -لجمهورية البوسنة والهرسكالرئيس السابق علي عزت بيجوفيتش مذكرات  
116

 

]بالطبع الحديث ضعيف لكن حقيقته ملزمة لزوم العلم[ 150-149ص –كتاب المختار  -سابق بهيئة اليونسك      
 



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

116 
 

 

المعّريال تنحصر في قضيتي المتنْبي و واألسمارُ  األْباطيلُ  -2  

 

 المعّريقضيتي أْبي الطيب المتنْبي وأْبي العالء إلى  هنا نقطة الوصل والرجوع   

ايارحمهما هللا تعالى، وإنهما في الحقيقة قضية واحدة، قضية هي من أخطر ال التي  قضا

كانت جاثمة وكامنة تفعل فعلها في العقل والنفس العرْبيين اإلسالميين ْبخفاء يكاد ليس 

 ،ْبيةللهوية والثقافة العر ولكن ْبمس ممسك ْبقلب وسويداء الهوية والقرص الصلب ،ُيحس

.وكراهية حقدا  في أنفسهم ويرغمها ترغيما   يفتكها فتكا    

األستاذ محمود  ض رجاال مثلقي   ا هلل تعالى الذي له الحمد والمنة في الخير كله أنع فحمد     

ك في ذلك لألحياء وْبقية ية ال شالّصليْبلكشف هذه الجْبهة في الحرب  شاكر رحمه هللا

ري ودمار حقيقة السيادة على ة. إنها جْبهة ما ْبعد الغلب العسكهذه األم الشهود من

األرض والعْباد إلى دمار القلب والفكر والهوية العرْبية اإلسالمية، فيصْبح كل شيء مادة 

العروْبة ومن االنتماء إلى الدين الذي جاء ْبه  من ية ممسوحا من أي مسحةالّصليْبْبين يدي 

وآله وسلم، المرسل إلى العالمين، إال من غطاء ورسوم ال العرب صلى هللا عليه  نْبي  

، لتكون هي القاضية: هذه هي أمة محمد يا معشر جوهر تحتها إمعانا في الغلْبة وإحكاما

!يين قد وجْبت جنوْبها!الّصليْب  

يين الّصليْبرؤوسها من  نا  يِّ عا أجل لقد كشف محمود شاكر هذه الجْبهة، ْبل وأشار مُ      

من ْبني جلدتنا الممسوحين القائمين على الشأن الثقافي والفكري وأنامل أصاْبعها 

يجب علينا معشر العرب المسلمين أن ننتْبه كون  . ْبيد أنهالمنشئينالمعلمين والموجهين و

مستقرة فينا كأنها حقائق  كشف عن وجود أْباطيل وأسمار هذا الكشف هو في ذات الحال

واألخطر هو الكشف عن  أكاذيب.و تحريفات وما هي في الحق وفي السماء واألرض إال

والعقل الجمعي لهذا التحريف  لُعقولإمكان غير يسير في إيجاْبية المفعولية أو القاْبلية ل

علمين حتى.وجهين والمُ حددين والمُ هما المُ  يا لهول المصيْبة اللذين ْباتا ،والكيد  
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قع مستهدفة غير التي انتْبه لموا إذن من الْبديهي عند العقالء واألحياء أن ههنا إمكانا   

ء أن المواقع المستهدفة إليها محمود شاكر وغيره. ومن الْبديهي أيضا عند العقالء واألحيا

المسلمين، وليس في  قّوةفي  وأثرها ْبقدر خطرها يالّصليْبهاته تكون أهميتها عند العدو 

ذلك أخطر من مصدرها ومرتكزها الذي جعله رب السماوات واألرض في علم التسخير: 

 م  قوع لِ  ات  آليا  كا ي ذلِ فِ  ' إن  هُ نع مِ  يعا  مِ جا  ِض ي األرع ا فِ ما وا  اتِ اوا ما ي الس  ا فِ ما  لكمع  را خ  سا }وا 

وتحقيق ما ا أن نشر كتب اْبن تيمية وكتب العقيدة ولهذا قلنا ساْبق (12'{)الجاثيةونا رُ ك  تفا يا 

 -وإنما هي معالم الرْبانية كركن أساس لالجتهاد والعقل الفقهي -خطأ ْبكتب التراث يسمى

ا أوفى هو من األهمية ْبمكان، ولكن االقتصار عليه هو إخالل ْبالمنهاج الذي ما  إلى حد  

وعزة وغلْبة: قّوةا وشهوديتها ْبقوتهأنزل ْبه هذا الدين وعليه يكون قيام هذه األمة و  

يمتاز اإلسالم عن األديان األخرى ... وْبأن أحكامه ال تقتصر على شؤون اآلخرة »   

فحسب، ْبل تتعداها وتهتم ْبشؤون الدنيا كثيرا، ألنه يسهدف أن يقود الْبشرية إلى حياة 

اجتماعية وسياسية واقتصادية ومدنية واعية؛ لذلك عالج القرآن الكريم المسائل االجتماعية 

ياسية، مثل الزواج والطالق والميراث، وطريقة استثمار الثروة واالقتصادية والس

 والمسائل االقتصادية والعسكرية ...

ية قد أوصل الّروحولقد ثْبت ْبأدلة تاريخية أن هذا الدين الذي يهتم ْبالنواحي المادية و   

 الْبشرية سريعا إلى مدارج الرقي والكمال.

نحطاط فمرجع هذا ْبال ريب ألناس اْبتعدوا عن وأينما ُيرى في العالم اإلسالمي تقهقر وا  

 الدين...  

ونكرر القول مرة أخرى أن الدين اإلسالمي يرفض كل فكرة أو كل أساس أو مذهب  

يحاول قصر أعمال اإلنسان على اآلخرة وحدها، حيث ُشرع كما قلنا للدين والدنيا معا 

  117«فهو إذن دين صالح الدنيا واآلخرة على السواء.
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أسطورية الشعر  ْبث فكرة والذي وراء المعّريإن الذي على جْبهة المتنْبي وك فوكذل   

ومعجزات صدق النْبوة، ْبل التقرير في الدرس أن دعوة مسيحية كانت ْبالجزيرة  الجاهلي

العرْبية ْبين يدي ظهور رسالة نْبينا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، وأنه اتصل ْبهذه 

ممثال في  حملة قالوا عنها إنها وجدت مجالها مستْباحا  يين الّصليْبالدعوة، مما مثل عند 

شرْبوا فكرها، ْبل ة في المشرق والمغرب على السواء، الذين أُمكّونالنخْبة الجامعية ال

فهم مسلوْبو الوجود والحياة التاريخية إال من حب  ؛يةالّصليْبوكان تميزهم هو ْبهذه الخدمة 

.فسهم.هذا الظهور الذي يكسْبهم من الكسب ما يرضي أن  

في الفكر االجتماعي والسياسي لعْبد  الّروحالذي على هذه الجْبهة هو نفسه الذي نفخ    

ووضع اليدين كلتيهما على  -ليحتد الوطيس -الرحمان ْبن خلدون والغزالي واْبن رشد 

لحسين ْبن علي ْبن سينا، والتعمية عن محمد الخوارزمي واْبن محمد ْبن محمد الفاراْبي وا

عن الكوس والْبركار، األساس الوحيد الذي جعله رب السماوات  الهيثم، والتضليل

 واألرض لألخذ ْبناصية القوة والْبأس الشديد.
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المفعولية والفاعلية أو التسويغ والمقاومة في الفكر السياسي -3  

الترويج ْبين اْبن خلدون والفاراْبي: سرّ    

 

في الكشف عن قضية المتنْبي نسلك ما سلكناه و ننهج ذات النهج علينا إال أن ليس    

إن كان األمر هنا أخطر وأقول شوقي. ْبل  وفي الدفاع عن عرض ووطنية أحمد المعّريو

، إن مع هِ ونِ دُ  نع مِ  وآخرينا  مع ها و  دُ عا وا  هللاِ  و  دُ عا  المسلمين التي ترهبُ  قّوةْبالذات  م  هُ ْبكثير ألنه يا 

 أيسرُ  ومنعتنا، فالمأمورية ْبحمد هللا تعالىكان األمر له هذا الخطر والشأن ألمتنا وديننا 

 ومن الدفاع عن وطنية شوقي، إنها قريْبة الشقة، ليست تستلزم المعّريمن قضية المتنْبي و

.التنْبه ا منإال شيئا يسير  و إال قليال من التفكر  

نذارة لألمة، لكنه، وهذا مكمن اإلشكال،  اهو ْبحق إخْبارون مفلئن كان هذا المض    

فِسكمع  وا هُ  : }قلع موصول على اإلطْباق في منتهى تأصيله ْبقوله تعالى ِد أنع '{ مما أنزل ِمنع ِعنع

ِمنع  وا هُ  قلع ذا' ى ها أن   ا قلتمع ها ثليع مِ  مع تُ ْبع أصا  ة قدع يْبا صِ مُ  تكمع اْبا ا أصا لم   أوا :}من الحق والقرآن المجيد

فِسكمع  ِد أنع وهو في ذلك كله من حيث  (165آل عمران{)'يرٌ قدِ  ء  يع شا  كلِّ  هللاا علىإن   'ِعنع

ُت هذا ال»عالقته ْبالواقع والفعل التاريخي كما جاء في لفظ الدكتور:  رع من  تطّوروق  َصوَّ

ُت إلى فتح هذا الباب الذي لمع »وقيمة هذا التصوير يحددها قوله:  «جانبيه ولكن قَص ع

َرُب و ََ ُه ال ه  الُمسلمونَيل جع فتصوير الوضع المستلزم هنا  «، ولمع يتنبُهوا إلى أهّميته وَخطر 

هو الْباب المسدود، أي على أن أمام أعين العرب والمسلمين غشاوة تغشى  لإلْبصار ْبه

يحجْبهم عن رؤية مجالهم وما يحيط ْبه؛ فأنى لهم أن يفكروا ْبله أن  ا  أْبصارهم وحجاْب

الفكر واإلرادة!د وإنما الفعل ْبع قّوةتكون لهم   

 من ْبداهة شرط العقل ْبمْبدأ االختالف النسق األولي قارئ وقارئة له رائزٌ  أي   ال شك أن     

لعلم المنطق، وْبأدنى حظ في اللغة والْبيان من فقه تْبعية المعاني  لملكة التمييز اللْبنة الذرية

ال اللغوي ْبين للمْباني، سوف يثيره هذا االختالط غير الهيِّن لسوء الحظ في االستعم

ل مستشنع ، االختالط الذي آل إلى مستقْبح ْب«اإلسالم»و «المسلمين»المادتين اللفظيتين 
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ْبثقافة أو حضارة ما أو  د  ا لنِ ّد  نِ  -وهو دين هللا تعالى  -من المعاني، من اتصال اإلسالم 

هذا من ناحية الْبيان وإن كان ليس هو الحقيقة  لوب!غع لوب وهو الما غع ب ْبالما الِ اتصال الغا 

ته. ومن ناحية الْبنية  التي وراء الالتوافق الذي نعنيه ْبين العنوان وموضوعه أو قِضي 

المنطقية لكلية النظر والمضمون أو إن شئت استْبدلت ْبتعْبير من ناحية تحقق الحكمة فيه، 

في شعاره وزيِّه وْبُخلقه وسائر أحواله والمغلوب )ُمولٌع أْبدا  ْباالقتداء ْبالغالِِب »فقوله 

مع  أدنى شك ترديدية الدكتور ْبال ستنْبط منهيُ  أو م  نِ يا  «وعوائده( كما يقول اْبن خلدون.

لهذه المقولة من روح الفكر االجتماعي والسياسي الْبن خلدون من غير استكناه  المرددين

في نقض ما يدعو إليه وما يمثله من ا، ويكفي أنها تذهب كل مذهب ها ونِ مُ ضع ما لِ  وتام   حقيقي  

:الهوية والمقاومة اتجاه  

اُع إذا  عند المؤمنين خيٌر في جملته، وإن ْبدا جانُب الضرر فيه أظهر للمدى »    را الصِّ

م ْباشاري  القصير وللنظرة المتعجلة، وهو العامل األساسي الذي يكمن وراء كلِّ تقد 

ِمل الضعيف والمتخ حع لف على أن يخلعا أثواب الخمول والكسل، وحضاري. فهو الذي يا

مِّرا عن ساعد الجد والعمل، ويتحم   ادتكاليف ال لا وُيشا األفضل واألعلى.  والكفاح ليكونا  جها

وهو الذي يحمله على التضحية ْبراحته والسهر الستكمال وجوه النقص فيه، ألنه يعرف 

ُضه لعدوان األقوى واستعْباده، وأنه في حال قو   رِّ ته يجني ثمرة عمله، ْبينما أن ضعفه ُيعا

118«هو في حال ضعفه يعمل العمل نفسه لصالح ُمستعْبديه.  

 ْبها يلهجلْبقاء الهوية التي كان  دُ حا األوع  المقاومة السْبيلُ  ، ْبل هيرٌ خيع  اعُ را فالصِّ    

اْبن أخي  شخصية " وعلى لسانقرية ستيبانتشيكوفو وسكانهافي رواية " دوستيوفسكي،

 الكولونيل سيرجي:

لحشد األقنان من الفالحين(:سألتهم متعجْبا شْبه مذعور ) -»    

المستْبد فوما فومتش(هل يعلمكم الفرنسية أنتم كذلك؟ )عن الطاغية  -  
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ا يحاول أن يعلمنا شيئا ْبعد.. الحمد هلل.. ال يا سيدي.. نحمد هللا على أنه لم يحاول  - ال.. لم 

 ذلك ْبعد.

ْبهذا أجاب أحد الْبارعين في الكالم من الحشد، وهو رجل أحمر اللون أصلع الرأس له    

119«كلمة يقولها. لحية هزيلة تْبدو كأن لها حياة خاصة من فرط اهتزازها لدى كل  

ْبصق جانْبا وجمجم يقول مستاء )الخادم جافريال الذي ُيرغم على تعلم اللغة »   

 الفرنسية(:

هذا هو العار الذي يجب أن أتحمله وأنا في هذه السن! -  

... 

أن أنْبح ْبلغة  ولكن هذا ال يسوغ أن أجْبر وأنا في هذه السن من الشيخوخة على -  

120«أجنْبية...  

عند  خ هيجان شعر كما هاج شعر العروْبةوالتي عاش من أجلها ولم يعرف التاري  

فهو تسويغ لنقيض المقاومة،  ،المتنْبي. أما المقولة ْبل والفكر السياسي الخلدوني في كنهه

كانت لفظة القاْبلية لالستعمار عند مالك ْبن نْبي ولو أنها عرضت له عن لْبس ال عن  ولهذا

 تْبني المعنى، كان ذلك شيئا ال شك قد عكر صفاء نضالية فكره ونال من حدته.

وال لالستعْباد وال تسويغ له، ْبل الواجب تفادي الوقوع في حال الضعف  رٌ خيع  اعُ را الصِّ    

ل' يع اط الخا رْبا  نع مِ وا  قّوة نع تم مِ تطعع ا اسع ما  مع وا لهُ د  : }وأعِ ّوةقوإعداد الْبأس وال ْبالتضحية

ِمنع  ا تنفقواهم' وما لمُ عع يا  ' هللاُ هم' ال تعلمونهمونِ دُ  منع  كم' وآخرينا هللا وعدو   و  دُ ون ْبه عا ْبُ هِ رع تُ 

'{)األنفال ف  إليكمع وأنتمع ال ُتظلمونا ْبيِل هللِا ُيوا ء  في سا (61شيع  
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وهذا هو روح الفكر ْبل النظرية السياسية عند الرجل المسلم من  ،التسويغهذا نقيض    

أمة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم أْبي نصر محمد ْبن محمد الفاراْبي، والتي يْبقى 

صنفا من جملة أصناف الدولة أو المدينة حسب القاموس  فيها نموذج الدولة الخلدونية

من القسم الجاهلي.لكنه عنده أو في نظريته هي  ،الفاراْبيّ   

  الفاراْبي رحمه هللا: أْبو نصر محمد ْبن محمديقول    

 بها يظن سعادة :ضربان الس عادة أن ف ويَعر   .الس عادة عن أوال يفحص المدني والعلم«   

 وال لذاتها تطلَب وهي سعادة الحقيقة في هي وسعادة كذلك، تكون أن غير من سعادة أنها

 فإذا لتنال تطلب إنما األخر األشياء وسائر غيرها، بها لينال األوقات من وقت في تطلب

 بعد تكون التي اآلخرة الحياة في بل الحياة هذه في تكون ليست وهذه .الطلب كف   نيلت

 فهي كذلك وليست سعادة أنها بها يظَن   التي وأما .القصوى الس عادة تسمى التي وهي هذه،

 الحياة هذه في وتقتنى تطلب التي من ذلك غير أو اإلنسان يعظم وأن واللذات الثروة مثل

يها التي 121«.خيرات الجمهور يسم 
 

 

 قصر من على شنَّع هللا رحمه الفارابي محمد بن محمدا إن بل   
 عن يخرجون ال جعلهم أن المقاِصديّين، مذهب ذات على مقصوده
 المدينة أو المدن وصنف الجاهلية المدن صنف من اثنين من واحد

 :الفاسقة
 أنحاء على واجتماعهم ومدنهم مدنيون، فإنهم الجاهلية أهل وأّما»   

 :كثيرة
 النذلة، المدن في النذالة أهل اجتماع ومنها ضرورية، اجتماعات منها
 اجتماع ومنها .الخسيسة المدن في الخسيس االجتماع ومنها
 المدينة في التغلبي االجتماع ومنها .الكرامية المدن في الكرامة
 .األحرار ومدينة الجماعية المدينة في الحرية اجتماع ومنها .التغلبية

 التعاون به يكون الذي هو الضروري واالجتماع الضرورية فالمدينة   
 مكاسب ووجوه .وإحرازه األبدان قوام في ضروري هو ما اكتساب على
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 وغير واللصوصية والصيد والرعاية الفالحة مثل :كثيرة األشياء هذه
 وقد .مجاهرة وإما مخاتلة إما منهما واحد كل واللصوصية والصيد .ذلك
 يستفاد التي الصنائع جميع فيه يجتمع ما الضرورية المدن من يكون
 واحدة بصناعة فيها للضروري المكاسب تكون ما ومنها .الضروري بها
 عندهم هؤالء وأفضل .تلك غير أخرى واحدة أو وحدها الفالحة مثل

 الوجوه من الضروري إلى به يصل فيما وتأتيا وتدبيرا احتياال أجودهم
 تدبير حسن له الذي هو هؤالء ورئيس .المدينة أهل مكاسب بها التي
 الضرورية األشياء من به ينالون فيما يستعملهم أن في احتيال وجودة
ِمْن  األشياء هذه لهم يبذل الذي أو عليهم، حفظها في تدبير وحسن
 .نفسه ِعْندِ 
 نيل على يتعاون به الذي هو النذالة أهل واجتماع النذالة ومدينة   

 من مقامها قام وما الضروريات اقتناء من واالستكثار واليسار الثروة
 سوى لشيء ال إليها، الحاجة مقدار فوق وجمعها والّدينار، الدرهم
 الضروري على إال منها ينفق ال وان عليها، والشح فقط اليسار محبة
 . . . األبدان قوام به مما
 على يتعاونون به الذي هو الخسيس واالجتماع الخسة ومدينة   

 والهزل اللعب من المتخيل من باللذة أو المحسوس من باللذة التمتع
 .والمنكوح والمشروب المأكول من باللذة التمتع وكذلك جميعا، هما أو

 البدن ينفع ما وال البدن قوام به لما طلبا ال للذة طلبا منها األلذ واختيار
 هي المدينة وهذه .والهزل اللعب من وكذلك فقط، منه يلذ ما بل بوجه

عيدة المدينة  هذه أهل غرض ألن الجاهلية أهل عند المغبوطة السَّ
 تحصيل وبعد الضروري تحصيل بعد بلوغه يمكنهم إنما المدينة
 . . .الكثيرة وبالنفقات اليسار،

 يصلوا أن على يتعاونون الذي هو الكرامة واجتماع الكرامية والمدينة   
 .عندهم االستيهاالت حسب على وذلك . . . والفعل بالقول يكرموا أن
 وههنا . . . بالفضيلة ليست الجاهلية أهل عند االستيهاالت فإن

 الفائز فإن .الغلبة وهو الجاهلية أهل من كثير عند جدا محبوب شيء
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 سوى على آخرين قوما يغلب أن وإما  . . .مغبوط منهم كثير عند بها
 فيجعلها ماله بيت إلى بها فيأتي أموالهم، على المدينة أهل
 . . أكثر الكرامة بها لينال المدينة في العظيمة النفقات منها ينفق عدة

 األشياء جميع فيجمع . . . جنسه في أو ولده في الملك فيجعل .
 مما غيره دون بأشياء هو يختص ثم عليها النّاس يكرمه أن يمكن التي
 ثم وشارة وملبس بناء من عندهم وجاللة وفخامة وزينة بهاء له

 .الكرامات سنن يسن ثم .النّاس عن احتجاب
 رتب ملكهم وجنسه هو يكون أن النّاس وتعود رئاسة له جرت وإذا

 .والجاللة الكرامة بتلك لهم ترتيبه من له يحصل مراتب على النّاس
 التي كراماتهم به ليزداد يعاملونه مدينته أهل من للكرامة فالمحبون
 122.لذلك المراتب من فوقهم ومن دونهم من فيكرمهم لهم، يبذلها

. . . 
 وهاتصوّرو المبادئ أهلها اعتقد التي فهي الفاسقة المدن وأما   

 بها ينالون التي األفعال إلى وأرشدوا واعتقدوها السعادة وتخيلوا
 تلك من بشيء يتمسكوا لم أنهم غير .واعتقدوها وعرفوها السعادة
 الجاهلية أغراض من شيء نحو وإرادتهم بهواهم مالوا ولكن األفعال

 وقواهم كلها أفعالهم وجعلوا ذلك غير أو غلبة أو كرامة أو منزلة إما
 يعتقدونها التي باآلراء الجاهلية أهل يباينون وإنما . . نحوها. مسددة
 أهل غايات من شيء في هوى له يكون من ومنهم  . . .فقط

 واضع ألفا إلى فيعمد ذلك، من وملتها المدينة شرائع فتمنعه الجاهلية
 ذلك ويحسن هواه يوافق ما على فيتأولها وصاياه في وأقاويله السنة
123.المحرِّفة يسمَّون وهؤالء .التأويل بذلك الشيء

« 

≈ 
 إن الواضح التفسير فيه يمثله، الذي والمنظار الكالم، هذا أنَّ  جلي   
 العقل أجمع لماذا الوصف، في اإلمعان بغاية التّركيب هذا لنا جاز
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 المنظار هذا نبذ على والمحرفة وحكامهم المسلمين لملوك الرّسمي
 إسرائيل بني علماء فيه ومذهبهم هذا رأيهم وزكى .وجهته وإيصاد

 الدرس في راءاتيالق والنص القراءة حددوا الذين ومستشرقوهم
 السياسية العلوم في الفارابي على اليد وضعوا حين وهم الجامعي،
 والفكر قاطبة البشريّ  الفكر مستوى على فيه قمة أعلى وبخسوا

 موضع خلدون ابن ووضعوا أشهروا السياسية، والنظريّة السياسي
 عند هو )المدينة( الدولة نظريّة في خلدون ابن عند ما وكل النموذج
 رحمه الفارابي نصر أبا محمَّد بن محمَّدا لكن ولفظه، بحذفوره الفارابي

 الجاهلية؛ الدولة صنف ضمن الحقّ  في لها الذي الموضع وضعها هللا
 التهارج ال الحكم لتكون الّشريعة عليهم وأنزل آدم بني كرم تعالى فاهلل
 يمثل من رفعه المسلمين واقع مصيبة لهول يا الذي التغالب وال

 .مرسي محمد الرئيس على االنقالب بعد ةالرّسمي ةالّسلفي
 وغيرها اإلسالمية الفاضلة الدولة أو االجتماع بين الميز أن شك وال   
 والمكيافيلية الخلدونية الدولة والضالة، المبدلة والفاسقة الجاهلية من

 هو الفارابي فيه فصل مما وقبيلها الهوبزية يّة البشر والتعاقدية
 بناء كل في كما الحقّ  في هو المقصود وهذا المقصود؛ أو المقصودات

 والدار تعالى هللا عبادة هو والفلسفية السياسية الفارابي ونظريّة
 المقصودات وليست .الحقيقية السعادة هو ذلك وتحقق اآلخرة

 كلها هللا رحمه جعلها التي والترابية والقومية واالستبدادية عصبيّةال
 العلوم في ةقرّرالم هي للعلم التي الجاهلية، الدولة صنف من

 إال للفارابي ذكرا تجد فال الغالبة؛ الحضارة في والقانونية السياسية
 عن الناكبة الملة هذه على التحّسر إلى تدعو بصفة جنب وعن لماما
 .يعلمون وهم الحقّ 
 أم آلفارابي الضاّللب بالوصف أحق ويبصر يسمع لمن ترى يا فمن   
 من المرضي وأن والتغالب التهارج قانون على السنية الكرامات ذوو

    !؟وأرضاه الملك عليه رضي
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 من قبلنا من اتباع سنن السنن، هي إنما المصير، إليه الذي وهللا ال
 فرق ال أن بالحقّ  الرسول جاءهم بعدما من بدلوا الكتاب وأهل الصابئة
 .أقرؤهم ويؤمهم والواجبات، الحقوق في المسلمين بين
 ركب عن التخلف تفسير في ومنظاره للفارابي الكالم هذا استيفاء أما
 بل لدينهم التّمكين شرط الُمسلمون فقد حتى الخيل ورباط قوّةال

 الغرب طفق بل وأموالهم، وديارهم أرضهم مستباحة اليوم أصبحوا
 في موراة ال معلنة إبادة السنة بالعرب مسحا يالصّليبو الصهيوني
 واإلسالم؛ الحقّ  نور بلغه ما لكل مرسوم والمخطط والشام، العراق
 124.واالبتالء التاريخ لسنن معجز غير فإنه إخوته إحن يؤلمه لم ومن

ولئن سألت عن مذهب القوم أو قل مذهب هذا القول الجمعي الذي 
يصادر منبر التمثيل لإلسالم والمسلمين بغير سلطان أتاهم مما تبين، 

كتابنا "تذكرة العلماء في كان الجواب ما فصلناه في الجزء الثاني من 
 125: "ميثاق الكتاب، اإليمان بين النفي واإلثبات"الربانية والمنهاج"
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ةالقومية العربية وتوهين  -1 األمة اإلسالمية قو   

 

في حديثه عن نشوء فكرة القومية العرْبية المعاصرة والدعوة إليها، مستهال الفصل    

من آثار التغريب، من ْبعد الفصل الساْبع " "اإلسالم والقومية 2من آثار التغريب، "الثامن

، "، وفي معرض ذكر الرواد األوائل والمؤسسين كما جاء في تعْبيرهاإلسالم والَالمية 1

الذي أسلم  ،غالْبهم من مسيحيي لْبنان، مثل الْبستاني واليازجي والشدياقا في الذين كانو

 -، الذي كانونقاش وغيرهم ممن ذكرهم الكاتب كجرجي زيدان وأديب إسحاق ،من ْبعد

صاحب السلسلة  على عالقة ْبالمْبعوثين األمريكان، -ودائما حسب ما ذكره الكاتب

والمتفوقة على غيرها يا لألسف  التاريخية الشيقة من حيث مأخذ الموضوع واألسلوب

وأغلْبهم كما قال ممن  !ينْبغي لألمم أن تقدمه لنشئها من أساليب التثقيف التاريخيفيما 

اتصلوا ْباإلرساليات اإلنجيلية األمريكية التي جاءت تنشر دينها ومذهْبها، وأغلْبهم أيضا 

يقول:ف ؛ماسونيةكما قال الكاتب ينتمون إلى ال  

م(، وقد كان أيضا 1883 -1819ومن مؤسسي هذه الدعوة أيضا ْبطرس الْبستاني )»   

على صلة ْبدعاة المذهب اإلنجيلي الْبروتستانت من األمريكان، وتولى منصب الترجمة 

في قنصلية أمريكا ْبْبيروت. وأعان الدكتور سميث المْبشر األمريكي، ثم الدكتور فانديك 

م، ثم طْبعت في 1864لتوراة التي تمت في سنة من ْبعده في الترجمة الْبروتستاتنية ل

. وأعان الدكتور فانديك أيضا  في إنشاء مدرسة عْبية األمريكية، وهي 1866أمريكا سنة 

مدرسة عليا ترجع أهميتها إلى أنها كانت تقوم ْبتدريس العلوم الحديثة من جغرافيا وطْبيعة 

عت لذلك كتْبا   ضا خاصة قامت ْبطْبعها، فشاركت وكيمياء ورياضة ْباللغة العرْبية. وقد وا

حركة اإلحياء العرْبية. وْبطرس الْبستاني مع ذلك هو صاحب القاموس العرْبي ) ْبذلك في 

محيط المحيط(. وهو صاحب دائرة المعارف المعرفة ْباسمه، أتم منها ستة مجلدات، 

الثامن اْبنه سليم، ثم توفي اْبنه قْبل أن يتم التاسع، ووتوفي في ْبدء الساْبع، فأتمه هو 

فأصدر أْبناؤه الْباقون ْبمعاونة اْبن عمه سليمان الْبستاني )مترجم اإللياذه إلى العرْبية( 

األجزاء الْباقية )التاسع والعاشر والحادي عشر(. وقد ساهم ْبطرس الْبستاني مع ذلك كله 
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في النهضة الصحفية العرْبية ْبإنشاء ثالث صحف، وهي )الجنان( و)الجنة( 

نة(. يع 126«و)الُجنا  

في أخطر مواقع االستدالل وْبناء القول سوف لن نأخذ إال ْبما أخذ ْبه الدكتور  وإننا هنا   

محمد حسين، ْبالتنْبيه على هذا اللْبس وااللتْباس الذي قلما يسلم منه إنسان، وخاصة عند 

الوضوح التام وتجنب اختالط  حصول الكفيل وحده في ،حدة االضطراب وفقدان الهدوء

ا عن موضوعنا، وهو منه وخطر   الذي ال يقل شأن  القومية ا األكوام، وذلك في شأن

 ْبالتأكيد:

القومية العرْبية موضوع كالم كثير في هذه األيام، يخوض فيه الخصوم واألولياء »   

واء، وكلهم يلْبس ثياب الناصح األمين. أما المخلصون من هؤالء، فهم ال يألون على السّ 

وجوه الخير والنفع التي ُصرف عنها  جهدا  في تْبيينها وجالء ما خفي من محاسنها، ومن

والعصْبيات اإلقليمية. وأما خصومها، فهم  الناس حين خدعوا ْبما روجه دعاة التجزئة

هم، ويروجوا في داخل إطارها مفاهيميحاولون أن يخرجوها عن طريقها ْبأن يلْبسوها 

قيقة حتى تصْبح القومية العرْبية عنوانا  فوق غالف كتاب ال تحوي صفحاته ح ْبضاعتهم،

  127«واحدة من  حقائق هذا العنوان.

الذي  -وضاْبط القول العلمي كله حسن –أال وما أحسن قول الدكتور محمد حسين!    

، معتْبرا موقفهم في اللحظة التاريخية التي نحن أهل الشام من مسيحي وجهه إلى إخواننا

ْبطْبيعة هذا العامل النفسانية  - ْبحسْبه -ْبصددها كرد فعل تاريخي نفساني طْبيعي، مْبررا

والواقع أن لهذا النفر من المسيحيين عذرهم فيما ذهْبوا إليه، فقد لقي هؤالء من » :ْبالذات

عنت الحكام ومن فساد اإلدارة في أواخر أيام الدولة العثمانية ما نفرهم من االرتْباط 

ومن الواضح أن ْبالحكم اإلسالمي جملة، ودعاهم إلى تفضيل االستعمار الفرنسي عليه. 

ضروب )رد الفعل( الذي يتسم دائما ْبالغلو  تفكيرهم على هذا النحو هو ضرب من

والحكمة. فرد الفعل عمل عصْبي مرتجل لم يمحصه العقل،  الّروي ةواإلفراط، والْبعد عن 
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لو  وهو يتسم دائما ْبالعنف، فالذي يفر من النار قد يقذف نفسه في الْبحر، أو يقفز من عٌ 

رة غضْبه قد يؤذيه أو يقتله، والذي والذي يؤدب ولده لخطأ ارتكْبه وهو في سوع ق، اهِ شا 

يقع تحت تأثير حزن عميق مفاجئ قد يسرع إلى التخلص من الحياة انتحارا . وكل هذه 

طرها لو أنه صور من ردود الفعل الخاطئة التي يمكن أن يتفادى صاحْبها ضررها وخ

أو خوفه، ثم عاد للتفكير ولتقدير الموقف  ف في سورة غضْبه أو حزنهمسك عن التصرّ أ

. وحساب ما له وما عليه في روّية وهدوء وتعقل، فلُنِعدع التفكيرا  128«إذن معا  في ُهُدوء   

إن مقاومة األخطاء واالنحرافات في إدراك حدود العروْبة ومقّوماتها ْبالهرب منها »  

ة. والحزُم ْبأن تواجه وْبمهاجمة العروْبة ذاتها هو ضرب من ضروب العجز وضيق الحيل

هذه األخطاء واالنحرافات ْبتصحيحها وْبيان زيفها. وسوف تكون العروْبة اإلسالمية عند 

الذين ُيعادونها منهم اآلن إنما  محط آمال المسلمين جميعا، ومهوى قلوْبهم، ألن كذا

يعادونها لما غلب على لسان زعمائها ومتفلسفيها من فهم عنصري ْبسيط ُيسقط اإلسالم 

حساْبه حينا ، ويعاديه ويحارْبه في كثير من األحيان، ْبعد أن ترك اإلسالميون لهم  من

129«الميدان يسرحون فيه كما يشاؤون دون رقيب أو حسيب.  

هذا اللْبس الذي وقع وعرض للدكتور محمد حسين  وهنا ال ْبد لنا من توضيح واستجالء   

ه:تصّورهذا اإلطار الذي وضعه لفي   

الشخصية العرْبية، هي القاعدة التي تستند إليها القومية العرْبية. ولذلك كله كانت »   

وهذه الشخصية ال تصدر عن المعامل والمخاْبر والمصانع والدراسات النظرية والتطْبيقية 

ْبين ْبلد وْبلد، وال تتميز في قوم عنها في قوم  تغّيرجملة، ألن هذه في مجموعها ثاْبتة ال ت

م، كي ينقل إلى ْبالد العرب، فيعمل في ْبالدهم وْبأيديهآخرين. فالمصنع الروسي أو األمري

كما كان يعمل في ْبالد الروس أو األمريكيين وْبأيديهم، والحقيقة النظرية رياضية كانت أو 

فيزيقية أو كيميائية، هي هي  ْبرموزها وأرقامها ومعادالتها في كل مكان، يشترط في 

ف أو التفاوت فيه، ألن من الممكن إدراك حقائقها كل الناس ْبقدر واحد ال مجال للخال
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إعادة التجرْبة ومراجعتها واالستيثاق من صحتها واالنتفاع ْبنتائجها على اختالف األزمنة 

واألمكنة. ولكن مصدر الشخصية العرْبية، وصورتها وظلها في الوقت نفسه، هي الدين 

يقا عرْبية وال واألخالق، والفنون واآلداب، والتقاليد والعادات. وإذا لم يكن هناك فيز

كيمياء عرْبية وال فلك عرْبي وال مصنع عرْبي، فهناك أدب عرْبي، وهناك زخرفة عرْبية 

وموسيقى عرْبية وخلق عرْبي وتقاليد عرْبية. فالثقافة تختلف ْباختالف األجناس والْبيئات 

واألديان، ألنها ال تتصل ْبالملموس المحسوس أو المعقول المشترك كما هو الشأن في 

 جمالجريْبية أو الرياضية، ولكنها تتصل اتصاال وثيقا ْبقيم الخير والشر، والالدراسات الت

اِطلوالقْبح، والحق وال 130«والحرام والحالل. ْبا  

هي حقيقة وحقا ال  ،مقومات الشخصية العرْبية كما مقومات كل الهويات والقوميات إن   

كما قال الدكتور محمد  ،المعامل والمصانع الحرْبيةعن تصدر عن المختْبرات العلمية و

 تساوي وإال كانت فناء ولم تك ،غناء لها عنه حسين، لكن ال ْبد لها من وجود ال محمد

فالدين اإلسالمي محققا في مؤسسة وكيان اجتماعي لم يحصل إال ْبالهجرة إلى  شيئا.

ضعن  والذياد والدفاع لهذا الكيان العظيم ْبالمدينة التمكينإال ْبالمدينة، و  ْباألموال  هحوع

.واألنفس  

 يمكن الحديث يمكن لعاقل أن يجادل في كون هذه المقومات التي ذكرها الكاتب ال ليس   

ألن األخالق والثقافة  ؛وجود إنما وجود فاعل وليس أيّ  عنها من دون وجود ذات تحملها؛

ادت لغة وما ْبقيت لغات األقوام وثقافاتهم إال ْبْبقاء كياناتهم، وما س سلوك ْبإدرادة ووعي،

وثقافة قوم إال ْبسيادتهم، وإن هم ذهْبت قوتهم وساد عليهم غيرهم لم يْبال الحق اندثرت 

" التواج وهو ما أسميناه ودأْبنا في الداللة عليه في ْبياننا ب" ثقافتهم وهجرت لغتهم؛

يلفالتاريخ الْبشري ك  " في الصيغة الفعلية على اإلرادة.التاءتحديدا من داللة " يجري  الس 

ويكون  لما ُيحع  ، فهذاقّوةالعملية للْبشر واألمم، ومن ال عمل له وال  قّوةْبسنن هللا تعالى ْبال

يلثاء، غثاء غُ  التي ال تْبدل، يكون فيها السنة في هذه وما كان رسول هللا صلى هللا  – الس 

 فعن ثوْبان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا -عليه وسلم ينطق عن الهوى!
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عليه وسلم: "يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن 

يلقلة نحن يومئذ؟ قال: ْبل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء  هللا من  ، ولينزعنّ الس 

يا رسول هللا، وما  كم الوهن. فقال قائل:ِفي قلوْبِ  قذفنّ صدور عدوكم المهاْبة منكم، ولي

وهذا الوضع وجب أن تعيه أيها العالم وأيها  131الدنيا وكراهية الموت." الوهن؟ قال: حبّ 

اد، مقاْبلة العصيان للطاعة، لوضع الالفقيه، هو وضع مقاْبل ْباألموال واألنفس؛ هذا  جها

الوضع هو حالة الوجود الفردي واالجتماعي ْبالمزاج األناني، وهي لعمرك الحالقة، 

ن جهد أيمانهم لحالقة لجوهر إخالص العْبادة هلل، ْبل لحقيقة العْبادة، ولو أن المْبدلين يقسموا

 أنهم لرْبهم عاْبدون، وأنهم الفئة الناجية.

عنه  ال محيصا  الزبٌ  والثقافة ال تصدر عن المعامل والمصانع لكنها شرطٌ  األخالقا  إن     

ْبسيله )الجارف(  أرضية ْبيئتها التاريخُ  األخالقية والثقافية هي ذاتٌ  في وجودها، فالذاتُ 

ليس ُيْبالى ْبه. كغثاء السيل غثاء لا ومن لم يكن ذا تمكين فيه ُحمِ  ا،السائر أْبد    

لن يجادل امرؤ أن ال شعب أكثر تمسكا ْبثقافته وتاريخه من الشعب الهندي، ولعل    

، لعله من التجليات االستعمار قّوةغاندي في وجه  المهاتما سالح السالم والسلم الذي رفعه

وال أن تمنح للجْبن والجْبناء شارة شرف، ولكن ْبأن الحكمة  قّوةليعطى للضعف قيمة  ال

يماري أحد إن هو اعتْبر الخطاب ْبسياقه  ؛ ومنه فالقّوةني وتكون هي عين النا تغأحيا

الكامل، وْبحيثياته التاريخية وْبالشروط المقارنة، أن يلقي سمعه إلى الزعيم الهندي الراحل 

هو يقول:و جواهر آلل نهرو  

ْبعد مئات من السنين أصْبحت اليوم أقطار آسيا مسرح تغيير عظيم ال يزال يتفاعل »   

مرحلة التسلط األوروْبي السياسي واالقتصادي والثقافي  فيها ويتْبلور تدريجيا  ْبعد انتهاء

 ْبحسناته ومساوئه.

ية من طرف كما تتجاذْبنا من القومية والحرّ  الّروحتتجاذْبنا ْبنفوذها  ونحن اليوم في آسيا   

 طرف آخر محاوالتنا الواعية أو الالواعية للسير على نمط األوروْبيين وانتهاج مناهجهم.
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ن سْبب يدعونا إلى عدم اتْباع المناهج والعادات األجنْبية إذا كانت ومع أنه ليس هناك م   

صالحة ومناسْبة، فإن قطرا أو شعْبا ما ال يستطيع أن يكون نسخة طْبق األصل عن قطر 

قال  أو شعب آخر. فلكل شعب أن يقف على قدميه معتمدا على نفسه مستوحيا  تراثه. وقد

تهب على ْبالده من أطراف المعمورة األرْبعة غاندي ذات مرة أنه يرحب ْبالرياح  المهاتما

 ولكنه ينكر على هذه الرياح أن تقتلعه من أرض ْبالده.

وهكذا فإن آسيا منهمكة اليوم في مهمة اكتشاف ذاتها من جديد وفي هذه المهمة، ننسج    

 كياننا من فتائلنا القديمة مضيفين إليها ْبالطْبع ما تمخض عنه العصر الحديث وآتى ْبه.

كْبر مشكلة عالمية نعايشها اليوم رْبما تكمن والعصر الحديث عصر فن وعلم فإن أ اأم   

في كيفية المالءمة ْبين المخلوقات الْبشرية وْبين التقدم العلمي المدهش الذي أمد اإلنسان 

132«ْبالطاقة الذرية.  

نوفق إليه من التفصيل، دعونا نعطي التأطير  ما ال وقْبل أن نفصل علىلكن دعونا أوّ    

ي الكلي المحتضن لهذا اإلشكال التاريخي، إشكال الهند والشرق ْبالمفهوم الواسع مفاهيملا

ة التي الّرصين الشامل للدول العرْبية واإلسالمية؛ إن هذا التأطير هو ذا في هذه الكلمات

في تقديمه: -!غفر هللا له-جاءت من رونق الحق على لسان ميخائيل نعيمة   

ْبأن الشرق مدعو   ودالئل زمان نحن فيه ال تترك في ذهني أقل الشكلألزمنة دالئلها. »   

للقيام ْبهذه المهمة الخطيرة من جديد، فهو الذي انْبرى لها مرة ْبعد مرة منذ هجر التاريخ. 

في األرض، على اختالف أسمائها ومسالكها، سوى مناهج ترمي  وما الديانات التي نشرها

ْبصر السود لشهواته الْبيض، كما يتاح له أن يُ  إلى ترويض القلب على تذليل شهواته

طريقه إلى الهدف األْبعد من وجوده، أال وهو المعرفة، والقدرة الكاملة التي من شأنها أن 

إلى هللا. -تسمو ْباإلنسان إلى ما فوق اإلنسان  
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تلك، في خطوطها الواسعة، هي رسالة كل دين من األديان التي جاء ْبها الشرق وحاول    

ها في دنياه. فما أفلح من ْبنيه غير أفراد. أما الجماهير فقد أجهدتها المحاولة أن يطْبق

وأنهكت قواها، فالذت ْبالقشور وأهملت اللْباب. وكان من ذلك أن انشلت القوى الخالقة 

في أديان الشرق. وإذا ْبتلك األديان تغدو طقوسا  متحّجرة، وأداة تفرقة وتناْبذ ْبين الشعوب 

اة جمع وتعاون. وإذا ْبالشرق تفلت منه األرض وال يظفر ْبالسماء، ْبدال من أن تكون أد

133«على نقيض الغرب الذي مكن لنفسه في األرض قْبل أن يفكر في مغازلة السماء.  

وأيضا للقاموس  "ال ينْبالطْبع، ومن ْبعد التحفظ على اإلطالق في االستعمال للفظة "   

 من اللفظ والتعْبير، ولما شاكله ممثال في عْبارة "مغازلة السماء" المسيحي األدْبياتي

فهيكلة المعنى الكلي جاءت على أوفى الدقة والسداد في وصف الواقع التاريخي الممثل 

 ،فاعلو لموضوعنا، والْبنية العالئقية ْبين األرض كموطئ قدم تواجدي ووجودي حيّ 

، كعالقة أولى، ثم عالقة العقل ا في العلمر  ا وخطيالتي مصدرها محدد تحديدا حاسم   قّوةوال

ْبحقيقة الدين كما هو في الحق ال على األهواء أي كانت هذه األهواء شخصية أم 

    ؛ هذه الْبنية هي التأطير الكلي لإلشكال.اجتماعية مؤسساتية

لم يفته وفي تشخيص قاصد ْبفحص تاريخي جامع، يغني عن األسفار،  نهرو يقول    

على التعميم: التسطير فيه  

إال ألشير إلى مالمح طاْبع شخصية آسيا ولست  أتناول هنا الوضع الخارجي لست»   

خاص ْبآسيا فرْبما كانت جميع أنحاء العالم مسرحا له في الوقت  تطّورأزعم أن ذلك ال

 ذاته.

ولكننا أْبقينا زمنا مديدا  في آسيا في الحضيض ونحن اليوم نحاول أن نلحق ْباآلخرين    

علينا وخلفنا  الزمنُ  ر  ن تقدمونا ْبعد أن استغرقنا في شؤون تمت إلى الماضي فقط. فما الذي

وراءه ْبحيث لم نستطع أن نسير وإياه جنْبا إلى جنب وْبحيث يتعين علينا اليوم أن نحث 
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للحاق ْبه، فلسنا نطيق أن نسير إنما علينا أن نركض فإذا كْبونا  الخطى ال ْبل أن نهرول

134«الوقوف من جديد.فإن علينا محاولة   

وأنها في كل  ،التحيين الشرطي لحقيقة التعريف ِمعيارْب "القومية"وْبعد تناوله مفهوم   

الذي تطاْبق  ،المجمع عليها والموحدة ضد اآلخر وضد األجنْبي الّروحذلك تْبقي على 

 ،فإنه يجعل حقيقة الوطنية والقومية في تحققها ، 135رتاريخيا وتاريخيا قريْبا ْبالمستعمِ 

يجعلها من  ؛تحتها حاسم وصادق وى من غير انضواءدع مجّردوليس لفظا يقال وال 

من قْبضة  تحّررمن قْبضة اآلخر ْبال تحّررصميم المعالجة الالزمة والمتحتمة لمن أراد ال

ي الّصناعالكفيل وحده ْبحركية الحقل االجتماعي واالقتصادي و ،األنانية واالستْبداد

:ّوةقحتما إلى الضرورة والمؤدي   

إن تحقيق الغايات القومية يتطلب زيادة في اإلنتاج وتساويا في توزيع الثروة المنتجة »   

لفرد أو جماعة. وخضوعا  لهذا الهدف فإنه يجب تشجيع كل ما  حّيزدونما أي تمييز أو ت

ب يؤدي إلى اإلنتاج الكامل والتشغيل التام. إال أن اإلنتاج ْبالجملة ال يتيسر ما لم يكن للشع

مين قسط من الحيوية الديناميكية في كل ميدان من قوى شرائية مناسْبة ولهذا يجب تأ

136«ميادين حياتنا االقتصادية والقومية.  

إنه من الواضح أو الذي ينْبغي أن يتضح هو أن إشكال األمة العرْبية واإلسالمية ليس في 
أمسك ْبزمامه وأدرك واقع األمر مع الغرب، إنه مع التاريخ، مع الزمن العلمي، الذي من 

قصب السْبق فيه ملك قيادة النسق الوجودي العالمي، الذي ال مجال أي مجال ولو ضئيل 
 فيه لالنعزال.

 

عند قسطنطين  «الَصرية»أو  «الَصري»هذا الزمن العلمي الذي ينطْبق ْبمفهوم    

واألسلوب: زروق، فيحدده ْبأقرب منحى في اللفظ  
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الحضاري في هذه األيام والمتمثل خاصة  تطّورغه الأما العصري فهو مجمل ما ْبل»»   

في المجتمعات القادرة المهيمنة على ما سواها، المجتمعات المتقدمة أو المنماة... إن  

اإلنساني لمداه الكامل، فالتقدم الْبشري  تطّورالعصرية هي وليدة الحداثة وهي نتاج ال

سلسلة متصلة الحلقات، وقد تنقطع هذه السلسلة أحيانا  كثيرة وتتوقف المسيرة ْبانحطاط 

الشعوب التي قادتها زمنا  ما ولكن االتصال ال يلْبث أن يعود على أيدي الشعوب الجديدة 

ية التي تطّورإن آخر مراحل ال التي تتسلم زمام القيادة والتي تتاْبع المسيرة حيث توقفت...

حيث جرت التحوالت في ْبالد أوروْبا الغرْبية 137«سْبقت النهج العصري عرفت ْبالحداثة

  138«اْبتداء من القرن الخامس عشر.

سالمية هي مع التاريخ ومع العلم، فإن ذلك األمة العرْبية اإلأزمة إننا حين نقول ْبأن    

حق، ذلك ما يعْبر عنه مفهومان مرتكزان في ليس يعني في المنطق إال أنها أزمتها مع ال

ومقاْبله في جل الْبيان الوضعي من  "اإلخالص"ومفهوم  "النية"ْبيان التنزيل هما مفهوم 

 "الَام الّصالح"غير تعارض على مستوى اإلسقاط مفهوم الهدف أو األهداف ومفهوم 

وغايتها التي ال ، ال ْبشكلها ْبل ْبمفهومها "ال يمقراطية"الذي ينتهي ويؤول إلى مفهوم 

يمكن أن تتحقق منطقيا كما ْبيناه في مواضع عدة، ال يمكن لها أن تتحقق إال ْبآلية ونظام 

 الشورى.

 ؛وهللا تعالى هو الحق  رْبنا وخالقنا الذي إليه المصير.أمة مسلمة هلل نحن أمة مسلمة؛   

اِطلال ودون الحق اِطلال في قيمته أو سريان قيمته؛ ْبا وال يجادل في ذلك  ا.فيا ومنطقيفلس ْبا

.ال يْبصر شيئاأصْبح من ْبعده ف أكْبه جهله في عمه الوجود أو جاهل مضل إال كافر  

التاريخية والذاتية للكاتب في هذا  ، وفي الشروطهنا إن القومية أو دعوى القومية   

نهجال اعتْبار لها مسلكا  الخطاب، للقتال الوارد في  "التحّرف"إال إلحاقا ْبتحيين مفهوم  ياما

                                                           
27-26، ص1987، حزيران 4، العدد 1األزمنة، السنة  «الطريق إلى الحداثة»قسطنطين زروق،  
137

  

الطبعة -1987-1978قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة  الخطاب العربي المعاصرفادي إسماعيل:  
138

 

سات والنشر المؤسسة الجامعية للدرا -3م( المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سلسلة الرسائل الجامعية 1993 -ه1413الثانية)    

42ص –بيروت  -والتوزيع        
 



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

138 
 

 مع هِ لِّ وا يُ  نع ما ' وا ارا ْبا األدع  مع وهُ ل  فال توا  فا  حع وا زا كفرُ  الذينا  يتمع ا لقِ وا إذا نُ آما  ينا ا الذِ ها ا أي  قوله تعالى: }يا 

 ْبئسا ' وا مُ ن  ها جا  اهُ أوا ما وا  هللاِ  نع مِ  ب  ضا ْبغا  اءا ْبا  فقدع  ة  ئا ى فِ إلا  ا  حّيزتمُ  أوع  تال  قِ لِ  فا  رِّ حا تا إال مُ  هُ را ْبُ دُ  ذ  ئِ ما وع يا 

(16-15'{)األنفاليرُ صِ ما الع   

وكل لواء غير لواء اإلسالم  فالذي ال ينْبغي السقوط والتزحزح عنه هو كون كل دعوى   

والتفرق ساع ال محالة لنكث  ،وذلك شرط تمكينها ،الجامع ألمة المسلمين أمة واحدة

المنتنة  كل ما كان من ذلك من دعوة لقطر أو قوم وجنس هو من دعوى الجاهلية جمعها؛

اِطلال النسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه من حديث عمران القطان عن  ىرو .ةْبا

ن  قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "م 

ية يقاتل م  لت ه  جاهلية ق اتل تحت راية ع  بي ة فق ت  صبية  ويغضب ل عص  139".ع   

حسب األوضاع ه تغي ر. فعدم الثبوتية هو ا وال ثابتا  ا واحد  ليس مفهوم   مفهوم القومية إذا     

ومن حال السلم إلى  ،وضع االستعمار إلى وضع االستقاللمن مفهومه  تغي رواألحوال ك

 لكن الذي يهمنا نحن هو أن .يمفاهيموغيرها من مواقع وأطوار المسار ال ،حال الحرب

عند غير  امفهوم القومية عند المسلم والمسلمين مخالف إلى درجة التعارض مع مفهومه

رال. وهذه حقيقة كبرى وحقيقة عظيمة وخطيرة عليها وبها يرتبط مدى المسلمين  تصو 

حيح روط وال ينبغي بحال أن يغطي اعتبار الش لقضية العرب والمسلمين جميعا. الص 

 ب عنا غي  ي  يحجب وكحالتنا هاته ووضعنا في هذا اإلطار، ال ينبغي أن  ،الخطابية للمقول

ةطرفة عين أن ال موضع تاريخيا وال مصدر لولو  ةبل ألدنى  قو  للعرب إال في موضع  قو 

ةالوظيفة الوجودية المهيمنة على التاريخ بال والفعل، وظيفة الشهودية واإلشهاد، وظيفة  قو 

' ودين اإلسالم وكيان أمة اإلسالم: } السماء، الرسالة اإللهية الكريمةرسالة  اكم  تب  و  اج  ، {ه 

بي وقاص اإلدراك خالد بن الوليد وسعد بن أهذه الوظيفة العظيمة التي كان يدركها حقيقة 

ورعيلهم األول رضي هللا عنهم، أولئك الرجال األفذاذ األخيار جعلنا هللا  وربعي بن عامر

منطقيا وفلسفيا للعزة والسيادة على  وما أعظمه من تشريف ممهد !من تابعيهم بإحسان

د  ا سائر األمم، مما يعلمه علماء بني إسرائيل ويكتمونه حسد   ن  ن  ع  هذه هي  .أنفسهم م 
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 وما كان لعاقل   .سماوات واألرض والتاريخ رب العلمينالصيغة اختارها من له ملك ال

وكل صيغة دونها إنما  ما كان لهم من بعده سبحانه الخيرة. ،وفيلسوف حقٍّ  وفقيه   وسياسيٍّ 

طا' لتكونوا س  ة و  أمَّ  اكم  لن  ع  ج   كذلك  يقول تعالى: }و   هي الوهن والذل والتبعية والنكال؛

ا ه  ا أي  ي  ( ويقول جل جالله:}142'{)البقرةيدا  ه  ش   كم  لي  ع   ول  س  الرَّ  كون  ي  و   لى الناس  ع   اء  د  ه  ش  

 ي هللا  وا ف  د  اه  ج  و  ' ون  ح  تفل   لكم  لع   ر  ي  خ  لوا ال  افع  و   كم  بَّ وا ر  د  ب  اع  وا و  د  ج  اس  وا و  كع  نوا ار  آم   الذين  

اد   قَّ ح    اكم  مَّ س   و  ' ه  يم  اه  ر  إب   لة أبيكم  ج' م  ر  ح   ن  م   ين  ي الد  ف   كم  لي  ع   ل  ع  ا ج  م  ' و  اكم  تب  اج   و  ' ه  ه  جه 

وا يم  ' فأق  لى الناس  ع   اء  د  ه  تكونوا ش  و   يدا  ه  ش   كم  لي  ع   ول  س  الرَّ  كون  ي  ذا ل  ي ه  ف  و   ل  قب   ن  م   ين  م  ل  س  م  ال  

-75'{)الحجير  النص   م  ع  ن  لى' و  و  م  ال   م  ع  ' فن  الكم  و  م   و  ' ه  وا باهلل  م  تص  اع  كاة' و  توا الزَّ آالة و  الصَّ 

من كتاب هللا العزيز الحكيم الذي قال فيه ربنا عز  الكريمتين يتين( ولنتوقف عند اآل76

 ( ويقول28'{)ص'اب  ألو األلب   كر  تذي  ل  و   ه  ات  وا آي  ر  بَّ دَّ ي  ل   ليك  إ أنزلناه   تاب  ك  وجل: }

 ( إن هاتين اآليتين50)األنبياء'{ون  ر  نك  م   له   أفأنتم   أنزلناه  ك  ار  ب  م   كر  ذا ذ  ه  سبحانه:}و  

مشخصة  فيها بيان ما حل باألمة اإلسالمية مفسرا أحسن تفسير، غاية السورة، لكريمتينا

 العلة وهادية إلى سبيل الحل وفرجة الكربة ومنال العزة.

ه ا الذين  : موجه إلى عموم المؤمنين كالم هللا عز وجل، الخطاب العلي الحكيم، نإ    ا أي  }ي 

و   وفيه إعالم عظيم أتى منفصال ركنا إخباريا فيه من داللة التوكيد والتشريف: }نوا{ آم   ه 

' اكم  تب  ظيفيا، مع ربط بياني متصل واصطفاء وهذا وجب أن نعتبره اجتباء وجوديا و {اج 

كم  ف ي  :-والحق والحكمة رحمة –غير منفصل بقوله وأمره الحكيم الرحيم  لي  ل  ع  ع  ا ج  م  }و 

 ' يم  اه  ر  لة أبيكم  إب  ج' م  ر  ن  ح  ين  م  الذي حفظ  يوصل ببيان رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالد 

وكان يوم عيد يلعب "في صحيح البخاري رحمه هللا عن عائشة رضي هللا عنها قالت: 

ا سألت رسول هللا تشتهين وسلم، وإما قال: صلى هللا عليه  السودان بالدرق والحراب. فإم 

، دونكم يا بني أرفدةول: تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، وخدي على خده، وهو يق

ما يروى من "أن امرأة عثمان بو 140حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي."

 بن مظعون رضي هللا عنهما جاءت إلى النبي عليه الصالة والسالم فقالت: يا رسول هللا
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ا  ب  ض  إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم م غ 

يحمل نعليه حتى جاء عثمان فوجده يصلي. فانصرف عثمان حين رأى رسول هللا صلى 

هللا عليه وآله وسلم، فقال له: يا عثمان لم يرسلني هللا تعالى بالرهبانية، ولكن بعثني 

السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي،  بالحنيفية السهلة

141ومن سنتي النكاح."  

فإن معناه ثابت كما جاء عند الطبراني في  ،اومهما كان تأطير هذا الحديث اصطالحي      

أبدلنا بالرهبانية الحنيفية  إنَّ هللا  : "من حديث سعيد بن العاص رضي هللا عنه الكبير

143ما أنا فأصلي الليل أبدا ... الحديث"دهم : أوفي صحيح البخاري: "فقال أح 142السمحة"  

إن و -!ومن أصدق من هللا قيال؟ –تعالى ما سمي حكيما إال أنه كذلك إن كتاب هللا    

قصر المضمون الخطابي لآليتين من غاية الحج في رفع اإلصر عن هذه األمة مما كان 

ا ا' له  ه  ع  س  ا إال و  نفس  هللا   كلف  ي غاية سورة البقرة: }ال ي  على من سبقها من األمم كما جاء ف

نا لي  ع   ل  م  ال تح  نا و  بَّ ر   طأنا'أخ   ينا أو  نس   ذنا إن  اخ  نا ال تؤ  بَّ ' ر  ت  ب  ا اكتس  ا م  ه  لي  ع  ' و  ت  ب  ا كس  م  

ا كم  إص    ر  اغف  نا' و  ع   ف  اع  ' و  لنا به  ا ال طاقة لنا م  م  ال تح  نا و  بَّ قبلنا' ر   ن  م   لى الذين  ع   لته  م  ا ح  ر 

( إن قصر مضمون 285'{)البقرةرين  الكاف   م  لى القو  نا ع  ر  النا فانص  و  م   نا' أنت  م  ح  ار  لنا' و  

ليس يقف على فحواه وال  ،اقطع   هو فهم قاصر   ،الخطاب على هذا المحمول والمعنى فقط

 وواضح فإنه من مرئي وال يحصل معه فقهه ال مراء. ،يفي بحقيقة تدبره حق اإليفاء

ا النور الواصل ،شرط الحكمة في الخطاب بين هذه النجوم ذوات النور الساطع  انتظام 

من البيان العلي الحكيم: اجهَّ الو    

بَّكم  } -(1) وا ر  ب د  {اع   

ه '} -(2) اد  قَّ جه  وا ف ي هللا  ح  د  اه  {ج   
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'{ وا باهلل  م  تص  اع  }و   -(3)  

لى'{و  الم   م  ع  ' فن  الكم  و  م   و  }ه   -(4)  

'{ير  النص   م  ع  }ن   -(5)  

هي  (2)و (1)هي النظمة خاصة االجتماع المؤمن واجتماع الذين آمنوا؛ ف فهذه تاهلل   

 اي  ي  ح  م  ي و  ك  نس  ي و  الت  ص   إنَّ  على ما نزل أمرا من هللا تعالى في غاية سورة األنعام: }قل  

 (165'{)األنعامين  م  ل  س  م  ال   ل  أنا أوَّ ' و  ت  ر  أم   ك  بذل  ' و  له   يك  ر  ال ش   ين  الم  ع  ال   ب  ر   ي هلل  ات  م  م  و  

وبمنتهى اإلمكان في  ووحدة الهدف بهذا الشمول المجالي بل لكليته ليكون هدفا وجوديا  

ةمعين ال تبيانه الكريم عليه الصالة والسالم المحفوط في صحيح البخاري  كما جاء في قو 

ة، قال:  و  ي  رحمه هللا: "حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال: أخبرني ح 

قيل زهرة بن معبد، أنه سمع جده عبد هللا بن هشام، قال: كنا مع النبي صلى  حدثني أبو ع 

 لخطاب، فقال له عمر: يا رسول هللا، ألنت أحب  هللا عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن ا

إليَّ من كل شيء إال من نفسي، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ال والذي نفسي بيده، 

حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه اآلن وهللا ألنت أحب  إليَّ من نفسي، 

 ون  ب  تح   كنتم   إن   هللا تعالى يقول: }قل  و 144فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: اآلن يا عمر."

 أطاع   فقد   ول  س  الرَّ  ع  ط  ي   ن  ( ويقول جل جالله: }م  31{)آل عمرانهللا   كم  بب  ح  ي   ون  فاتبع   هللا  

فوحدة هدف االجتماع اإلنساني هذه وعلى هذا المدى الذي ال يسطيعه أي  (79'{)النساءهللا  

ةب مهما كانت إطالقا، ينتج عنه اعتصام وغيرها تقدر عليه راية من قوميةال إهاب و ال  قو 

، فإنه نعم (3) طاقة ألي بها، إنه االعتصام باهلل رب السماوات واألرض رب العالمين

(.5يكون هدف الوجود في غايته وأمره، وبه يحصل الوعد بالنصر ) الذي (4) المولى  

مفادها ظاهر لمن يفقه في '{ ا باهلل  وم  تص  اع  }و  كانت التاء في قوله عز وجل وأمره  ولئن   

المتضمنة لمعنى السعي الكلي في جهة ، جمعيَّةوال البينية اللسان وهو االنعكاسية اإلرادية

                                                           
: مكتبة إسالم ويب6170صحيح البخاري، رقم الحديث 
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اد   قَّ ح   ي هللا  وا ف  د  اه  ى: }ج  الصيغة من أمره تعال ذلكم هو الموافق على الذي أحسن '{، فه  جه 

.هذا بيان مسطوربوحدة الهدف العظيم؛  وأوفى  

إن وضع االعتصام المتضمن هنا في سياق الخطاب لالجتماع هو وضع عظيم في حقل    

ومن لم يكن رب السماوات واألرض مواله فال مولى له،  ،ارالعزيز الجبَّ  تعالى والية هللا

لما كان يوم أحد أشرف أبو سفيان »المجيد أنه  الشريفة ورد في تبيان السيرة النبويةكما 

على المسلمين فقال: "أفي القوم محمد؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تجيبوه" 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال تجيبوه"  -ثالثا –ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 

أحياء ألجابوا، فلم يملك عمر أصحابه فقال: "أما هؤالء فقد قتلوا، لو كانوا  علىفالتفت 

! اعل هبل !فقد أبقى هللا لك ما يخزيك، فقال: اعل هبل ،نفسه أن قال: كذبت يا عدو هللا

أعلى  فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أجيْبوه" فقالوا: ما نقول؟ قال: "قولوا: هللاُ 

هللا صلى هللا عليه وسلم:  وال عزى لكم، فقال رسول " فقال أْبو سفيان: أال لنا العزىل  وأجا 

موالنا وال مولى لكم" )رواه اْبن حْبان  "أجيْبوه" قالوا: وما نقول؟ قال: "قولوا: هللاُ 

 عنه وصححه األلْباني(. وفي رواية الْبن إسحاق وصححها األلْباني أن عمر رضي هللا

145«، قتالنا في الجنة وقتالكم في النار"قال ألْبي سفيان: "ال سواء  

سيرة رسولنا صلى هللا عليه وآله وسلم ليس أدق وال أعلى اعتبار لها إال  توإذا كان    

 م  له  لع  و   م  إليه   ل  ا نز  م   للناس   ن  لتبي   الذكر   ك  لنا إلي  أنز  على نور قوله تعالى: }و  

ةمعينا للهدى و ،مباركا   ومثال مجيدا   ،( حكمة بالغة44'{)النحلون  تفكر  ي   التفكير وسداد  قو 

قولوتقويم ا، النهج بهذا الحدث الحكيم موقعة  مقترنا وإذا كان أعظم درس والمناهج؛ لع 

دية(: }أو أحد هو المتلو في قوله سبحانه وهو العزيز الحكيم من سورة آل عمران )األح  

ا كم   و  ه   ذا' قل  أنى ه   ا قلتم  ه  ثلي  م   تم  ب  أص   ة قد  يب  ص  م   تكم  اب  أص   لمَّ فس  د  أن  ن  ن  ع   لى كل  ع   هللا  إنَّ ' م 

بينما "ف ؛وذلك تبعة لمخالفة أمر نبيه عليه الصالة والسالم (165'{)آل عمرانير  قد   ء  ي  ش  

د نصر  كان ال ا على كفار قريش لم يكن أقل من عظيم   اجيش اإلسالمي يسجل في أ ح 

النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقع من الرماة في الجيش خطأ قلب وضع المعركة، وأدى 
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حابإلى هزيمة استفاد منها  ل النصر  إلحاق الخسائر الكبيرة بالمسلمين، وحوَّ إلى  ة الص 

من بعدهم إلى يومنا هذا .. ومن ثم فقد كانت غزوة أحد بما فيها من أحداث  الم سلمونو

وجراح مؤلمة، تربية لألمة في كل زمان ومكان، لما فيها من دروس كثيرة، تتوارثها 

منها أثر المعصية ومخالفة أمر النبي صلى هللا عليه وسلم في األجيال تلو األجيال، و

النبي عليه والصالة  ماة وقد أمرهمقد كان خطأ الر  ف 146."إلحاق الفشل والهزيمة بالمسلمين

 إليكم، وإن   هذا حتى أرسل   مفال تبرحوا مكانك رأيتمونا تخطفنا الطير   والسالم : "إن  

، أنهم  147إليكم" ) رواه البخاري( تبرحوا حتى أرسل   رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، فال

عندما رأوا قريشا ولوا مدبرين ألقى الشيطان في أنفسهم أن المعركة قد انتهت وغلبوا 

ا ما  دِ عع ْبا  نع مِ  تمع يع صا عا : }وا !على عقولهم ناسين ما أمروا به مهرعين أن هلموا إلى الغنيمة

( ولقد قال 152ة'{)آل عمرانرا اآلخِ  ُيِريد نع ما  نكمع مِ ا وا نيا الد   ُيِريد نع ما  نكمع ' مِ ونا ْب  ا تحِ ما  اكمع أرا 

"أنسيتم ما قال لكم رسول هللا صلى هللا عليه أميرهم عْبد هللا ْبن جْبير رضي هللا عنه: 

   148وسلم" فلم يلتفتوا إليه وقالوا: "وهللا لنأتين الناس فلنصيْبن من الغنيمة."

ببابط للر   عظيم   حكيم   فيه هو تقرير   الواضح الجلي  نا فالنسق كان هذا بي   لئن     }قلْ  :يالس 

ا ال يبقى فيه مجال للمجادلة األمر وواضح الواقعة مم   '{ في جلي  ِمْن ِعْنِد أْنفِسكمْ  وَ هُ 

المكافئة هنا واقعيا وعمليا لتكسير شرط ومصدر كيان  ،هو المخالفة الس بب والمماراة، وأن  

ةال  ، وأن  ر لخطة الحرب كعمل جماعيدب  والمُ  المفكرالمنطبق بالفكرة وبالعقل الممثل و ،قو 

ةأو ال العاملَ  والعمل؛ وأن   للسلوك دانمه  مُ  نسابقا والعزمَ  الفكرَ  المعاكسة وعلى ذات  قو 

 ماة حيث ملكوا زمامهم لهواهم وأنفسهممرتكزها الر   ،المدى والقدر من الجالء والوضوح

مل األناني.مما يعبر عنه بالعا  

ا هو من سنن هللا تعالى رب السماوات واألرض ممَّ  ،الحال وبداهة المنطق وبطبيعة   

كان السلوك  فلئن نين الحق تبديال وال تحويال؛ولن تجد لقوا ،الذي خلقهما عز وجل بالحق

والعمل الجماعي أو الجمعي منتظما على نفس الفكرة = النية والعقل، وذاك كافل لوحدة 
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ةبكفل شرط ال ،بالنصر ف وزعيم  الهدف والص   األنانية مناقضة في الحق لسداد العقل ، فقو 

ةف وتوهين الوتفريق للص   ،دح  و  بتقويض بنية االعتصام الم    هللا   ل  ب  وا بح  م  تص  اع  و  : }قو 

 ب  تذه  لوا و  وا فتفش  ع  ال تناز  وله' و  س  ر  و   وا هللا  يع  أط  }و   (103قوا'{)آل عمرانال تفرَّ ' و  يعا  م  ج  

ع  إنَّ وا' بر  اص  ' و  كم  ريح   (47'{)األنفالين  ابر  الصَّ  هللا  م   

يدع هذه األنساق التي هي المحددة  أللفيته ال ،إنعام وتدبر نظرولو نظرت إلى التاريخ    

لقدر األمم ومن فيها، وهللا تعالى هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 

. يقول المجاهد الكبير وأحد الرجال عليم، إال وقد جعلها ماثلة واضحة لمن يرى ويعتبر

 هو أوفى إال ممن فليس لهم جزاء لهم من اإلطراء حي زالذين ومهما كان  ،األفذاذ العظماء

تعالى عنده حسن الثواب؛ يقول شكيب أرسالن رحمه هللا حين عرض  أعلم بقدرهم وهللا

":تاريخ الدولة العثمانيةم في كتابه "1912للحرب البلقانية   

وكان الْبلغار مستعدين للقتال من زمن طويل، فزحفوا ْبمئتين وخمسين ألف مقاتل من »   

م عدة، ولم يكن عند الدولة جيٌش متقُن التدريب كهذا أحسن الجيوش تدريْبا ، وأكمله

الجيش، ْبل كان من أغالط السلطان عْبد الحميد التي ال يمكن التماري فيها منُع التمرينات 

149«طنته.هذا طول مدة سل العسكرية خوفا  من انتقاض الجيش عليه، واستمر    

أما من جهة الْبحر فقد كان األسطول العثماني انحط انحطاطا  عظيما ، وكان السلطان »   

عْبد الحميد يخشى األسطول كما يخشى الجيش الْبّري، وكان يكره العساكر الْبحرية أكثر 

مما يكره العساكر الْبرية، ألنه يتذكر أنه لما خلعوا عّمه السلطان عْبد العزيز في سراي 

ي على ساحل الْبحر، نظر السلطان إلى الْبحر، فوجد األسطول واقفا  طولمه ْباغجة الت

أمامه، مع أن عْبد العزيز هو الذي أنشأ األسطول، وكان عْبد العزيز شديد العناية ْبه، 

       150«وكانت الدولة في زمانه دولة ْبحرية من الدرجة الثالثة.
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 إنَّ هللا  تعالىلى الناس، فالبينات من غاية سورة الحج الحجة ع هنا نعود إلى اآليات   

وعد عباده المؤمنين وأولياءه حقا بالعزة والنصر وهللا تعالى صادق وعده؛ فال بد وال 

فقه يقول بما هو مستدرك على الحق. إن  يَّ ع  إيمان لنا وال عقل إن لم نكذب كل متعالم ود  

حال األمة اليوم وأرضها مستباحة إن تقتيال وذبحا أو إذالال باألغراب والعلوج من شرقها 

كم   و  ه   إلى غربها، هذا الحال الجواب فيه والفقه هو }قل   فس  د  أن  ن  ن  ع  وينبغي لنا أن نعلم  .'{م 

وآله وسلم خير بني آدم   صلى هللا عليهالذي أصاب رسول هللا أنَّ  ،والعلم نافع صاحبه

وأصاب صحابته الكرام رضي هللا عنهم المختارين من  ،مشى على األرض وأشرف من

نبيه عليه الصالة والسالم، أن الذي أصاب  هللا تعالى اصطفاء من صفوة الخلق لصحبة

   :  بن إسحاق ال اق" .كان مصابا جلال عظيما يوم أحد هذا الموكب الشريف والجمع الكريم

، فأصاب فيهم العدو ، وكان يوم بالء وتمحيص ، أكرم هللا فيه من  الم سلمونوانكشف 

ث   أكرم من المسلمين بالشهادة ، حتى خلص العدو إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فد 

بالحجارة حتى وقع لشقه ، فأصيبت رباعيته ، وشج في وجهه ، وكلمت شفته ، وكان 

    .  أصابه عتبة بن أبي وقاص الذي 

      :  قال  ،ثني حميد الطويل، عن أنس بن مالكفحد   :  إسحاق  قال ابن   

كسرت رباعية النبي صلى هللا عليه وسلم يوم أحد ، وشج في وجهه ، فجعل الدم يسيل    

، وهو  كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم   "     :  على وجهه ، وجعل يمسح الدم وهو يقول 

: }ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم يدعوهم إلى ربهم ، فأنزل هللا عز وجل في ذلك

"أو يعذبهم فإنهم ظالمون'{
151
واستشهد من المسلمين حوالي سبعين وكان غيظ المشركين  

، ومنهم حمزة سيد الشهداء؛ وا يمثلون بجثت شهدائهموحنقهم على المسلمين شديدا فطفق

 قروا بطنه، وقد أحزن هذا الفعل الشنيع النبي عليه الصالة والسالم لما كانفجذعوا أنفه، وب

 من حبه لعمه ومنزلته عنده.

ي الكلي االجتماعي ْبَعادوعلم أن السيرة النبوية الشريفة بمجالها األ ،لئن علم هذا   

إال تبيان لما أنزل من الكتاب، منظومة أنساق  والسياسي والتاريخي التواجدي إن هي
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نماذجية مهيمنة من لدن الحكيم الخبير الذي يعلم ما في السماوات وما في األرض كما هو 

يا يفقه قوله تعالى:  العهادع اما وا را را العحا هع الش  اما  لِلن اِس وا اما قِيا را تا العحا يع ة العْبا ْبا عع لا هللاُ العكا عا }جا
' العقاالِئدا لُموا  وا عع لِكا لِتا لمُ ن  أذا عع ِض وا  هللاا يا ا فِي األرع ما اِت وا اوا ما ا فِي الس  ء   هللاا ْبكلن  أما شايع

لِيٌم'{)المائدة وعلم أن نسق الحق المنزل آيات بينات هو:( 99عا  

        

كم   و  ه   أن نسق حال األمة اليوم هو نسق: }قل   إذا   لمع      فس  د  أن  ن  ن  ع  شرط النصر  وأنَّ  '{م 

االستبداد  عامل   العالقة قبل التعليل، فإنَّ  ح  الحدس لم   والعزة متخلف، وإذا كان مفهوم  

ففي افتتاح البرلمان للمزاج األناني في نظامه ومجتمعه؛ السياسي هو بمثابة مفعل 

العثماني األول، مما تضمنته خطبة السلطان عبد الحميد الثاني التي تليت نيابة عنه 

ه ما نصه:وبحضور  

وأمر محقق أن تأخرنا عن لحوق الترقيات الحاضرة في عالم المدنية كان إلهمالنا »   

المداومة على اإلصالحات المحتاج ملكنا إليها، ولعدم المثابرة على القوانين والنظامات 

المتعلقة بها، ومنشأ ذلك ليس إال صدور هذه األشياء عن يد الحكومة االستبدادية بدون 

«على قاعدة المشورة. استناد
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 ؛في وضع وجودي أبعد ما يكون عن وحدة الهدف اءه أقصى التفتيت للكيانليحصل جر      

 أن   بُ سِ تحْ  يال' أمْ كِ وَ  هِ ليْ عَ  تكونُ  أفأنتَ  اهُ وَ هَ  هُ اتخذ إلهَ  نْ مَ  تَ أيْ هدفها: }أرَ  ونفس فلكل أنا

وهذا  (44-43بيال'{)الفرقانسَ  ل  أضَ  مْ هُ  لْ بَ  امِ إال كاألنعَ  مْ هُ  ' إنْ لونَ قِ عْ يَ  أوْ  ونَ عُ مَ سْ يَ  مْ هُ أكثرَ 

فيغيبه  ماة في يوم أحد،كما حدث للر   وجود أناني نفساني يغلب فيه هوى النفس على العقل

وينسى أن السلوك التواجدي ينبغي أن يسير على نور العقل نعمة من الخالق العليم الذي 

                                                           
738ص –خطبة السلطان عبد الحميد خان الثاني في افتتاح مجلس المبعوثين  –ن م  
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حاسة من طين، ثم ليكون الفؤاد بمعنى العقل  أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان

االستبصار المنير مع السمع والبصر. ومجتمع بهذا المزاج يصبح بعد حين أبعد ما يكون 

كانت هزيمة "إيسلي" التي كان مؤشرا وأدرك  عن العقل وما يأتي من العقل؛ وهكذا

ادي المخازن"المسيحيون أن المغرب لم يعد ذاك المغرب اإلسالمي المرعب "مغرب و
153
 

أو "مغرب معركة الملوك الثالثة" المهر الرسمي على نهاية األسطورة البرتغالية القائدة 

كت فيها كل أوربا.يومها لحملة صليبية شار
154

 

    

؛ ثم يزعمون -!سموه لورانس العرب -وكذلك ساقهم لورانس  ،وجدهم نابوليون وهكذا  

عابدون لهواهم  في الحقيقة عابدون هلل تعالى ولكنهموإلى اليوم أنهم الفرقة الناجية وأنهم 

كامهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا:وح  

                           

    

اللق، وليس بعد الحق إال هذا هو العلم الح    نسق الحق والطريق  . وهذا هوالض 

لمن آمن وله قلب بمعنى عقل يعقل به،  ن  هذا لبي   المستقيم الذي ال يزيغ عنه إال هالك. إنَّ 
                                                           

م1578غشت  4ه الموافق ل986جمادى اآلخرة  30 
153
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أنه طريق العزة والسيادة. وما من حسنة في غيره من السبل الفلسفية والسياسية للكيانات 

بغاتوالثقافات والوجهات الحضارية و ل إال وهي وخير منها كائن محصَّ  ،التواجدية الص 

 وال إله إال هللا ،صبغة ومن أحسن من هللا ،دين هللا تعالى وكيان الوالية واالعتصام في

 العليم الخبير.

 أمتنا ليشهد أن حتى حسنات األنظمة البشرية كالعدالة والمساوات في الحقوق واقع   وإنَّ    

س من قومنا حلما نظرت رأيته عندنا وعند النا والخيرات والواجبات، كل أولئك لو

.مفقودا    

كيان على اإلمكان إطالقا، وأخرى  لكن العلم الحق هو أن كيان اإلسالم كأمة هو أعلى   

كقيد من لدن عليم حكيم بخصوص أمتنا العربية مادة هذا الدين وهذه األمة الشهود، أنها 

كما جاء في األثر المروي  تكون أذل أمة ،على غير هدي هللا تعالى هدي العزةإن سارت 

علمه في  وهذا كما أشرنا إليه ما من عالم راسخ. عن الفاروق عمر رضي هللا عنه

العالمين من أهل الكتاب ومن غيرهم، وما من فيلسوف حق، إال ويعلمه، ألنها من الحقائق 

، يبقى عندهم ورسوله قة. ولهذا فأعداء هذه األمة الذين هم أنفسهم أعداء هللاب  ط  العظيمة الم  

الهدف الكافي للغلب هو تحييد هذا الشرط الوجودي المتمثل في كيان الدين اإلسالمي 

فصل األمة عن وبإسقاط أمتنا عن مداره ومستواه، وبه يتم  ،والوحدة اإلسالمية بحلها

وذلكم على كمال التوافق مرتكزا علميا سياسيا وتاريخيا وفقهيا مما نزل  الوالية والنصر.

 ى هللا  د  ه   إنَّ  ' قل  م  لته  م   ع  تى تتب  ى ح  ار  ال النص  و   ود  ه  الي   نك  ى ع  ض  تر   لن  من الحق المبين: }و  

ال و   يٍّ ل  و   ن  م   هللا   ن  م  ا لك  م   لم  الع   ن  م   ك  اء  ي ج  الذ   د  ع  ب   م  ه  اء  و  أه   ت  ع  اتب   ن  لئ  ى' و  د  اله   و  ه  

لم  }   (119'{)البقرةر  ينص   ن  الع  ك  م  اء  ي ج  د  الذ  ع  ن  ب  م  م  ه  اء  و  ت  أه  ع  لئ ن  اتب   ن  لم   إذا   إنك  و 

 قَّ ح  ال   ون  كتم  لي   م  نه  م   يقا  فر   إنَّ ' و  م  ه  ناء  أب   فون  ر  ع  ا ي  كم   فونه  ر  ع  ي   تاب  الك   م  ناه  آتي   ' الذين  ين  م  الظال  

( الفريق هم الذين ذكرنا 146'{)البقرين  تر  م  م  ال   ن  م   فال تكوننَّ  ك  ب  ر   ن  م   ق  ح  ' ال  ون  لم  ع  ي   م  ه  و  

الصدق العلمي والفلسفي، فهم في من علمائهم وفالسفتهم، وبكتمانهم للحق يخرجون عن 

التقويم الحق شياطين محرفون للحق ويكتمونه، ويسوقون قطعانا من البشر في عمه 

هذه هي  ؛والذين استرضعوهم من بني جلدتنا من نفس القطيع وجودي، أكثرين منهم،
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صفتهم وحقيقتهم عندهم، ويزينونهم وصفتهم وقطيعيتهم بما يغطي ويطغي النفس والهوى 

العقل بالشواهد واأللقاب والجوائز، والمجال مزاجه أناني؛ كله عمل محكم ومكر  على

 عدو خبير ودهاء مردة الشياطين.
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الجامعة العربية سالح مزدوج وكمين -2  

  

للكيان  زاوية االعتبار ا البتة قصر  وليس صحيح   ليس حصيفا  قد اتضح مما سبق أن   

القومي وللقومية كمدار تواجدي ممثال في كيان الجامعة العربية، قصره على جهة وحيدة، 

نعني الجهة العربية وجهة العقل العربي، وبمسوغه الجدلي التاريخي السياسي في الحرب 

فالوجودية، مسوغ  ليبإن العقل الغربي  .التحر  عليهم  أشدَّ  ي يعلم أن ليس خطر  الص 

تقبليا كما علموه واقعا تاريخيا بالمجال التاريخي لسليمان القانوني رحمه تعاصريا ومس

من علم الحق، ليس أخطر عليهم من كيان األمة  موفالسفته مهللا، ومما يعلمه علماؤه

رتولد فيه مجال ال . ولما كان ظرف ما بعد الحربين العالميتين155ااإلسالمية ووحدته  تحر 

عالن عنه والتنصيص في هيئة األمم المتحدة )وقبلها وقبل اإل ومبدأ تقرير المصير،

الشقة بين  فإنَّ  بإرهاصاته وتباشيره وبوادره ومقدماته، بالطبع في عصبة األمم(

الصيغتين، صيغة الخالفة اإلسالمية وصيغة التقسيم المفعل بشتى العوامل، هذه الشقة ال 

. وثالث له يغشاهموالرعب لم يزل بظ زالت قريبة والخوف ال زال يشخص ماثال

هو التحكم الكلي في فكرة الجامعة العربية من عقلها  المعطيات الحاضرة في العقل الغربي

إلى الحدود القصوى الممكن تحققها، وأنها ال تمثل في المآل إال خدمة مسداة للغرب 

ليب  هي أن نواة الجامعة العربية ،ي. ويكفي هنا أن نسطر على أمر عجب مفارقةالص 

م كانت كلها تحت السيطرة العسكرية الغربية اإلنجليزية والفرنسية 1945المؤسسة عام 

!بالذات  

 للجمع في هذا الكيان ال معنى اختزاال للوقت وتجنْبا لهدر الجهد نقول ْبأنهكذا وو   

من المتحكم فيه من المعطيات، إال جمع عوامل التفرقة  " وهذا كان"جامَة ال ول الَربية

ذا من هذا الْبيان ألحد رموز عقل هذا نواقض الوحدة العرْبية؛ فلن تعجب إالعرْبية و

:الكيان  

                                                           
328..287ص -حاضر العالم اإلسالميفي الجامعة اإلسالمية من كتاب الفصل الثاني انظر في هذا  
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ا في »    ا كْبير  ... وازدياد عدد الدول األعضاء في جامعة الدول العرْبية قد أثر تأثير 

ميزان القوى داخل هذه المنظمة اإلقليمية الدولية، لذلك نستطيع أن نميز عدة فترات في 

ْبعدد األعضاء في الجامعة  جامعة العرْبية، كل فترة منها تأثرتالتاريخ السياسي لل

اياوْبال التي عرضت خاللها. قضا  

كان توازن القوى في الجامعة ْبين مجموعة الدول  1952وسنة  1945فيما ْبين سنة    

الهاشمية من ناحية )وكانت ممثلة في العراق واألردن، ومجموعة التحالف المصري 

ية أخرى(، وكانت سوريا ولْبنان تؤثران في اتجاه كفتي ميزان السعودي اليمني من ناح

في مصر  1952القوى ْبين الطرفين. وتأثر هذا التوازن السياسي ْبعد قيام ثورة سنة 

. وما لْبث الخالف ْبين 1953الجامعة عضوا ثامنا في مارس سنة  لىوانضمام ليْبيا إ

الطرفين أن تحول من خالف ْبين األسر المالكة المتنافسة إلى خالف سياسي خطير ْبين 

الغرْبي،  الذين يرون أن مقتضيات األمن في الوطن العرْبي تتطلب االنحياز إلى المعسكر

ي يتطلب االعتماد على النفس، واتْباع والذين يرون أن االستقالل الحقيقي للوطن العرْب

سياسة مستقلة غير منحازة. وْبلغ الخالف داخل الجامعة ذروته عند قيام حلف ْبغداد وما 

دار حول هذا الحلف من صراع سياسي. ولم يؤثر العدوان الثالثي الذي وقع على مصر 

ا داخل الجامعة ْبي 1956سنة  ا في االنقسام الذي كان دائر  ا كْبير  ن أنصار االنحياز تأثير 

وثورة  1958وأنصار عدم االنحياز. ولكن قيام الوحدة ْبين سوريا ومصر في فْبراير سنة 

ا حاسما لمجموعة عدم االنحياز على  1958يولية سنة  في ْبغداد كالهما سجل فوز 

 مجموعة االنحياز.

في ثر ذا أ 1958ي سْبتمْبر سنة ف م كل من تونس والمغرب إلى الجامعةوكان انضما   

توازن جديد في القوى داخل الجامعة وْبخاصة ألن قيام الوحدة ْبين القاهرة ودمشق  دإيجا

 كان قد أدى إلى ظهور دولة قوية ْبنفوذها داخل الجامعة.
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ْبين القاهرة ودمشق أدى إلى اتجاه جديد في  1961واالنفصال الذي وقع في سْبتمْبر    

ثره هددت القاهرة ْباالنسحاب من الجامعة تم في ظالله اجتماع اشتورا الذي على إ

 الجامعة.

، وانضمام الجزائر في أغسطس 1961وْبعد انضمام الكويت إلى الجامعة في يولية    

صار عدد الدول األعضاء في الجامعة ثالث عشرة دولة، وكان توازن القوى ْبين  1962

نهجالدول التي اختارت لنفسها ال نهجاالشتراكي الثوري والدول ذات ال ما المعتدل  ما

اإلصالحي. إال أن هذا التوازن فقد أهميته على إثر الهزيمة العسكرية التي مني ْبها 

المواجهة، والدول  ، وظهر توازن جديد ْبين الدول1967الوطن العرْبي في يونية سنة 

   156«الْبعيدة من الخط األول للمواجهة.

راية القومية هو الدليل الشرعي  غ الشرعي الذي قبلنا جدليا معه اعتبارو  س  فلئن كان الم      

بحسب الظرف التاريخي، الذي هو شرط التسويغ الخطابي للدكتور محمد " التحّرف"ل

إمكان العودة إلى الوضع السابق،  ، فإن من شرطه الضروري والالزبحسين رحمه هللا

ةسمى، وضع وموقع المواجهة بالوضع المستوى األعلى والموقع األ وهذا ما ليس  ؛قو 

ة بالققا ال باإلمكان والمح التفرقة وليس  روحها على قواعد في هذا الكيان الذي أسس قو 

  وصبغتها التفتيت وليس الجمع. ،التوحيد

ةوإذا كان الطريق األوحد والوحيد لهذا الكيان لكسب     تأثيرية هو الطريق  قو 

ي نواته األولى لم يكن الديبلوماسي والسياسة االندماجية في منظمات دولية وإقليمية، ألنه ف

ة، فأنى له من سيامستقال سيا سميوبعد االستقالل الظاهر و !عسكرية مادية؟ قو  لم يكن  الر 

، في كل كما تبين فيه، وهو مع ضعفه متحكم نقيضه التاريخي. له مصدر ذلك إال من

اد ع  وحفإن هذه  ه وحركاته وسكناته؛أب  نفسها مانعته ي اللعينة التي أسقطته من عليائه ه الر 

، وعدم إمكان مدد وفي معرض العالقة بمحور عدم االنحياز من هذا اإلمكان. في هذا،

                                                           
بي ة   ر  ية الع  بل وماس  اسات في الد  ر  92..89ص –مكتبة األنجلو المصرية  –تأليف دكتور ب طرس بطرس غالي  –د 
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ةومعين ال  الدكتور ب طرس بطرس غالي منه، وعالوة على ما جاء في قوله، يضيف قو 

:قائال  

ا من الدول العربية بعجلة » ... ويرجع ذلك أكثر ما يرجع إلى ارتباطات خفية تربط كثير 

من المعسكرين المتناهضين. معسكر  

ا إلى منافسات خفية بين القيادات العربية لم يتم التغلب عليها بعد.    157«ويرجع أيض   

! هزائم تترى ْبنقطة ثم ماذا كان جنيه على كل، وماذا كانت عاقبته كما أنتم تعلمون؟   

نقطة الخامس من يونيو سْبع وستين؛ وما كان للسان القوم إال أن صدع  حدية أدنى وأحط

 ... على رأسه : قلب الشيءنكس" اللسان الَربفي "" والنكسةْبْبيان استنطقه؛ إنها "

ه مؤخرتهوج 158ورأسه: طأطأه من ذل. ما عل أسفله أعاله ومقد 
وما هذا إال استنطاق  .159

في أن من اْبتغى العزة في غير دين هللا تعالى أذله هللا العزيز ذو انتقام. للسان الخلق الحق  

عدوين " نسق أداة وسالح بين الجامعة العربيةوفكرة ""القومية" إذن لقد كانت فكرة    

ة. لكن الممي زة الخاص  وال تزال لها هذه  ماسونيةفي ذات اآلن، تماما كما كانت المحافل ال

يتحكم  وهحتى  ،حسبوها خالصة لهم، فإن عدوهم قد حسب حسابه إذا كان القوم عندنا

قصارى ما يمكن له يتحكم في و ،والممكن وغير الممكن في قدرة عدوه ويعرف الخفيَّ 

ولست أشك  –"والحق أنني أحس بنقمة شديدة على هذه الجامعة العربية  الوصول إليه.

كلما ذكرت محنة فلسطين وحال شعبها البائس ... حتى  –بأن القارئ يحس بما أحس به 

نسى إذا لعنت نفيذ هذه المؤامرة الدامية، وال أاللعنات على أولئك الذين ساهموا في ت ب  أص  

لعن الجامعة وحكوماتها ألف مرة، ذلك ألن اليهود األنجليز مرتين ثم أ مرة أن ألعن   اليهود

حقيقها، واألنجليز حينما آمنوا بها وسعوا إلى تكانوا يعملون لمصلحتهم وينفذون فكرة 

ولكن حبا  في إمبراطوريتهم في اليهود وسواد عيونهم،  لم يقيموها حبا   «سرائيلإ»أقاموا 

                                                           
131ص –نفس المصدر  
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في الشرق العربي يضمن لبريطانيا  «توازن»وتمشيا  مع مصالحها التي تفرض إيجاد 

 البقاء في ربوعه.

رؤساء حكوماتهم وقد وقفوا من القضية موقفا  عذر نلتمسه لزعماء العرب و ولكن أي     

م اليوم بعد أن وقعت الهزيمة متداعيا  حتى كبر الخطر واستحال التغلب عليه، وأي عذر له

روهم ال يزالون يجتمعون وي 160العدو يتحفز لوثبة أخرى وبدأ ون وال همَّ لهم إال قر 

قد رضوا باألمر الواقع القضاء على شعوبهم وكبت كل حركة قوية تظهر فيها، وكأنهم 

.!ولم يبق إال أن يتبادلوا التمثيل السياسي مع إسرائيل  

  ...   

أين العرب وأين »كنت أسمع من كثير من الالجئين تساؤال ال أستطيع أن أجيب عليه    

ا وال نجد الم سلمون ؟ هذه هي حقوق الجيرة والقرابة والدين أن ن ترك هكذا نموت جوع 

تساهم في إغاثة  «الرشيدة»، إني أعلم ان حكوماتنا «يكا وهيئة األممالعون إال من أمر

حيحالالجئين عم طريق هيئة األمم، وذلك هو الغباء المطلق، فالوضع  أن تساهم معنا  الص 

الحكومات األجنبية في إغاثة الالجئين وتقدم لنا ما تستطيع المساهمة به ونقوم نحن 

بتوزيعه على أبنائنا وإخواننا، أنا أن تنعكس اآلية فنساهم نحن بالنصيب األكبر ونغيث 

إخواننا عن طريق هيئة األمم، ليقوم بتوزيع المواد على الالجئين مندوبون من جميع 

واألجناس إال الدول اإلسالمية والجنس العربي فما ال نفهمه وال نستسيغه. الدول  

  ...  

ل بهم إلى هذه الحالة، ال تزال وولكن السياسة المتخاذلة التي لعبت دورها في الوص   

تالحقهم وال تزال مخالبها المخضبة تلتف حول أعناقهم وتعوقهم عن الحركة والتفكير، 

استعمار، ال تزال هي األغالل  حول أرجلهم منذ كان في فلسطينواألغالل التي استدارت 

التي تكبلهم عن عن العمل وتقعدهم عن الكفاح. وكيف ال يكونون كذلك وزمام أمرهم في 

                                                           
م1951لشريف عام صدق من صدق هللا تعالى، هذا الكالم قاله البطل القائد المحنك والمجاهد الكبير كامل ا 
160

  



   المسلمون والتاريخ

155 
 

يد الحكومات العربية، والحكومات العربية بدورها ال تملك لنفسها ضرا  وال نفعا ، فوق أن 

ما يشغلها عن التفكير في فلسطين  -االستعمارالتي خلقها  –لها من المشاكل الداخلية 

161"ووضع الوسائل العملية الستردادها.  

من أعظم وما أعلم رجال أمكن اعتْباره أمة وحده وكان شاهدا روحا كأنه روح األمة،    

السياسين المحنكين ْبثقافة عالية وسعة علمية مذهلة، ورْباط في سْبيل هللا وجهاد متصل، 

؛ هو الشاهد ْبالحق وهذه شهادته اد األستاذ شكيب أرسالن رحمه هللامن أمير الْبيان والجه

 فيما نحن فيه من شأن:

الجامعة اإلسالمية»  

ونظير ذلك إنكار ْبعض متفلسفة المسلمين للجامعة اإلسالمية تزلفا لألجانب، وظّن ا ْبأن  

عند المسيحيين... «غير متعّصب»و «متمدن»و «راق»ذلك يكسْبهم سمعة   

والذي ُيِريد أن يرى ْبعينه دعائم الدولة العثمانية منهارة من كل جهة، وال يجد لها من 

اإلنس وال الجن داعما وال ممسكا، فهو يجود على كل من خذلها من أْبنائها ْبلقب 

وما أشْبه ذلك، ويرمي من قام يناضل عنها المعتدين  «متهذب»و «متمدن»و «متنور»

لى التمسك ْبْبقية مجدهم، واالحتفاظ ْبثمالة استقاللهم ْبكلمات عليها، ومن يادعون الغافلين إ

ا. «مفرق»و «مفسد»و «متعّصب» وهلم  جّر   

 ]تمسك أورْبة ْبالنصرانية[

ب     وكنا نحب من ْبعض أْبناء وطننا ممن ال يفتأون يعزون إلينا وإلى إخواننا التعص 

فة والدين، أن يتكلموا مع والتفريق ْبين العناصر، ْبمجّرد ذكر اإلسالم والمسلمين والخال

الراقين العالمين المهذْبين المتمدنين، غير المفرقين وال الممّيزين  -أْبناء دينهم من الفرنج

في إلغاء الدعوة الدينية، والتجانف عن إدامة تذكار النصرانية، وأن  -ْبين أصناف العالمين

                                                           
 -المنصورة -مصردار الوفاء  -األردن الزوقاءمكتبة المنار  –كامل الشريف: اإلخوان الم سلمون في حرب فلسطين  
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ة حمايتها دائما ال يظهر رجال إنكلترة شدة استمساكهم ْبالنصرانية، وال تعلن فرنس

لنصارى الشرق، الذين ال جامعة ْبينهم وْبينها سوى الدين، وأن ال تعلن دول الْبلقان علينا 

 حرب الّصليب قوال وفعال...

فأما وأورْبة المتمدنة، التي هي قدوتنا اآلن في كل عمل، ال تزال رافعة لواء الدين،    

في المدنية والمساواة، وهي قدوتنا ومتسمة ْبسمة التفريق، فكيف يسوغ لنا أن نسْبق أورْبة 

ال جرم أن كالمنا في أمر اإلسالم ليس فيه شيء من الغراْبة، وال من التهّور، ْبل  -فيهما

هو من قْبيل االقتداء ْبالمتمدنين، والنسج على منوال األورْبيين، ولعمري إنهم يعلمون ذلك 

 حق العلم، وال يخفى عليهم وجه الحق، ولو ثقل عليهم.

نجد الطعن ْبنا، والتحامل علينا، وما نراه في ْبعض الصحف السورية المطْبوعة  ولهذا   

في سورية ومصر وأميركة من الشتائم الموجهة إلينا، والمغامز والمطاعن ْبحقنا، من أجل 

ب ْبعينه، والظلم ْبحذافيره، وال نحمل ذلك من هذه الشرذمة  –هذا الموضوع  هو التعص 

162«أصْبحوا يرجون انهدام ْبنية اإلسالم ْبتمامها.إال على أمر واحد، وهو أنهم   

فإن الراْبطة التي يعدون الناس ْبها، ويخيلونها كفيلة ْبالنهوض، هي أشد  وهنا، وأسرع »   

انحالال، وأوهى أساسا ! ومن عرف دخائل األمة العرْبية، وتْبطن سرائر سورية خاصة 

راْبطة العثمانية ليست سوى رْبقة فهم كيف أن تلك الراْبطة التي يسعون إلى إقامتها مقام ال

يهيئون لها أعناق أْبناء جلدتهم، فهم مطوقون، وجامعة يجمعون إليها أيدي أوالد وطنهم، 

فهم مقمحون، والسعيد من اتعظ ْبغيره، والعاقل من قاس يومه على أمسه، والْبصير من 

 أْبصر ما حواليه، وأحس ْبما يجري تحت رجليه.

ألمة كثيرة، ترجع كلها إلى أمر واحد هو شكل اإلدارة، التي إن أدواء الوطن وا»ثم قالوا: 

«تدار ْبها المملكة.  

                                                           
بتصرف - 637..634ص  -إلى العرب –تاريخ الدولة العثمانية    
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ا في أمر     ال نزاع أن شكل اإلدارة محتاج إلى التْبديل، وأن المركزية الشديدة خصوص 

المعارف واألشغال العمومية هي غير مساعدة للترقي، ولكن هذا األمر قّررته الدولة قْبل 

ريز، وقْبل وجود اللجنة العليا والسفلى، ولذلك لم يكن من حاجة اجتماع حضراتهم في ْبا

إلى تلك الجلْبة، التي لم يكن لها فائدة سوى زيادة ضغط األجانب على الدولة، وتحّيفهم 

 جوانب األمة.

فأما كون أدواء األمة كثيرة، وكون مرجعها ]إلى[ شكل اإلدارة فليس ْبصحيح، فإن    

الحقيقة كون الدولة دولة إسالمية وحيدة ْبين دول عديدة، مرجع األمراض والعلل هو في 

تخالفها كلها في المذهب، وتطمع في توارثها، فهي ترهقها من كل جانب، حتى ال تقدر 

ب،  على لم شعثها، وهي حقيقة كنا نود لو استغنينا عن التصريح ْبها، تحاشيا لنسْبة التعص 

ُحونا ْبها، فال لكن لسوء الحظ هي الحقيقة الوحيدة، وما دام ك رِّ ثير من األوروْبيين ُيصا

163«عجب إذا قفونا في ذلك أثرهم.  

 

 

  

                                                           
668-667صص –ن م  
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بين خيبة التجربة العلمانية وإشكال تصوره للدين العقل العربي -1  

   

" يقول صالح في الوطن العربي؟ هل فشلت العلمانيةفي جوابه عن السؤال الهام: "   

م(:2017دجنبر  25)توفي يوم  عيسى الكاتب المصري  

بعد نصف قرن من حياة التيار القومي الشمولي الذي قاد األمة العربية منذ نهاية »   

الحرب العالمية الثانية، نلحظ أن الدولة في ظله تشكلت على أساس استبدادي، وفي 

قومية اتجهت بعض الدول العربية إلى بناء أنظمة سياسية المرحلة األولى من الحركة ال

ديمقراطية مثل النظام الملكي الدستوري أو الجمهوري البرلماني. لكن سرعان ما عادت 

الملكيات االستبدادية إلى الظهور من جديد في الساحة العربية، وتحولت الجمهوريات 

لقوى السياسية وذهب ضحيتها البرلمانية إلى جمهوريات رئاسية استبدادية، فهمشت ا

 الليبراليون.

وفي ظل هذه األنظمة االستبدادية نشأت فكرة الوحدة القسرية سواء كانت هذه الوحدة    

داخل الوطن الواحد أو الوحدة العربية الشاملة. وأصبحت الوحدة الوطنية والوحدة القومية 

ى كبت الجدل االجتماعي أن نندمج جميعا في شخص الزعيم. وأدت هذه القسرية إل تعني

قرب ما يكون إلى الدولة القومية والوطنية أنشأت نموذجا أ كله. فضال عن أن الدولة

الدينية التي هي دولة معصومة وال يجوز ألحد أن يختلف معها، ورئيسها يجمع بين 

ع والقاضي والجالد. وحينما بدأت األنظمة العربية القومية تتهاوى واحدة بعد  الم شر 

خرى، بدأت الفوضى وساد العنف، فاكتشفنا أن شعوبا عربية وقعت تحت سيطرة األ

 التيارات الدينية المتشددة التي تريد أن تعود بنا إلى الوراء.

إذا عدنا إلى مصر، سنرى أن الحكم الشمولي والديكتاتوري الذي ساد خالل نصف    

عة للتيار اإلسالمي والتي القرن الذي مضى، هو المسؤول األساسي عن الجماهيرية الواس

ال يستحقها، ألن هزيمة المشروع القومي خلقت انطباعا بأن المشروع اإلسالمي هو 

، تبدأ مشروع المستقبل. لكن عندما نريد أن نؤسس دوال على مثل هذا المشروع الديني
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المشاكل في الظهور، ألن وحدة العقيدة ليست هي العامل الوحيد الذي يوحد الشعوب. 

أعتقد أن العلمانيين والليبراليين لديهم مشروع قابل للحياة والتجربة وله حظوظ إثبات ذاته 

  164«ونجاحه في المستقبل.

ر ، وأن نكب165ف بل من الواجب أن نحترم ثبات الرجل على قناعاته ومبادئهمن النص     

، ويكره فاهلل تعالى يحب الرجل الشجاع غير الهياب !فيه خلة الشجاعة وأعظم بها خلة

لكن من النصف  الجبان ولو صورت له نفسه الجبانة جبلة ذلك تقوى وتورعا.

للموضوعية وللعلم أن نقول بأن هذا الكالم يتراءى للناظر كأنه حقل تتسع مساربه أيما 

وبإلمامه بالمقول  ،من نور سداد قراءة عين الكاتب للمشهد كما يراه وللواقع ،اتساع

معبرا عن كل أمر بلفظه ممايزا له عن غيره، حتى إذا شخص  ،الفلسفي والبيان السياسي

معامل  ةاستحال، حينها آن أوان في حقل الرؤية لفظ الدين ومفهوم الدين ودولة الدين

ودوغمائية هي خالصة  االتساع إلى مقلوبه، وضاقت الرؤية حتى كانت محض دوغمائية.

، إذ صاحبها ال يرى إال ما يعتقده ال ما ي قطع به مؤم ال في نجاحه حين تتاح له التجربة

ن  ويقطع بعدم استحقاق خيار اإلمكان اإلسالمي لجماهيريته والتساعيته بال سلطان  م 

د   ن  دوإنما ل ،هع  الحق للعلمية.  ال علمه بالمعنى ،كونه النقيض لما عليه ميله واعتتقاده مجر 

بصدقه مع  والرجل ،وفي ذلك هي غير عقالنية ،وهل هذه أمكن تسميتها غير دوغمائية

نفسه، يثبت بأن العامل التجريبي التاريخي الجدلي، هو الذي أنتج هذا الخيار الجماهيري 

!والميل، وهل أقوم في هذا من التجربة التاريخية ومن مرجعية الشعوب؟  

س مكذب للتقييم المرجعياتي التاريخي التجريْبي، وإنه غير صادق إنه صدق مع النف    

في نظمة المنطق الثنائية، التي هي ذاتها نظمة الحق، غير صادق في المنطق العلمي 

ْبل نحارب ما هو صادق وصحيح ونعارض ومنطق الواقع ومنطق الموضوعية أن نرد 

                                                           
-17أشرف عبد القادر، منشورات األحداث المغربية، كتاب الشهر -قدر العلمانية في العالم العربي، حوارات لحسن وريغ 
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ال كبعض الشيوخ الذين أوردوا ثلة من الرجال والشباب ذوي الصدق من أهل اإليمان، أوردوهم السجون بأحكام من  
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لت نساؤهم ويتم أبناؤهم وبكاهم أهلوهم وهم أحياء، ثم آخره يعلن أوالء الذين لم تكن      م  أربع سنوات إلى عشرين، ر   
جريرة هؤالء إال شد الرحال لحضور دروسهم، يعلنون المصالحة بل والمراجعة. فالمراجعة والمصالحة أمر حسن، ولكن     

الشرفاء من ذوي المبادئ وحفظ العهود.  على هذه الشاكلة هي أشر عند هللا وعند  
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هو خارج حقل مما  ،كقيمة منطقية اإلمكانأن نرد اليقين ْباالحتمال و ،وشهودا   عمليا  

أعتقد أن العلمانيين والليبراليين لديهم مشروع قابل » التقرير المنطقي الثنائي؛ فهو يقول:

ثم هو ليس من العلمية  «للحياة والتجربة وله حظوظ إثبات ذاته ونجاحه في المستقبل.

اتورية، خاصة في العهد أن هذه الديكتإغفال وصدق العلمية المبنية على الواقع والمشهود، 

 طبع؛ بال'اإلخوان المسلمين'هم  الناصري، كان شاهدها، والشهيد في البيان شاهد للحق،

وبحسب هندسة الحقل الفكري واإلعالمي، قلة هم من يخترقون حاجز حظر االطالع 

والتواصل مع هذا التاريخ وهذه الحقبة، التي عرف فيها أشرف رجال ونساء هذه األمة 

بغي غير الحق يفكثير يزعم أنه ال  عظم ما يكون من األهوال وشديد المحال.ومصر أ

خ بلسان وأقالم من كانوا هم موضوع  غاية، ويرغب ويأنف أن يقرأ لقول التاريخ وما أر 

! اسمع وإنك لك لعقال تزن ْبه هذا التاريخ، يزعم ما يزعم ويصم آذانه عن سماع الحقيقة

رضى وتقنع ْبأن تكون مرددا لما يقوله أرْباْبك الفكريون ما تسمع، وال تك صدى لغيرك ت

علمانيين كانوا أم سلفيين عمن تصم أذنيك عن سماع صوتهم وتصد ْبصرك عن جهتهم 

، ْبل وإن هذا العامل المعمول عليه هو الحاجز دون لترى ْبأم عينيك وتقف على خْبرهم

اإلسالم!!معرفة حقيقة اإلسالم ْبالنسْبة للغرب وللناشئين في غير ْبالد   

هذا ونجد خطابا أو سلوكا خطابيا أبعد عن العمى النسبي للدوغمائية وأقرب منه إلى    

نجد هذا في قول الباحثة المصرية ماجدة رفاعة الطهطاوي: العلمية والموضوعية،  

كانت الساحة جاهزة لوثوب التيار اإلسالمي، بعد فشل كل من المشروع الليبرالي، »   

ية، والتحوالت االقتصادية، والسياسية، في المجتمعات العربية، التي والقومي، من ناح

أحدثتها سياسات االنفتاح االقتصادي، والطفرة النفطية، واتفاقيات السالم مع العدو 

الصهيوني، من ناحية ثانية. أحدثت تلك التحوالت السريعة، اهتزازا في الواقع 

اإلسالم السياسي، في مرحلة ثانية.االجتماعي، فاتجه الناس نحو الدين أوال، ثم   

اكتسح التيار اإلسالمي الساحة االجتماعية والسياسية، في كافة الدول العربية،    

سميوتجاوزت طموحاته، ما كان مرسوما له، من قبل السلطات   -خاصة في مصر –ة الر 

اداة بإقامة إلى المن سالميلماركسية، فاتجه التيار اإلمن التصدي والقضاء على التيارات ا
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الدولة اإلسالمية بمعنى إعادة بناء التشريع على نمط الشريعة اإلسالمية، وإخضاع كافة 

166«أنظمة المجتمع لسلطة الدين.  

باعتبار عنصر مصدر الخطاب، قول علمي مؤسس على النهج هذا ال شك قول     

لشرط اعتبار التحليلي للعوامل المؤثرة في الموضوع. لكن اإلشكال، وهذا هو التعليل 

ي، ليس فحسب على مستوى مفاهيمعنصر مصدر الخطاب، اإلشكال كامن في األساس ال

، ولكن على المستوى المعجمي الفلسفي مفاهيمقضية أو سؤال وحدة وعدم وحدة ال

رالوالفكري، أي معجم  المحورية واالرتكازية للعقل الفكري  مفاهيمات لهذه التصو 

الخطاب. هذا في فكرة والذات المثقفة المساهمةالذي هو الذات الم ،والفلسفي  

مثلى من حيث المعايير المنهاجية، وذلك بسلوك  اختزالية ونعتمد هنا في التفسير مقاربة   

ةطريق أقرب وب . فهناك إجماع لدى المدافعين عن العلمانية، الوضوحو االستشفافية في قو 

يها هو مدلولها أو صورتها في من مناوئبأن من العوامل في القيمة السلبية عند الكثيرين 

ادكذوات بمختلف  ،هؤالء قاموس ع  نفي  ،وحقيقة هذه الذوات أب  نفسا وعلما اتها عقال وم كو 

قولعلى هذا العائق البياني ا التغلب   وجهال إلخ، وأنه لو حصل ي، وهو ال شك كونه لع 

موقف  تغي رلو تم ذلك لعقوليا، يتطلب تغييرا على البعد االجتماعي التاريخي برمته، 

.على أشد ما تكون به الدعوة والنصرة دعاتها ومناصريهاؤالء منها وألصبحوا من ه  

ن واضح هو أن مرجع التقييم )التقويم( هو العقل، العقل كذات إننا هنا أمام نسق بي     

الموقع واعية تواجدية، وقول الطرف العاقل )أكثر( الداعي إلى العلمانية أصدق على هذا 

والخط. ومما ال ينبغي إغفاله وإنكاره هو أن هؤالء المثقفين والمفكرين، غالبهم، هم 

ةرصيد هذه األمة في ال التاريخية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه من غير إمكان مطلقا  قو 

وتغايري ال يكون  وزمني ونسبي اجتماعي في تحييده وال تجاوزه، هو أن العقل كإنسان

فكل المؤسسات االجتماعية من األسرة إلى المجتمع والدولة، كل أولئك  إال تواصليا؛

المعجمية.و القاموس كيانات تواصلية، والتواصل مبني على  
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قولوإذا فمسألتنا ال تقف عند المرجع ا    حقا من نكون ي، وإنما يتحتم علينا إن أردنا أن لع 

الحأهل العلم ونسخر عقولنا لنكون من أهل العمل  من أهل الفكر والفلسفة استجالء و الص 

ادلأل ع  الفاعلة في التاريخ، يتحتم علينا أن ننتقل إلى مرجع مهيمن، مرجع المعجم  ب 

ر مفاهيم، المحددة فيه التواجدي الوجود والتاريخ. تصو   

قولإنها لمفارقة قصوى وإنها ألشد المفارقات إرباكا ل    إال من كان عقله عقال  لع 

ة. إن حقا وليس أماني وال وهما   سقراطيا قولا وهذه أمتنا هي في هؤالء قو  من  لع 

المفكرين وذوي لهجة الصدق من خير من تحملهم هذه األرض وتظلهم سماء الوجود، 

وهم الوسيلة في حل إشكالها التاريخي والوجودي، لكن المصيبة واإلشكال األعظم 

كن إال مع شرط االستعمار ومن بعد واألولى بالنظر والحل هو أن فرصة العلم لم ت

الذي مثله االستبداد والمستبدون وأعوانهم  االستعمار، مما هو كاف للداللة على مدى الشر  

من الشياطين أعداء هذه األمة وأعداء هللا تعالى ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم، وفيهم 

  ل من تسعر بهم النار.أوَّ 

نهو العقل الفعلي، ال إن المعجم الوجودي هذا الذي     الفكري والثقافي والرصيد  م كو 

ضالفعلي التاريخي لألمة هو معجم مستنبت، معجم  ي، ومنه فال يجادل إال منكر حو 

جا في عقل الذات االستعمارية ابتداء؛ مع للحقيقة التاريخية كون هذا العقل عقال مدم  

فةوجوب الضابط البياني في هذه  والحقيقة التاريخية. الص   

مثال جد مميز وواضح في هذا الدرس  القراءة المنطقية مثال للفلسفة األلمانية إنَّ    

، قراءة شبنهاور ونيتشه كطرف مواقفي ال تحصل وال تكون كذلك قيمة منطقية والبيان

المعجمية،  نسبيَّةصحيحة وحقا إال باالنتباه واالعتبار لعامل االختالف المعجمي ولل

وإننا نؤكد على هذا دوما لخطره وليجعل منظارا لقراءة  -بالنسبة لمفهوم الدين وتحديدا

دالة هذا  رهان مبين على أنثم هناك ب -الفلسفة والنتاج الفلسفي في كليته بال مثنوية

ة بحسب الشروط التكوينية الذاتية، المحيط االجتماعي كبيئة تغي رالمفهوم ليست ثابتة، بل م

ة وتكوين، مع حضور إكراه االنتماء الجمعي؛ هذا كله برهانه اإلسقاط على إنبات ونشأ

ال وهذا  : كانط، هيجل، شوبنهاور، نيتشه.بيان الفلسفيلمسار ال مستوى الموقف من الدين



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

164 
 

على منحى وخيار حضاري، على وصل  لكنه بعمد وإصرار   ي  شك على وصل بهمس خف  

تجاوز هيجل أو مثالية  :والدرس الفلسفي الغربي  بالتبني البياني المسطر عليه في العرض 

لسفي ْبالنسْبة هذا ْبالطْبع في زمن ما ْبعد التحول الف !!هيجل، بمن؟ بفيورباخ وبنيتشه

تحولها ْبانتقالها من ترْبتها وزمنها اليونانيين وحقيتقها، حقيقة الفلسفة األولى  الغرب،

ين الطْبيعيين والفطريين، فلسفة األسئلة أو السؤال الخطير الّصحيحفلسفة التفكر والتأمل 

سؤال العلة وسؤال الغاية، المستنْبط منه تحديد المسار والمنحى الحضاري الْبشري 

 األقوم. 

وجوديا من جهة مفهوم الدين على ْبعدي الموقف والتمثل، الفلسفية هنا متغايرة  لُعقولفا   

من حيث ْبعد أو قرب هذا  والثاني ذو ماهية مسافاتية الْبعد األول ْبقيمتي السلب واإليجاب،

ا من خالل الطرفين، فإنه وإذا كان الْبعد األول واضح   لحقيقة الدين. تصّورالالتمثل أو 

 يكفي معطى مقول إيمانويل في النسك والصالة ليتحقق وجود الْبعد الثاني.
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الحديث ية للعقل العرْبي اإلسالميالّصليْبة المسيحيّ  أستاذية -2  

ضو  !العلوم اإلنسانية حوع  

 

عنى ، وليس يُ والوجودِ  الكونِ  ثلِ ما القضية المعجمية الوجودية وخطرها، كونها منظار تا    

مثال آخر، ْبنفس الوضوح ي إال ذات المفكر والمثقف، نلفي لها لُعقولْبها ْبحسب مدارها ا

" عند الملةمفهوم "وأيضا ْبنفس المدى من الخطورة إن لم يكن أعظم وأخطر؛ وذلك في 

 الفاراْبي رحمه هللا.

" الملة" صدق تقرير، فإن مفهوم "المفهوم شطر المعرفةولئن كان لمقولة " ،هذا   

تا، ا وال أم  ا ال ترى فيه عوج  متراص   ومنطقيا  متسقا، ، بناءلفارابيلبناء الفلسفي لل مرتكز  

 منتهى في االنتظام وغاية فيمنحى غاية  منه إلى كل ناحية بديع   يحمله كلية برمته؛

ة البديعة لفلسفة الخاص  اد وحائل، فإنه من خالل هذه وإذا كان للحق من ذاته ذو التناسق.

أو لنقل للبناء الفلسفي للفارابي، المتمثلة تحديدا في خاصة الترابط المنطقي، الذي يجعل 

داتية الجزئية، فرادى ومثنى وحي زمن مقوالته ال بعضها لبعض ممثال ومكافئا، أي  ا،تعد 

ن حتى تتحصل كل المقوالت ويستوسق معي   حي زيكفي االعتبار المنطقي لمقولة واحدة ل

فهذا هو  البناء بكامله. بالطبع هذه هي حقيقة النظرية كهيكلة والعلم كمجموع مقوالتي.

ي اإلنتاج ، ألنه ليس فمنه الذي يدحض التصنيف الغربي للفكر الفلسفي وخاصة السياسي

أوثق وأصح فلسفيا  واإلبداع البشري من ذلك، أي من النظرية السياسية والتفكير السياسي

إلى اليوم وال أمكن أن يكون  من النظرية السياسية عند محمد بن محمد الفارابي رحمه هللا

  .أبدا  

الكيد  كشف ورد   ة الترابطية لفلسفة الفارابي، يتم  الخاص  نقول بأنه من خالل هذه    

يدالذي سارع، وهو ال  وه ويتلوهفقومن ي االستشراقي أن يكون للمسلمين عقل فقيه  ي ر 

الظلم  بمعنى الدين واالستخالف الحق، سارع لكي يقرأ الفارابي قراءة تزيد وترسخ

لين من تقو  العظيم الذي عرض وال يزال يتعرض له كما ابن سينا وغيره من طرف الم  
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ا، باه العلماء والفقهاء ممن هم يقينا وبالحق والبرهان دونه شأو  الفقهاء والعلماء وأش

قولوا إن المقالة إياها كون الفلسفة قبل الملة  .في الحقيقة مدارات، بعضها يعلو بعضا   لع 

لشياطين والليست فحسب استجهالية في اعتبار  ج   ،من العالمين بحقيقة فلسفة الفارابي ةالدَّ

، ومنطقيا   وبمفهوم الملة في معجمها المنتظم على الكمال مما يجعل هذا األمر واضحا  

ضيَّةاستجهالية مستهدفة المادة ال ضالمستنبتة في ال حو  والبرنامج التعليمي الدنلوبي  حو 

، المخطط الذي اعتمد أخطر نهج ال )نسبة إلى دنلوب( المخطط له في الدول المستعمرة

نالمادة ال يقتصر على إدماج نة والنشء الم كو  في ثقافته وتحييد ممانعته لذاته وحقيقته  م كو 

ا بتكوينه خلقا آخر أشد عداء االستعمارية، بل لثقافة أمته وهويته وتاريخه، يضيق  وبغض 

ض؛ إنه نهج التغطيس والتعويم في ض منهابها ذرعا، تكاد نفسه ال ترى أبغ بيان ما  حو 

، وما كان غير واإلنتربولوجيا وعلم اإلناسة وعلم األديان المقارن يسمى بالعلوم اإلنسانية

ما ال يقطع العقدة  من الحركةتقدير؛ وهذا من التعليم العلمي البحت والهندسي، فبحساب و

!من الخطو  

األمة التي ال زالت تتحكم فيها إلى  ةبلسانه رجال يخبرنا عن نواة هيكل من كبد التاريخ،   

يومنا هذا ولم تنفك عنها رغم الزعم البعيد عن الواقع بدعوى االستقاللية؛ والحق تهم فيه 

الحقيقة ال الدعاوى والزعوم واألوراق. يقول شكيب أرسالن في رسالته وبيانه الصادع 

أرسالن إبان الحرب رسالة نشرها األمير شكيب »الحق المبين إلى أمته العربية. وهي 

لدولة العثمانية، ألن ذلك يعني يحذر من االنفصال عن ا"إلى العرب" البلقانية بعنوان 

أن هذه الدول قد أعلنت عن  ن أدنى ريب الوقوع في براثن الدول األوروبية، وخاصةدو

ح عام ) ( 1912نياتها في احتالل بالد الشام والعراق. فهذا وزير خارجية فرنسة قد صرَّ

 167«أن بالد الشام ستكون حصة فرنسية وتحت حكمها إذا انفرط عقد الدولة العثمانية.ب

[ وبعد أن أوجز في العثمانية أوربة تشن حرباً صليبية على الدولةففي عنوان تحتي ]

' في إنهاك قوتها وصرف 'المسيحيةإبراز العامل األساس أو األسلوب الذي سلكته أوربة 

ناعاريخية الملزمة لالعتناء بالعلوم واهتمامها عن المسايرة الت وأنهكت مع تتابع »ات الص 
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قوتها، واستغرقت أموالها في اإلعدادات الحربية، وحالت دون  األعصر على هذه الحال

ناعترقيها في العلوم و ات، وأخذ السيف حصة القلم، فغلب على األهالي الجهل، وخبا الص 

األعالم، الذين يبحثون عن الفضائل والمكارم، نور العلم، فضعفت التربية، وانقرض 

فنزلت الهمم، وفترت العزائم، وعمَّ فساد األخالق، وصار الضعف يجلب بعضه 

يقول: 168«بعضا    

وهذا ما نذكره من جهة الحرب المادية التي هي عبارة عن طعن، وضرب، وفتك، »   

 وهتك، وتجريد جيوش، وسوق أساطيل.

علينا أوربة ليست بأقل تأثيرا  من األولى، أال وهي الحرب  وهناك حرب أخرى تثيرها    

 السياسية، والعلمية، واالقتصادية، أي الحرب المعنوية.

فمدارسها ومكاتبها حتى مستشفياتها في الشرق كلها مواقد   فمن جهة الحرب العلمية   

ي، بل كل إثارة على الدولة، ومنافخ  نار، يخرج منها التالميذ كارهين كل شيء عثمان

وما شذ عن ذلك فيكون من متانة تربية األوالد، وتأثير والديهم فيهم في شيء إسالمي، 

البيت، ال من توقي أساتذة تلك المدارس الطعن  في دينهم ودولتهم، بل هم يطعنون ما 

هون من محاسنه، ويغمطون ما يغمطون من  هون ما يشو  يطعنون في أهل اإلسالم، ويشو 

ن الحقائق التاريخية والعلمية، وإذا عاتبتهم على أياديه البيضاء على اإلنسانية، ويقلبو

ل م   ج  صنيعهم هذا قالوا لك: إنما نريد  أن ن ع  الناشئة الحقائق، فكيف تريد أن يخرج من تخر 

م  أنه يخرج  حربا  على دولته وملت ر  ه، بل وعلى والديه اللذين من هاتيك المدارس، ال ج 

      169«غيرا .ربياه ص

باألساس إلى المنهاج التعليمي ومعاييره ونظامه السلمي المبني  د  ر  جهالية ت  إن هذه االست   

رفلغالب في غير التوجه العلمي على ركن ودعامة التجميع النقولي، ا . وهو ركن الص 

ه هللا عز وجل فيمن يحفظ الكتاب خارج العلمية وخارج الفلسفية ألنه ببساطة على ما ذمَّ 
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 ولفظ األمية هنا فيه (77'{)البقرةيَّ ان  إال أم   تاب  ك  ال   ون  لم  ع  ال ي   ون  ي  أم   م  نه  م  وال يفقهه: }و  

رفمة في سلم العلمية والمعرفة داللة الحط من القي نهاج وبهذه الشروط وبهذا الم .ةالص 

تجميعية ؛ متنورون ومثقفون يحسبون أنهم من هم في أنفسهم التعليمي لن ينتج إال أمانيين

 غريبة نسبيَّةلكنه نسبي بالتأكيد، وتجميعية لمعجم العلوم اإلنسانية ب مشبعة ببيان خاص

ليس  غربية خالصة، وبعناوين واستخالصات ينبغي التسطير عليها واستظهارها، كقولهم

، وأن ال عقل وال حضارة إال والعرب سوى نقلة للفلسفة والرياضيات اليونانيين الم سلمون

 وكقولهم عنوانا كبيرا لقراءتهم:؛ جعية والتأريخيةمركزيته المرعقل وحضارة الغرب ب

ال يعلم الجزئيات والفارابي يجعل منزلة النبي دون  نَّ هللا  تعالىأسينا كان يقول بابن 

 ونظريته السياسية من الفكر الكالسيكي، مرتبة الفيلسوف ويقول بأن الفلسفة قبل الملة،

نهجوأن طه حسين استعمل  فهذه من  !الشك الديكارتي ليستنحل الشعر الجاهلي م 

ات تكاد مجرات الكون يتهاوين منها، وليس على الطلبة إال التسطير عليها، وهلل طر  س  الم  

 تعالى في التاريخ أطوار.

نين الذين كتب لهم أن يكون االستجهال لهؤالء المدج   ال يقف عند حد   األمر   قلنا بأنَّ    

، ها االستبداد  ، وهذه من أعظم الويالت والتبعات التي جر  هو االستعمار  هم هم وناصح  معلم  

ترى فلذات كبدها وقد وضعتهم بين يدي عدوها  في حق األمة التي هذا الجرم وما أشدَّ 

منهم ما يشاء... بهم وومستعمرها يصنع   

نبل إنه ظلم في حق هذين الرجلين وفي حق هذا ال    الشامخ في العقل اإلسالمي،  م كو 

لفيوفي حق الفلسفة والحقيقة، ألنها وهذه التقوالت المسطرات عند العلمانيين وعند  ين الس 

على السواء، ليست في عالقة اختالف فقط، وإنما هما متقابالن تقابال قطريا، فابن سينا 

عند الفارابي أعلى  ومنزلة النبي، 170منزه هلل جل وعال كما ينبغي ألحديته المطلقة وجالله

من ملل  أعلى وأحق مما سواها الدين عنده كشريعة وحي هيو، 171من مرتبة الفيلسوف

البشر، والملة عنده ليست ترادف الدين كوحي وإنما هي درجة من التنظيم القوانيني 
                                                           

انظر الفصل الثاني من الباب السادس من كتابنا "تفصيل الخلق واألمر، الجزء األول" 
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دون عتبة القرآن والمرجفون في الفلسفة"        
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راالجتماعي والجمعي البشري الذي يصله في  صعدي على بناء هيكلي هرمي  تطو 

.172نى الذي تحمله قبلية الفلسفة بالنسبة للملةفلسفي، وهذا هو المع  

 

  

                                                           
تحقيق مفهوم "الملة" عند الفارابي بيان عالقة اإللحاد واالستشراق بالعقل العربي -6انظر الباب العاشر، الفصل الثالث  
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اإلسالمي، من كتابنا "د. طه عبد الرحمان في الميزان"        
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: الوعي بحصول التبديلضرورة الحوار -3  

قولاستنباتية او ضيَّةو لع  مفاهيمال حو   

     

؛ ويتأكد هذا ال يجوز وال يحق بشأنه إال اإلجماع النسق هنا من الجهة المنطقية جلي   إنَّ    

بالتنبيه أنه ليس سوى الترجمة لنسق ثنائية )اإلعراب، الداللة( في علم المنطق. وعمليا 

. وهنا يكون ويتوافق إعرابي  ايمكن اعتبار تواجد الذات في الحقل المعرفي والعلمي عقال 

دقيةب الحكم   وهذا  ات، ألنها تحكم من خالل العقل، أي أنها صادقة مع نفسها.هذه الذو   ص 

موقفهم منها،  تغي رهو الوضع كذلك حين يقال بأن أعداء العلمانية لو أدركوا حقيقتها ل

المعجمية و القاموس ن فيمألنهم هم أيضا صادقون مع أنفسهم، لكن اإلشكال كله يك

 الوجودية.

، نسق الحواربمنطقية جدلية يلزم إذا إضافة نسق جد هام وضروري لكال الطرفين،    

عرفته األمة اإلسالمية من جهة، الناتج عن المزاج  الله واقع التبديل الذيليدرك من خ

الحاألناني بدل  "ولما قدم الْبشير على عمر ْبذخائر  :واالستبداد المتوافق ، المزاجالعام الص 

كسرى قال: إن قوما أدوا هذا لذوو أمانة. فقال له علي: إنك عففت فعفت الرعية. ومما 

يسمى القطف وكان ستين ذراعا في ستين. فاستشار عمر أصحاْبه ْبعث إليه ْبساط لكسرى 

فيما يفعل ْبه فكلهم أشار عليه ْبأخذه لنفسه إال عليا، فإنه قال له يا أمير المؤمنين: األمر 

كما قالوا ولم يْبق إال التروية؛ إنك إن تقْبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق ْبه ما 

  173، فقسمه ْبينهم."ليس له. قال: صدقتني ونصحتني

المعجمية  نسبيَّةشبه األدلوجية بإدراك وتقرير حقيقة ال نسبيَّةومن جهة مقابلة تجاوز ال   

وبهذا يتوصل إلى استنباط ثالث حقائق هي نظمة الحل: الوجودية.  

في مفهوم الدين نسبيَّةتجاوز ال -1  
                                                           

91ص –إتمام الوفاء 
173
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عالقة مفهوماتية بين الدين والعلمانية -2  

مي الدين والعلمانيةوجوب تقويم مفهو -3  

سميالتبديل عند العقل اإلسالمي  فلئن طرأ    لفيو الر  وخالل أمة من الدهر من  اليوم الس 

وتأطر فيه مفهوم الدين كلية في  وفاقا للتبديل أعاله بعوامله المعلومة، بعد الهدي األول،

الهندسة  صر مفهوم العلم على علم الكتاب دون علوم التسخير منوق ،األركان الخمسة

الحومفهوم العمل  ،والرياضيات ناعات من دون على النوافل واألذكار والصدق الص  ة الص 

 العليم الحكيم مما هو التالوة والفقه الحق آلية المنهاج في قوله جل جالله وبناء العمران،

آل )'{ون  س  ر  تد   كنتم  ا بم  و   تاب  الك   ون  لم  تع   ا كنتم  بم   ين  ي  ان  بَّ كونوا ر   ن  لك  }و   خالق كل شيء:

ر ال جدال كان هذا (، لئن78عمران رالخاطئة، فكذلك  نسبيَّةومعجمية  اتصو   تصو 

وخاطئة؛ كالهما خاطئ ومخطئ  نسبيَّة، باعتبار جدلي بياني، ومعجميته هي العلماني

رالللحق في  ، الذي هو غاية العلم والفلسفة.تصو   

عليه. أليس العلماني يقول بأن  مهيمنا   النسبيَّ  عرف إال بمرجعه الذي يعلوالدين ال ي     

سبحانه وتعالى، وإنه تعالى هو  أي أنها ال تنكر وجود اإلله !ليست تنكر الدين؟ العلمانية

 لكم   ع  ر  : }ش  هو الدين في المرجعية المعرف بها ؛ فالكتابي أنزل الكتاب شرعة منهاجا  الذ

ى به  ا و  م   ين  الد   ن  م   ا و   صَّ ي  ا و  م  و   ك  نا إلي  ي  ح  ي أو  الذ  نوح   ى أن  يس  ع  ى و  وس  م  و   يم  اه  ر  إب   نا به  صَّ

 اء  ش  ي   ن  م   ه  تبي إلي  ج  ي   ' هللا  ه  إلي   م  وه  ع  ا تد  م   ين  ك  ر  ش  م  لى ال  ع   ' كب ر  يه  قوا ف  ال تتفرَّ و   ين  وا الد  يم  أق  

 ل  فص  ة ال  م  ال كل  لو  ' و  م  نه  ي  ب   يا  غ  ' ب  لم  ع  ال   م  ه  اء  ا ج  م   د  ع  ب   ن  ال م  قوا إا تفرَّ م  ' و  يب  ن  ي   ن  م   ه  ي إلي  د  ه  ي  و  

 م  تق  اس  و   ع  فاد   ك  ذل  ' فل  يب  ر  م   نه  م   كٍّ ي ش  لف   م  ه  د  ع  ب   ن  م   تاب  ك  ثوا ال  أور   ين  الذ   إنَّ ' و  م  نه  ي  ب   ي  لقض  

 ' هللا  نكم  ي  ب   ل  د  ألع   ت  ر  أم  تاب و  ك   ن  م   هللا   ا أنزل  بم   نت  آم   قل  ' و  م  ه  اء  و  أه   ال تتبع  و   ت  ر  ا أم  كم  

' ير  ص  م  ال   ه  إلي  ننا' و  ي  ب   ع  م  ج  ي   ' هللا  نكم  ي  ب  ننا و  ي  ة ب  جَّ ' ال ح  الكم  م  أع   لكم  النا و  م  ' لنا أع  كم  ب  ر  نا و  ب  ر  

ب   م  ه  ب  ر   ند  ع   ةض  اح  د   م  ته  جَّ ح   له   تجيب  ا اس  م   د  ع  ب   ن  م   ي هللا  ف   ون  اج  ح  ي   ين  الذ  و   ض  م  غ  ه  لي  ع  ' و 

يد   ذاب  ع   م  له  و   د  ويقول جل  ،(15..11لشورى'{)اان  يز  الم  و   ق  بالح   تاب  الك   ي أنزل  الذ   ' هللا  ش 

 كم  ' فاح  ه  لي  ع   نا  م  ي  ه  م  تاب و  الك   ن  م   ه  ي  د  ي   ن  ي  ا ب  م  ل   قا  د  ص  م   ق  بالح   تاب  الك   ك  أنزلنا إلي  و  جالله: }
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ة ع  ر  ش   نكم  لنا م  ع  ج   كلٍّ ل  ' ق  الح   ن  م   ك  اء  ا ج  مَّ ع   م  ه  اء  و  أه   ال تتبع  و   هللا   ا أنزل  بم   م  نه  ي  ب  

(50المائدة'{)اجا  نه  م  و    

وإذا كان حقل النبوة االجتماعي البشري المصطلح عليه بالسيرة النبوية إنما هو تبيان    

أن شريعة الدين، الدين  م  ل  لما أنزل من الكتاب، وأنه لم يستكمل إال بدولة المدينة، ع  

من سورة الحديد  فقه اآليةيعة ومنهاج المجتمع والدولة؛ وبه نتلو وناإلسالمي، هي شر

'  }لقدالمدنية:  ط  ق وم  الناس  بالق س  ان  ل ي  يز  الم  ه م  الكتاب  و  ع  لنا م  أنز  ي نات  و  ا بالب  ل ن  س  لنا ر  س  أر 

 ' ب  ي  ل ه  بالغ  س  ر  ه  و  ر  ن  ي نص  لم  هللا  م  ع  لي  ' و  ناف ع  للنَّاس  م  يد  و  د  يد  ف يه  ب أس  ش  د  لنا ال ح  أنز  هللا  إنَّ و 

ي   '{)الحديد قو  يز  ز  ة االنتظامية والبناء الفلسفي للفارابي للبرهان الخاص  هنا يكفي و( 14ع 

أن مجال سريان الدين هو االجتماع اإلنساني بمؤسساته، هو الملة بمعنى المنظومة 

القوانينية التي روحها الحق، فهي أعلى وأوثق وأقوم في المنطق والفلسفة والفقه التشريعي 

والتنظير السياسي. فاعتبار مجال سريان الدين دون هذا المجال هو إفساد انتظام الداللة 

باإلعراب، مما هو ليس بمنطقي وال علمي، فيكون ذلك معارضة منطقية للدين وإن صدق 

العقل أو الذات؛ أي وإن كان إخواننا من المثقفين والمفكرين المنضوين للدعوى العلمانية 

يدصادقين وال  رميز سقراط كان بال، فإن تالوجودي ون ألمتهم إال الخيري ر  من حقل  تحر 

الوجودية إلى النقد المصلح البناء، فوجب النظر إلى الدعائم التكوينية  الكلية والقطيعية

ولن  وبالتحديد إلى المعجم الوجودي الذي يعمل العقل لفائدته وبشرطه وبأسره وإصره.

الشأن السياسي يكون من بعده ويتضح منه أن الذين يقولون إن القرآن لم يأت بنهج في 

الن كافيين  ليس قلبه ن  م  مثل إنما مثلهم  أو عقله يقبل أن يكون للدائرة قانون وإنشاء أو 

 –وهللا واسع عليم  - إنَّ هللا  تعالىالشروط؛ و للعمل وإنشاء مطلق الدوائر لمختلف أطوار

 ون  لم  تع   ا كنتم  بم   ين  ي  ان  بَّ كونوا ر   ن  لك  }و  حجة بالغة إلى يوم الدين، وفيه:  قد أنزل قرآنا يتلى

(78آل عمران)'{ون  س  ر  تد   ا كنتم  بم  و   تاب  الك    
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وتحتم إعادة بناء مفهوم العلمانية والفلسفة العلم والدينوحدة  -4  

  

للدعاوى واستجالء للحقائق؛ وبعامل جدلي  ربة امتحانا  نسق الحوار والتجهو  إذا     

التصحيح والتقويم  تاريخي تمخض عن محنة األمة اإلسالمية في عقل كيانها استنباط

لحقيقة الدين واعتباره العملي بمفهومه الحق، بكامل داللته التاريخية االستخالفية، بما هي 

انية مما تزعمه كل الملل لسعة مطلقة للعلم وللعقل، وكافلة ألسمى القيم اإلنس مساوقة

صينمن جهة التأصيل العلمي ذلك أنه  والفلسفات. عاءالذي ال يسارع في  الر  التثقف  اد 

مشكاتها نور ضياء  ،معرفية ثريا الدين والفلسفة والعلم وحدةفوالفكر من غير تحقق، 

:ثالثة علقة على معارجم الوجود  

كفاية الوجدان والبصيرة -1  

كفاية التأمل -2  

174كفاية اإلثبات -3  

في هذا المقام الوجودي بحق هذا الرجل أو  احق ليَّ هذا وال بد لي من كلمة أراها ع     

 وال مراء في ومن ذاته كعقل، الذي يكفي ال مريةفكره المتمثل في هذا الجزء من عمله 

، تحديد مدار عقله الوجودي. وإن يكن بعض مما قد يثير وتوجب التحفظ عنه في البيان

األول االعتبار الحق لمقام نبينا محمد صلى هللا  بالتحديد في أمرين خطيرين جليلين:و

 عليه وآله وسلم رسوال إلى العالمين أعظم حقيقة وجب أن تعلم في مناهج الفلسفة الحقة

ق في عدم التفرقة بين أحد من رسل هللا كون الغاية منها الحكمة العملية؛ فإنه ومع الح

حيحي بل وجاء ف تعالى، روني على : "ال تخي  أنه صلى هللا عليه وآله وسلم قال الص 

                                                           
بحث في سائر الديانات العالمية، بحث نقدي تحليلي وعرض  الدين المقارن( 1موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) 
174

 

وبه بحث مهم في مناهج الفلسفة والتصوف   تاريخي مقارن يتناول سائر الديانات منذ البرهمية وهي أولها إلى اإلسالم    
دار  -اإلسالمي، تأليف األستاذ محمود أبو الفيض المنوفي الحسني رئيس تحرير مجلة العالم اإلسالمي وعميد السادة الفيضيين

   22ص -الفجالة الفاهرة -نهضة مصر
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فإنه صلى هللا عليه  176"!لوني على يونس بن متىوقوله عليه السالم: "ال تفض   175"!موسى

وآله وسلم آخر النبيئين، نبي طور الخطاب المرسل إلى العالمين؛ فبهذا الميز واالصطفاء 

 ين  ا الذ  ه  ا أي  ' ي  لى النبي  ع   لون  ص  ي   كته  الئ  م  هللا  و  نَّ إده بما حق ونزل األمر به: }حق إفرا

الرسالة ( فهو صلى هللا عليه وسلم مبلغ 56'{)األحزابيما  ل  وا تس  لم  س  و   ه  لي  لوا ع  نوا ص  آم  

وفي كل آن  ،خطابها إلى األبيض واألسود اإللهية آلخر طور إلى البشرية جمعاء، مجيد  

ولة بما وجب التوقير له واإلجالل، وإفراده بما بها حقيقة موص، وأعظم من حقل الزمان

له عليه الصالة والسالم من التخصيص؛ وهذا مما ال يجب إغفاله البتة وال تجاوزه بحال، 

يقتضيه العقل واللسان ترجمة وإيمانا لفقه أولي األلباب؛ يقول الحكيم الفاضل غياث الدين 

عمله في البراهين على  رحمه هللا مبتدئا   )الخيام(أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي 

بسم هللا الرحمان الرحيم الحمد هلل رب العالمين والعاقبة للمتقين »مسائل الجبر والمقابلة: 

على محمد  وآله  وال عدوان إال على الظالمين والصالة على األنبياء وخصوصا  

 القومي حزب الالمركزيةدعوى بيان ووفي رده وتفنيده ل 177«الطاهرين أجمعين...

ةالذي أوحى له بالدعوى وخطط لها ليفت من عضد  قوي بالغرب،ستالم جيش  قو 

بعد أن ذكروا حمو رابي »، يقول شكيب أرسالن رحمه هللا: المسلمين في عز المواجهة

سيسة بذكر ، عادوا فستروا الدَّ ل واضع للشرائع المدنيةمرتين في فقرة واحدة، وجعلوه أوَّ 

الشرائع الثالث: موسى وعيسى ومحمد صلوات هللا وسالمه عليهم، فجعلوا للنبي أصحاب 

األعظم حصة من جملة حصص في مكان ال يجوز أن يذكر فيه معه غيره، ألنه 

  178«مخصوص بالتشريع، وألن الشريعة المحمدية هي أكمل الشرائع بإقرار الجميع.

حيحوالثاني، ولو أنه جزئي ومرحلي في البيان لينتهي بالمعنى     ، فإن هذه المرحليةالص 

نة بيانها مثلت دالل باستغراقها وبتأخير نهجوشائبة  ا سلبيام كو  في ترتيب أفكار  ي ةم 

                                                           
موقع موسوعة صحيح البخاري 
175

  
الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ورواه ابن حبان والحاكم في  الموسوعة الشاملة: تخريج األحاديث واآلثار  
176

 

المستدرك وغيرهما       
 -مقالة في الجبر والمقابلة للحكيم األوحد أبي الفتح  عمر بن إبراهيم الخيامي -رسالة في الجبر والمقابلة لعمر الخيامي 
177

 

المسيحية 1851طبع في مدينة باريز بمطبع األخوين فيرمان ديدوة سنة         
676ص  -إلى العرب –تاريخ الدولة العثمانية  
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 وجودي لكل األديان.الخطاب والكتاب؛ إننا نعني بها االعتبار التقريري في المنطق ال

غه غموب ا كان.مسوغ من شروط الخطاب أي    وهذا الذي سطرنا عليه ال يجوز وال ي سو   الرَّ

من هذا فإن المستقر الذي يبلغه وينتهي إليه الكتاب الكاتب في هذا السؤال أو الداللة 

وهي الحقيقة الكبرى التي أثبتناها بمعطيات علمية  .العتبار األديان لهو التأصيل الحق

تفصيل الخلق واألمر في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب في كتابنا " مكين وبرهان

ل: قانون خط الكتاب النبوة والباب الثالث"، وذلك في الفقهية مقول حوار األديان  ب اط 

 والعقائدية، : المحورية التاريخية للكتاب والنبوة، التشكالت الفكريةالفصل األولبفصليه، 

تعالى واحد برهانه القانوني التصديق والتفصيل.: دين هللا الفصل الثانيو  

هذا ونرى أن أبا الفيض رحمه هللا لم يحصل له بلوغ أو استبصار تباين ماهيتي    

رفي قوله و ومثبت   جلي   ن  وعالمي ونشأتي الدنيا واآلخرة وذلك بي   ه الدال عليه قوله: تصو 

عالمنا الدنيوي، دارا أخرى أرقى وأكمل وقد ظهر بالقرائن العلمية أو وراء هذه الدار، »

يتالقى فيها الناس على عدل ربهم أو عفوه أو حسن جزائه بفضله. والفارق بين الدارين 

صرها هربية أسرع وأبعد من أن تبن الدار األخرى تقوم على ذبذبات كليس أكثر من أ

نة في أرضنا. سرع وأعلى من االهتزازات الكهربية الكائأعيننا المحدودة باهتزازات أ

وذلك من حيث أثبت أن الفرق بين المنظور وغير المنظور فرق في االهتزازات الذرية 

179«فقط.  

ة المؤطرة باإلدراك يالمعرف ؛ إن هذه الوحدةالعلم والدين والفلسفةإلى وحدة  نعود إذا     

على الواقع نها ليست من العلم في داللته وإ اته ومستويات تماسه مع الوجود،اإلنساني وآلي

؛ ويمكن لنا أن نقتصد ونختزل البيان من كون هذه الموضوعي والمستقر في هذا الوجود

والخلقية التفصيلية كوسيلة ووسيط إدراكي، مما هو  محدوديَّةالمعرفة في نسبيتها مردها ال

سؤال عالقة اإلدراك اإلنساني بالوجود ومسافته عن حقيقته األولى  حي زموصول بالطبع ب

ادالمختلف في الوحدة هو األ والذي يهمنا نحن هنا هو أن قة.والح ع  أو فضاءات  ب 
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ادمساوق لتغاير هاتيك األ 180المستويات التماسية الوجودية؛ فتغاير الكفايات اإلدراكية ع   ب 

والمو في ماهياتها عن غيرها. وبديهي وال جرم  . ومن ثم كان لكل منها منطق يختلفهاع 

حكم من  سفية والعلمية، ال جرم أنهم في كأي نعتبرون هذه المقدمة الفلأن الذي أو الذين ال ي

متعسفون. هم أحكامهم وقولهم في الدين  

ثالث ذات  واألمر الواقع  أن ال ثمة في الوجود إال حقيقة واحدة، ينظر إليها من زوايا»   

 طرائق مختلفة وألوان متغايرة. وهي الدين والفلسفة والعلم.

اياوكثيرا ما حاول العلم أن يخضع     اياالدين و قض  الفلسفة ألسلوبه الحسي، فلم يفلح  قض 

الخمس. اللهم إال إذا ارتفع العلماء س في ذلك ولن يفلح ما دام متشبثا بقانون الحوا

بأفكارهم عن حتمية الحواس وقيودها التي تحصر تفكيرهم في عالم الموضوع .. إلى 

 ل الذهني المعروف وفوق الحس طبعا؛جداني الملحق فوق آفاق العقسماء العالم الخفي الو

حيح، مسترشدين باضواء الفلسفة فالوجدان مسكن الدين الحقيقي وعشه ومدى الذوق  ةالص 

 السليم.

حيحوالفلسفة      حي زالحقيقة األولية والغائية الذي ال يت 181من معلومات هي الكم   ةالص 

لكفاية واحدة من كفايات اإلنسان. بل يشملها جميعا متابعا في ذلك قواعد علم المعرفة 

 الحديث مضافا إلى ذلك كفاية الذوق الفطري أو قل البصيرة.

ثم إن من واجبات الفلسفة بعد ذلك أن تأخذ نتائج تلك الكفايات وقد وضعت لها المبادئ    

ى قدر الطاقة البشرية مستعملة منطق الكفايات في واألوليات فتحللها تحليال غائيا حرا عل

ةعمومه وفي وقت واحد و ، أي )منطق الحس ومنطق العقل ومنطق واحدة متوازنة قو 

قولالوجدان أو البصيرة أو منطق القلب(. وبعبارة أخرى منطق عقل ا ، العقل الباطن لع 

فارجع إليه. «الوجود»)اللب( كما ذكرنا في كتاب   
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وهو من أساطين العلم في عصرنا الحاضر في وصف  «جيمس جينز السير»قال    

طريقة العلم الحسي التجريْبي التحكمية في التماس حقائق الوجود، لقد حاولنا أن نْبحث 

فيما كانت العلوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صعْبة معينة، رْبما كانت إلى األْبد 

أن ندعي أننا لمحنا ْبالعلم أكثر من ْبصيص  ْبعيدة عن مسائل العلم التجريْبي، وال نستطيع

ْبالتجرْبة الموضوعية. فإننا  ضعيف من النور. ورْبما كنا واهمين في لمح هذا الْبصيص

عظيما قْبل أن نظفر ْبرؤية شيء ما من  ا  جهاادوال شك قد اضطررنا إلى أن نجهد أعيننا إ

ل ْبالعكس رْبما كان خير ولذا فليس مغزى كالمنا أن العلم عنده قول فصل يلقيه ْب الحقائق.

ما نستطيع أن نقوله: إن العلم قد عدل عن إلقاء األقوال جزافا في الماضي. فإن نهر 

اياالمعرفة قد تعرج في اتجاه سيره مرارا وتكرارا. وقد عجز عن إخضاع  الدين  قضا

ْبحاثه التي تتزايد وتتضخم يوما وأن العلم المادي كلما تقدم في أ والفلسفة ألسلوْبه الحسي.

اياْبعد يوم، يرى أن أكثر  ، وما ه وضوحا تخفي في طواياها جيشا عظيما من األسرارقضا

منطقة من مناطق الْبحث، وخيل له فيها أنه ْبلغ الغاية  علىزال هذا شأنه، كلما وصل 

الذي هو ْبدت له مناطق أخرى ْبعيدة المدى قد تتصل في حقيقتها ووجودها ْبعالم المعتقد 

 عالم الوجدان واإليمان.

وواقع األمر أن المشرف الْبسيط على نقط االتصال ْبين الدين والفلسفة والعلم يرى أنها    

جميعا جزء ال يتجزأ لدائرة واحدة، مركزها الحقيقة المطلقة، وأقطارها فروع المعرفة 

ها كما ْبينا ذلك مرارا.تعّددالعامة، ومحيطها سائر فروع العلم على   

والنتيجة أن المعتقد أول الفلسفة، وسيكون آخر العلم، وتكون الفلسفة هي الميدان الذي    

ي اإلدراكي.الّروحسوف يلتقي العلم والدين متضامنين متصافحين يوما ما في رحاْبه   

يعرف إال ْبالعلم وال يعْبد إال ْبالعلم،  هللاا الن  وعلى الترتيب: يكون العلم أول الدين، أل   

ويكون الدين آخر العلم، إذا وصل إلى التوحيد اليقيني لفروعه الكثيرة فيؤمن ْبالمنظم 

182«هي منطقة التالقي ْبينهما. وتكون الفلسفةالمْبدع.   
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وإذن واعتبارا لكون المنطق الرياضي المنظار األعلى للتفكير العلمي والفلسفي،     

  لي:فالتأطير الحق لمفهوم الدين وتعريفه هو بالنسق التا

                                         

وهذا النسق العالئقي هو الذي دعانا إلى القول بأن قانون التفصيل هو سقف الفلسفة    

   .183والتفلسف

تمثيله كما يلي:أمكن لوجهة ووضع الوجود البشري المدرك ف ومن حيث الصيرورة   

                                                           
سبينوزا بين التمّيز وخطإ الفصل الخامس عشر:  -انظر كتابنا "األصول الحقة للرياضيات ونقد الدليل الوجودي" 
183
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الباحث التونسي ووزير سابق للتربية والتعليم العالي، في هذا  محمد الشرفييقول    

 الملف "قدر العلمانية في العالم العربي":

رإن األمل في »    الفكر األصولي ونضجه ليتقبل كل نتائج الحداثة أي مبادئ  تطو 

ر دليل الحرية والديمقراطية والمساواة ليس مطمحا طوباويا بل هو مشروع واقعي. وأكب

 على ذلك مثال الحزب اإلسالمي الحاكم حاليا في تركيا، الحزب اإلسالمي التركي.

من الواضح أن هذا الحزب اضطر لتطوير استراتيجيته نظرا لضغوطات معروفة    

أهمها وجود جيش يعتبر نفسه حاميا للعلمانية. ولكن هذا الحزب لم يقبل الرضوخ لهذه 

 –ط بل أيضا القتناعه بأن الشعب التركي المسلم قد أيقن الضغوطات من باب المراوغة فق

بأن العلمانية ليست نفيا للدين وال عداء له. وهضم  -بعد ثمانين سنة من النظام العلماني

رعدة  ات تجعله ال يتخيل اليوم إمكانية التراجع في مكتسبات الحداثة مثل المساواة بين تطو 

   184«ية.الرجل والمرأة أو منع العقوبات الجسد

   وبناء على االرتباط المفاهيمي بين "العلمانية" و"الدين" فالمتحتم منطقيا وفلسفيا - 

 - منطقيا وعلى نور الفلسفة الحقةوالمثقف الحق والمفكر غير الدوغمائي ال يكون إال

رورة إعادة البناء من باب الشفافية الفلسفية وض   وب  ج  و  هو  ،والمتحتم ستنبط الجلي  الم
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إعادة بناء وجب ولزم " واقتضاء للعلمية وصيانة لحقيقتها، ال دعواها بتقويضها ونقضها،

.ال ريب ملتبس". فالمؤسس على الملتبس مفهوم العلمانية  

رإنه ال خوف على الغايات العلمانية بما هي حداثة تاريخية و    للعقل والفلسفة، ال  تحر 

فة. ها هو ذا الدليل التاريخي لة والالمحر  خوف عليها من الدين في حقيقته غير المبد  

!والتاريخ هو التجربة الوجودية  

بصر ويعقل أن العلة الوجودية للعلمانية الغربية فيها ذخن. إنها يقينا لكنه قد تبين لمن ي     

وحهذه  ليست علة فلسفية حقة، إن لها العدائية حضاريا والالغيرية واإلقصائية. وليس  الر 

فةن يحفظوا ألنفسهم هذه رينا إن هم أرادوا ألمثقفينا ومفك ، ليس لهم المكوث على الص 

وضع السلب االنفعالي، أن ال يكون لهم حس نقدي يدل على تواجدهم كعقول وكذوات 

 ،فاعلة غير م شي أة ومدجنة ثقافيا وفكريا وهم يحسبون أنهم على شيء من الفكر والفلسفة

 وما هم إال أشياء وموصالت صدى.
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 الفصل الثالث

 التاريخ يكتب ويتكلم

 

ونحن ال نفصل القول  -بعيدا   لقد سار التصحيح لمفهوم الدين عند العقل اإلسالمي شوطا     

من صوت  صوتا   وال أصدع   منه تعبيرا   بالتطرق إلى الواقع وهو يتكلم بلسان ليس أصدق  

أبى هذه المرة، وكأنما  التاريخ   فإنَّ  -االنتخابات ولسان األمة كلها من طنجة إلى جاكارطا

غاظه هذا المدى من االستجهال فما أغضى عنه؛ أبى التاريخ إال أن يشخص هذه المفارقة 

واللتين  لتستبين الحقائق؛ إنه مشهد االنقالبين أو المحاولتين االنقالبيتين في مصر وتركياو

ه على حيح في تركيا حدَّ بلغ التص لقد .أتيتا متزامنتين على جوار متصل بالربيع العربي

عيارال بوعيه التاريخي المساير، وبشجاعة ورباطة جأش هذا الصنف  العملي؛ فالشعب م 

من الرجال أردوغان، الشعب هو الذي خرج بجموعه ليفشل االنقالب ويرد كيد 

؛ فهذه كلمات االنقالبيين في نحورهم. لكن علينا أن ننظر إلى الجهة األخرى، جهة مصر

سطرتها على الفيسبوك مساوقة لألحداث أراها تفي بتسليط الضوء على شطر هام مرتجلة 

األسئلة التي نعرض لها في هذا الكتاب، أرى أن ال مندوحة عنها ففيها استبانة  من جملة

وما  الخيط األبيض من الخيط األسود من حقيقة العرب اليوم وفي يوم الناس هذا بالضبط

:اليوم إال نتاج األمس  

 (1اقُع دروٌس للعرب وعبر)الو»

 

 كرى رابعة!هي ذ

 رية!هي ذكرى الجريمة البش

 ق لألمم المتحدة؟يواإلنس في زعم التحقفأنى لمن يعقل من الجن 

' ِعْنَد  ْم َرب هِ وإنما المقام ألهل الحق قول هللا تعالى:}َوال تَْحِسبَن  الِذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللاِ أَْمَوات ا' بَْل أَْحياء 

ُروَن بالذين لَْم يَْلَحقُوا بِِهْم ِمْن َخْلفِِهم أال َخْوف  َعلَْيِهْم َوال هُْم هللاُ ِمْن فَْضلِِه َويَْستَْبشيُْرَزقُوَن فَِرِحيَن بَِما آتَاهُْم 

 (170-169يَْحَزنُوَن'{)آل عمران
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ثا؛ بل هو هللا بجري عمة يوال تحسبن توالي األحداث مما يحدث للخلق في األكوان مجراه ليس على حك

َماءِ تعالى الذي له الخلق واألمر يدبر األمر  إلى األرض وهو العليم الحكيم. إن ما حدث في تركيا  ِمَن الس 

 المسلمة ليكفي وفيه الجواب األوفى لمن يسأل عن إعراب واقع العرب.

ميت وال يدفع الموت عن الحي واختزاال للقول وتجنبا لخطاب البكاء واإلطناب فيه والتكرار مما ال يثأر ل

وال عن العرب، أوجز فأقول: إن واقع العرب اليوم ما هو إال ردة فعل جد عنيفة ووحشية كاشفة عن وجه 

راإلنسان الكافر على محاولة ال َي من غير أهله بالربيع العربي، والذي  تحر  التاريخي والحضاري مما ُسم 

ةكان ب الحق في التاريخ ليس بغيره حتى كرهت األحزاب السياسية ولم تنضو تحت رايته إال على  قو 

مضض، إال ما كان من حركة كفاية التي كانت أول من تسلم مشعل الثورة من شعب تونس العظيم حقا 

 لفظ الثورة.بما نطق لسان ثائر الذي سوف يبقى عنوان الشرف للعرب جميعا 

يخ المعاصر من أن تنطق أمة بأكملها مرددة البيت الخالد ألبي القاسم الشابي: إذا إنه ليس أعظم في التار

 الشعب يوما أراد الحياة . . . فال بد أن يستجيب القدر

والكلمة الثائرة على الوضع التاريخي الموات الذي ليس هو الذي يُْرتَضى للعرب، األمة الحاملة لرسالة 

 إسقاط النظام! يُِريدالشعُب محمد صلى هللا عليه وسلم، كلمة: 

شرقها وغربها أمسى الشباب  أورباشباب  رأيناأجل! لقد حاز الشعب التونسي العظيم على النجح كله حتى 

 وقدوة وشعارا . . معلماالتونسي له في الثورة 

ر صورة العرب في الكون، وأصاب الهلع الغرب كله، وكيف ال ونجحت الثورة في ليبيا نجاحا حتى غي  

ا ما أبهر العالمين؛ وتلك هي حقيقتهم وليس ما يسوقه اإلعالم من وْ يصيبه الهلع وستة ماليين عربي أرَ 

 صورة للعرب مشوهة متهرئة.

لته بعد الصحافيات عن إمكان أبي لما قاله عبد هللا صالح حين سوفي اليمن السعيد سعدنا بتكذيب الشعب األ

ور التاريخي والعصري لذلك؛ هكذا وكأنه يسره ويعجبه هذا ثورة الشعب اليمني؛ فقال إنه ليس في الط

ريزعم أنه كان يخدمه ويخدم من أجل تقدمه و ،الذي يزعم كما باقي الحكام العربالوضع للشعب  ه تطو 

ركما ت  باقي الشعوب وباقي األمم. تطو 

اإلمكان؛ ورغم ذلك فقد وبدأت الثورة في سوريا بعزم وجسارة لما هو معلوم من الضيق الشديد في هذا 

 صدق أن الصدق مع العزم ال يثنيهما أمر؛ لكنها المصيبة تحدث على حين غرة وهو القضاء والقدر . .

ةرجالها الشجعان من  أبانهكان من سوء القدر وكان قضاء وقدرا مقدورا، أن مع بداية ثورة الشام وما   قو 

لك في حسبان الممهد ليس إال مسألة وقت وشوط غير ال تني وعزم ال يكل على إسقاط النظام وكان أمر ذ

 بعيد . .

 وكذلك حينها كان الوضع في العراق متجها نحو نهايته إلى وضع االستقرار . .

إبانها، وقد كانت قلوب العرب جميعا مشدودة إلى من يحمل مشعل ثورتهم جميعا وهي تحمل شعار أرواح 

األمة جميعها في الخروج من حال الذل  أملل واأليتام، وتحمل الشهداء جميعا وتحمل أمل الثكالى واألرام

والهزيمة إلى حال النصر والعزة، إبانها حلت المصيبة الكبرى التي هي بحق أعظم من مصيبة دخول 

هوالكو التااتار بغداد كما هو جلي والواقع يشهد له من واقع تبعاتها، حدث االنقالب على مرسي فيما هو 

نه عند هللا تعالى انقالب على كل السعي التاريخي وعلى الدماء الزكية لألمة جميعا، مصر، لك حي زمن 

وكانت المعالجة العربية واليهودية للوضع هو العقاب والتنكيل بالعرب لئال يفكروا كرة أخرى في إمكان 
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رال ا شاء لهم أن من الذل والتخلف، ولهم أن يصنعوا ما شاء لهم أن يصنعوا من األحزاب ويتسموا بم تحر 

 ال أن يكون لهم في العزة والتمكين لدينهم من أمر.إمين وليبراليين وسلفيين وصوفيين بتسموا تقد

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بجدية هو أن هذا التنكيل والعقاب لم يقف في حدود إبقاء الوضع على ما 

ه، وخاصة مسار االنقالب ووقائع كان قبل الربيع العربي، وإنما بعد أو من خالل التواطؤ الغربي في

خصها مجزرة رابعة، وليس التواطؤ الغربي فقط، وإنما أها في هذه الغاية، وبطبيعة المجازر المتوسل 

كذلك السكوت العربي، فال مقاطعة لالنقالب ولو على المستوى التمثيلي الدبلوماسي؛ الحت حينها للغرب 

لم أن الدم العربي واإلنسان العربي لم يعد له حقه في وللصهيونية وألعداء محمد صلى هللا عليه وس

الوجود؛ وهذا هو أخطر ما نجم عن هذا االنقالب، ولذا فهو أعظم من غزو هوالكو لبغداد، ألن العدو 

م على استئصال شأفة العرب؛ فالتحالف  ليباليوم ممثال في قانون الغاب باألمم المتحدة ُمصم  ي لم يذر الص 

عين العالمين، أبه إبادة للعرب السنة خاصة على  وال الناس في سوريا ديارا؛ والعراقمن العرب السنة 

 جاوزات وتنديد بتمساح األمم المتحدة.تريب في قنوات اإلعالم بأخبار عن واستهزاء م

 هل هو هالك العرب وكما جاء في الخبر أن هالك هذا الدين بهالك العرب؟

لفيلعلمانين ووهل بهالك العرب هل يبقى رابح من ا ين الجدد، الطائفتين اللتين انخذلتا وكان انخذالهما الس 

عِظْم بشؤمها وجرمها! وهل من شؤم شر من هالك األمة مادة أة خنجر في خصر األمة وكان خيانة طعن

هذا الدين ولسانه وبيانه! وهل من جرم أشد جريرة من خيانة أمة محمد صلى هللا عليه وسلم! وال ينفع 

تتسمى سلفيا او تزعم نفسك من الطائفة المنصورة، أو تزعم أن لك فهما للدين وفقها هو األصح؛  معها أن

وكذلك كان ضالل من جهل من قبل من الخوارج وقبيلهم؛ وويل لمن لقي هللا تعالى وهو عدو هلل ولرسوله 

صر هللا؛ ويل لمن وللمومنين وهو مواد لمن حارب هللا ورسوله، يفرح لحزن المسلمين ويحزنه فرحهم بن

 لمن لقي هللا تعالى وبدا له منه ما لم يكن يحتسب!

 ن  هللاَ تعالىأال شك ان مع هالك العرب ال إمكان لبقاء أنظمة ما بعد االنقالب على الربيع العربي، ولوال 

ول أن الء من فرح بنبئه. فإنه وإن يكسلم، لوال فشل االنقالب في تركيا لَعِجل أمُر ذلك، وجاهل من هؤ

قلها الردة المستصدرة من أة التي سيصاغ عليها هذا العدوان المستهدفين المسلمين جميعا، فإن الصيغ

 األنظمة، وشرها ال يعلمه إال هللا، وفي التاريخ القريب والبعيد المثالت.

ان ال بد العنصر الهام الذي لم نعرض له بعد، وهو أنه لنجاح أمر ما كيفما كان هذا األمر صغيرا أو كبير

بلغ في ذلك بالنسبة ألي زعيم وقائد من أواألرض قائم بالحق. وهل من درس  من شروطه فأمر السماوات

فلو كانت التقوى والطيبوبة وحب الناس وما  درس غزوتي بدر وأحد على التخصيص ال على الحصر.

ت الثورات ومسؤولية لو كانت تغني في السياسة وقيادة الشعوب وحمل مسؤوليا ،شئت من جليل األخالق

ِمْن  وَ هُ  ذا' قلْ أنى هَ  ا قلتمْ هَ ثليْ مِ  تمْ بْ صَ أ ة قدْ يبَ صِ مُ  تكمْ ابْ ا أصَ لم   الحشود واألتباع ألغنت يومها في أحد:}أوَ 

 (165'{)آل عمرانير  ء قدِ يْ شَ  كل   هللاَ علىإن  ' ِعْنِد أْنفِسكمْ 

السياسي للمواقف مع الحكمة ومعرفة قدر المسؤولية أما مسألة حقن الدماء، فالتفكير العلمي والتدبير 

كذب بوقائع التاريخ، وهذا على الملقاة على العاتق أحق عند هللا تعالى؛ وأول البرهان أن مطلق العمل بها م

لقى بها أخت مقولة 'شعب مصر العظيم' التي قصى االحتمال بالوقوع. بل إنها في حالتنا هذه لم تكن إال أأ

اإلعالم العسكري لتنويم وتعطيل شروط نجاج الثورة التي أهمها المحاكم العسكرية وإبطال النظام القديم 

بمؤسساته خاصة الدستور والقضاء واإلعالم. وكان حينها الشعب هو كل الشعب ثم انتهى األمر بالشعب 
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ة في هيكلها الدوالتي والمجتمعاتي في رابعة. ثم إنه إذا كان كما اتضح لنا أن استهداف األمة العربي

هدافها عقابا وتنكيال لم يكن إال بعد االنقالب تبعة مباشرة له، فإن ما قتل من توالجنسي والسني خاصة، اس

 العرب بعده تجاوز الماليين.

حفظه هللا -المثل التصحيحي بالحق هو ما جرى وأجراه الحق في علمه في تركيا؛ فلو لم يقدم أردوغان 

لو لم يُقدم حيث ليس من حل للنجاة والنصر إال اإلقدام وليس اإلحجام، لما نعم بالنصر له  -لهذه األمة! قائدا

 وللمسلمين في مشارق األرض ومغاربها.

معه طعم  تغي رهذه كلمة آخرها مما كان جليا منذ الوهلة األولى بعد االنقالب، وقد مثل من الحسرة ما 

القلوب من شدة المصاب واألسى، ولكن سلوكا للحكمة وطبيعة المواجهة  وأدمى ،الحياة لكل مسلم وعربي

لئال نفت في عضد مقاومة العدو تأجل ذكر هذا العنصر الهام، الذي نظنه سابقا لدرجة وعي الشعب 

 ومؤثرا في عامله وفي توجيهه.

خرج من حال والواضح في الواقع أن الوضع الوجودي التاريخي لألمة العربية وضع حرج؛ فإما أن ت

ةبكائيتها ومقاالتها وكالمها المظلومي البكائي إلى الحركة وإرادة الحياة ب ى يَ حْ ا يَ كما قول هللا تعالى:}يَ  قو 

ةب تابَ الكِ  ذِ خُ   ( وإما أنها في حال موات ونحو الموت تسير وهي تنظر.11'{مريمقو 

كمثل ما يحكى عن دخول بغداد من أنهم األمة العربية للتي تخشاه هو الذي تسير إليه، وإن مثلها اليوم 

 كانوا ينتظرون ذباحهم يمضي ساعة لقضاء حاجته فيعود يجدهم ينتظرونه قاعدين فيذبحون.

 األمة العربية اليوم إما أن تكون أو ال تكون، وهلل عاقبة األمور.

 

 (2الواقُع دروٌس للعرب وعبر)
 رابعة ليست مصر وحدها بل أمة العرب!

 

ا من جهتي الحق والبيان اعتبار االنقالمن األخطاء ال هم يب على الرئيس الشرعي محمد مرسي فاحشة جد 

مصر وحدها؛ فاالنقالب كان على ربيع األمة من أول وهلة الشهيد محمد البوعزيزي إلى آخر االمتداد 

 االستشهادي البطولي في سوريا<

الذل التاريخي والجهل في أمور الدين هو انقالب على قومة األمة العربية وهي تسعى للخروج من زمن 

ةوالدنيا إلى زمن الفعل التاريخي والتمكين في األرض لعبادة هللا تعالى ب حيحوباإلسالم  قو   .الص 

إن مصر لم تكن حينها لمصر وحدها، بل كانت قد تسلمت مشعل الثورة العربية والربيع العربي تحمله 

 والعالم جميعا يرقبها.

رابعة قاصرة على مصر دون تونس البوعزيزي وليبيا الرجال الشجعان الذي غيروا وعليه فاعتبار 

ةصورة العرب في اإلعالم العالمي ب عز نظيرها، ودون اليمن وسوريا وكل بقعة طاهرة سقتها دماء  قو 

 الشهداء ودموع األهالي، هذا ضيق في الرؤية ونكوب عن اإلنصاف.

لفيال؛ فإنه بعد االنقالب وبعد أن انخذلت الطافتان العلمانية وومن جهة مقابلة في زمن الواقع والوب ة الس 
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نوكانت الخيانة العطمى لألمة على العيان وتبين على العلن ما هو ال الشائباتي الذي يحول دون  ُمكو 

رال عد كما جاء ذلك على لسان البطل الراحل قائد العبور سعد الدين الشاذلي أسكنه هللا فسيح الجنان! ب تحر 

راالنقالب المشؤوم وعقابا لألمة العربية على إرادة ال خلق المفهوم أو شبه  تم  والحياة واالنعتاق  تحر 

' لشيطنة وتجريم وحرب واجتثات كل ما له داعشأو ' 'تنظيم الدولة اإلسالمية'المفهوم الشيطاني اللعين 

للدولة اإلسالمية  التأسيسوشك  صفة اإلسالمية وخاصة نظام الدولة السياسي، ألن العرب كانوا على

 الحقيقي؛ ومصر قلب العرب وكنانة هللا في أرضه.

إن اختالق هذا الشيطان في إعالن الحرب على العرب والعرب السنة منهم على الخصوص لم يكن إال بعد 

من سفك الدماء،  التخويفجهل مركب  أواالنقالب؛ وكان الوبال على األمة جميعا؛ فحين ُرفع عن مكر 

وإلقاء سحر التنويم واالستغفال 'شعب مصر العظيم' وساذج حتى الغباء من ينطلي عليه السحر والخداع 

وإبطال الشرائع وقوانين األوضاع؛ فها نحن اليوم نرى أمة تذبح وتباد على األشهاد؛ فمن  لُعقولبتعطيل ا

ء فهذا مختلط عليه؛ فإنها اليوم ليست روح نكل عن تنفيذ قتل القصاص خوفا من شبهة تهمة سفك الدما

 إنسان واحد وليست بلدا ودولة عربية واحدة؛ بل هي األمة تقتل! 

 أين هي سوريا؟

 أين العراق؟

 ليبيا؟ أين

 أين اليمن؟

 أين . . .؟

روأمسى ثوارها وكل من ينادي بال واإلسالم، أمسى مسلطا عليه حكم الداعشية واالنتماء إلى تنظيم  تحر 

 ولة اإلسالمية. الد

لفياالنقالب وخيانة طائفة العلمانية وطائفة  وبالفهذا  ة، التي طورها العلمي والحضاري اليوم لباس الس 

عجبا! سلفية مع جينز، وكيف يكون ذو فلسفة الالمباالة العبثية  djeansالسراويل الواسعة بصيغة الجينز 

 سلفيا؟!

يا، الحصن األخير للمسلمين؛ ذلك أن اليد التي كانت وراءه هي لعل هللا تعالى سلم بفشل االنقالب في ترك

ذاتها اليد التي دبرت وكانت الفاعل الحقيقي ال األداة الحقيرة لالنقالب على الربيع العربي؛ وهي كما بيناه 

ى اء المبرم علالذي يهدف القض 'تنظيم الدولة اإلسالمية' المختلق المدبر والمنشئ لشبه المفهوم الشيطاني

 خص من ذلك استئصال شأفة العرب السنة إال من انكفأ منهم إلى الحجاز.أكل ما هو إسالمي و

هكذا ونقال للمواجهة من الدفاع إلى الهجوم أعلنت تركيا المسلمة وقائدها المغوار أردوغان أدامه هللا تعالى 

في كل حرب على 'تنظيم  سيفا مسلوال على المنافقين واألعداء، أن تركيا ستشارك بطائراتها الحربية

 الدولة اإلسالمية'!

إنها الضربات األولى الموجهة صوب هذا الشيطان؛ وعسى هللا تعالى أن يجعل من ذلك مخرجا لألمة 

 العربية السنية مما خطط لها في األمم المتحدة منبر األعداء!

درتك سراح المسجونين: }وال اللهم ارحم شهداء األمة جميعا وألهم ذويهم الصبر والسلوان وعجل اللهم بق

 (169تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا' بل أحياء عند ربهم يرزقون{)آل عمران
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 . . . . / األسى والحسرة . . .

 

يا لألسى على مصاب رابعة والنهضة وناقلة ابن زعبل ومحرقات غيرها في المساجد ومذابح هزت 

وللمؤمنين ولو حسب نفسه جهال مركبا  ولرسولهمشاعر المسلمين حقا، ولم يفرح بها إال من كان عدوا هلل 

حلفها، وإال من  مدجنا عظيما انه من الطائفة المنصورة أو سلفية، السلف المؤمن منها براء وبراء من

 خرج عن طور اإلنسانية ولو زعم أنه إنسان!

لفيويا للحسرة على من ينكر أن وبال االنقالب على الثورة وخيانة الطائفتين العلمانية و ة الجديدة كان الس 

سقوطا لمشعل الثورة العربية جميعا وارتدادا وخيانة للروح التاريخية الحقة التي انبعث أوارها من تونس 

وعزيزي وأبي القاسم الشابي، انبعث وهاجا بحرا مزبدا ال يرى غير الخروج من زمن العبودية الب

لالستعمار الجاثم على صدر األمة العربية اإلسالمية بوكالة حكامها وشيوخهم، وعلمانيتها كما سطر عليه 

ةب  الراحل قائد العبور سعد الدين الشاذلي رحمه هللا تعالى! قو 

ا للحسرة! أن سقوط المشعل من اليد المصرية، مشعل الربيع العربي، كان وباال على أجل! يا لألسى وي

األمة جميعا، حتى نرى اليوم أن من لم يقتل ومن لم يسجن من الثوار في تونس وليبيا وفي األقطار جميعا، 

اء، الدماء ي إلى آخر الدمزبفعل هذا المصاب الجلل غير المنتظر لما كان من الشهداء من البوعزي أنهم

 الزكية، أمسى صفته الداعشية.

نعم! وإننا وهللا لمحزونون ونكاد نصاب بالجنون حسرة وكمدا إلخواننا بدءا من أحداث القصر الرئاسي، 

يناير  25ألنه تبين لنا حينها أن العقل الثوري المصري ليس على مستوى التضحيات التي للمصريين في 

ها عظم القدر والمصير ال ِمعيارالذين سبقوهم في تونس؛ فالوقائع العظيمة في التاريخ التي  إلخوانهموال 

سيرة قريمة فيها إال العلم والحزم، ِعلم الثورة وحزم اإلقدام، ولوال هذين الشرطين ما نجحت ثورة في 

 التاريخ.

لعظام، ليس أحد منهم يجهل وال إن األنبياء عليهم السالم وقواد جيوش اإلسالم وغيرهم من العقالء من ا

أن يصيب دما حراما ولو لرجل واحد؛ فهذا من متفق العقالء، لكن ال أحد منهم أحجم عن  يُِريدأحد منهم 

وحبت المقاتلة؛ بل إن توالمقاتلة حين تحتم القتال وك القتال اللغوية واقتضاءها مفيد للوجوب ألن من لم  الر 

ليس من مصر  اآلالفصل حين ألقيت شبهة سفك دم امرئ لتحصد مئات يقتُْل إبانها يُقتل. وذلك ما ح

 مة العرب جميعها!أمة الربيع وإرادة الحياة، أل من وحدها ب

 ولوعة لمصاب رابعة يحس به كل مؤمن حقا أسىهو 

وحسرة لمن ينكر أن وبال مصر كان وباال على األمة جميعا، فما وقعت محرقة ملجأ األيتام  أسىوهو 

إال للتغطية على الجريمة النكراء، وما خرقت داعش للتنكيل باألمة والثوار والحرائر واألحرار بسوريا 

إال من بعد سقوط مشعل الثورة من اليد المصرية ومن بعد االنقالب. وهذا كان درسا جليا يمأل آفاق 
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ار رجب الدين الرجل القائد المغواالعتبار والدرس من فشل االنقالب على الحكومة المسلمة، حكومة 

من بعد هللا هي أمانة على  سالمتهردوغان، مثل القائد الذي يشعر ويدرك مسؤولية من وراءه، وأن أ

 عاتقه، التي بسالمتها سلمت األمة اإلسالمية أكيدا.

 -من غير تثقيف وال تدبيج، وروح الكلمة أبلغ من ذلك -

 

 . . . ذكرى أكبر شاهد على العصر

 

أنني لست بصدد تناول ذكرى شهيد القرآن وشهيد األمة بما دأبت عليه العادة في مثل ما يذكر أُْنبُِئ بدءا 

في أيام األمم وذكرى األبطال؛ فحسب سيد قطب رحمه هللا وحسب موكب الشهداء ما زفه هللا تعالى إلى 

 أهل هذه الدنيا في حقهم من البشرى قرآنا مجيدا إلى يوم القيامة يُتلى:

الذين قُتلوا في سبيل هللا أموات ا ' بل أحياء' عند ربهم يُرزقون فرحين بما آتاهم هللا من فضله  }وال تحسبن  

 (170-169ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون'{)آل عمران

هو أن ذكرى أكبر شاهد على  إن الذي أود أن أومئ إليه وهو جدير بذلك، وجدير بأن يَُشاَر إليه وأن يُْذكَر،

جائر الظالم، وهي كذكرى استشهاد لتنفذ حكمها ال بَاِطلالعصر، ذكرى اليوم الذي امتدت فيه اليد اآلثمة لل

بطال األمم، ليس المغزى منها إحياء األسى والحزن، ليست هي ذكرى مظلومية وبكائية؛ إنما هي على أ

 بالحزن بتغيير األسباب وبهذه العبرة وبهذا الدرس.عكس ذلك، للعبرة والدرس كي تستبدل الفرح 

في صراع  بَاِطلوإنها بحق ذكرى تأكدت فيها وكتبت بأنفاسه ودمائه الزكية مقولته الخالدة أن الحق وال

 أبدا، وإنه مهما تراءى من التهادن بينهما فليس ذلك إال تضليل إلى حين.

انة ومسؤولية شعبه ومسؤولية مشعل ثورة الربيع لكن الذي حصل للعقل الثوري المصري وهو يتحمل أم

العربي، أمانة ومسؤولية األمة جميعها، شهدائها خاصة وأهالي الشهداء من تونس إلى سوريا.. الذي 

نحصل هو أن هذا العقل، العقل المصري الثوري، وكان  نه الرئيس ُمكو  ا مسلما وإسالميا، وهو الذي ُمكو 

في الخامس والعشرين وفي الهياج الثوري، هذا العقل تصرف وكأن ليس في كان له البالء الحسن الراجح 

شاهد سيد قطب وال شاهد عبد القادر عودة وال غيرهم من الشهداء األبرار رحمهم هللا،  وتاريخهذاكرته 

 بل وال شاهد واقع شعب مصر قلب العروبة، شعب بالد الكنانة!

المصري ممثال في عقله الثوري حتى فترت الموجة  والمفارقة أن الثورة المضادة استخفت بالشعب

ةالثورية الشعبية التي لم تتحرك إال ب ةالحق في التاريخ ال ب قو  تنظيم وال تدبير حزب، استخفت عن  قو 

طريق إعالم الدولة العميقة ، إعالم الثورة المضادة، استخفت بإيعاز من المختصين في علم النفس 

ن لعينتين كان لهما شر األثر على مصر وعلى األمة العربية جميعا، مقولة السياسي واالجتماعي بمقولتي

'شعب مصر العظيم' ومقولة 'الثورة السلمية' حتى فترت الموجة، فال محاكم ثورية وال استيفاء شروط 

نجاح الثورة المعلومة لدى كل من له فقه بالثورة وحقيقة الثورة؛ ومن بعدها بدأت المهزالت كان أبرزها 

حداث قصر االتحادية ثم . . . المهزالت . . . ثم االنقالب وهل كان يُنتظر غيره؟! وهل بقي أردوغان ليلة أ
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 االنقالب ساكنا مكتوف األيدي غالبة عليه البكائية والمظلومية؟!

نالعقل الثوري المصري في  نه الرئيس، ُمكو  ه اإلسالمي وكان زمام التأثير والفعل بيده إبان المد ُمكو 

ةلثوري وبا  كبر شاهد على العصر؛ أاعتبار ملزم ومسؤول لمعنى ومغزى التاريخ، تصرف من دون  قو 

العقل المصري الثوري لم يكن أدنى حظ وال حظ ضئيل في تالوة قوله تعالى: }فاعتبروا يا أولي 

 (2األبصار'{)الحشر

يت على إبراهيم وعلى آل وهلل األمر من قبل ومن بعد؛ واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل

إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك 

 حميد مجيد!

 وآخر دعوانا الحمد هلل رب العالمين!

 

 

  / / / . . . . . .ما أشبه بَعد الحجاز باألندلس !

 

لفيبعد خيانة الطائفتين، العلمانية و الجديدة، والسلف براء من خبانتهم وغدرهم، أصبح حال العرب ة الس 

خارج الحجاز كحالهم باألندلس عشية سقوطها، وكما قال لسان الدين ابن الخطيب رحمه هللا فإن الغريب 

 يحن إلى أهله. والحال اليوم ألشد  هوال وأعظُم!

وسيلة ذلول مذللة في يد الغرب، وكما هذا ما فعله من شيمتهم الغدر والخيانة بأنفسهم أوال وبأمتهم، هم 

لفيتوافقت مطالبهم، العلمانية و ومتى كان في العقل إمكان هذا التوافق؟ وهل يكون المؤمن  -ة الجديدة الس 

التقي الفطن ظهيرا على المؤمنين؟! إال أن يكون مؤتمرا بأمر آمر غير أمر هللا تعالى ورسوله صلى هللا 

والنصارى والذين أشركوا باإلجهاز على حكم الرئيس مرسي، وأعلنها  كذلك فرح اليهود -عليه وسلم

إرساال مبينا الرئيُس الفرنسي بزيارته لتونس صبيحة االنقالب، إعالما لمن يهمه األمر أن األمة ال زالت 

لفيد بارى والذين أشركوا، وليعتحت قبضة اليهود والنص الملوك والشيوخ وهم يحسبون أنهم ون الجدد الس 

 بدون هللا، كذلك كانت ربوبية فيمن قبلهم من بني إسرائيل.عي

 

 

 . / . . / . . / . . اإلبانة من مآل قانون العدالة
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لم يكن الذين كانوا هم الوكالء المباشرين للغرب في التصدي للثورة البوعزيزية )الربيع العربي( بالمال 

تجليا  -وأولو العلم  َمالئِكةويشهد به هللا تعالى وال -وبالتسخير المهين والمفاجئ للسلفيين الذين ظهروا 

للمثالت يهوذا سمعان اإلسخريوطي؛ الذي خان المسيح عليه السالم، وسلمه للحاكم الروماني بإيعاز من 

 اليهود. ..!

لم يكن هؤالء يعلمون أنهم في حقيقة األمر يتآمرون على السيادة وعلى روح سيادة العرب جميعا التي 

ملها أمانة في يدها اليد المصرية، وكان العالم زمرة واحدة ترنو أبصاره جميعا لوجهة واحدة: كانت تح

رمصر ومصير السعي في نيل ال من القبضة الكولونيالية المقنعة بالقانون الدولي ومنظمة األمم  تحر 

عزيزية كان حامال تنظر مستبصرة أن مشعل الثورة البو -وكأنها القيامة -المتحدة؛ وبإيجاز كانت القلوب

رلروح ال  ونيل السيادة. . . تحر 

وكان ما كان، وزار تونس بعدها صبيحة االنقالب في مصر الرئيس الفرنسي رسالة وخبرا واضحا 

 بإطفاء النار وإبقاء الألمة العربية في القبضة، . .

 وكان ما كان من الغدر والخيانة . .

ي تحمل المسؤولية، ورحم هللا شهداءنا في كل ربع من وأيضا مع قصور ظاهر للعقل الثوري المصري ف

هذه الربوع للثورة البوعزيزية من تونس إلى الزنتان ومصراتة إلى رابعة واالتحادية ومحرقة راحلة ابن 

 زعبل، واليمن وسوريا والعراق و . . !

 زيادة:الذين يسألون اليوم عن السيادة، لقد جاء إنباء الحق في الوقائع المتصلة نافلة و

رفإن الوقائع الكونية ال تجري على ما اتفق سدى وعبثا، فالكون منظومة بالمعنى  للمنظمة في علم  الص 

واإلدراك واآللية؛ آية في اآلفاق على الحق وأحادية التدبير، لقد جاء وعقب ما جرى في العالم  ياتَمنهجال

اريخية أن لم تكن من تدبير حزب أو منظمة، من جليل الحدث الممثل في القومة التاريخية البوعزيزية )الت

بل عكس ذلك أبدى المتاجرون بالسياسة )السياسويون( لذلك عدم الرضا( وفي جرم وعظم العدوان الذي 

ليبشخص عليه الغرب  ي واليهودي، جاء عقب ذلك فشل االنقالب التركي، ليعطي درسا مبينا واضح الص 

 العرب وكل من هو من الحيوان ناطق:المعالم، قريبا للمدارك، يفهمه العجم و

 إن السيادة هي بيد الشعوب ال بيد الحكام، وال يكون القائد مؤثرا وفاعال فيها إال إذا كان من حزب الشعب.

ه وأصلح، واألعمال يلمحب من تاب إل إن  هللاَ تعالى، ووإذن فالمواقف التصحيحية واضحة المعالم

 العالمين!بخواتيمها، والحمد هلل رب 

 

 

لفيقصور العقل الثوري المصري وغدرة الطائفتين العلمانية و ة كان وباال عظيما وجحيما يصلى ناَره الس 

الحاليوم  ون واألحياء من شعب الكنانة واألمة جمعاء، وإنا هلل وإنا إليه راجعون! وليس مؤمنا حقا من الص 
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لمثل المؤمنين في تواد هم وتراُحمهم؛ وحسبنا هللا العزيز ذو ال يستشعر وال يألم آلالم المؤمنين؛ فهو ناقض 

 االنتقام ونعم الوكيل!

 

 

هذا بيان لمدى مكر مقولتي 'القضاء الشامخ' و'شعب مصر العظيم' الذي كان سحرا كافيا لتنويم الشعب 

محدد ال يمكن المصري خالل النقطة الثورية الحرجة التي ال تكون إال بفعل تاريخي وفي أمد موجاتي 

استرجاعه واسترجاع قوته الفائقة من بعد؛ وإن هذا هو ما نعني به قصور العقل الثوري المصري، الذي 

بقصوره هذا وبحبكة خبراء علم النفس االجتماعي والسياسي عقول الثورة المضادة وشياطينهم الغربيين 

اء الشامخ' و'شعب مصر العظيم'، خاصة وما سنح لهم من فرصة الذبح للثائر المسحور بمقولتي 'القض

غرب حاالت الثورات على مسار أي وضع في يد الثورة المضادة، في أعني هنا فرصة اإلعالم الذ

التاريخ، ليس اإللكتروني فحسب، بل التاريخ ككل؛ وهكذا لقصور هذا العقل وبسحر ومكر المقولتين، 

وأهلوهم، وشعوب الثورة كلها مرحلة التقتيل وبلوغ مرامه المخطط له، الذي هو االنقالب، دخل الثوار 

روللعرب الذين فكروا في ال لوالتكيي من ربقة الرق التاريخي للغرب المتجلي في حظر اإلنتاج  تحر 

والفعل التاريخي ، ومنع الخروج من دولة اإلعانات، لهؤالء الذين فكروا في الثورة والحياة النكال، بل 

 لويس.اإلبادة تساوقا مع مخطط برنار 

بي رحمه هللا 'القابلية تجاوزت المقولة الخاطئة لمالك بن ومن النصف أن نقول: إن األمة اليوم قد ت

لالستعمار' إنها اليوم وقد ذهب نصفها هي في عين اإلبادة الكلية قاب قوسين أو أدنى، ووقتها يكون األمر 

لفيقد فرط أوان أن يدرك فيه  أنهم كانوا اداة وكنزا ثمينا في يد الشيطان ون الجدد ال أقول العلمانيين الس 

 لمحاربة أمة محمد صلى هللا عليه وسلم وهم ال يعلمون!

 

 

 ليس مصر فحسب بل األمة بأكملها!

 

إن مصيبة االنقالب، والذي لم يكن أمرا حتميا، وإنما هو قصور العقل الثوري المصري واستغباء صارخ 

الطون في الجمهورية بين العقل أفقضاء الشامخ"، وإنه على ُسل م بمقولتي "شعب مصر العظيم" و"ال

مصيبة االنقالب لم يكن ÷ الثوري المصري والعقلين الثوريين التونسي والليبي ما بين قياس العقل والشعر

ودا على مصر وحدها، بل حال األمة اليوم وفي كل ربع من ربوعها وكل بيت من بيوتها هو دأثرها مح
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رة لهذا االنقالب الذي لم يكن حتميا لوال شروط وقوعه المشؤوم على موكب شهداء األمة من نتيجة مباش

محمد البوعزيزي إلى الموصل وسوريا واليمن وليبيا، كانت سوريا قبيل االنقالب في فجر ثورتها 

ي قوية/ قد بهرت العالم بأسره، وظهرت حقيقة العرب بشبابهاوالعراق على وشك االستقرار، وكانت ليبيا 

روعلى عكس ذلك كله جاءت الثغرة من مصر وأُتَِي العرُب والشعوب العربية والحلم العربي في ال  تحر 

.من قِبَلها ومن جهتها   

أن كل من تحزب من األحزاب  -وما كان ربك نسيا وربك ال يضل وال ينسى -والذي ال يجب نسيانه أبدا

لفيوإن سمي مغالطة بيانية مضلة ب بل بوصف النور، أنه آت يوم يقول لهم قفوهم إنهم مسؤولون، هم  الس 

ومن معهم من أعداء األمة وإن سموا بالتقدميين، أوالء هم الشركاء المباشرون في جريمة اإلبادة لألمة 

 يُِريدوللثوار خاصة، الذين ألبسوا اسم الداعشية بعد أن كانوا يتادون بصوت واحد: "الشعب، الشعب 

ام" نظام العبودية للغرب الكافر، وما كان للسلفية أن تكون موالية لمن حاد هللا ورسوله صلى إسقاط النظ

.الموات مفارقات التاريخيةهللا عليه وسلم، وما كانت العبودية والتبعية الحضارية تقدمية، ولألطوار    

شعب مصر في ثورته إال  ذلك ويعلم هللا تعالى الذي يعلم ما تكنه الصدور أنه ما من موقف عظيم من أيام

وكنت فيه بروحي وتمنيت أن يكون لي شرف الشهادة مع شهدائها. وصلى هللا على محمد وعلى آل محمد 

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

!وعلى آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد  
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 التورية إلى التصريحمن 

 

قودونها إلى النصر؛ يالمية لم تعد تملك بالفعل رجاال لقد كان سقوط مرسي إعالنا أن األمة العربية اإلس

قطار العرب، بدءا بمصر رابعة ومحرقة أب، بل أتبع الثوار تقتيال في كل فلم تهدر دماء الشهداء فحس

راحلة سجن أبي زعبل وغيرها من الخطوب التي لم يكن حتما وقوعها لوال مفعول سحر 'شعب مصر 

عن بطولة  هارجال أبانالعظيم' التي فطن إليها شياطين الثورة المضادة من الداخل والخارج، وليبيا التي 

 بهرت العالمين جميعا، واليمن وسوريا و...

سقوط راية األمة العربية اإلسالمية، هذا السقوط بالبوعزيزية بمصر هو إعالن  ةالثورإن سقوط مشعل 

دالذي ختم عليه بمخطط أممي جهنمي يحظر  االنتماء لألمة وال لدولة لها دين هذه األمة ولو بيانيا؛  مجر 

 وليتم إعالن اإلقبار العالمي واألممي بالتهانئ كأنه عيد بسقوط الموصل!

سميلكن الجدير بالتذكير، وال زال اإلعالم العربي  مسايرا للتورية في الخطاب، الذي يا لهول  الر 

المصيبة يعني إخوانه من بني قومه! هو أنه بسقوط الموصل انتهى طور التورية، وليس ما بعده إال 

 التصريح الذي يعم وهو األسوأ.

 

 

 حق الثورة البوعزيزية

 

قدر ركن ال حقيقة لإليمان من دونه؛ وكل ما جرى من أليم الحوادث وشديد النكبات اإليمان بالقضاء وال

ألمتنا العربية اإلسالمية خاصة بعد االنقالب المشؤوم في مصر وهي حينها تحمل مشعل ثورة األمة أمانة 

عظيمة مقدسة على قدر عظم األمانة، كل ذلك سببه الرئيس هو ضعف العقل الثوري المصري ورئيس 

 أبيمشترك من بؤرة تونس كومة الثورة، اللذين نسيا أن السلطة إنما أصبحت بأيديهم بفعل ثوري عربي ح

القاسم الشابي، وأن طاقتها إنما هي مستمر وقودها بما قدمه شعب مصر من شهداء وتضحيات، وما انفجر 

 وفي اليمن . . .من دوي ثوري بطولي في ليبيا أرض عمر المختار، ندر نظيره في العصر الحديث، 

 .باق ما بقيت الدنيا والغدرُ  عدو   العدو  

فسي، كلمة "شعب مصر العظيم" الذي نو الداخلي والخارجي هو السالح الإن السالح الذي فطن له العد

فعل فعله فاستحال االندفاع الثوري ليونة، ثم أدخلت الثورة قبو "القضاء الشامخ" وسقطت قطعة الجبن من 

 !منقار الغراب

إن القائد مسؤول على سالمة كل أتباعه، وإن كان رئيسا فهو يمثل النظام بأكمله، وال حظ في هذا لذاته 

 وشخصه؛ فمس بعرضه مس بالنظام ومس بسالمة األتباع وأمنهم.
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أن يظهر كالطفل المهذب الذي ال ينسى حمل منديله رضاء لمن أطراه  يُِريدوأما إن كان القائد أو الرئيس 

مقوالت "الشعب العظيم" و"السلمية" و"المدنية" حتى قال في مقام ال يمثل فيه نفسه ونسي أنه خداعا ب

يحمل مسؤوولية األتباع ليس من مصر وحدها بل من قطرة أول شهيد: "البوعزيزي"؛ قال الرئيس والقائد 

 اء في ليبيا، قال:األشد  في عز المواجهة وهو يحمل آمال الثكالى والرجال 

 أن أحمل وزر دم حرام . . . وأتصدق بعرضي . . .! ال أريد -

ثم كانت القاضية وهي كذلك للظهور بمظهر المحب للناس جميعا والدنيا بعضها متربص ببعض، والدماء 

 لم تجف منها أرض تونس ومصر وليبيا واليمن و ...

اء القصر الشهداء، شهدكانت القاضية بتحييد قانون الصحافة، ذلكم معشر أهل الحق الذين يحملون أمانة 

بي زعبل و. . .ذلكم واإلعالم هو اإلعالم الذي كاد أن يُنجح شفيقا في أالرئاسي ورابعة ومحرقة 

 االنتخابات الرئاسية!

لقد كان هذا أهم ما أغرى العدو الداخلي خصوصا باإلقدام وكان عامل توهين لألتباع وليكونوا شيئا 

 مظلوميا كما أراد حال مقال الرئيس.

متنا بعد االنقالب وبعد سقوط المشعل استحال جحيما، فحتى لو تم إفشال هذا االنقالب فمن يعيد أن حال إ

 ا ال حقيقة.جل خوف وتقوى من يسفك دم امرئ واحد وهم  أديار، بل واألمة قد هلك جلها من األهل وال

 الدنيا بقيتلعن هللا الكافرين، والغدر باق ما 

 .قامات مقاالتهالكن للقيادات رجالها وللم

 

 

 من هم أعداء األمة الحقيقيون؟!

 

عداء هللا ورسوله في مصر أصلى هللا عليه وسلم في تونس هم والكفر ملة واحدة؛ وأعداء هللا ورسوله 

بعضهم أولياء بعض. وما عاد المجرمون التاريخيون وأعداء هللا ورسوله في تونس إال من بعد ما سقطت 

رالبوعزيزية، راية ثورة الالراية، راية الثورة  من االستعباد للطاغوت من المستبدين ومن اليهود  تحر 

والذين أشركوا، راية العزة ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم وللشعوب العربية ولإلنسان العربي مادة هذا 

 الدين.

ر العقل نعم، لم يعد هؤالء إلى الواجهة إال بسبب واحد وعلة شاخصة واحدة، أال وهي ضعف وقصو

الثوري المصري، الممثل الفعلي للرجل السياسي والرجل المثقف والرجل التاريخي، الذي لم يكن في 

مستوى شعب مصر الممثل حقيقة بشعب الخامس والعشرين، وال في مستوى أصحاب األمانة الذين كان 

ثكاالهم وحقوق األيتام مستقبل ثورتهم وآمالهم وثمرات ثوراتهم الرجولية ودماء شهدائهم الزكية وندوب 

واأليامى، كلهم والسماء واألرض شاهد على ذلك، كلهم، في نونس البوعزيزي وليبيا بنغازي وسوريا 
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رالتي بدأت لتوها حراكها لل التاريخي، و.. ، و,,,، كلهم يرنو ببصره وأمره معلق على المسؤولية  تحر 

 العظيمة الملقاة على . . .

( هو أن كل من 43تعالى:}وإنه لذكر لك ولقومك' وسوف تُْسألون'{)الزخرف إن المستنبط الجلي من قوله

ريحارب هللا ورسوله هو عدو لهذه األمة، وعدو لعزتها التاريخية، المنطبقة اليوم بال السياسي  تحر 

الحقيقي، والسيادة التشريعية المعبر عنها أو مما هو ضمن مفهوم التمكين في األرض، مما ال يتأت ى وال 

ةيحصل إال بشرط الُعد ة وال ، الذي ال يحصل بدوره تبعا لسسن الحق إال بشرط االجتماع المؤسساتي ال قو 

لفياالجتماع االستعبادي الذي يا للحسرة، كال العلمانيين و ين الجدد فيه إخوان، العلمانية بالعمل على الس 

لفياالستعباد الخارجي، و  ة الجديدة للداخلي.الس 

ون أن يبدلوا شريعة هللا تعالى، هؤالء الذين لم يُِريدقية ليست تونس هذه الشرذمة الذين إن تونس الحقي

يعودوا لتمثيل تونس إال بالخدمة العظيمة التي أسداها لهم إخوانهم وأولياؤهم في مصر بعدما اسكروا العقل 

نس هي تونس الثوري المصري بمقولة "شعب مصر العظيم" على نسق قصة الثعلب والغراب؛ إنما تو

القيروان وتونس أبي القاسم الشابي وتونس البوعزيزي، تونس بؤرة الثورة التاريخية التي قال بشأن فورة 

 موجتها رئيس الوزراء في إسرائيل حينها عشية طرد السفير اإلسرائيلي من مصر أن ال قبل ألحد بها!

 ا هللاُ ونعم الوكيُل!كبَُر مقتا وأْعِظم بها َضعة أن تظلم من له عليك . . . وحسبن

 

 

 كلكم مسؤول!

 

أعظم مظهر لحقيقة المسؤولية لدى األمم الفاعلة في التاريخ، هو محاكمة قواد الجيوش المنهزمين أو الذين 

قادوا الجيش إلى ما فيه هالكه، ولم تكن تأخذهم في ذلك رأفة، ألن سالمة رجل واحد من الجيش هي على 

أن يحسب كل حساب اتجاه العدو لكيال يكون له سبيل على من جعلوه رائدهم  مسؤولية القائد، الذي عليه

 وقائدهم.

لكن المصيبة الكبرى هنا أنه بسقوط الراية من اليد المصرية وقد تسلمتها أمانة عظيمة من روح األمة 

ورالعربية الثائرة، حتى أن  نية زين ة ال زالت شاهدة لتلك المرأة من سيدي بوزيد، وقد اقتحم زباالص 

ها ال الرئيس مرسي وال من العابدين بيتها للقبض على واحد من أبنائها، قالت قولتها الشهيرة، التي لم يعرُ 

أسكره مفهوم السهم اللعين لمقولة "شعب مصر العظيم" الذي فطن إليه العدو في الداخل والخارج من 

قيض تماما لشرط ة ثائرة وبكلمة نر  حُ خبراء علم النفس االجتماعي والسياسي، قالت المرأة العربية ال

 اها؛ قالت المرأة للزبانية من رجال األمن:مفعول المقولة إي

 إن لم يكفكم واحد فالزال عندي غيره أو اثنان غيره!!!

إن االنقالب الذي حصل بمصر لم يفجع مصر في شعبها، شعب الخامس والعشرين، شعب رابعة 
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رقات بيوت هللا تعالى، لم تقتصر الفجيعة على شعب مصر والنهضة ومحرقة راحلة أبي زعبل ومح

طفالها وأراملها أجميعا برجالها وشبابها ونسائها ووكانت الفجيعة عظيمة والمصاب جلال؛ بل فجع األمة 

 مها و...تاا وأيوثكالاله

 إن العراق قبل االنقالب كان على منحى االستقرار، وبعد االنقالب انتُقِم من األمة بأكملها!

رإن صيحة واحدة من شاب تونسي وهو يدعو العرب جميعا إلى ال من الوجود الهامشي بين األمم،  تحر 

وإن استشهاد رجل واحد في بنغازي و.. ، إن هذا في الحق وعند المتقين، ليجعل المسؤولية أعظم، لكن 

 واحسرتاه!

راية الثورة من يحملها ويكون هل كان لزاما أن يأتي صالح الدين آخر أو أردوغان إلى مصر حتى تجد 

 كفؤا لحملها؟

ى في السالح أوالخارج روإننا وهللا لفي كمد من هذا المصاب الجلل، وإنه إذا كان العدو من الداخل 

ى من غيره لمكان األنا في حب التميز عن غيرها، ولو كان هذا الغير هو صاحب األمانة، وقأالنفسي 

ثابة استهزاء كونه إطراء للنفس بما هو مفقود من بعد امتالك أو إن كانت حقيقة هذا المقول بم وأيضا

نقص، فإن الحال اليوم ليدعو إلى التقزز بالمعنى األوفى للفظ، ألنه لو سقط االنقالب الظالم الجائر الغادر، 

 ترى سيرد األمة التي هلكت؟ ولكن ألنه وجد أمامه شروطا مواتية، فمن يا

 

 

 كلمة جامعة

 

قيادة ثورية حازمة لشعب الخامس والعشرين، في مستوى هذا الشعب، وفي مستوى تحمل أمانة دماء 

شهداء تونس العظيمة وفي مستوى البطوالت الرجولية لشعب ليبيا، أشبال عمر المختار، وفي مستوى 

"شعب  إرادة أحرار الشام وفي مستوى ... كان ذلك يغني عن هذا السخف التاريخي، لقد كانت مقولة

مصر العظيم" التي أوحاها خبراء علم النفس االجتماعي المستهزئين بالشعب المصري، كافية للتخدير 

وليحل عين الهالك، فحتى ولو سقط االنقالب، فمن يعيد تونس للتونسيين وليبيا للبييين ومن يعيد األمة 

لرعب من يقظة عربية تاريخية ال التي عمها انتقام الغرب الخائف على أشد ما يكون الخوف والذي تملكه ا

يقودها األحزاب الُمَحللة ، وإنما رجال بوعزيزيون ليس همهم النزعات الجاهلية القطرية، وإنما همهم 

رجميعا بال أمتهمعزة   من العبودية والتبعية الفكرية والثقافية المذلة. تحر 

ثورة البوعزيزية، لقد كان في الحق خب حقا إال من بعد التإن الرئيس مرسي لم يكن ليكون أول رئيس من

يمثل رئيس الثورة العربية جميعا، لكنه ، ومهما كانت العوامل، حين لم تقم محاكم ثورية وأبقي على 

النظام الذي ما قامت الثورة إال الجتثاته، دستور، وقضاء شامخ!!! بل وسلم مقاليد االنقالب عليه  أركان

ر منهم ، بدءا بشرفاء وحرائر المصيبة قد حلت بالعرب، لمن ثا أند قانون الصحافة، حينها علم يبتحي
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 يا، و ..وبتونس وليبا وسور ،مصر

 ردوغانا حتى ال يحل هذا السخف التاريخي أكان يكفي أن يكون مرسي 

إن المواثيق الدولية والشعارات الكاذبة والقضاء المصري وال دستوره وال إعالمه، كل أولئك كانوا قبل 

نوا جميعهم مرسخين لما قبلها من العذاب واالستعباد، فكيف يرضى بهم ثوري عاقل، ينبغي له الثورة وكا

أال يلدغ من جحر مرتين بل ومرات، كيف له أن يرضى بها حكما ومسطرة لمرحلة االنتقال  أيضا

 الثوري.

مس والعشرين، إنه السخف التاريخي الذي أودى بتلك الجموع المشهودة في ذلك اليوم المشهود، يوم الخا

عربية ثائرة، ولم يكن في مستوى تلك المرأة التونسية من قرية سيدي  بقعةوأودى بدماء الشهداء في كل 

 بوزيد، وهي ترد على زبانية األمن واالستخبارت حين دخلوا يفتشون عن أحد أبنائها بقولتها العظيمة حقا:

 " إن لم يكفكم واحد، فإن عندي منهم غيره"

جالله ما  هللاَ جلإن  تما أن تسير األمور إلى هذا الوضع من انقالب الثورة إال هالك محيق؛ إنه لم يكن ح

 خلق السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى، 

ما كان األمر ليؤول إلى أن يختزل مسار أمة العرب في ثورتها إلى مؤتمر صحافي بأمريكا مدعو إليه 

ممثلو الهيئات الحقوقية والمنظمات اإلنسانية للمطالبة بحفظ حياة الرئيس المنقلب عليه، والدنيا سارت بعده 

رضعا غرقى يم  وأطفاالف نساء صف ببراميل نارية الهبة ونصقبعيدا، واألمة بعده هلكت جميعا، مسارا 

 موج كالجبال.

 كان، بله تعرض حياته لخطر. أيإننا هنا ننظر بعين الحق، فكل مؤمن ال يرضى بأن يمس أخاه سوء 

اإلطراء والتميز بأنها هي المثقف  بورودالتي يكفي أن ترمي إليها  األنالكنه السخف التاريخي، إنها عقدة 

تستسلم لك وترمي بسالحها وتنسى كل قصص "كليلة ودمنة" التي وهي المتمدن وهي المتحضر حتى 

 بالمناسبة هي أنساق الحذر والحكمة في المقامات المواجهات والمواقف السياسية!.

 

  

!هللا أكبر وشهادة الحق  

  

كمثل الشاعر حين ال يخرج من ضيقه حتى يلقي لسانه ما يتلجلج  -وأكاد أجن من شدة الحسرة  -إنني هنا 

.أو تهيج به نفسه   

ونسيان هذه الحقيقة الجدلية المتواجدة باإلمكان  -ليست الهزلية أن يفعل السيسي ما يفعل، فإنها تلك شاكلته 

ع الذين نولكن الهزلية هي أن يق -الكبرى  في كل األحيان اإلنسانية بله الثورية، نسيان ذلك هو الطامة

رب التاريخية، أن يقنعوا بإطراءات ساخرة من أوصاف الشعب تسلموا زمام الثورة البوعزيزية، معلمة الع

العظيم والمصري المتحضر والمصري المهذب والمصري المتمدن، ونسوا من سكرة هذا الفعل الماكر 
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جانب، نسوا أن هذه األوصاف ليست هي التي منحتهم السلطة أتاريخيين مصريين و -دن خبراء نفسمن ل

الشاب التاريخي بحق محمد البوعزيزي رحمه هللا تعالى! وتلك المرأة التونسية وبوأتهم قيادتها، ولكنه ذلك 

حد أبنائها، خاطبتهم قائلة: "إن أعلي حين داهموا بيتها يبحثون عن من قرية بوزيد التي خاطبت زبانية بن 

شبال لم يكفكم واحد فعندي غيره!" والوقود الطاقي الوهاج لحرائر وشرفاء مصر والبطولة الرجولية أل

ةعمر المختار ولغيرهم من ثوار العرب الذي زادوا من  .هذه الثورة قو    

إنه إن لم يكن إال هذا الذي يقول في عز المواجهة التي ليس بعدها إما النصر وإما الهالك، بقول وهو 

:القائد   

!ريد أن أذهب عند هللا بدم حرامأ ال   

ل هللا عين السفه وعين الموت في هذا المقام؛ فرسوكلمة بقدر ماهي حق في موضعها هي عند كل عاقل 

علمهم باهلل تعالى، وأرسله ربه رحمة للعالمين يقول بين يدي أتقى الناس وأصلى هللا عليه وسلم، وهو 

الصفوف، يقول كما هو محفوظ عند أهل السير وأصحاب  المعركة، معركة بدر الكبرى وهو يرص  

:السنن   

هم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبال غير مدبر إال أدخله هللا الجنة، ومن قتل والذي نفسي بيده ال يقاتل"

"قتيال فله سلبه  

إنه إن لم يكن إال هذا فهل كان من الالزب أن يأتي رجل من تونس أو من ليبيا أو تأتي تلك المرأة الشجاعة 

!الشهداء وبطوالت الشجعان؟من قرية بوزيد حتى يُستأمن على الثورة ويسلم الثوار وال تضيع دماء   

هل يُرضي رئيس الحكومة الثورية والذين رضوا أو أسكرهم المكر الخبيث لخبراء النفس من األعداء 

رضيهم أن ينكل بالثوار العرب جميعا في تونس وليبا ومصر وكأنه سحر: "شعب مصر العظيم"، أيُ 

وقد توسع مجالها إلبادة العرب من على وجه تيال واستباحة نراها قيا واليمن، وليكون هذا التنكيل توسور

ا.البسيطة جميع  

لفيإن  حوا إلى الغدر إال من بعد ما رأوا من سير األمور ما كان كل ذي عين يراه مرمى نين الجدد لم يجالس 

:البصر؛ وال زالت تلك التساؤالت التي كانت ترد على قناة الحافظ من حرائر وشرفاء مصر الشجعان  
"! الشرطة يا مرسي؟أين هي  " 

"" ! ين هي المخابرات يا مرسي؟أ " 

!ال زالت تلك االستفسارات المعبرة وكأني أسمعها اآلونة  

سخافة عقله، فيضيع دم أخي الشهيد، وينكل بالشجعان من بعذر البتة لمن كان ظهيرا لعدوي  إنه ال

:نفسه أن يكون من الثواروطني، وليعود االستعمار من جديد ليعاقب العقاب الشديد كل من سولت له   

تبا للجبناء، فالثورة ال يقودها إال مغوار مقدام؛ وتبا لمن يعيش ووطنه وأمته على هامش التاريخ ثم هو 

.يقنع بفتات دعاوى الجاهلية النتنة  

. . . فالمهزلة أو الهزلية ليس كون السيسي يفعل ما يفعل، ولكن المهزلة والهزلية  
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 الحقيقة الكبرى

 

في هالك طليعة الثورة العربية، الثورة البوعزيزية الس ببال عذر أمام هللا تعالى وأمام التاريخ للذي كان    

:ولنضع النقاط على الحروف حتى ال نلحن في قراءة الواقع   

إسقاط  يُِريدإن هذا العذاب األليم والتنكيل الشديد واألسى الذي يذوقه ويُسامه كل من رفع باألمس "الشعب 

مريكا . . . فالثورة أ بشار وال فرنسا وال روسيا وال النظام!" وفي كل بالد العرب، ليس سببه السيسي وال

ةالمضادة هي قرين جدلي علمي بال إنما . واإلمكان في سنن هللا تعالى في التاريخ وفي االستخالف قو 

رهم الذين لم يكونوا في مستوى الشرط التاريخي العظيم، شرط ال الس بب من العبودية، وتحديدا في  تحر 

ن يؤتى شعب الحامس والعشرين أطة من مصر، الذين كانوا يملكون كل شيء إال أخذ الحذر والحي

وإخوانهم في تونس ورجال ليبيا األشاوس وثوار الشام واليمن وغيرهم، من ان يؤتوا من جهتهم؛ وإنه 

!لجرم لو يعلمون عظيم   

:واإلمكان، ولكن الطامة هي الجهل بقوانين نجاح الثورات ةقو  إن الثورة المضادة حقيقة بال   

د أهم هذه الشروط، وسيق إلى ما رمى شياطين اإلنس والجان مقولة "شعب مصر العظيم" حتى تم تحيي

كام إلى نفس أركان النظام الذي قامت الثورة عليه، الدستور والقضاء واإلعالم والنظمة الدولية، تاالح

.لم يمنحها مانح من هؤالء، وإنما هي من روح البوعزيزي وروح الخامس والعشرينونُسي أن السلطة    

وأمن وسالمة طليعة الثورة ألمة أال فتبا تبا للجبن وللجهل العظيم ولالستخفاف بمصير أرواح 

!!«كملهاأب
185

 

إنجاج ليبرالي عد حديث من يكلمنا ويتحدث عن احتمال إنه ليس حجاج التجربة القومية فحسب وال هو بُ    

أعظم من ذلك حجة وإشهادا؛ إنه التاريخ محمد البوعزيزي يتكلم عربيا، كما تجسد  وغير ليبرالي؛ إنه

التاريخ رجال على جواد في مدرك هيجل، حين رأى نابوليون ممتطيا حصانه وهو يمر عبر األراضي 

ه المفكر والمثقف أن يأخذ دروسه وأجدر بمن يسمع ويبصر بل األلمانية. فإذا كان التاريخ هو أعظم معلم

فقد بين لنا في سبورته الزمنية أن الغرب ليس في صالحه وال يرغب في  مأخذ الحقيقة والمعطى العلمي،

على سطح موضوعنا لمشهد الثورة أو محطة الربيع العربي في  ؛ فالتأويل أو اإلسقاطتصحيح مفهوم الدين

يين اثنين متعاكسين: مفهوم مبدل، وتصحيح للتبديل. مصر، يختزل بحق في "مفهوم الدين" وفي منح

مما ليس  شكيمةخور القيادة عن ضعف  وعلى نسق مقابل لنسق تركيا في المحاولة االنقالبية؛ أي بفعل

ينبغي إطالقا في هاتيك اللقاءات المباشرة مع التاريخ حيث ترسم مقادير الشعوب واألمم، واألمر هنا أشد 

بحسبان عامل الوعي التاريخي المتدني، فهذا ال يعالجه وليس يحل نقصه سوى تحقق الشرط األول، أي 

..قيادة شجاعة  

 أقول على نسق مقابل:

                                                           
53..39ص –رشيد بلواد: الربيع العربي وقلعة الكومبرادور  
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راهن الغرُب في االنقالب على الثورة وفي مواجهة والصد عن قيام دولة إسالمية سنية في مصر »   

لفيكنانة هللا في أرضه، راهن على  ين وصدق عليهم ظنه. وتجلى الكائن الغربي األروبي واألمريكي الس 

المتحدة وتعطلت  في روحه وحظ الصبغة اآلدمية والحس اإلنساني في هذا الكائن؛ تعطلت كل قوانين األمم

 الديمقراطية وتعطلت حقوق اإلنسان، عزل رئيس شرعي منتخب وتقتيل ألوف من اآلدميين العزل على

 رؤووس األشهاد والعالمين. .

وتجلت هذه اإلنسانية وتجلت الوجه الحقيقي للسياسة وألرباب السياسة حين السعي لتمرير االنقالب ولفت 

طة. . وهذا يدل على حقيقة االنتماء الوجودي لهؤالء ذوي األجساد األنظار بأمر رهيب هو محرقة الغو

 اآلدمية.

لفيفأبشروا أيها  ون، إال الصادقين الذين لم يتخذوا مشايخهم أربابا من دون هللا بإطاعتهم في مواداة الس 

، فإن الذين يحادون هللا ورسوله ومظاهرتهم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. . أبشروا

المضمون واإلحالة السيميائية السياسية لتنظيم الدولة اإلسالمية قد جالها الحلف العالمي يضاهي فيما يرى 

ةالحلف ضد النازية الهتلرية في ال  واألطباق الطائرة من حيث الرعب . .  قو 

محمد مرسي، فإن  وإنكم تعلمون موقع العقيدة في االنتماء الحضاري، وإن لم بعد لها عندكم ذكر منذ تولي

التردد لمادة ولفظ 'الدولة اإلسالمية' كمادة استعدائية بلغت حدا ملفتا ومثيرا، يوجب الحكم العلمي كون 

المراد منها ليس األطباق الطائرة وال صنيعتهم داعش لمحاربة اإلسالم والمسلمين ولقمع ثوار سوريا 

أن ال تقوم قائمة لدولة إسالمية على عقيدة اإلسالم، ولتحييد الوجود العربي السني ببالد الرافدين، وإنما 

الحعقيدة السلف  ، ال المنتسبين لهم وهم في واقع األمر وفي الحق في حلف أعداء هللا ورسوله، وأعداء الص 

 األمة اإلسالمية . .

يقول:}استكبارا في األرض ومكر  إن  هللاَ تعالىفأبشروا، وإنه وهللا الذي ال إله إال هو للقرآن مجيد، و   

السيء' وال يحيق المكر السيء إال بأهله' فهل ينظرون إال سنة األولين' فلن تجد لسنة هللا تبديال' ولن تجد 

«(44لسنة هللا تحويال'{فاطر
186
 

 

 

  

                                                           
23ص –نفس المصدر  
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ةالوظيفة الشهودية مرتكز ال -1  الوجودية للعرب قو 

 

 الحق للدين وليس في صالحه تصحيحُ  الغرب ال يرضيه المفهومُ ما سبق، فاستنتاجا م   

لفي   مَ إال المفهو ضيتالغرب ال ير مفهوم الدين.  ونل. وعليه يقيمللدين، وهو مفهوم مبد   الس 

!مفهوم العلمانية  

حة في الحقلين هي خارج الصِّ  كمفهوم في المتداول الغرْبي والتاْبعوإذن فالعلمانية    
األسئلة  وم إعادة المقول والحكم كله في جميعالفلسفي والعلمي السياسي؛ ومنه استنْباط لز

المطروحة في عالقة الدين ْبالعلمانية، ْبالطْبع على المتحقق صحته لهذين المفهومين 
؛ تصّورالعظيمي الخطر ْبالنسْبة للمنظار المعجمي الوجودي، الذي هو الفكر والثقافة و

 ب  هو تواجدك وحظك من هذا الوجود، ْبل ومدى ْبعدك وقرْبك من الحقيقة الوجودية؛ فرُ 
وجودي، في  س  ْبع حياته الدنيا في لا  زاعم لنفسه الفكر والثقافة والتفلسف حتى، وقد قضى

الفاراْبي  الحقيقة الوجودية، التي عاش ْبها في هذا الطور األولي للوجود عن عْبق ه  ما عا 
يا  من لدن رب الوجود على  حع وسقراط، الحقيقة المنتظمة والحق المنزل شريعة وقانونا وا
لا  ا أو  أنْبيائه ورسله المصطفين من خلقه رسالة من الواجد الموجد إلى الموجودات، أمر 
الْبديهيات المنطقيات المعقوالت من فرض الوعي ْبوجود الذات وْبوجود الوجود وواجب 

 الوجود.

ويمكن إلى حد كْبير ودرجة ال تْباعد اليقين أن نوجز القول في ْبيان تعليل ما وقع لألمة    

سنة »المصطفاة شهودا على الناس في العالمين حتى حصل مقام قول الجْبرتي رحمه هللا: 

(، وهي أولى سني المالحم العظيمة 1798ه )1213ثالث عشرة ومئتين وألف 

ازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف األمور والحوادث الجسيمة والوقائع الن

وتوالي المحن واختالل الزمن وانعكاس المطْبوع وانقالب الموضوع وتتاْبع األهوال 

واختالف األحوال وفساد التدْبير، وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر األسْباب، 

توفى غير أن نوجزه ونجده مس 187«وما كان رْبك مهلك القرى وأهلها مصلحون.»

                                                           
مسائل في ، 1999ربيع األول -38العدد– لحوار( منبر ا1وعي مقارن واستجابات)أفكار النهضة بين األمس واليوم  
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ات والنتاج الّصناعمنقوص، يغني عما استغرق األمة من كثر الكالم حتى شغلها عن كل 

إال صناعة الكالم وإنتاج اللفظ مما يعرف ْبالثقافة اللفظية والشغل اللفظي، ولمدة قرن أو 

 شكيب أرسالن، يزيد وإلى يومنا هذا، نوجزه في كلمة ذات أسطر قليلة للمجاهد الكْبير

وإن سألت في  -امن خْبر حال األمة اإلسالمية والعرب ما لم يحط ْبه غيره خْبر   الذي ْبلغ

وأسطر قليلة مْبينة ْبكل وضوح يفهمها كل الناس ما  وجيزة كلمة -!ْبه خْبيرا   ألع أمر فاسع 

عن حقيقتين وأمرين اثنين ْبقدر ما هما في رافعة الستار داموا عقالء أحياء، مْبينة 

والشأن: أوالهما أنه:الوضوح هما أيضا في الخطر   

قد أتى على العرب حين من الدهر سادهم الغرْباء في أرضهم، وأذلهم األجانب في »   

عقر دارهم، كالفرس في اليمن وعمان والحيرة، وكالحْبشة في اليمن، وكالروم في 

 أطراف الحجاز ومشارف الشام.

ا إال    ُهمع لم يستقلوا استقالال حقيقّي ا واسع  ْباإلسالم، ولم تعرفهم األمم الْبعيدة،  والحقيقة أن 

وتخنع لاُهمع الممالُك الِعظاُم، والقياصرة واألكاسرة، ويتحدث ْبصولتهم الناُس، ولم يقعدوا 

.من التاريخ المقعدا الذي أحلهم في الصف األول إال ْبمحمد صلى هللا عليه وسلم  

المْبالغ كلها من المجد  الذي ْبه نهضوا وفتحوا، وسادوا وشادوا، وْبلغوا هذه الّسْببف   

، يجب علينا أن نْبحث عنه وننشده، ونحفي المسألة، ونمعن في النشدان. ِقيِّ  والر 

اق  في العرب، وهم قد تأخروا ْبرغم وجوده، وتأخر معهم تالميذهم الذين هم     أُهوا ْبا

 سائر المسلمين؟

ه، ومن اإلسالم إال من ْبينهم، ولم يْبق من اإليمان إال اسم الّسْببأم قد ارتفع هذا    

رسمه، ومن القرآن إال الترنم ْبه، دون العمل ْبأوامره ونواهيه، إلى غير ذلك مما كان في 

ُجهي ة الشريعة؟. «صدر الملة وُعنع  

                                                                                                                                                            
43-42ص –استذكار الحملة الفرنسية من الجبرتي إلى الطهطاوي  التاريخي يثيرهاالوعي         
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الذي سا  به  الّسببفقُ  المسلمين » والثانية وهي الجواب عن هذا السؤال ْبالذات،   

:سلفهم  

الذي ْبه استقام هذا األمُر قد أصْبح مفقودا ْبال  الّسْببإذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن    

وعد المؤمنين ان هللاُ نزاع، وإن كان ْبقي منه شيٌء فكْباقي الوشم في ظاهر اليد، فلو ك

ة المؤمنين؟ من قوله  مجّردْبالعزة ْب االسم دون الفعل لكان يحق لنا أن نقول: أِينا ِعز 

ة ولرسوله وللمؤمنين{]الم [8نافقونتعالى: }وهلِل العِعز   

{]الرومان هللاُ ولو ك    ِمنِينا ُر العُمؤع ا ناصع نا لايع ّق ا عا انا حا كا [. ْبمعنى أنه ينصرهم 47قد قال: }وا

ل  للتعجب من هذا  حا ة ما م  ْبدون أدنى مزية فيهم سوى أنهم يعلنون كونهم مسلمين، لكان ثا

 الُخذالن ْبعد ذلك الوعد الصريح ْبالنصر.

هُ، والقرآُن لم     دا عع لِف  وا ولكن النصوصا التي في القرآن هي غير هذا، فاهللُ غيُر ُمخع

ا  يغّير هللاا الإن  وا، وهللاُ تعالى أنذر ْبهذا فقال: }تغّيرهو الذين  الُمسلمون، وإنما تغّيري ما

م  حت ى  {]الرعدغّيريُ ِْبقاوع فُِسِهمع ا ِْبأنع [.11وا ما  

هللاُ ما ْبهم، وأن ال  يغّيرقد غيروا ما ْبأنفسهم، كان من العجب أن ال  الُمسلمونفلما كان    

ا للعدل اإللهي،  د  ُمناِفي  ة، من ذلك العز وتلك الرفعة، ْبل كان ذلك ُيعا عا يْبدلهم الذل  والض 

ُض. حع ُل العما دع ل  ُهوا الععا جا ز  وا  وهللاُ عا

يها الخيرات التي كان ُيفيضها كيف ترى في أمة ينصرها هللا ْبدون عمل، ويفيض عل   

على آْبائها، وهي قد قعدت عن جميع العزائم، التي قد كان يقوم ْبها آْباؤها؟ وذلك يكون 

الِف ا للحكمة اإللهية، وهللاُ هو العزيُز الحكيُم. ا ُمخا  أيض 

لة دون حرث وال زرع، وفي فوز دون سعي     ما قولك في عزة دون استحقاق، وفي غا

أييد دون أدنى سْبب يوجب التأييد؟!!.وال كسب، وفي ت  
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الُِف     ا ُيخا ِل، ْبل مم  ما ْبين العا ينهم وا ِل، وياُحوُل ْبا ما أن   هذا مما ُيغري الن اسا ْبالكسا را ال جا

نا عليها، وهو اِميسا التي أقاما هللاُ الكوع وا ق  وال الن  اِطلما يستوي ْبه العحا اِفُع، ْبا ار  والن  ، والض 

الُِب، وحاشا هلِل أن يفعل ذلك.والُموِجُب  188«والس   

في خلدك أو تحسْبن أن ما قلناه ْبصدد كفل هذا الكالم المْبين المنير وكفائه  ن  وال يستقرّ    

 ولو كان لمثل هاته السوق حظ زائد -المكل الكفاية لسوق عظيمة من حيث الكثرة في الك

لكانوا أعظم األمم مغنما وأرْباها  وقيمة موجْبة لكان العرب ْبشغل مثقفيه أم ما أشغلوا ْبه،

-صناعة وسيادة وأمنا!أقواها و ،رفاهاثراء و  

، وتنميقه ما اعتاد عليه المؤلفون من تدْبيج األسلوب وتحسين اللفظ مجّرده ال تحسْبن     

قته ومعناه وموضعه الذي وضعه له هللا إنما نحن ههنا نريد من كل كلمة ْبل كل حرف حقي

اللسان العرْبي واألعجمي جميعا، وْبأن تؤخذ كل جملة منه مأخذ  ،تعالى في لسان الْبشر

ولو كانت  ُمصادرةالمقول المنطقي، الذي سوف نرد ْبه أو من غير أي نحو من أنحاء ال

زمنية حتى، الذي سوف نْبين من خالله ونحدد القيمة المنطقية من حيث الصحة والخطأ 

للمرجع الفكري )الدعامات التفكيرية التي هي ْبمثاْبة أو ْبالغة حقيقة العقيدة( المحتضنة 

فين عليه صفة الفكر والتفكير في األزمة ضع للمشهد المتصف أو الموصوف عند واصفين مُ 

ب والمنازع ، من كثير  من مختلف المشاركليهمالألمة العرْبية واإلسالمية التاريخية 

.والتكوينية المدرسيةوالدعامات   

 ليس يحيى اعي، هو الحياة ْبحق، ومنالتاريخي هو التواجد، أي الوجود الو يا عع الوا  إن     

أن وهل يمكن  لكن ما هي حقيقة الوعي التاريخي؟ .أضلّ و ْبوعي تاريخي فهو كاألنعام

 يتأسس وينْبني الوعي التاريخي على ما هو غير عقالني ْبمعنى غير منطقي؟

قد  ة،قّرر، كمادة تعليمية ملعل القارئ المستْبصر الفقيه ْبفلسفة ديكارت ومنطقه وحدسه   

 ْبصر ْبأن سؤال عقلية ومنطقية التأسيس للوعي التاريخي مستنْبط ْبها استجالء حقيقته.

                                                           
188 دار القلم  –ولماذا تقدم غيرهم؟ بقلم األمير شكيب أرسالن بعناية حسن السماحي سويدان  ؟الُمسلمونلماذا تأخر  

  

25..23ص -م  2012 –ه 1433الطبعة الثالثة  –بيروت  الدار الشاميةدمشق      
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أو الحقل المولد من  ،في حقلهما ُمصادرةإن كنه العقالنية والفقه المنطقي ليس لداللة ال   

كون عدم اليقين وعدم الجزم  ،المرادفة لها ،سوى داللة الالمنطقية والالثْبوتية ،لوحتيهما

في الحقل الرياضي على وجه التحديد  ُمصادرةْبه قيمته الحقائقية الالعقالنية. ولئن كان لل

ا هو معنى الحدس المنطقي، المثْبت من خالل الْبنية محدد   لها معنى   اجد عملي، فإن  تو

الهيكلية الكلية، المصدقة ْبعدم التناقض، ذلكم رْباط االنتظام وعدم اختالف الحق، ومنه 

 كان اللفظ المعْبر عنها غالْبا ْبالمسلمة.

ي الموضوع التاريخي أما إذا نحن كنا متواجدين في حقل الْبناء والفكر والتفكير ف   

محورية ارتكازية: األمة، الحضارة،  مفاهيماالجتماعي والسياسي والحضاري، ْبحضرة 

التاريخ، الدين، النهضة، الحداثة، التقدم وغيرها ويكون مرجعنا على قْبيل وصْبغة هذا 

 الكالم:

غموإذا كانت عقيدة التوحيد هي نواة هذا المركب الحضاري، وْب»    زء من أن الج الر 

األكْبر من المسلمين يعيش اإلسالم عقيدة ْباهتة فقدت عْبر عصور التخلف واالنحطاط 

ا من اتقادها وشعلتها، فإن هذه العقيدة ال تزال تشكل عامال سلْبيا تجاه أي إطار  كثير 

 –نظريا على األقل  –حضاري أو نظام اجتماعي ال ينْبثق فكريا من اإلسالم، ألنها تؤمن 

ام ال يستمد قواعده من اإلسالم فهو غير مشروع تماما. هذا اإليمان ْبأن كل إطار أو نظ

وإن لم يترجم إلى صيغ عملية محددة، فهو يشكل موقفا ورفضا ضمنيا لكل محاوالت 

189«التحريك الحضاري التي تمارسها األنظمة السلطوية والمذاهب االجتماعية.  

فهذه محض الخراقة والالعقالنية.     

 

  

                                                           
الطبعة -1987-1978قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة  الخطاب العربي المعاصرفادي إسماعيل:  
189

 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -3سلسلة الرسائل الجامعيةالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي م( 1993 -ه1413الثانية)    

15 -14صص –بيروت  -والتوزيع   
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ضالعلم في المفهوم  -2 االستعماري حو   

 

لا من يعقل من الناس في جلوة من أمر هذه الحرفة، حرفة     عع هذا ليس فقط تْبيانا  وجا

ا في زمن تدهُور العقل العرْبي اإلسالمي  ا خصْب  السفسطة الدينية، التي وجدت لها مرتع 

اح إلى وا والرّ  وّ وتغّير فيه مفهوم العلم والعالم وشاعت ثقافة اللفظ، ليس عليك إال دأب الغدُ 

األلقاب تلو األلقاب مفخرة ألهلك  أنت تحملوحفظ المتون وقواميس العلوم وها  الجامعة

وألهل كفرك! ولو لم ُيزر الدهر ْبحقيقة العلم عند العرب لما كان لهذا النموذج من موطئ 

قدم في حقل الخطاب، كسلفه محمد خلف هللا والحقه نصر أْبي زيد. فمنذ أن حصل ْبفعل 

راْبطة منها ما هو خارجي كغاية طْبيعية لعدو األمة، ومنها عوامل مختلفة ومتداخلة ومت

ما هو داخلي سياسي نظماتي، وضع العقل والمنطق موضعا سلْبيا وْبالتالي تحييدهما من 

ات نسق العقل العرْبي اإلسالمي، والوضع ْبسنن التاريخ في تقهقر تدريجي زاد في ُمكّون

نه ولم ينتْبه القوم إال ْبالحملة المعلومة خطورته عدم استشعاره لقّوة األمة األولى، فلم يت

فِسكمع قل هو  –والنازلة المشؤومة  ِد أنع فلم ينته األمر فقط إلى تعطل التاريخ النسْبي  -ِمنع ِعنع

لألمة الجاهل عقلها الجمعي ْبحقيقة نفسه وْبحال وضعه، تعطله وتخلفه عن التاريخ الْبنائي 

" في الوحي الكريم تحققا الّصالحالَمل والّصناعي، الذي هو من صلب مفهوم "

لالستخالف، وذلك ْبسلْبه وتعطيله للعقل كمناط لالستخالف ولذلك كان شرطا في التكليف، 

والمنطق كعلم ألنساق العقل... لم يقتصر ولم ينته األمر إلى هذا الوضع، ْبل أصْبح العلم 

اواهم، ال يتجاوز عنده جزئياتيا واستقرائيا، مرتْبطا ْبالرجال وْبمصنفاتهم وأقوالهم وفت

التقويم فيه سلم الجدل والمناظرة. فأصْبح هذا العقل الجمعي المْبتور مما جعله هللا ْبه 

عقال، أصْبح ليست أمته وهو وليها فحسب فريسة ومأدْبة تداعت عليها األكلة، ْبل تجاسر 

 كل متخلف عقل إال من شواهد وألقاب تنال ْبنصاب الكدِّ والنصب ال ْبالعقل يقينا، كالذي

يْبذله من المخلوقات غيره، تجاسر عليه في استفزازه والنيل من دينه، لما يعلم من وهنه 

وخداجه وتخلفه واختالفه عن الحقيقة التي خلقه هللا تعالى عليها، وأنه ْبذلك أعجز من أن 

يرد على هؤالء الّرهط من أعداء هللا ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم. ْبل وأضحى هذا 
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لسهل لمن أراد الشهرة وسعى إليها ممن سفه نفسه. ولقد كان تصّور األستاذ هو الطريق ا

علي طنطاوي لقضية محمد أحمد خلف هللا )الفن القصصي في القرآن( صائْبا  ال مرية 

وسديدا  ْبْبيان دقيق وْبليغ؛ "فتحت عنوان )إلى خلف العامري( إشارة إلى قول الشاعر في 

 الرْبيع العامري:

حق لقاؤه    وأن الرْبيع العامري )فهيم( ن  هللاا أشهدت ْب  

ا من  الْبيت مشهور، والكلمة الْبديل منها )فهيم( معروفة، فاألستاذ ساخر متهكم، يورد نّص 

 قول األستاذ خلف، ويقول إنه قرأه خمس مرات متتاليات، فلم يفهم المراد منه.

والكفر ْبالعرْبية!! )ولقد كنا في الكفر ْبالدين وحده، فصرنا اآلن في الكفر ْبالدين،     

أفْبمثل هذا األسلوب تريد أن تكتب عن القرآن؟ أم هذه الْبالغة الجديدة التي هْبط ْبها    

على قلب أستاذك نْبي الْبيان في آخر الزمان؟!( «األمين»الّروح   

وْبعد أن عرض رأي )الْباحث( في القصص واألساطير واألصوليين متهكما  ساخرا ،    

190، ولن أكون عونا لك عليها ْبعد اليوم!!(."«الشهرة»قال: )ال وهللا، ما غرضك إال   

فالمجادلة في الحق ْباالحتكام إلى العلم الْبشري التجزيئي وإلى االستقراء وإلى معايير     

مسمى العلوم اإلنسانية، كل ذلك هو منطقيا ضالل منهاجي جلي  مْبين، وإن كان العقل 

العرْبي اإلسالمي ال يستطيع غيره وما فوقه ألنه يفتقده ويعطل منذ أمة من الدهر نسقه. 

ا يجدون فيها ْبغيتهم ِفي قلوْبِ كفار والذين ولهذا ترى ال هم يجرونه إلى هذه المجادلة جّر 

وقوتهم وضعف هذا العقل لْبث الفتن كقطع الليل ْبدثار الْبحث العلمي وحرية الفكر. ْبيد أن 

أخطر المعايير في المنهاجية هو ِمعيار المالءمة ْبين الموضوع والمرجع، ومنه فال أعظم 

                                                           

 اإلسالم: هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآنيإنهم يكرهون  
نصر أبو -1947محمد خلف  
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أن العظيم وفي رسالة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم ضالل من الخوض في القر

ْبالجزئي واالستقرائي وْبهاتيك المعايير، ألن مرجع الكتاب والنْبوة هو المطلق والكلي، 

الذي هو األس األعلى للعقل والمنطق وهو حّيز الفلسفة األولى فلسفة الحق؛ وهذا هو 

لمفسدين في األرض الُمضلين العْباد عن هط االء الر  ح الوحيد ليس غيره لردِّ كيِد هؤالسال

ما يكون من الظلمة في الوجود. طريق الحق، الداعين من اتْبعهم إلى غياْبات جبّ   

تفسير مصدر هذه القّوة لهؤالء القوم الخصمين أمام هذا العقل  ذلك، وإذا كان واضحا     

لذي يجدون فيه الجزئي غير العقلي وغير المنطقي، وفي حقله ال خارجه، الحقل األمثل ا

ْبغيتهم الجدلية الخصمة، إذ طريقتهم في ذلك هي تحريف المعاني وتغيير الكلم عن 

مواضعه. ولعل كلمة الشيخ محمود شلتوت رحمه هللا استجاْبة إلحالة وزير المعارف 

رحمه هللا الرسالة موضوع القضية المتقدم ذكرها، للنظر وإْبداء الرأي فيها، تكشف هذه 

قة، وتْبرز أيضا خطر هذا الوضع وشر ما يؤول إليه. فقد ْبي ن على وجه الحقيقة والطري

" إلى الفن القصصي في القرآنمخصوص األهمية أن استشهاد ومرجع صاحب رسالة "

اِطلما زعم من مذهب وقول الشيخ اإلمام رحمه هللا  اِطلمْبني على  ْبا ومنكر من  ْبا

أن أقل دراسة »لتمثيل والتشْبيه، و" وفي قواعد االمتشابهاإلغراض، وتحديدا في لفظ "

لفكرة الشيخ عْبده وغيره من العلماء في هذا المقام، ولما ذكر من آراء ومصطلحات في 

المحكم والمتشاْبه، يتْبين ْبوضوح أن الكاتب لم يفهم النصوص التي رجع إليها، ونقل منها 

له السْبيل إلى هذا رأي الشيخ عْبده، وآراء غيره من العلماء، زاعما أنها تؤيده، أو تمهد 

اْبن سينا رحمه هللا فزعم  وهذا هو نفسه الذي حصل فيمن رجع إلى نصِّ  191«الذي رآه.

ال يعلم الجزئيات، وهذا على غير  -تعالى عما يتقولون وعما يصفون! –ن  هللاا أأنه يقول ْب

هللاُ  توافق وفكر اْبن سينا رحمه هللا وْبنائه التفكري )الفلسفي(. ويكفي هذا وكذا يفسر أنع ذمّ 

هم وتقُوُل له إن اْبن سينا ذكر  تعالى أهلا التقليد في القول إال اتْباع الحق. فقد تخاطب أحدا

ا ْبهيئة من يتكلم ْبلسان الحق وْبسلطان: في هذا المسألة  اِرع  كذا وكذا، فيرد عليك ُمسا

أتدري ماذا قال اْبن تيمية رحمه هللا فيه؟! ذلك، وقد ْبينا أن اْبن تيمية ضل ضالال ْبينا في 

تقويله أو اتْباعه تقويل من سْبقه الحسين ْبن علي ْبن سينا ما لم يقل يقينا، ْبل ليس يلزم 
                                                           

45ص –ن م  
191

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

210 
 

نا وفكره، ولكن يكفي الرجوع إلى الجملة والسياق، فتجد عين النظر في كل مقول اْبن سي

 أراد عكسفي القراءة وفهم النص المكتوب ْبلسان عرْبي مْبين، وأن اْبن سينا  الّضالل

ه ْبالعلماء وذم   ،ذلك المقلدين إال اتْباع الحق.  ْبل أراد التنزيه المطلق هلل تعالى، الذي نو 

فإن تسمية ».. في إيثار الحق على الخلق يقول:  هذا، ولئن كان اْبن الوزير رحمه هللا

المالحدة نفيها تنزيها هلل تعالى من مكائدهم لإلسالم والمسلمين وكم فعلت الزنادقة في 

اإلسالم من نحو ذلك يسترون قْبائح عقائدهم ْبتحسين العْبارات قاتلهم هللا وْبذلك تم الكالم 

192«ْبنا ونعم الوكيل.في الذات واألسماء الحسنى. وهللا الهادي وهو حس  

وإنا لنعلم ما نتلفظ ْبه وندرك  -فال مندوحة لنا عن التنويه ْبتسطيرنا ْبقّوة وْبخط غليظ      

على مجانْبة اْبن الوزير رحمه هللا تعالى للسداد في  -ونتحمل معنا إلى يوم الفصل ما نقول

هذا المضمار وضالله الحكما القويم؛ فهو على غرار الغزالي رحمه هللا وغيره من أهل 

ير، لم ُيكتب له من لدن العليم الحكيم الذي توجه إليه جل وعال المأل الكريم ْبما العلم كث

لِيُم  تنا إنكا أنتا الععا لمع ا عا انكا ال ِعلما لنا إال ما حا نتلوه قرآنا كريما مجيدا إلى يوم الدين: }ُسْبع

ِكيُم'{)الْبقرة ا ْبيناه (، لم يكتب لنظره أن يرقى ْبه إلى قانون التفصيل، المؤصل كم31العحا

على الذي أوفى وأحسن ْبمفهوم ْبياني أصولي في التنزيل، وما األحكام إال تْبع لمنظار 

 وعلم أصحاْبها.

لكن لئن كفى الشيخ شلتوت رحمه هللا في كشف هذه الخديعة والخداع في الخطاب، ويا    

له من خداع في لْبوس الْبحث العلمي، فإنما هي واحدة، وإن لهم في الجزئي من ذلك من 

اإلمكان ما ال حصر له ومما يشتهون. فإنك إن ذهْبت تْبين أن مجموع زوايا مثلث مستوي 

ا واحدا هي مائة وثمانون درجة، إن ذهْبت تْبين ذلك صادقا في نيتك  غير منحن واحد 

موقنا في دعواك يقينا تصدقه السماوات واألرض ومن فيهن إال من تخاطب من خصمك 

ْبها فتنتك، فإنك مع صدقك في دعواك مصدقا في  ُيِريدالخصم الذي همه مجادلتك 

السماوات واألرض لست أهال للدفاع عن قضيتك، تفتقد ما سماه هللا تعالى ْبالحكمة التي 

وسيلتها من ْبعد علم الحق سلوك الميزان ْبالعقل والمنطق؛ وذلك هو الحكيم والفقيه 
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ذي على منواله ومثله والرْباني ْبْبيان التنزيل. أما إن أنت جعلت نظرك جنس المثلث ال

كانت وأحدثت وستحدث في الوجود كل المثلثات التي كتب لها أن تكون فيما يْبرأ في 

المثلثات المستويات، وْبنيت على الحق في تعريف الزاويتين المتكاملتين وتساوي المتْبادل 

منهما إنشاء ْبقاطع لمتوازيين، وأيضا الخارجة والداخلة من جهة واحدة، دحرت المكذب 

ا وقطعت عنه حْبل مجادلتل . فالقّوة ليست في شدة الحماسة ك في الحق وأْبلسدعواك دحور 

وما أنت ْبه موقن في نفسك، ولكن كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ليس 

الشديد ْبالصرعة. فالسْبع ليس يضاهيه اإلنسان في شدة قوته، ولكن ْبالعقل الصانع 

تسلية لألطفال وملهاة في أقفاص حدائق الحيوانات. فنسق ألسْباب القّوة ْبالحكمة جعله 

المثلث مثال ليست فحسب لرد هذا الضرب من الفتنة ولكن كذلك ال ريب وال مرية السْبيل 

لرّد العدوان الّسافر على الدين واألرض والعْباد، ولو شاء هللا النتصر منهم ولكن ليْبلو 

 ْبعضا ْبْبعض.    

اجع هو ْبالضْبط على منحى نظر الشيخ محمد شلتوت محيال إن منحى النهج األقوم والن  

ر معين الفكرةإلى ما عْبر عنه ب" " أي المجموع الفكري، كْبناء فكري له اتجاه وتصو 

وممي ز. ْبيد أن هذا وإن مثل كال لمقالة واحدة  أو لحّيز من الفكر واحد، ، فإنه ليس كال 

كل تساؤالته، وإن عال على التجزيئية  ْبالنسْبة لكل التفكير اإلنساني وليس ْبمهيمن على

ا فليس هو العلي األعلى والكل المطلق؛ إنما ذلك هو الحق وهو المطلق وهومجال  ُصُعد 

التفكر في األصل، في السماوات واألرض وفي السقف، وذلكم هو المعْبر عنه في قاموس 

لُه' ْبالع ال مخصوص ْبالفلسفة. يقول الحق سْبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: }أمع يا  قولونا تقو 

' أمع  الِقونا ء  أمع ُهمع العخا ِر شايع يع ' أمع ُخلِقوا ِمنع غا اِدِقينا ِديث  ِمثلِِه إنع كانوا صا أتوا ْبحا ' فليا ِمنونا ُيؤع

' أمع  ِطُرونا يع ْبِّكا أمع ُهمع العُمصا ائُِن را زا ُهمع خا ' أمع ِعندا ' ْبالع ال ُيوِقنونا ضا األرع اِت وا اوا ما لقوا الس   خا

ألُهمع  ' أمع تسع نونا لُهمع العْبا ناُت وا ' أمع لُه العْبا تِمُعُهمع ْبُسلطان  ُمْبين  أِت ُمسع تِمُعونا ِفيِه' فليا سع لُهمع ُسلٌم يا

' أمع  ُب فُهمع ياكتُْبونا ُهمع العغيع ' أمع ِعندا م  ُمثقلونا غرا ا فُهمع ِمنع ما ر  ا' فالِذينا كفُروا ُهُم ُيِريدأجع د  ونا كيع

' ِكيُدونا ُر هللاِ'  العما انا أمع لُهمع إلٌه غيع حا اُسْبع م  َِ عا '{)الطور هللاا ِركونا د  الحكيُم 41..30ُيشع ( فالر 

والجواُب الحق  المنطقي الموزوُن هو في النظر في الكلي المهيمن على الخلق واألمر، 

ألن سؤاال يهم القرآن العظيم ليس إطار طرحه وال ينْبغي له إال الحق المهيمن الكلي. 
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وهذا ما تجليه سورة النجم على جوار تناسقي حكيم، تناسق موضوعاتي، ْبدءا ْبمستهل 

ى إنع ُهوا  ِن العهاوا نِطُق عا ا يا ما ى وا وا ا غا ما اِحُْبكمع وا ل  صا ا ضا ى ما وا ِم إذا ها النجع السورة الكريم: }وا

ى'{)النجم ٌي ُيوحا حع الِئكة( مع توجيه النظر إلى األعلى ومن ال4..1إال وا كمع ِمنع حتى ما :}وا

اُء  شا نع يا نا هللاُ لِما أذا ِد أنع يا عع ئا  إال ِمنع ْبا يع تُهمع شا فاعا اِت ال تغِني شا اوا ما لك  ِفي الس  ما

ى'{)الطور ضا يارع ( وإلى الهيمنة القانونية ممثلة في قانون االنحفاظ الوجودي المطلق، 26وا

ادي في الرياضيات وال في ال عا فيزياء والكيمياء إال ظال له، الذي ليس قانون االنحفاظ األْبع

األولاى'{)الطور ةُ وا ا ِفي 28آية لمن يسمع ويعقل: }فلِل ِه اآلِخرا ما اِت وا اوا ما ا ِفي الس  هللِ ما ( }وا

ناى'{)الطور ُنوا ْبالعُحسع سا ِزيا الِذينا أحع ياجع ِملُوا وا ا عا اُؤوا ْبما ِزيا الذينا أسا ِض لِياجع ( وفي 30األرع

ومنظارهم غير العقلي وغير المنطقي وغير العلمي وغير الحق  خالل ذلك ُيزري ْبنظرهم

لاُغُهمع ِمنا العِعلعِم'{)الطور ْبع (.29القاصر المنحجز: }ذلِكا ما  

نا على الدكتور محمد عاْبد الجاْبري    ، وقد جاء حصيلة نموذجا 193ومن أجل هذا كان رد 

ا لكل هذه الشاكلة، شاكلة استشكال الشعر الجاهلي من الشيخ مرجليوت إلى ج  مِ دع ا مُ تجميعّي  

يوم الناس يومه، وليس هدفهم الشعرا وال القصص ولكن النْبوة والرسالة، نْبوة ورسالة 

 محمد صلى هللا عليه وآله وسلم. 

ومن أجله كذلك أصبح من الحق ال ريب للخروج من هذا الوضع لألمة اإلسالمية الذي    

 يرضاه هللا تعالى ورسول ه صلى هللا عليه وآله وسلم مما جاء في كلمة الدكتور طه جابر ال

 العلواني رحمه هللا:

تحرير الَقل المسلم»     

إن العقل المسلم قد فرض عليه االنغالق داخل طروحات تْبلورت في أوضاع وأزمنة    

اشي، مما أورثه العجز عن وأمكنة مختلفة، أصْبحت تتحكم في رؤيته لمواجهة الواقع المع

تجديد وتحديد أدواته من خالل هذا الواقع. ونتيجة لذلك االنغالق أصْبح اإلنسان المسلم 

اياعاجزا عن معالجة  الواقع إال من خالل فتاوى وأفكار من سْبقوه، وذلك ْبالقياس  قضا

                                                           
انظر كتابنا: الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة 
193
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حيان، عليها أو التلفيق ْبينها، مما جعل الكثير من طروحاته تصطدم ْبالواقع في ْبعض األ

194«ولعل هذا العجز هو المسؤول األول عن ْبعد هذا الواقع عن اإلسالم.  

 

  

                                                           
17ص -د. طه جابر العلواني: خواطر في األزمة الفكرية والمأزق الحضاري لألمة اإلسالمية 
194
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العلماني الغربي والوعي الوجودي حْوضال -3  

 استبدال وحي األرض بوحي السماء

 

يقول ْبرهان غليون: إن لهذا المفهوم معان مختلفة  –ويْبقى علينا تحديد مفهوم التقدم »     

فهناك المعنى الفلسفي المرتْبط ْبفكرة الحضارة التي كان لها السْبق في توليد هذا المفهوم، 

هذه الحضارة التي اعتْبرت نفسها ْبموجب الترتيب الجديد للمجتمعات اإلنسانية أرقى 

تم استخدام هذا المفهوم من قْبل  الحضارات. المعنى الثاني هو المعنى اإليديولوجي حيث

حركات سياسية نشأت في أوروْبا استندت في ْبرامجها النظرية والسياسية إلى 

إيديولوجيات مشتقة من فكرة التقدم أو مغطاة ْبها أي إلى إيديولوجيا تؤكد صالحية العقل 

يا وقيمته ْبالمقارنة مع الفكر الالهوتي وخاضت الصراع من أجل سلطة زمنية مستقلة كل

عن الكنيسة. وهذا يعني أن فكرة التقدم ارتْبطت ْبفكرة العلمانية وْبفكرة الحراك 

االجتماعي أي التنقل داخل المجتمع من طْبقة إلى طْبقة ومن مهنة إلى مهنة، كما ارتْبطت 

ْبفكرة العدالة االجتماعية. وقد نتج عن االستخدام اإليديولوجي ظهور حركات سياسية 

ر في اتجاه التاريخ وْبأنها هي التي تتطاْبق ْبرامجها ومصالحها شعرت ْبأنها هي التي تسي

مع تقدم التاريخ. المعنى الثالث هو المعنى االقتصادي وهو حديث نسْبيا والمقصود ْبالتقدم 

195«هنا نقيض التخلف االجتماعي.  

إن فكرة اإلله الذي هو مصدر كل القوى والكمال والقيم لم تعد تلعب أي دور هنا إن لم    

دور إعاقة التقدم كما يقول ْبرهان غليون: فالتقدم الذي هو خطاب عمومي وجامع  يكن

يصْبح مصدر كل القيم واألساس الموضوعي لجميع القوانين كقوانين الطْبيعة وقوانين 

                                                           
،1986، تموز23 -22، العدد2الوحدة، السنة «مداخلة في ندوة مجلة الوحدة حول التقدم والتخلف»برهان غليون،  
195
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المجتمع. وهكذا تْبدو الحضارة الغرْبية وكأنها نهاية التاريخ السعيدة، ويْبدو التقدم وكأنه 

197«196«معاء.دين اإلنسانية الحديثة ج  

 رة تأطيرا  ْبقوله:مؤط  مفصحة و إن هذه العقيدة ال تزال تشكل عامال سلْبيا.."إن قوله : "   

إن فكرة اإلله الذي هو مصدر كل القوى والكمال والقيم لم تعد تلعب أي دور هنا إن لم "
إنما هي ْبيان تواصلي وألسني مرتْبط والنظمة المعجمية لحقل  يكن دور إعاقة التقدم"

الخطاب؛ وهذه النظمة ليست مطلقة المعجم لخصوصيتها الفلسفية الوجودية، مما هو 
"ال ين" "؛ ومفهوم "التق ممن ذات نص ْبرهان غليون في داللة عنصر ومفهوم  قّررم

ة الخاصّ الوعي ْبهذه  ب والْبيان دون، تجعل تمرير الخطانسْبي ةة الالخاصّ فيها كذلك له هذه 
هي منطقيا غير عقالنية، ْبل موصوفة لها صفة  ُمصادرةوهذا االعتْبار، ليس فحسب 
السوءى القصوى، ألنها تهم أخطر حقيقة في وجود  ُمصادرةالسفسطة واالستجهال وال

اإلنسان ووعيه وتواجده؛ واألخذ ْبها والْبناء عليها كما هو الحال هنا، هو عين حقيقة 
والموحي هو  ،وكْبراؤها هم فقهاؤها ،العقيدة عند اآلخذين ْبها، المرجع فيها هو فقهها

 العقل التعليمي الذي أرساه وأنْبته المخطط الدنلوْبي.

اإليجاز، يكفي أن يستْبين لمن له و القصد إلى واإلسهاب وجنوحا   ورغْبة عن اإلطناب   
ومن طاْبقه وقْبيله ه ْبرهان غليون تصّورالعقلي كون ما يتمثله وي تحّررأدنى درجة من ال
عند من هم  تصّورالمن  الّصحيحليس ينطْبق ْبالحق و -وتعالى! سْبحانه –عن فكرة اإلله 

فْباهلل سْبحانه هي قائمة الدائرة  أعلى في االستيعاب العلمي والفلسفي األولى حكمهم،
قوله  من في الحقل االستخالفي االستعماري والقانون علم الحق؛ ومنه فْبوالمثلث والمسْبع
 أكمع أنشا  وا ه' هُ رُ غيع  إله   نع مِ  ا لكمع ما  وا هللاا دُ ْبُ اعع  مِ ا قوع يا  ' قالا حا  الِ صا  مع اهُ أخا  ودا إلى ثمُ عز وجل: }وا 

 (60'{)هودجيبٌ مُ  يبٌ ي قرِ ْبِّ را  ' إن  هِ وا إليع توْبُ  ثم   وهُ رُ فتغا فاسع يها فِ  كمع را ما تعع اسع وا  ِض األرع  نا مِ 

ا ما وا  اتِ اوا ما ي الس  ا فِ ما  لكمع  را خ  سا يكون التحكم في هذا الحقل أي التسخير من قوله تعالى: }وا 
؛ فمعرفة هذه (12'{)الجاثيةونا تفكرُ يا  م  قوع لِ  ات  آليا  كا ي ذلِ فِ  إن  ' نهُ مِ  يعا  مِ جا  ِض ي األرع فِ 

الذي له األسماء الحسنى،  القوانين لمن يفقه حقيقتها هي من معرفة اإلله تْبارك وتعالى
ويزعمونها  – والمنعا  ية التفكير والعقل ال الحظرا في حرّ  وِّ مُ ومن ْبلغ ْبه وعيه إلى هذا الس  

 هِ ادِ ْبا عِ  نع ى هللاا مِ شا خع ا يا ما ما أنزل ْبالحق وْبالحق نزل: }إن   فليتلُ  -!علمية وعلمانية

                                                           
37، ص1986، كانون الثاني37، العددالفكر العربي المعاصرانظر: برهان غليون، تحرير التاريخ،  
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السياق القرآني الكريم متطرق لقوانين الطْبيعة ( ثم ال يغرْبن عنك أن 28اُء'{)فاطرلما عُ الع 

 والدواب والجْبال.

أو لنقل نمط وعيه التاريخي أمكن  لْبرهان غليون ولئن كانت درجة الوعي الوجودي   
تمييزه ْبين الفلسفة العلمية العلمانية التي ترجع إلى »ه وتصّورمنطقيا تمثيلها وتقويمها ْب

حيث المعرفة اإلنسانية والتي عكست قفزة نوعية في الوعي ْبالنسْبة للعالم والكون،  تطّور
كحركة سياسية مناهضة  مسألة العلمانية ْبيننشأت هذه الفلسفة متعارضة مع الالهوت، و

للدين والكنيسة وهي قضية اجتماعية خاصة ْبتوازن القوى وْبتأكيد ظهور الشعب على 
ميزان القوى االجتماعي دافعا  تغّيرالمسرح السياسي. وقد يكون الدين كعامل من عوامل 

198.«أو معاكسا للديمقراطية  

 ،وهو وعيه ،األنطلوجي أو الوجودي هو ذاته التأويل ه هذا هو فيتصّورئن كان لو   
 ،وهو ْبرهان غليون الناطق المتكلم، فقسيمته أو قسميته ليس موضوعها جوهر العلمانية

التاريخي واالجتماعي  ات المشهدُمكّونوإنما الْبنية أو العالقات الطوْبولوجية لعناصر و
جوهر وحقيقة العلمانية؛  عالسياسي، عالقتها أوعالقاتها المختلفة والمتناقضة وجوديا م

 اا ليسا في الحق الوجودي سوى واحد  ه ْبرهان غليون قسيمين اثنين عدد  تصّورذلك أن ما 
في الفكر التاريخي عند فالسفته وعقله ومنتجيه، وعقيدة عند من دونهم  تطّور؛ اعدد  

 السياسيين. لكن الذيلوجية عند المحترفين وممن ليس ْبفقيه فلسفي في أمره، أو إيدي جميعا  
وهنا ال  وهم ال يشعرون! لذين عندهم العلمانية عقيدة ودينيهمنا نحن هنا ْبطْبيعة الحال، ا

أننا اتجاه عقيدة لها أنْبياؤها وأتْباع مؤمنون ْبها، مراء نستجلي الحقيقة شاخصة من 
األرضي ها الْبيان؛ فإن هذا الوحي يغّير. والحقائق ال سماءاستْبدال وحي األرض ْبوحي ال

التْبعة لتجرْبة تاريخية ْبشرية في عالقة الغرب مع الدين  ، النسْبيّ مؤسس على النسْبيّ 
ْبله أن يكون ذا صدق فلسفي ومصداقية  ،عدّ عي مُ الحق، تجرْبة ال مجال وال علمية ألن يدّ 

نا ه، وإال كان كذْبا ْبيِّ تصّورنقدية وعلمية، أنها هي الدين الحق، وْبها يكون تمثله وتأطيره و
ى الذات وعلى العقل. ولكن يا لألسف وواحسرتاه على شاهد الفلسفة، لألسف والحسرة عل

كان هذا هو أساسه والمحكم فيه من آياته؛ وكما قلنا  أن هذه النْبوة والوحي األرض
.ها الْبيانُ يغّيرونسطر عليه في هذا الدرس الفلسفي أن الحقائق ال   

                                                           
151ص –ن م  
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لهذه الْبنية، التي إن أمسك ْبها مهتم ْبأزمة األمة يكون قد كفي شطرها  تْبيانا  نجد    
نجد ذلك وتتضح لنا  ؛ا على قوانين الفعل والتغيير الملموس إلى حلها كلهاويهتدي معتمد  

لفرانز فانون؛ وذلك اقتطافا من هذا الفنن "المثقف المستََمر" في شْبه المفهوم  هذه الْبنية
غمْب ي المَاصر""الخطاب الَرب ثمر حقامن أغصان هذا الكتاب الم مما يتخلله من  الر 

، وْباعتْبار هذا مظاهر التناقض أحيانا، والتي وجب تأطيرها ْبالْبيئة التكوينية والخطاْبية
للواقع ال كونه مقوال لذات واحدة: اقاستنطاالعمل   

نهجيحتل مفهوم الحديث/ الحداثة ومفهوم القرون الوسطى قاعدة ال»    في الْبحث  ما
النفسي، القروسطوية المرادفة لسيطرة الدين،  -التاريخي والفكري الفلسفي واالجتماعي

، وهذا التعْبير )ْبفتح الميم والحداثة المرتْبطة ْبوضعية عقالنية. إن المثقف المستعمر
حسب  –. وعلى الفكر العرْبي مفاهيملفرانز فانون( ال يطرح أي تساؤل حول علمية هذه ال

التي وضعتها العلوم  مفاهيميه الن يدخل في العصور الحديثة عْبر تْبنأ -حديثالمثقف ال
ية. الّصناعلى الثورة اريخية األوروْبية من النهضة إاالجتماعية الناتجة عن التجرْبة الت

دائما هو مدى التوافق مع المفهوم الذي تعلمه في الكتاب األوروْبي الذي يقدم  «الح يث»و
ة اإليديولوجية تصْبح العلم ْبعينه، أي المرجع الّصورصورة إيديولوجية للعلم. لكن 

تكتسب تعريفات العلم ويستعيدها  مفاهيماألخير، فالقومية واألمة والدولة والديمقراطية.. 
ن علمية وينصح ْبالعودة إليها في كل مناسْبة لرسم طريق ر، قوانيستعما المثقف المُ 

ْبأوضاع لم  مفاهيمالخالص. يصْبح المفهوم محركا للتاريخ ويجري إسقاط وإلصاق ال
أي من زاوية فهم استمراريتها كْبنى قائمة  تدرس تاريخيتها وواقعها ووظائفها من الداخل

عائلة. لذلك تدخل هذه األمور وفهم مؤسساتها كالدين والطائفة والقْبيلة والعشيرة وال
عض الماركسيين في ْباب ما قْبل كاإلسالم والعالقات العائلية والعشائرية والملية ْبالنسْبة لْب

و في نمط اإلنتاج اآلسيوي أو اإلقطاع الشرقي، أي في قطاع ما قْبل التاريخ، الرأسمالية أ
ية أو عندما يقفز عنها هذا القطاع المرشح لدخول التاريخ عندما تعمم العالقات الرأسمال

في ْبثورة اشتراكية. وتدخل هذه الْبنى والمؤسسات )القديمة( ْبالنسْبة للتحديثيين الليْبراليين 
ترسب عن القرون الوسطى. وتصْبح المصطلحات تصنيف أْبسط هو قطاع التخلف الم

: التخلف، القروسطية، الالتاريخية، الغيْبية... ( في الدراسات االقتصادية مفاهيم)ال
ا قادرا  على تفسير مختلف الظواهر ال نفسي ةاالجتماعية والو  نفسي ةوالترْبوية سحر 
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والغيْبية، وتصْبح قاعدة لتصنيف  نفسي ةواالجتماعية واالقتصادية كالعنف والكْبت والعقد ال
   199«السوي والمرضي ولتحديد التقدم والتأخر.

والوجودي الحقيقي والحق، الوعي هذه الحقيقة ذات الخطر في تشكيل الوعي التاريخي   
َُ والمُ  الثائرُ  والمثقف الحقيق، المثقفُ  الذي ينشده المثقف الصادقُ  ر للمنكر الوجودي غيِّ

في المشهد السياسي والفلسفي المْبني عليه، حقيقة وجود قسيمين عالئقيين ْبالعلمانية 
كجوهر واحد، أنْبياؤها، أي أنْبياء العلمانية من جهة، وأتْباعها والمؤمنون ْبها من جهة 
ثانية، لوحتي حقل وجودي من لم يتجاوز ْبعده ْبإدراكه والوعي ْبه، ْبقي أسيره وعليه 
إصره، يحسب أنه يمارس الثقافة والتفكير والتفلسف، ولكنه في الواقع محتوش ْبحقل 

لن ا، لن ينتج قنْبلة نووية وألمته شيئا وال قطمير   قّوة؛ ولن يصنع من الالتأزيممعادلته هي 
ْبياني  سيادته التاريخية واستقالله.. هذه الحقيقة تمثل نقطة ذروة وصعود   يحوز أو يستعيد

 مميزة لمجمل القول:

مع نظريات التحديث والعصرنة نجح الغرب في استْبدال سيطرته العسكرية المْباشرة »   
مضامين هذه النظريات والنماذج  «طوعا  » ْبنتحديثة التي تْبْبعض النخب المحلية ال

تمكن الغرب  المعرفية وإن عارضت الغرب وهاجمته ليال ونهارا  في السياسة واالقتصاد.
من شرعنة وجوده وواقع هيمنته وديمومتها وْبقي نموذجا االستشراق والتحديث كامنين 

إن هذين في الخطاب التقدمي والنهضوي للفكر العرْبي الحديث في أغلب ألوانه ومذاهْبه. 
إلشكالية التقدم والتأخر/ التخلف يغّيب ويتجاهل  «داخلي»النموذجين يندرجان ضمن فهم 

ادو «الخارجية»المسؤولية  عا ها ومستوياتها وانعكاساتها الْبنيوية الداخلية. إن هذه أْبع
أن جميع األنظمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفكرية الحديثة  «تنسى»النظريات 

جرت  «عالمي»اإلسالمي هي محصلة تاريخ  –دة في مجتمعات العالم العرْبي السائ
وتجري أحداثه في إطار صراع ومواجهة ْبين مجتمعات/ أمم تقوم ْبينها عالقات سيطرة 

.وغلْبة وهيمنة وتْبعية على كافة المستويات وأهمها الفكرية  

كمثل  «الخالفة»وكما كانت اليوتوْبيا السياسية عند الفقهاء، مثقفي اإلسالم قديما ، هي    
ة المثالية نتيجة عكسية الّصورفإن هذه  -كما يقول عْبد هللا العروي –أعلى لم يتحقق 

والقلوب وهي وسيلة لتكريس الواقع  لُعقولوصورة مقلوْبة للوضع القائم موجودة في ا
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، إنها المثال األعلى «الحداثة»، فإن يوتوْبيا المثقفين المعاصرين هي 200المضاد وتقويته
الذي لم يتحقق، إنه صورة مقلوْبة وعكسية لواقع التخلف والتأخر السائد في 

201«المجتمعات.
  

المقال  هو ما عنينا به أو بأصح التعبير وسديد إن هذا التكريس للواقع المضاد وتقويته    

دغير المنتج إال  «حقل التأزيم» التثاقف اللفظي واالستشعار التعالمي للنخبة المتعلمة  مجر 

في ركاب وفصل التعليم الحديث الذي لم يخرج إلى يومنا هذا عن مخططه الذي به بني 

وعليه كان تأسيسه وأهدافه الخارجة عن الذات المتعلمة، وإنما هي يا لهول هذا التخطيط، 

ماري ومخطط المواجهة طط، بالطبع المخطط االستعموضوع هدف العملية أو المخ

.الحضارية الماحق الحالق  

العلوم  قاموسلذين ال يعلمون من التحصيل إال وكذلك هو واضح منطقيا إال على ا   

الطبيعة والجوهرية العقيدية للعلمانية وتبعا للحداثة عند المثقف  ةاإلنسانية المحدثة، واضح

العربي بغض النظر عن مدى إخالصه وصدقه، وكل عقيدة لها فقهاؤها، وحين يكون هناك 

انحراف تأسيسي أو عارض بعدي يمس من مصداقيتها، حينها يتلى ما نزل فيه من الحق: 

به  ي  نِ عْ ( فكما أن الحق هنا مَ 31التوبة{)هللاِ  ونِ دُ  نْ مِ  ابا  بَ أرْ  مْ انهُ بَ هْ رُ وَ  مْ هُ ارَ بَ ذوا أحْ }اتخَ 

لفي لفيالة وة الض  الس  به  الون بتحريف وتبديل لحقيقة الدين، هو كذلك معني  ون الض  الس 

ها المحدثون المخططون سوها وأنبياؤُ ؤس  سها مُ العلمانية قد أس   ألن  اع، العلمانيون األتبَ 

الدين. ريح لحقيقةصَ  ها على نقض  تأسيسُ  الحضارية، تم  التاريخيون في المواجهة   

أنبياء العلمانية والحداثة الخاطئة لمفهوم  ُمصادرةهذه السفسطة التاريخية الممثلة في  إن     

ل مأمورية المخطط االستعماري والمواجهاتي الحضاري ، الذي سه  الس لفي الدين وتبديله

الغربي، لن يؤول منطقيا إال لهدف واضح وخطير، أال وهو إخراج األمة في كيانها جميعا 

ت به من دون األمم اصطفاء تاريخيا يعلم حقيقته  من حقل الدين اإلسالمي الذي ُخص 

إخراجها من حقل  حق وهم يعلمون،ويعرفه هؤالء األنبياء كما يعرفون أبناءهم ويكتمون ال

ك باإلتيان على ما تبقى من هيكلته في هذا الهمل، وذلالغثاء  العزة والشرف إلى حضيرة 

:وتلك الماحقة الحالقة واجتثاته الكيان  

                                                           
118-114عبد هللا العروي، مفهوم الدولة، مصدر سابق، ص 
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 ال أشواطا  في عزل األنماط االجتماعيةلقد قطعت الهياكل والسياسات االستعمارية، أو  »   

تتوافق مع مصالح الغرب وقوانين السوق  «عصرية»الثقافية األهلية واستبدالها بأخرى  –
الرأسمالية. وعندما تسلمت الحركات الوطنية مقاليد السلطة في المجتمعات المستقلة، ثانيا، 

ْبأن الخروج من التخلف ال يتحقق إال االعتقاد  كانت القيادات السياسية والفكرية سجينة
المجتمع الحديث ْبعد  «خلق»الحديثة التي تتولى  «لدولة القومية أو القطريةا»عْبر ْبناء 

، «للقديم»و «للماضي»تكسير وإلغاء ما تْبقى من هياكل وأنماط معيشية وثقافية تنتسب 
ولكن النتيجة الخطيرة التي تولدت من هذا المسار هي أن المجتمع كله ضرْبت أسسه 

أكثر من ذي قْبل لالغتراب وخالياه الذاتية وتضاءلت قدراته الدفاعية وأصْبح مهيئا 
202«واالنسحاق.  

تصفية اتْباع سياسة عمياء ال تتورع عن القيام ْب»وكما يقول ْبرهان غليون يمكن اليوم    
ية الّروحتدمير العنيف للْبنيات والهياكل والقيم المادية وث الماضي ومن الكلية للترا
203«المحلية.  
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 الفصل الخامس

 رائز د. فرج فودة وأكذوْبة االستقالل

 

ل والضّ الوا  الكيد وأعظمِ  وإن من أشرِّ     دِّ في  ال  ْبال الذي جّره هذا العقل الجمعي الُمْبا

على عكس تصّوره وفي مصادرته تمثيلية منْبر اإلسالم ْبل اإلسالم نفسه، وهو كما رأيت 

القريب الشقة في حرب رسالة  الّسْببُ ْبه، أنه الوسيلة المثلى و ما يدعو إليه ومما أمر

محمد صلى هللا عليه وآله وسلم رسول هللا وخاتم النْبيئين، وحرب اإلسالم دين الحق إلى 

ل الدكتور فرج فوده:العالمين. يقو  

إن أنصار العلمانية يرونها فصال ْبين الدين والدولة ما ْبقدر شامل وكامل، وإما ْبقدر »   

محدود يقصر الفصل على أمور السياسة وشئون الحكم. وفي المقاْبل يرى أعداؤها أن 

الفصل مستحيل، وأن الخلط فريضة دينية. وأن اإلسالم دين ودولة، وأن من يقْبل ْبالدين 

ويرفض الدولة، إنما ينكر معلوما من الدين ْبالضرورة. ويقصدون ْبالمعلوم من الدين، 

تنظيمه )في زعمهم( ألمور الحكم وشئون السياسة وهم في ادعائهم ال يقيمون الحجة وال 

يفحمون. ْبل هم في كل واد يهيمون. فهم يحيلونك إلى القرآن. فإن ذكرت أنه ال ينطق 

سلوب اختيار الحاكم أو طْبيعة نظام الحكم ْبْبيان، أحالوك للشورى. ْبلسان، وأنه لم يتناول أ

فإن سألت عن كنهها في تفسيرهم، وعن مدى إلزامها للحاكم، اختلفوا إال عليك، وتنازعوا 

إال حول تكفيرك وأحالوك إلى السنة. فإن ذكرت أن عهد الرسول مرتْبط ْبه، وأنه ال يقوم 

لذي ال ينطق عن الهوى، والذي يوحى إليه ْبما حجة على الالحقين، فأين هو الحاكم ا

يفعل، قذفوا ْبك إلى حكم الراشدين. فإن ناقشت أو جادلت أو حللت، هاجوا وماجوا، 

وادعوا أنك دخلت المناطق المحرمة. فإن واجهتهم ْبالمنطق، تمنطقوا ْبإلغاء العقل. وإن 

أخطاء المسلمين ة، استعاذ الْبعض وأعلن الْبعض اآلخر أن الّصحاْبواجهتهم ْبأخطاء 

ليست حجة على اإلسالم، وهو قول مقْبول. لكن من قال إننا نتعرض لإلسالم. اإلسالم في 

القلب والعقل معا. لكنا نحتج على دعوتهم للحكم ْباإلسالم، وهو شيء جد مختلف. ألن 
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اإلسالم في رأينا دين وليس دولة )ْبمعنى ومْبنى الدولة الحديث(، وضمير وليس سيفا 

سيف القديم(، وعندما يأتينا المعترض علينا ْباإلسالم دينا فليس لنا إال أن نخشع، )ْبمعنى ال

وليس علينا إال أن نخضع، للدين وليس له، وللعقيدة وليس للمتحدث ْباسمها. أما عندما 

يأتينا ْبدعوى الحكم ْباإلسالم فليس لنا حتى أن نسأله مثاال. فهو ال يتحدث من فراغ، ونحن 

راغ وشاهدنا عليه هو التجرْبة. وما أظن أن أكثر من ألف عام تقصر ال نرد عليه من ف

 عن تقديم تجرْبة أو تعجز عن تْبيان نموذج؟

ليس لهم إذن أن يخرجوا علينا من جديد ْبالدعوة للدولة الدينية، مسْبلين العينين،    

نها مجتزئين للتاريخ، مْبتسرين للوقائع مزورين لألحداث، هاتفين أمام حقائق التاريخ ْبأ

الحجة ْبرفع سيف  قّوةإسرائيليات، وأمام دعاوى المنطق ْبأنها تغلغل للصهيونية، وأمام 

التكفير. ليس لهم، وال يعنينا، وال يهز من إيماننا شعرة ْبأنهم على خطإ أو قل على طمع، 

 وأننا على حق أو قل على يقين وما كان لنا أن نلتفت إليهم لوال، وآه من )لوال( هذه..

ليست شجاعة أن نقول ما نقوله لكنه الواجب. وليس اجتراء أن نذكر ما نذكر لكنه    

الحق. وليس افتراء أن ننكر ما ننكر لكنه الصدق. وحسْبنا أننا نرعى للوطن حقا، ونحفظ 

ألجيال المستقْبل أمال، ونتحسر ونحن نرى العالم يلهث ركضا لألمام، ْبينما الْبعض يهرب 

الصاروخ فيتحسر على الناقة. وال يرى في حضارة الغرب إال لشعاب الجْبال. ويرى 

شذوذا ودعارة، ومجونا وخالعة، وفسقا وزنا، وهو في تكراره لهذه األلفاظ يلفت أنظارنا 

إلى ما يهتم ْبه، وما يركز عليه، وما يشغل ْباله صْبحا ومساء، وما يلهب خياله ويدغدغ 

  204«حواسه، ويمآل عليه أنهاره أحالم يقظة.

 هة ضد  ل لما وجدت حرفة السفسطة الدينية هاته الموجّ ْبدِّ والحق إنه لوال هذا العقل المُ    

ز ْبالذكر هم أرادوا التميّ  ْبال، لكان على ممتهنيها إنع اإلسالم، ولوال هذا الشر  شّر  الوا 

العلمي الحسن، الذي ال تكفله األلقاب والشواهد ولو كانت ْبغير حصر يكفلها النصاب في 

واح إلى توجيهات المؤطرين والنقول من المراجع والمصادر وهذا يستوي فيه والرّ  غدوّ ال
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هم أرادوا ذلك، فليس سْبيله إال سْبيال واحدا هو  العالمون عقوال ذكية وغير ذكية، إنع 

اإلنتاج والتميز والسْبق في العلوم العقلية الْبحتة؛ نقول هذا ألن حرفة السفسطة الدينية هذه 

قة من حيث القيمة الموضوعاتية ْبالسفسطة إن في القاموس الفلسفي أو ليس لها عال

 المنطقي الرياضي. 

وعلى ذكر المنطق، فهل علم االقتصاد وما مت ْبه من العلوم ْبصلة يكون فيها هو    

الفضاء الموضوعاتي، هل هو غير مؤسس على المنطق كشرط في التقعيد وصياغة 

لى شاكلته وطْبيعته شرْبه استحال تفكيره وقوله عقوانينه حتى كان علما، فيكون من أ

الدكتور فرج  العقل. إن  إلى ال يرجع في ذلك كله ال إلى المنطق وال  مصْبوغا ْبصْبغه،

وهو في ذلك محق  ")في زعمهم(اآلخر تمثيل الحق ممثال هنا " ُمصادرةفوده يْبطل 

المنطقي والعقلي إذ ومنطقي وعقالني وعلمي وسليم التفكير، لكنه ينقض قانون التوافق 

اإلسالم في رأينا  ين وليس  ولة )بمَنى ومبنى ال ولة الح يث(، وضمير  ألنيقول:  "

والرأي هنا هو دون المقول االجتهادي النسْبي عند  "وليس سيفا )بمَنى السيف الق يم(

 وخارج كل ما هو ،. ومنه فقوله هذا هو يقينا خارج الفلسفة والمنطق والعقللُعقولجميع ا

من الميزان ومن العلم عند اإلنسان. وكل ما هو مخالف للميزان وللمنطق وللعقل اإلنساني 

، العقل كملكة عند جميع الْبشر مؤمنين وكافرين ومشركين وصاْبئة، وخصوصا ويّ السّ 

في هذا المقام من أخطر ما يهم الخلق، فهو ظالم الظالم وأحط الجهل وأرذل االستجهال، 

؛ إن كان جاهال فيعلم ح  وأصا  مُ إلى ما هو أقوا  اإلنسانا  يا دِ هع يا  ر أنع كر النيّ ألن غاية العلم والف

و وإن كان ضاال هدي، وإن كان ملْبسا عليه كهذا العقل مثال المصادر لتمثيل الحق وه

ا أن يكون سفسطة سمجة ال يقْبلها عقل مؤمن وال أم   مخالف ألمره ولطريقه كما ْبيناه.

سفة الحقة ْبوشيجة قرْبى وال ليس يمت للعلم الحق وال للفل عقل كافر وال وثني، فذلك

.ْبسْبب صلة  

ومن كانت هذه قاعدة ْبنائه فحقيقته لمن يعقل ويسمع ْبينة ليس ْبينها وْبين العقل والسمع    

ُيجل الحق غاشية وال حجاب. إنه ْبناء غير علمي وغير فلسفي وغير منطقي لمن دجية 

فال يخسر الميزان وال يْبدل عالقة المسميات ْباألسماء والمْباني ْبالمعاني. إنه كالم وسلوك 
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انفعالي يجد تفسيره في علم النفس االجتماعي وفي التاريخ السياسي الحديث. فاآلخر 

التاريخي والحضاري والهوياتي والديني والثقافي حين دهم ْبحملته االستعمارية وتم  له 

من التخطيط  ُيِريدُب واستعمرا الْبالد، لم يترك التاريخ واألمور تجري إال على ما الغل

المحكم المتحكم ليس في الحاضر اآلني، ولكن على مستوى التحكم في امتداد ومستقْبل 

ى.  وله في وهو الذي رْب   ،وهو الذي علم ،الْبشر واألرض على السواء، فهو الذي أنشأ

هو على ذات تفوقه العلمي والّصناعي، فلئن كان كما قال شكيب ذلك من العقل وآلياته ما 

أرسالن رحمه هللا وفي حديثه عن تأسيس نواة وجاق أو جيش االنكشارية في عهد 

ه( ْبن أرتغرل 1326-ه1300ه( ْبن عثمان)1359-ه1326السلطان العثماني أورخان)

يرهم، فيرْبون على رحمهم هللا جميعا، حيث كانوا يؤتى ْبأحداث من أْبناء النصارى وغ

 اإلسالم، وينشؤون تنشئة عسكرية: 

وقضية أخذ أوالد النصارى، وترْبيتهم في اإلسالم، وجعلهم جنودا  كان العثمانيون قد »   

ا كثيرا  من  وع ْبا أخذوها عن الروم أصحاب القسنطينية، الذين كانوا إذا غزوا ْبالد اإلسالم سا

ا يقاتلون ْبه المسلمين.األوالد ورْبوهم في النصرانية، وجعلوهم جن د   

ولما استولى نقفور فوكاس على حلب سْبى عشرة آالف ولد  من أهلها، ورْباهم في دار    

 ملكه، وعّمدهم، وصّيرهم من أعز جنوده.

( 969-359وكذلك عندما استولى الْبطريق ميخائيل ْبورتسنريس على أنطاكية سنة )   

اهم في القسطنطينية، فخرجوا نصارى، سْبى من أوالد المسلمين عشرة آالف أيضا ، ورْب

 وصاروا جندا .

205«فالعثمانيون لم يعملوا إال ما عمله الْبيزنطيون من قْبل.     

ي تفتق عقله على آلية االستنْبات الّصليْبفعلى قدر التطّور العلمي والعقلي الغرْبي و   

ْبية اللسان. ولما واالنتماء ليس ْبالموطن وال ْباألسماء وإنما العر -الْبشري الفكري والثقافي

                                                           

59ص –لدولة العثمانية تاريخ ا 
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ات االجتماع أو المجتمع ليست ْباألجساد إنما ْبالطيف الفكري؛ فهذا ال شك ُمكّونكانت 

. وال تخف حدتها عامل شرخ أو تفرقة دائمة في هذا الكيان مالزمة له ال يخفت أوارها

ة ما ْبعد الحملة واالستعمار كله ْبال مثنوية يفحقل التعليم الحديث في الْبالد العرْبية اإلسالم

نهجأسس ْبأيد استعمارية وهو إلى اليوم والساعة وإلى ما شاء هللا، التعليم في  ه ولغته ما

ومواده وأهدافه ْبالطْبع، قل روح التعليم في الْبالد الموهمة أهلها ْباالستقالل روحه ْبأيدي 

ايااالستعمار وكذلك نفس اإلعالم وروحه و ه.قضا  

ين على األقل من ْبني جلدة واحدة ولسان واحد لكن قلوْبهم شتى، ُمكّونإننا هنا ْبصدد    

القلب الذي ْبه يكون اإلنسان، هو هويته، وهو ملته ودينه، وهو قضيته التي من أجلها 

يحيى ومن أجلها يموت. فهل لنا أن نعجب من أن يكون عندنا هذا الذي هو كائن، ولكن 

ون ألننا في واقع األمر المر واألليم نوهم أنفسنا ْباالستقالل! لنا أن نعجب من أن ال يك

ِعيا تعليم نشئها  ُترع وهل أمة ال زالت أغالل عدوها موضوعة على عنقها، هو الذي اُسع

وفكرها وقلْبها، هل هذه عند الذين آمنوا والذين أشركوا واليهود والنصارى والصاْبين، 

ية والصهيونية ْبهذه اآللية الّصليْبة االستعمارية وهل هذه أمة مستقلة؟! وهذا اإلحكام للقْبض

االستقالل، ألن  ستدامة هو أكْبر عائق وأعظم غل مانع منالتاريخية السياسية المحكمة الم

أمة ْبهذا الشرخ والشقاق المهيكلة عليه، ولو زعمت أو زعم لها أن لها دولة ومجتمعا 

من التماسك الداخلي ما يكون ْبه قائم سياسيا ومدنيا حتى، إن هي إال إنشاء وهمي ليس لها 

كيان واستقالل سائر األمم. وال يمكن إلى حد االستحالة ْبهذا التفرقة المحكمة من لدن عدو 

مْبين يعامل الشعوب واألجيال والقرون كما تعامل مواد المختْبر، ال يمكن الخروج من 

غالب إال هللا، ْبالوصول  هذا األسر المهين إال ْبحول هللا تعالى العزيز الحكيم وقوته وال

إلى حد أدنى من العقل التاريخي على ما حددناه، وْبنفس المعالجة على المنحى المعكوس 

ات الجسم ْبين يدي الجراح الخْبير.ُمكّونلكن ْبالحق، ل  

أن متعلق الشقاق ومكمن المعالجة هو ْبالتحديد في العالقة التواجدية  وإذا كان واضحا     

ْبالدين اإلسالمي، روح األمة وتاريخها وغايتها، والمسترضع ْبثدي االستشراق والعلمانية 
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وفكر ْبما استرضع  واحدا   والثقافة المسيحية والصهيونية، أتلومه أن نطق ْبلسانها لسانا  

نْبت فيه؟عليه وأخرج أوراقه على ما است  

ي والصهيوني الّصليْبإذا كان هذا واضحا ، وكان واضحا  مدى شدة وإحكام قْبضة العدو    

دا أن  عع ْباألمة ْبهذا الكيد المحكم، ألن اإلسالم هو مصدر قوتها وعزتها وغلْبها، والسؤال ْبا

أصْبح حول مصداقية اإلسالم ذاته ومصداقية أن  قّوةكان عندها هو مدى استمداد هذه ال

ي الصهيوني أو ال يقتصر حرْبه على الّصليْب. ثم ال يقف هذا العقل قّوةمصدرا لل يكون

اإلسالم واألمة اإلسالمية على هذه الجهة، وهي كما ترى ْبلغت حدا أخطر مما ْبلغه 

هوالكو ْبْبغداد. فلعلك أو ال نحتاج لنْبين لك تراْبط مناصب اإلدارة والسلطة ْبمدارج التعليم 

صاحب األمر الحقيقي الذي يولي من يشاء ويعزل من يشاء، ْبيده  وأسالكه، وآليات الفاعل

مقاليد األمر، تعمل ْبحكمة ْبالغة على كل األنحاء، فإن من الخصائص الممّيزة لهذا 

أحياء  االجتماع المهجن هو أنك ترى حيا راقيا فاخرا يصل ويضاهي في مظاهر ثرائه

جنْبه قرية أو قرى ظاهرة فيها أنها تكساس الثرية، فتنسى لحظة ما أنك ْبهذه الْبالد؛ وْب

تنتسب ليس إلى الغاْبر من عصور التاريخ. ولكن يقينا ليس ْبما يليق للحيوان من السكن 

ْبله لإلنسان، هكذا جنْبا إلى جنب تتعايش رغما عنها هذه القصور والماكروفيالت الفاخرة 

ن ْبالليل حينا ودور القصدير ومجمعات األكواخ، يقضي أطفال الْبشر فيها صْباهم يذهْبو

يسقون أو يشترون الشمع يمشون ْبين األزقة المظلمة يدوسون األوحال في ذهاْبهم 

وإياْبهم، ال يدرون أين تقع أقدامهم من المزالق والمستنقعات؛ هذا مقطع كأنما أراده مخرج 

رائع خادم لقضيته. وقد علمُت ْبعدها أن هؤالء المساكين كانوا هم النواة الحقيقية 

من  االستيطاني وهم والحق أحق أن يقال هم الذين أخرجوا االستعمار الْبشري للمقاومة،

الْبالد، لكن ذهب وترك مسترضعيه محل األوصال، فهم أصحاب هذه النعم ألنه منهم وهم 

منه سواء. وْبقي هؤالء المساكين على دينهم وهويتهم وتقاليدهم متمسكين ْباإلسالم، 

وار هذين الحيين من ْبني الجلدة الواحدة، حكمته قاْبضين عليه كالقاْبض على الجمر. وج

ْبالغة لمن استوعب اإلخراج، فأصحاب الحي األصليون التاريخيون من أهل الْبالد 

خصوصا منهم األحداث والشْباب يمرون في طريقهم صْباح مساء على حي المسترضعين 

مة ما يرونه على مرمى العين يسد عليهم فكرهم وعقولهم حتى، يرون عليهم من النع
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حرموا منه ومن العيش الهنيئ، وهم يعيشون في الضنك ومنتهى الحرمان، ونمط حياة 

المسترضعين وثقافتهم في اللْباس وسلوكهم في وسطهم وغير وسطهم يزيد ما يراد ْبهذا 

الحقل أثرا في النفوس وحدة في التساؤل والتساؤل الذي يودي ْبصاحْبه كثيرا إلى ما يكاد 

ذهوب العقل والذهول؛ وإذن فال أقرب للْبداهة من الجواب النظر أن يكون هو الوجود ْب

في ما هو األمر المختلف ْبين الفريقين، وإذن فسْبب التخلف والضنك في الحياة وهذا 

الكْبت والحرمان، إنما هو الدين والثقافة والعادات والتقاليد؛ وفي هذا كانت مرقاة الشهرة 

يخدمون القضية، وفيه أيضا ومن أجله أخرج إلى  العالمية ْبالطْبع! لكتاب وروائيين ألنهم

الوجود من ْبين أظهرنا وخلق كائن مهجن يمكن أن نسميه ْبالروائي الوهمي أو الرواية 

الحكواتية، وأسلوْبها ولفظها حكواتي سوقي نرْبأ عن سوق عينات منه، وروحها 

نه وموضوعها هو توصيف وتخصيص المجتمع العرْبي اإلسالمي خاصة ْبكل ما من شأ

. وهؤالء الحكواتيون والنفور أن يْبث في نفس المستمع أو القارئ من الكراهية والتقزز

 منهم من ترجمت حكاياته على أنها روايات إلى جميع لغات الدنيا وألسنها ولهجاتها!

هؤالء الحكواتيون ليسوا ْبمفترين؛ هم يصفون الواقع االجتماعي في أجزاء )دول(    

وهي في واقع األمر في  -ْبية منها خاصة ما ْبعد االستقالل الوهمي الْبالد اإلسالمية العر

ولشدة غراْبة ومرارة هذا الواقع ومشهد التناقضات  -يالّصليْبالقْبضة المحكمة لالستعمار 

في أسْباب الحياة إلى حد ال يطاق كأنها لوحة رسمت وخططت لتكون مجنة لمن يعيش في 

االصطْبار، لكن ليس له ْبحكم الشروط  قّوةإطارها تخرجه عن طوره مهما ْبلغ من 

الواقعية المرسومة والمخططة تخطيطا، ليس يكون رد الفعل إال على هذا المنحى، السخط 

من كل الواقع وإظهار سوءاته ْبهذه الحكواتية التي ينتظرها المحرك والفاعل من وراء 

نها ْبريشته الستار، وسوءاته أسوأ؛ والذي هو علتها وصانعها الحقيقي ورسامها وفنا

التاريخية الذكية، وليكون الرْبط ْبالطْبع ْبالدين والتقاليد والثقافة وليتْبرأ من النسب إلى 

ولقد أوفى الدكتور ْبنسالم حميش الكالم ْبخصوص هذه الشائْبة  الهوية وإلى األمة.

الجمعي والمكون الثقافي في كتيْبه "الفرنكفونية ومأساة أدْبنا  التاريخية الملتْبسة ْبالعقل

فرنسي"، وإن يكن له هنات في ْبعض الكتاْبات لم يحفظ فيها جانب اإلجالل لما ينْبغي له ال

ذلك من المقامات، تجاسرا مرسوما ومكونا موافقا لصْبغة مسمى المثقف في القاموس 
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المعمول ْبه، فإنه هنا انْبرى رجال ال رجل  الحديث وحقل مفكري العلوم اإلنسانية الغرْبي

غة أمته وعلى دينها، كأن ليس أشد في ذلك وأقوى منه، حدة نفسية أغير منه على العرْبية ل

، قل من يستطيعه ويملك شرطه. وْبنية نظر ي ُيخرص األلسنةوروحية ْبمنطق تاريخ

 ْبنسالم حميش هنا، من زاوية موضعنا، قائمة على حقيقتين:

تركيب الذي هو هذا التعْبير أو ال ةالحقيقة األولى، وهي التي كان أْبلغ ما يحددها قيم -1

":حجم الفكرةاْبتدأها ْبه: "  

تقديم: حجم الفكرة»     

يعود تاريخ الفرنكفونية إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث كان واضع مفهومها هو    

كما سجل في كتاْباته سنة  –الذي توخى منها  206الجغرافي الفرنسي أونسيم ريكلو

ية اللغة العرْبية نحرادها أداة لتأتعْبيرا عن "فكرة لسانية وعالقة جغرافية"، و -1889

لى اليوم، أي خالل فترات انتقال االستعمار إ والديانة اإلسالمية معا . ومنذ ذلك التاريخ

الفرنسي من المْباشرة إلى التجدد والتخفي، عرفت الفكرة الفرنكفونية تكيفات 

207«وتطورات...  

   هذه الروح الخْبيثة المتمثلة في "تنحية اللغة العرْبية والديانة اإلسالمية معا " يقول 

اللتين  الدكتور حميش ال نجد تعْبيرا عنها أوضح من كلمتي الرئيسين الفرنسيين الساْبقين

، جورج ْبومْبيدو:ْبهما هذه الدراسة 208صدرنا  

"على الشعوب المتكلمة ْبالفرنسية أن تشعر أنها، فوق المصالح االقتصادية وحتى    

راْبطة فكرية وعاطفية" السياسية، موحدة ْبراْبطة خاصة هي  

وفرنسوا ميتران:      

                                                           
206
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إن الفرنكفونية ليست هي اللغة الفرنسية وحسب )...( إذا لم نتوصل إلى االقتناع ْبأن "   

، فإننا سنكون فشلنا ضافةإاالنتماء إلى العالم الفرنكفوني، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، يمثل 

 في العمل الذي ْبدأناه منذ سنوات."

مل والمعنى هو الذي جاء على لسانه كأحد رجال االستعمار المهذْبين الراقين هذا الع   

 والمتمدنين ْبلسان استعماري ال إنساني مْبين:

«La Tunisie : quel est celui d’entre vous qui pourrait  approuver le développement 

d’un nationalisme tunisien né pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique ? Qui 

oserait contribuer à cette fâcheuse entreprise d’origine interne ? (…) Pour certains 

leaders tunisiens ou marocains qui ne sont pas les adversaires de la France – il y en a, 

mais je ne parlerai pas d’ eux, nous sommes tous prêts à les combattre – le 

nationalisme n’est qu’une solution de désespoir due à la carence de notre politique 

(…) je n’en conclus pas, certes, que ces musulmans du Maroc, de l’Algérie, de la 

Tunisie, de l’Afrique noire doivent accéder à je ne sais quelle forme fallacieuse de 

l’indépendance. Je ne dis pas cela. Je dis que le premier devoir de la France, c’est (…) 

de tout faire pour que nos frères africains restent unis à notre destin (…) il ne pourra 

pas y avoir d’histoire authentique  de l’Afrique si la France en est absente.»(Juin 53)209   

لما يسمى ولزاما منطقيا للحقيقة األولى، المصنفة الحقيقة الثانية، هي المصنفة  -2

المكتوب ْبالفرنسية" مع األدب الحكواتي صنفا واحدا، إذ كالهما ليسا  المغارْبيب"األدب 

 ْبالنسْبة للثاني، ليسا  وتعْبيرا وجوديا ْبالنسْبة لألول العرْبية وال من حقيقة األدب لغة من

وْبذلك فهما معا وظيفتهما ال يمكن أن تكون أدْبية وال ثقافية  شيء. حقيقة ذلك من في

ن توظيفهما وشرط وجودهما سوى ما هما عليه من ضرب اللغة في الْبتة، وال يْبقى إمكا

هويتها وتاريخها ودينها، ْبثمن شهرة وألقاب وجوائز سوقية عناوين  صميمها واألمة في

 سفه وشعْبذة ال عناوين عزة قومية ودينية وإْبداع.

                                                           
209
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مضافة، والذي ال ينْبغي أن نغفله أن علم اللغات والتثاقف ضرورة حيوية الزمة وقوة    

ن لغات األمم هي أرومتها ووجودها؛ وقد أمر النْبي صلى هللا عليه وسلم ْبذلك، ولك

  فْباندثار اللغة تندثر األمة وتموت أرومتها.

هذا ْبعض استجالء وْبيان العامل الفاعل، الذي مرجعه علم النفس االجتماعي والتاريخ    

لنفساني، الذي يمثله نموذجا السياسي الحديث، الذي نشأ عنه هذا الصنف من التفكير ا

قصيا الدكتور فرج فوده، التفكير والمقول غير العلمي، وما هو ْبالعقلي وال الفلسفي؛ 

 ويزعم أصحاْبه أنهم أهل العقل وأهل الفلسفة والعقل والفلسفة منهم ْبراء.

وفي استجالء هذه الحقيقة نعود إلى نص فرج فوده ولنضع في مختْبر العقل والمنطق    

م السوي قوله: والكال  

وأعلن الْبعض اآلخر أن أخطاء المسلمين ليست حجة على اإلسالم، وهو قول مقْبول. »   

لكن من قال إننا نتعرض لإلسالم. اإلسالم في القلب والعقل معا. لكنا نحتج على دعوتهم 

للحكم ْباإلسالم، وهو شيء جد مختلف. ألن اإلسالم في رأينا دين وليس دولة )ْبمعنى 

الدولة الحديث(، وضمير وليس سيفا )ْبمعنى السيف القديم(، وعندما يأتينا ومْبنى 

المعترض علينا ْباإلسالم دينا فليس لنا إال أن نخشع، وليس علينا إال أن نخضع، للدين 

وليس له، وللعقيدة وليس للمتحدث ْباسمها. أما عندما يأتينا ْبدعوى الحكم ْباإلسالم فليس 

و ال يتحدث من فراغ، ونحن ال نرد عليه من فراغ وشاهدنا لنا حتى أن نسأله مثاال. فه

عليه هو التجرْبة. وما أظن أن أكثر من ألف عام تقصر عن تقديم تجرْبة أو تعجز عن 

«تْبيان نموذج؟  

إنه ليس يكفي إذا أنت عرضت آخر الكالم على أوله، ليس يكفي أن تمثل له وتستشهد    

أنكاثا، عن امرأة ْبمكة تدعى  قّوةزلها من ْبما ضرب في القرآن مثال، ْبالتي نقضت غ

ريطة ْبنت عمرو وكانت خرقاء ْبها مس وجنون، كانت تنقض في الظهر ما غزلته من 

الغداة، وذلك صنيعها كل يوم؛ ذلك أن هذا الرجل ليس ْبأخرق وكيف يكون دكتور في 

 فلسفة االقتصاد الزراعي كذلك وْبه مس جنون؟!
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استنْباطه، فلك أن تعرض المتقاْبلين من نفس المسافة من  جلي   قّرروإذا اتضح هذا وت   

الطرفين، ونعني سؤاله ليس اإلنكاري على ْبيان الْبالغيين ْبل الجحودي: "لكن من قال إننا 

نتعرض لإلسالم؟؟!" مع مصادرته لما ليس له ْبحق وهو تعريف اإلسالم ْبل تعريفه 

 ْبالرأي، وسالم عليك يا أرسطو ويا سقراط!

 و الخضوع للحق؟! وأليس ما يكون في القلب يكون محْبوْبا والذين آمنوا أشد  هل هذا ه   

ا هلل تعالى، فكيف نحارب ما في القلب ونحارب ما نحب؟ لكن نحن هنا اتجاه منطق حّْب  

ليس ْبالمنطق المعهود؛ فها هي ترجمة الحب المعْبر عنه ْبقوله: "اإلسالم في القلب والعقل 

هذا الرجل ومعناها، وفي الفلسفة السياسية ُيجيزون على  معا" ها هو مكافؤها في منطق

ما روى الثقات قلب المعاني وذلك ال يضير في هذه الحرفة، حرفة السفسطة الدينية؛ ففي 

السلْبيات(" في فصل "التطرف السياسي الديني"  –"المْبحث الثاني الواقع )اإليجاْبيات 

وجاءت فيه عْبارات الحب هذه عطرة حشر ضمن السلْبيات ما سماه ب"التلفزة الدينية"، 

 ِمن فيه:

ولعل اإلصرار على إذاعة اآلذان في وقته كامال ثم تطّور ذلك إلى إذاعة حديث نْبوي »   

ْبعد آذان الصالة ْبال ضرورة يعطي مثاال لهذا االنسحاب وإذا كان الشيء ْبالشيء يذكر، 

و ما يشكل نموذجا ألسلوب فقد طالْبت جريدة النور ْبأن يتلو الحديث النْبوي تفسير له وه

سْباق الجري )خلفا( الذي يشرك فيه التلفزيون أو ْبعْبارة أدق يساْبق فيه التلفزيون آراء 

210«المتطرفين.  

حقا إن الشيء ْبالشيء يذكر، والحقائق في عقل اإلنسان وذاكرته يلحق ْبعضها ْبْبعض    

ويذكر ْبعضها ْبعضا لقانون االرتْباط ساريا فيهما، وإن ما يحضرني اآلونة هو ما نزل 

 نونا مِ ؤع ال يُ  الذينا  قلوبُ  تع أز  اشما  هُدا حع وا  هللاُ  را إذا ذكِ ْبالحق وما كان حديثا يفترى: }وا 

( وقوله عز وجل وهو 42'{)الزمرونا رُ شِ تْبع سع يا  مع إذا هُ  هِ ونِ دُ  نع مِ  الذينا  را إذا ذكِ ' وا ةِ را ْباآلخِ 

 ونا كادُ يا  نكرا مُ وا الع كفرُ  ينا الذِ  وهِ جُ ي وُ فِ  فُ رِ تعع  نات  يِّ اتنا ْبا آيا  مع هِ ليع إذا تتلى عا العزيز الحكيم: }وا 
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وا' كفرُ  الذينا  ا هللاُ ها دا عا وا  ' النارُ كمع ذلِ  نع مِ  ر  ْبشا  ئكمع أفأنْبِّ  اتنا' قلع آيا  مع هِ ليع عا  تلونا يا  ينا ْبالذِ  طونا سع يا 

وا ال كفرُ  ينا الذِ  قالا ( وقوله جل وعال وهو العليم الخْبير:}وا 70'{)الحجيرُ صِ ما الع  سا ْبئوا 

 مع هُ ن  يا زِ جع لنا وا  يدا  دِ شا  ذاْبا  وا عا كفرُ  ينا الذِ  يقن  ذِ ' فلنُ ونا ْبُ تغلِ  لكمع لعا  يهِ ا فِ وع غا الع وا  آنا قرع ذا الع ها وا لِ عُ ما تسع 

وا ا كانُ ْبما  اء  زا جا  لدِ خُ الع  ارُ ا دا يها فِ  مع ' لهُ ارُ الن   هللاِ  اءِ دا أعع  اءُ زا جا  كا ' ذلِ لونا ما عع وا يا ي كانُ أ الذِ وا أسع 

(27..25'{)فصلتونا دُ حا جع نا يا اتِ ْبآيا   

وما شئت من أوصاف ما قْبل  ،وإليك مزيدا من حقائق العقل والمنطق والفلسفة والتنوير   

وما هو حين كان العقل وما ْبعد الخروج عنه على ضرب السوريالية  ،الحداثة وما ْبعدها

 وجهة في الفن؛ يقول الدكتور فوده:

ما علينا، أو قل علينا أن نتجرع مرارة الزمن الرديء وأن نتأسى ْبأحمد لطفي السيد، »   

واما يخيرون الشعب ْبين اإلسالم والعلمانية على ْبعد الشقة ْبيننا وْبينه، ونحن نجد أق

 وكأنهما طرفا نقيض أو كأن المسلم ال يكون علمانيا، وأن العلماني ليس مسلما.

موقف مشاْبه في رد فعله، وسوف يكون مشاْبها في فعله ْبعد زمن، فللتاريخ حركته    

 للردة وإيقاعه، وحركته ال تعود القهقرى أْبدا، وإيقاعه ال يمت للجهل ْبصلة، وال

  211«الحضارية ْبسْبب، وال لتغييب العقل ْبوسيلة..

 ضاْبط قه وخراقته ْبخروج صريح ومدهش عنوع أن يكون الناس على ما  ُيِريدهو إذا    

العقل والتفكير السوي ْبتعريف أعظم حقيقة وأقدسها عند اإلنسان التي هي حقيقة الدين 

وحقيقة اإلسالم، تعريفها ْبمجّرد زعمه ورأيه، وليؤسس خطاْبه في عالقة اإلسالم 

ْبالعلمانية على هذا الزعم والرأي مجّرد الرأي، وْبهذه األلفاظ "التجرع" "المرارة" 

و تغييب العقل!"الزمن" "الرداءة" ْبل ويشك  

، ليؤول هذا إلى تقويض النسق العقلي والكافر مسلما   أن تجعل الكفر إسالما   ُيِريدهو    

الحق الذي هو خاصة العقل وخاصة التفكير الّصحيح، وهو النسق المسمى نسق المغايرة 
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روح هذه الحضارة  ية وكل الرياضياتواالختالف المْبنية عليه كل النسق المنطق

كلها. الّصناعية  

ِصما من الْبشر هو الذي إذا أحلته إلى نسق الحق     وما عليك إال أن تعلم أن النموذج الخا

ادْبسلوك الحكمة ْبمرجع العلم والكتاب المنير، نهج هو االْبتعاد عن العقل ْب عا الشقة عن  أْبع

المنطق ْبسلوك ضرب األمثال واإلحالة إلى التشْبيهات، وهذا كما يعلمه فالسفة المنطق 

العقلي إال في الهندسة الرياضية الْبحتة أو في تفسير  ِمعياررياضيات ليس يحفظ فيه الوال

الظاهرة الطْبيعية والفيزيائية عليها. أما دون ذلك فهو مجّرد الْبيان المجازي الذي ال 

يسري إال في الخطاب الشعري وليس العلمي قطعا. وهذا ْبالذات هو الذي ينطْبق على هذه 

الحالة في إحالة الدكتور فوده إلى النقطة الحدثية التاريخية ألحمد لطفي السيد 

العقل في  اّدعاءوالديمقراطية، نهجا يسلكه للهروب من العقل وليس دعواه وهجيرى 

إال تمويها وإمعانا في التلْبيس وتجلى لمدى الحرفية الخطاب حينا ْبعد حين ال تفتر 

 والمهنية السفسطية لهذا النموذج.

وهو على هذا الضرب من نهج السفسطة والخطل الذي ال يمت إلى العقل ْبصلة وال    

إلى المنطق ْبسْبب، يتولى الحديث في الْبيان السياسي كأنه مواله، ويذكر من قاموسها ما 

كر في ذلك إال األلفاظ، لكنه يفسرها على رأيه مجّرد رأيه كما شيء له أن يذكر وال يذ

صرح ْبه ْبخصوص تعريف ما الدين وما اإلسالم كأعظم ما يهم من الحقائق وأخطر 

 التعريفات لدى اإلنسان.

هذا هو نهجه، إن جاز تسميته نهجا على المشاكلة، قضيته الصعْبة هي إيراد األلفاظ    

عت أْبنية الفكر الزمان، ثم له أن يقول فيها ما يشاء، ولو تصدّ  كما هو آية الثقافة في هذا

ت على رأس من يتْبع هذا القول من غير وقاء األمان. هو يذكر السياسي وانهدّ 

الديمقراطية أو على األصح يحيل إليها، ويدافع دفاعا عن العلمانية مفرغة من حقيقة العلم 

ي الْبياني في هذا المفهوم "العلمانية" الذي المنتظم والحق، يدافع عنها ْبالتلْبيس التاريخ

أودعه فيه الخارجون عن العدالة الكونية، ليْبرؤوا أنفسهم من خالل الزعم الكاذب للعلمية 

ْبأنهم من أهل العلم والعقالنية، وما العدالة في الوجود إال مرجع الحق متجلى آيات ْبينات 
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ر منها، وليس يعقل أن ُيحذر مما لم " ويحذ!ال ولة ال ينيةْبنور العلم والعقل! ويذكر "

ُيحدد تصّوره واستقرت عند المحذر حقيقته، ثم ليس يعوزه إن أوجب األمر توضيُحه 

إن كان هذا األخير يجهل عدوه  -والدين النصيحة –وْبيانه للمحذر المنصوح له ْبالتحذير 

 هذا، والشيطان قرين الجهل!
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 الفصل السادس

ل  جا العلماني الد   

 الدولة الدينية والدولة المدنية

 

ما قدم، ولكن مع ج فوده اإلنسان العرْبي، قد أفضى إلى واآلن، وقد أفضى الدكتور فر   

 ي والفكري، والناس وإن رأيتهم شْبها واحدا أجسادا، فهم أزواج عقوليةلُعقولنموذجه ا

اآلن هلمو لمن يحب أن يكون له في حجاجه من الواقع  .على سلمات قيمّية متفاوتة شتى

وشاهد  ،هذا المجال هو التاريخ كان شاهد، ويعظم قدر الشاهد ْبمجال الشهود، فكيف إذا

 واقع التاريخ ال يكذب!

هلمو إلى التاريخ يتكلم، هو كما جاء ْبيانه من أول اندفاع تاريخي ْبؤرته الشعب العظيم    

حب لألحداث كما توالت، ها وشعب مسجد الزيتونة، ْبيان مصاشعب أْبي القاسم الشاْبي 

ا ِمنع هجين الوجود!: هو ع  ضا ترع ا يحيى ال ُمسع نع ُحّر  أيها العقل العرْبي المسلم، ويا ما  

الدولة الدينية والدولة المدنية؟؟ »  

 نسبيَّةما أن وجبت الدولة بحكم القانون للمؤمنين )اإلسالميين باللغة ال   

الشائعة والمرسخة( حتى تبين وظهر بشكل واضح أن الحرب لم تضع بعد 

أوزارها، وأن الصراع لم يحسم بعد على األرض، وإن كان هذه المرة قد 

تظاهر فيه الفلول مع الفئة المناوئة لإلسالم من داخل أرضه على أمر واحد، 

 وهو الحيلولة دون دولة اإلسالم.

ء اإلعالمي والمساحة الدعائية، بوجوب مواجهة لقد تم بالفعل تعويم الفضا   

رومناوءة الدولة الدينية بغض النظر عن  الغالب لدى الجموع من  التصو 

رالناس، الكثير منهم،  رهم غير الحقيقي عن الدين وعن الشريعة، تصو   تصو 
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يصنعه ويشكله اإلعالم الموظف لفكر معلوم موقفه من دين اإلسالم ومن 

ن أول ما يتجلى من هذا الصنيع، هو الحسم من جهة وضوح حياة اإلسالم. وإ

بطالن مستند الديموقراطية كما يزعمونها، مستندها الممثل تحديدا في 

الشعب، الذي ينطبق هنا بالمجال الخطابي، المستهدف بهذه الدعاية اإلشكال، 

 في مقابلة الدولة الدينية كنقيض للدولة المدنية.

ى عموم العالمين، وفي إطار انتخابات تشريعية إن المستنبط األولي لد   

ةقانونية، وبحكومة مستمدة من سلطان هذه االنتخابات ب نص الدستور، ال  قو 

مجال حينها للحديث عن الدولة الدينية )الدولة الثيوقراطية( المقابلة للدولة 

من المدنية، إال أن يكون سفها في العقل، وهذا في حالتنا هاته مستبعد باعتبار 

هو المثير والمفعل األول، باستثناء المردد والصدى البشري غير الواعي 

الذي ال يدري ما يقول، أو أن يكون كذبا للمستهدف الخطابي الذي هو هنا 

الشعب بقصد توجيهه نحو حكم أو موقف معين، وإن يكن هذا الحكم 

 والموقف مناقضا حتى للمستنبط الجلي للقانون والحق إال أن يسوغوها

ميكيافيلية، تبيح الكذب على الشعب وسيلة مبررة بالحيلولة دون إقامة دولة 

الحق بالحق، ال بالشعارات الكاذبة والمزاعم التي يعلم أصحبها قبل غيرهم، 

يعلمون كذبها وزيفها. لكن هاهنا جنى الديموقراطيون الميكيافيليون على 

 مستندها، يدعون نصح الشعب وهم له كاذبون.

أن لكل حزب فكره وبرنامجه وخطته السياسية التي على عليها يتم فكما    

انتخابه، وهذه الخطة وهذا الفكر يكون هو الهيكلة العلمية والفكرية لمسار 

الدولة في الحكم، فكذلك للمؤمنين هيكلتهم الفكرية وبرنامجهم السياسي 

إطار منتظما على ضوء المبادئ التي تقدموا بها لالنتخابات، وذلك داخل 

قانوني ودستوري متفق عليه بين كل أطياف المجتمع السياسي. فهاهنا نحن 

رفأمام دولة مدنية بالمعنى القانوني  ، دولة مدنية بحكومة دينية وبرنامج الص 
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ديني، عالقته بالدستور على نفس الجانب غير المعترض كعالقة غيره من 

 األحزاب والقراءات من حيث المسافة أو الزاوية.

بل يعلم الكل أنه منذ الثورة ومنذ أن أ خ ذ بالعسكر على حين غرة، واألمر    

كان هلل من قبل وهو الواحد القهار، وقد وقع في أيديهم ورأوا أنهم قد أغشي 

على أبصارهم، أزمعوا أمرهم على الوقيعة بالثورة وباإلخوان المسلمين 

، واألمر له من قبل 212خاصة واإلجهاز عليهم، ولكن هللا سل م إنه عزيز حكيم

ومن بعد وعلى هللا فليتوكل المتوكلون. لقد كاد العسكر جهد كيدهم في إسقاط 

مسلمي أرض الكنانة من تسل م والتمكن من أدنى سلطة سياسية، وبذلوا 

جهدهم وكادوا كيدهم كما أشرنا إليه من قبل خاصة في اإلعالم بالطعن في 

اس برقعا يحجب المرأة عن ضوء دين هللا تعالى وشريعته، فصوروها للن

رالحياة وحدودا تقطع فيها األيادي كما هو  لدى عوام الغرب الذي  التصو 

صوره وشكله في أذهانهم اإلعالم الكافر الكاذب الخاطئ؛ يقول محمد قطب: 

ر> والغربيون يستبشعون الحدود اإلسالمية ألنهم ي ون أنها تطبق كل تصو 

رلتي يطبقونها في بالدهم كل يوم، فييوم كعقوبات السجن والغرامة ا ون تصو 

في المجتمع اإلسالمي مجزرة هائلة ال تهدأ عن العمل: هذا يقتل وهذا يرجم 

وذاك يقطع ... ولكن الواقع أن هذه العقوبات لشدتها وقسوتها ال تكاد تطبق 

أبدا.. وربما يمضي الجيل الكامل ال يوقع فيه حد على أحد من الناس. فهي 

عمر: 'علق عصاك بحيث يراها أهل الدار' وال داعي للضرب بعد كما قال 

وكانت القنوات والصحف في ذلك جهارا بواحا  213ذلك، فإنه يكفي التهديد..<

بتمويل الثورة المضادة واللوجستيك العسكري، وتم االعتماد على الترويع 

لألهالي في البيوت والحارات والبوادي، وثالث األثافي والطامة الكبرى 

لحوق أو باألصح إفصاح أباطرة القضاء المباركي الفاسد كنادي القضاة، 

وهو ليس بمؤسسة دستورية أصال، والمجلس االستشاري الذي أوحى إلى 

                                                           
هذا الكالم قيل قبل االنقالب  
212

  
156ص -الطبعة الرابعة -بيروت -دار الشروق -محمد قطب: اإلنسان بين المادية واإلسالم 
213

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

238 
 

المجلس العسكري وأشار إليه ليلة االنتخابات الرئاسية، يوم الفرقان يوم التقى 

ليه )المكب ل( الحزبان، أشار إليه باإلعالن الدستوري المكمل، الذي أطلق ع

أي للرئيس، كما هو في الحقيقة والمراد منه، كي ال تكون منهم مجازفة غير 

محسوبة، وقد كانوا من قبل قد نصبوا كمين األساس التنظيمي والقانوني 

لالنتخابات التشريعية وبها لغم عوار يرجع إليه حينما يعن وقت حل البرلمان 

للنظر فحسب في دستورية هذا برفع قضيته إلى المحكمة الدستورية، ال 

نالقانون التنظيمي بل في الحكم ببطالن البرلمان حتى. لحوق هذا ال من  م كو 

الدولة بخندق الثورة المضادة، ففي هذا كله اختار الشعب خيار دولة اإلسالم، 

واختار أن يسير في حياته ومجتمعه وسياسة بلده مصر على سياسة ونهج 

 اإلسالم.

يافطة الدولة الدينية الذي حاول من خالله من قبل االنتخابات إذا كان أمر    

التشريعية والرئاسية وبعدها، حاول من خالله الفلول ومناوئو دولة اإلسالم 

تشكيل موقف مناهض لهذا اإلمكان من االتجاه السياسي، الذي له بحسب 

الدراسات العلمية، وخاصة مع تجربتي إيران الثورة اإلسالمية وتركيا 

رإلسالمية، له كامل الترجيح في النجح والتحقيق للنهضة، والا المأمول  تطو 

لمصر ولشعب مصر ولكل العرب والمسلمين، لئن تبين اعتماده باألساس 

رعلى الكذب الصريح واالستجهال للمخاطب إلى حد أدنى من  واعتبار  تصو 

ن مفهومي سلبيته المعرفية، فإنه على المستوى التعليمي وفي مجال الحديث ع

الدولة المدنية والدولة الدينية )أو شبهي المفهوم إن اعتبرا مركبين( في 

الدرس القانوني أو العلوم اإلنسانية على السواء، ليس من شيء يعلم بطالنه 

وخطؤه وتم االتفاق واإلجماع على وضع اليد عليه وتقريره، ليس من شيء 

مي الدولة الدينية والدولة أبرز وأخطر من هذين العنصرين البيانيين، مفهو

 المدنية.
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رهنا وفي هذا اإلطار التعليمي المه    يمكن التحدث عن المقابلة بين  قر 

الحقيقتين، بمعنى أن لكل منهما صبغة دستورية مقابلة ونقيض صبغة شكل 

رالدولة الثانية. هذا هو الم والمجمع عليه، فيما يظهر قسرا، في المجامع  قر 

فةاألكاديمية، ألن البحث العلمي الحقيق بالصبغة و العلمية سوف يجد ما  الص 

يخالف هذا الزعم من التعريفات الخاطئة، التعريفات التي يلزمها المنطق 

البياني المجمع عليه بين اللغويين من جميع اللغات أن تعبر وتستمد من ذات 

، فتعريف الدولة الدينية كونها دولة أو حكومة إلهية يشرف عليها المعرف

رجال الدين هو تعريف تاريخي ال يتجاوز اإلطار التاريخي لمفهوم رجال 

الدين في التاريخ الغربي المسيحي، فهذا هو مستند التعريف، وفي اإلسالم ال 

ل هذا توجد كهانة وال رجال دين بهذا المفهوم كما استفاض بيانه من خال

لهذا االلتباس غير المبرر في  تبيانا  . يقول سيد قطب 214الكتاب في جل أبوابه

رتعريف الدولة الدينية، االلتباس الذي ال زال مفروضا م ا لحاجة في نفوس قر 

ين عليه، مادة تعليمية تلقن وترسخ من غير أدنى حق في طرح ونقد  الم صر 

لى مضض، حظهم من مدى صحتها، وفي مدى حظ الذين يأخذون بها ع

الموضوعية والحقيقة العلمية، التي ال يزال الوضوح والصدق أبدا هما هما 

 أبرز الشروط الالزبة فيها؛ يقول سيد قطب في هذا اإلشكال البياني الخطير:

واإلمام )يعني الحاكم( المسلم ال يستمد واليته من 'الحق اإللهي' وال »      

إنما يستمد مباشرته للسلطة من الجماعة من الوساطة بين هللا والناس، و

اإلسالمية، كما يستمد السلطة ذاتها من تنفيذ الشريعة، التي يستوي الكل في 

 فهمها وتطبيقها متى فقهوها، ويحتكم إليها الكل على السواء.

فليس في اإلسالم 'رجل دين' بالمعنى المفهوم في الديانات التي ال تصح    

ة فيها إال بحضور رجل الدين. إنما في اإلسالم علماء مزاولة الشعائر التعبدي

بالدين، وليس للعالم بهذا الدين من حق خاص في رقاب المسلمين، وليس 

                                                           
انظر في هذا الشأن بالخصوص الفصل السادس من الباب الثاني من كتاب "ميثاق الكتاب اإليمان بين النفي واإلثبات 
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للحاكم في رقابهم إال تنفيذ الشريعة التي ال يبتدعها هو، بل يفرضها هللا على 

 الجميع. أما في اآلخرة، فالكل مصيرهم إلى هللا:}وكلهم آتيه يوم القيامة

215«(95فردا'{)مريم  

حيحهذا هو اإلطار     ومرجع العلم الحق في حقيقة دولة الحق الشائع  الص 

التعبير عنها بالدولة الدينية، هذا شبه المفهوم الذي يكفي لرده أنه ليس علميا 

بحتا وال عقالنيا عند الذين يزعمون كذبا أنهم عقالنيون، وإن أولى الناس 

 م صادرةمن قاموس تابع لفكر أصحابه، فيه بالعقل أهل الحق، وإنما هو 

بيانية للصفة العقالنية ظاهرة فاحشة ويعبر عن موقفهم من الدين كلية، ومن 

 اإليمان باهلل وكتبه ومالئكته ورسله واليوم اآلخر.

ا الذي كان في واقع وتاريخ المسلمين من انحرافات واستبداد وظلم أمَّ    

س هو الكتاب المنزل وليست الشريعة كما هي لإلسالم وألمة اإلسالم، فذلك لي

لفي الحق. وإنما هو تداخل وصراع الحق وال اط  كما هي سنن األمم الذين  ب 

ل. ومناط الدين هو هذا الحقل والسعي لتحقيق الحق وإزهاق الن قبلنام اط  ، ب 

وإزاحته من حقل حياة الناس واجتماعهم، ومن نظمهم السياسية واالقتصادية 

تى ال يبغي أحد على أحد، وال يكون في األرض وفي هذا وغيرها، ح

االجتماع داخل دولة اإلسالم، حتى ال يكون استعباد وال استغالل، وكيفما 

كانت صورة هذا االستعباد وكيفما كان هذا الظلم واالستغالل، كما قال عمر 

 رضي هللا عنه: "كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟" وذلك هو

المفهوم العام لالستخالف، وهذا هو الغاية من إنزال الزبور والتوراة 

واإلنجيل والقرآن شريعة ومنهاجا، أمرا من الذي خلق وهو الخالق العليم، 

والمعلوم أن مجال مصداقية القوانين وسريانها هي بالتبع لسعة العلم والخبرة 

ال ينكر مخلوقيته وال للمقنن والمشرع، وتلكم هي وظيفة الدولة اإلسالمية، و

 يجحد بالحق في السموات واألرض واختالف الليل والنهار إال الظالمون. 

                                                           
14ص -سيد قطب: العدالة االجتماعية في اإلسالم 
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كذلك فالبالد اإلسالمية والمجتمع اإلسالمي ليسا بدعا من البلدان    

والمجتمعات، فطرة هللا التي فطر الناس عليها، فالناس ال يتساوون في علمهم 

الوجود، وهم كذلك ال يتساوون في  وفي فقههم بالوجود ذاته وبمقصد هذا

، وإنما هويتهم هي يتهم، التي ال قيمة لهم من دونهاإدراكهم وفي شعورهم بهو

 ه  غ  ب  ما ص   بالدهم ودينهم ولغتهم، وهي بمجمل المعنى تاريخهم الذي أعظم  

أمرا عليا حكيما، هو هذا الدين الذي دليله هو دليل الكون ودليل الوجود كله، 

 ف  و  س  ' و  ك  م  قو  ل  و   لك   كر  لذ   إنه  إلى الشرف والعزة:}و   وهو دليلهم

(43'{)الزخرفألون  تس    

وكذلك الناس هم درجات في إيمانهم وفي درجة الصدق والنصح هلل    

فمنهم من ي شهد هللا على ما في  ولكتابه وألئمة المسلمين وعامتهم.ولرسوله 

قى أمر البالد والعباد سعى قلبه وهو ألد  الخصام، وإذا سنح له الظرف وارت

في األرض استبدادا وبغيا وظلما، ووجد له من علماء السوء وأهل النفاق من 

كذلك أمة يهدون بالحق وبه وإن منهم  الئه على ظلمه ويزين له سوء عمله.مي  

هم أهل الصدق الذين يعلمون أنهم مالقو ربهم وأنهم إليه راجعون،  يعدلون؛

أنهم مسؤولون عن هذا الدين حجة هلل تعالى على  كل في مسؤوليته، يعلمون

العالمين، وعن هذه األمة، أمة الشهود في كل أمر من أمور دينها وأمنها 

واقتصادها وسيادتها، بحفظ شرط قوتها وشدة بأسها، فيكون في ذلك حفظ 

لحرمتها وحرمة أهلها جميعا، هم مسؤولون عن هذا كله كما هم مسؤولون 

م.عن أنفسهم وأهليه  

هذا كله قد فصلناه فيما كان من الحديث والفصول مما سبق، على نحو نراه    

 ونرجوه أن يكون وافيا على ما أمكن وأتيح من التوفيق في هذا الشأن من

ةفالعلم معين ال سي  له وال مثل في كسب  العلم مما ال ينبغي إهماله أبدا؛  قو 

لحق أي يقين، ال يصيبه االندفاع والسير على وثوق بالذات، ويقين من ا

 بحول هللا وصب وال كلل.
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إن هذا التحريف وااللتباس المقصود في مادة البيان والتعريف للدولة    

أهل ملة  ف وغلو  الدينية على المستوى المعجمي، الذي يبين مدى تطر  

النقضية والضدية لمعاني الكلم والصفات،  م صادرةاإللحاد، ليس فحسب في ال

االتصاف بالعلمانية كما العقالنية على تقابل لرجال اإلكليروس  م صادرةك

البعيدين كل البعد عن حقيقة الدين، بل في إتباع معجم اللغة والقاموس 

كأساس في البيان وقاعدة أولية في التكوين العلمي وفي تشكيل الفكر، إتباعه 

تحكم في إلى ملة اإللحاد، هذا التحريف وااللتباس المستند أساسا على ال

األستاذية باعتبار الحقل الخطابي الجامعي سواء في الغرب أو لدى المخاطب 

العربي، خاصة الذي ليس عليه إال التلقي وذلك لتقريره النفساني على دونيته، 

أحوال الهزيمة والوهن، ولشروط وعالئق تاريخية وبنيوية لعل  وهذه شر  

ةتمدة بأهمها االستعمار والكولونيالية الجديدة المع على الجبهة الفكرية  قو 

علنا بمقولة والهيمنة القهرية للعولمة بشتى أجنحتها. . وإن  مكفوال قافيةوالث

قولفولتير الذي يعتبر من أبرز رجال التاريخ الفاعلين و من ا المفعلة  لع 

عقالنية األولى التي فحواها أن تواجديا للثورة الفرنسية يصدع بالحقيقة ال

رت وحية نشأيالمس] ت بطريقة تاريخية محضة كل جماعة تضيف تطو 

صياغة جديدة حتى نصل إلى صياغة )مجمع نيقية األول( في القرن الرابع. 

هذه الصياغات لم تظهر قبل القرن الرابع، بعد أن عاشت الجماعات 

، 216المسيحية األولى بقلبها. إن الذي طمس معالم دين المسيح هو بولس[

ذا من خالل الحقيقة التاريخية بشروطها والذي يذهب فيطلع على ه

الموضوعية العلمية التي هي العلمانية حقا، الذي يذهب ويتحمل هذا الجهد 

 وال يكون تابعا صدى ينعق بما ال يفقه وال يعقل وال يفهم، الذي يبذل هذا

، فذلك هو الذي سيطلع على حقيقة هذا الجهد تحققا للعقالنية وروح العلمية

ي المركب.مفاهيمريخي والااللتباس التا  

                                                           
]حسن حنفي: القاموس 181ص -منشورات المؤسسة العربية للنشر واإلبداع -الدين والسياسة: د. سالمة عبد الجبار 
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هذا التحريف لمفهوم الدولة الدينية باإلغراض في تاريخية مناط أو سريان    

ه فقد كل مصداقيته، فهو توصيف لواقع حي زالتعريف، الذي حيثما جاوز 

 وحالة تاريخية، وليس له جوهرية التعريف العلمي بخاصته الثبوتية. .

مجال استمداد السلطة، سيهدم  هذا التحريف المستهدف فيه الشعب   

مصداقية اآللية في تحقيق مقاصد الديمقراطية، المتمثلة في ملك الشعب لزمام 

أمره بإرادته، وسيعطي البيان العلمي الجلي ودليل الواقع العملي الموضوعي 

حيحةكون اآللية  هي الشورى بحقيقتها وشروطها التي يبقى أهمها  الص 

ودات التي للديمقراطية هي نفسها صالجتماعي. فالمقة الحقة والسلم االدستوري

 رين  نذ  م  و   ين  ر  ش  ب  م   النبيئين   هللا   ث  ع  ة فب  د  اح  ة و  أمَّ  الناس   الحق:}كان  ودات صمق

 يه  ف   ا اختلف  م  و   يه  تلفوا ف  ا اخ  يم  ف   الناس   ن  ي  ب   كم  ح  ي  ل   ق  ح  بال   تاب  ك  ال   م  ه  ع  م   ل  أنز  و  

ا م  نوا ل  آم   ين  الذ   ى هللا  د  ' فه  م  نه  ي  ب   غيا  ب   نات  ي  الب   م  ته  اء  ا ج  م   عد  ب   ن  أوتوه م   ين  إال الذ  

 اط  ر  إلى ص   اء  ش  ي   ن  ي م  د  ه  ي   هللا  ' و  ه  بإذن   ق  ح  ال   ن  م   يه  تلفوا ف  اخ  

ى ب  ي القر  ذ   إيتاء  و   ان  س  اإلح  و   ل  د  ع  بال   ر  أم  ي   إنَّ هللا  (، }211'{)البقرةيم  تق  س  م  

(90'{)النحلون  تذكر   لكم  لع   ظكم  ع  ي' ي  غ  الب  و   نكر  الم  و   اء  ش  الفح   ن  ى ع  نه  ي  و    
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 الفصل السابع

الغربية الدوستورانيةلديني للثقافة واألصل ا  

   

س في معنى أو شبه مفهوم الدولة الدينية لئن كان إشكال االلتباس المكر     

فأشدد بتعقيد اإلشكال الثاني إشكال حقيقة ومفهوم أقرب إلى السطح المعرفي، 

الدولة المدنية.. إنه ليوضع دوما على تقابل بشكل الدولة الدينية في القاموس 

الغربي، وال أدري أعن  يوما ما لمن أوقفوا أنفسهم وحياتهم للشأن القانوني 

 بتبعاته الفكرية، إن كان للشخصية وللهوية حضور في الممارسة والتواجد

العلمي والفكري، آنبرأ ألحدهم وهو يتفحص تاريخ أوروبا منذ بعثة عيسى 

بن مريم عليه السالم حتى ظهور الدول القومية ألوروبا الحديثة، أعن  وانبرأ 

ولو مرة واحدة سؤال األصول الدينية لهذه الدول خاصة أنجلترا وفرنسا،  مله

الدولتين وهما مهد  بل سؤال دينية األصول الثقافية والقانونية لهاتين

 الدستورانية؟

بخصوص التأصيل العلمي للمبادئ القانونية، والجانب الفقهي والفلسفي    

ها، كإشكال على مستوى رجال القانون وأيضا مفاهيملهذه المبادئ و

المتحدثين عنه، لقد كان طه حسين يعيب على أناس نشأوا على العربية، 

ت لهم وملكوا بناصيتها وبلغوا منها ودرسوها منذ نعومة أظفارهم حتى الن

كل مبلغ، فأصبحت طيعة بين أيديهم وسهلت مآخذ التعبير بها عندهم، يكتبون 

ما شاء هللا بها أن يكتبوا، أسماؤهم تتداولها دور الطبع ومجالت مصر 

وصحفها، كان يعيب عليهم فيصفهم بالمتأدبين منتقصا، وهذا تعبيره واضح، 

ستواهم األدبي، ويتوجه إليهم توجه الناصح األمين منتقصا من قدرهم ومن م

فيذكرهم بأن شرط الكتابة األول هو التعمق في علوم اللغة من النحو والبالغة 

وأسرار البيان، وبالمعنى والقدر الذي يفي به لفظ التعمق . فماذا يكون إذا 
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على  الخاص  و الشأن والخطر وجريرة القول مع المجال الخطابي العام  

واء في أمر خطير كمقولة وشبه المفهوم الدولة الدينية أو الدولة المدنية، الس  

هنا شرط األهلية فليس البيان وحده ه وهو أمر يهم األرض جميعا والعباد؛

وهو محتم في العلم والفكر قبل غيره؟؟ هذا ال شك عود إلى إشكال آلية 

ل اختالف في الديمقراطية األول، واألمر ليس كما يوصد على جوهره إشكا

االنتماءات والتوجهات من حيث الفلسفة السياسية والتنظيمية لحياة 

المجتمعات، وإنما هو إشكال يهم أكثر ما يهم حقيقة الديمقراطية ذاتها، ومدى 

حيحتحقق الموضوعية في التمثيل لألقوم و من األحكام والرأي، بغض  الص 

ابية مستمدة من الوحي النظر عن إطار الفكر ومرجعيته سواء كان مادة كت

الكريم، أو من كراسات قانونية من محض التفكير والوضع البشري. إن هذا 

ايااإلشكال لهو من ال الشائكة حقا، والتي يفرض إغماض العين بشأنها،  قض 

فمن شرط المصداقية في االستشارة العلم بالموضوع بما يعبر عنه بالخبرة، 

ن يشار عليك بعرض أمر من ولك أن توضح بمثال طرف قصي ظاهر حي

األمور التي أزمعت عليها من إنتاج أدبي تريد نشره أو إنشاء مقاولة للبناء 

رت لديك و عزمت على إنشائها، إذا أشير عليك بعرض هذا األمر  بقصد  قر 

طلب المشورة على رجل ليس أديبا وال ناشرا، بل ولم يكتب من قبل وما هو 

ر هاته، والثاني ليس له علم بالبناء وال بالقارئ وال سمع قط بقصة النش

بمقاولته، ولم يدرس علم التجارة وال علم له بتدبير المقاوالت، ولم يسبق له 

 أن خبر وال مارس من ذلك شيئا، فكيف سيكون ردك وتقييمك؟

غمب    من هذا الحظر المفروض على عين النقد بخصوص المقدسات  الرَّ

ذلك من مفارقة قصوى بين زعم العلمانية  القانونية الوضعية للغرب بما في

والتقرب إلى اإللحاد زلفى على قربان وأد مبادئ العلم والعقل التي ال يبقى له 

غممن بعده باقية، ب من ذلك يأبى الحق القاهر المهيمن إال أن تطفو  الرَّ

لالتناقضات البنيوية بين حين وآخر، آية وإعالما ل اط  ما هم عليه من  ب 
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االتصاف بالعلمانية وهم عنها وعن الحق وروح العلم والعقل أبعد  م صادرة

 ما يكون. يقول الدكتور عبد الرحمان القادري:

.. يمكن اعتبار االستفتاء كانحراف لالستشارة الشعبية وذلك بمزج »   

القضية المعروضة على الشعب، بعنصر الثقة الشخصية، الممنوحة لموجه 

ه ونفوذه للضغط على عملية التصويت: )لقد السؤال، والذي يستغل سمعت

من طرف  1969و 1958استغل هذا النوع من االستفتاء ما بين ماي 

الجنرال دوكول ومن طرف كثير من القادة األفارقة. ولقد أدى بالنسبة 

لفرنسا، خالل الحملة االنتخابية، التي سبقت االستفتاء، حول اإلصالح 

، إلى 1969أبريل  27ي فرنسا، بتاريخ الجهوي، ومستقبل مجلس الشيوخ، ف

217«استقالة الجنرال دوكول من رئاسة الجمهورية(  

عبد الناصر وحواره مع الكاتب الهندي ر. ك. كارانجيا  جمالوفي لقاء    

بعيد العدوان  1957و 1956حين زار دول المشرق العربي ما بين 

ليب س بالسؤال الصهيوني على مصر، وقد توجه الكاتب إلى الرئي -يالص 

 التالي:

أعتقد أن هذه األعمال البطولية التي يقوم بها شعبكم تعتبر مدعاة لزيادة     

األمر الذي يجعلني أثق تمام  -في المواطنين األحرار -أنتم والحكومة -ثقتكم

الوثوق بأن لديكم اآلن بعض المشروعات لمنح الشعب المزيد من الحقوق 

في إدارة شئون البالد بطريقة ديمقراطية  التي تؤهله لالشتراك مع الحكومة

 سليمة؟

 أجاب ناصر باللفظ:

                                                           
عبد الرحمان القادري. دكتور في الحقوق جامعة باريس أستاذ  -الجزء األول -القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 
217

 

256ص  -قانون عام في جامعة محمد الخامس وفي المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية        



   المسلمون والتاريخ

247 
 

ما هي الديمقراطية التي تعنيها؟ . . لقد عشنا في ظل نظام ديمقراطي    

، ترى ما هي المكاسب التي حصل 1952حتى عام  1923دستوري منذ عام 

أداة عليها الشعب في ظل هذا النظام؟ . . لقد تحولت تلك الديمقراطية إلى 

سهلة طيعة لتحقيق أغراض الباشوات من أصحاب األراضي الزراعية: ولقد 

شاهدت بنفسي أولئك اإلقطاعيين وهو يجمعون الفالحين في عربات النقل 

ويسوقونهم إلى صناديق االنتخاب؟ . . هل كانت هذه ديمقراطية؟ . . إن 

ديمقراطية الظروف والتجارب القاسية التي مرت بها بالدنا جعلتني أفهم ال

عبارة  -أوال وقبل كل شيء -بطريقة أخرى . . إن الديمقراطية في نظري هي

عن تحرير الفرد، عامال كان أو فالحا . . اقتصاديا واجتماعيا بحيث يستطيع 

أن يصدر حكمه على األشياء بكل حرية وصراحة وحتى يتمكن من أن يقول 

لى خبزه اليومي وحياته كلمة "نعم" أو "ال" دون أن يكون لذلك أي تأثير ع

218«ة . . هذا في رأيي هو األساس األول للحرية والديمقراطية.الخاص    

فإذا كانت الحقيقة المراد تحقيقها والمعبر عنها بالديمقراطية هي حكم    

الشعب، وذلك بسيادة إرادته في تحقق األصلح واألقوم، فإن ذلك ال يتم حتما 

رم على الشيء فرع عن إال باستيفاء شرط الخبرة ألن الحك ره وتصو   التصو 

علم وخبرة، وليس يكون التعليل لموقف أرسطو السلبي منها حتى أسماها 

حكم الرعاع أو الدهماء إال بهذا، وذلك بالضبط هو مناط الشورى وتأصيلها 

من حيث المحتوى البياني وفحواه، فشرط المستشار أهليته المتمثلة في خبر 

ر حوله، وهو العامل في قطر حقل الشورى قانونا السؤال والموضوع المشو

حقا، قد يتسع في شروط مالئمة موضوعية وقانونية حتى يشمل كافة الشعب. 

                                                           
 -303ص -بقلم الكاتب الهندي ر. ك. كارنجيا -الكتاب الثامن والسبعون -سيةكتب سيا -الجزء الثالث -الفجر العربي 
218

 

ترجمة حمزة الشيح. وديع روفائيل. محمد عبد هللا الشفقي       
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ةوالشرط الثاني شرط الحرية كما بينه ب  219ووضوح تحليليين جاك أنطوان قو 

؛ يقول ول وأريل ديورانت:220إذ ال رأي وال شهادة للمكره  

أشكال الحكم جميعا، ألنها تسلزم أوسع انتشار والديمقراطية هي أصعب »   

للذكاء. وقد نسينا أن نجعل أنفسنا أذكياء عندما جعلنا أنفسنا أسيادا. وهو 

التعليم ينتشر، ولكن الذكاء يتأخر على الدوام بفعل قدرة الجهالء على 

اإلنجاب. وقد الحظ أحد الخبثاء أن "الواجب أال نخلع الجهل عن عرشه ألنه 

كثيرا" ومع ذلك، ال يطول خلع الجهل عن عرشه، ألنه يستسلم متوافر 

للتالعب على أيدي القوى التي تشكل الرأي العام. ولعله من الصواب، كما 

افترض لينكولن، أن "يصعب عليك استغفال الناس طول الوقت" ولكنك 

221«تستطيع أن تستغفل منهم ما يكفي ألن تحكم بلدا كبيرا.  

وال مصداقية للكالم عن الديمقراطية البتة في ظل  إنه ال يمكن الحديث   

االستبداد والديكتاتورية، وانعدام األمن والسلم االجتماعيين، وانعدام الشعور 

باالنتماء الحيوي للمجتمع. وهذا هو ما يعلل السبق األنجليزي في والدة 

وح قة الدستورية من بين جميع دول أوروبا القرووسطية، ألنها كانت السبا الر 

في تكوين الطبقة الوسطى وتفتيت اإلقطاعية في عهد وليام الفاتح في النصف 

الثاني من القرن الحادي عشر الميالدي، لما كان في ذلك من أثر نسبي لكنه 

 مؤثر وفعال في شروط الفعل والتواجد السياسي للمواطن األنجليزي.

مول ما يكون هذه الحالة وشرط األمن والسالم االجتماعي المعبر عن ش   

فيه من شروط مفضية لحصول خير الجماعة، وتلك هي الوظيفة التي 

                                                           
219
 JACQUES ANTOINE : Le pouvoir et l’opinion. LE POINT DE LA QUESTION. Chap : Les 

conditions de la participation democratique  
هذا هو الذي نقل بعد ثورة مصر بفعل الثورة المضادة والمجلس العسكري أحمد شفيق من احتمال المحاكمة إلى مقاربة 
220

 

الرئاسة      
151ص -دار سعاد الصباح، الكويت -1993-1ط-ترجمة وتقديم علي شلش -ول وأريل ديورانت: دروس في التاريخ 
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بمتعلقها أجمع كل فقهاء القانون قديما وحديثا في تعريف القانون كونه محقق 

 خير الجماعة التي جعل لها. 

إن الديقراطية بمفهومها وممارستها الحالية لن تحقق إرادة الشعب إال بهذا    

وهرها ذات ماهية تنظيمية محضة ال تخرج عنها، الشرط، وهي في ج

والتنظيمي واآللي ال يمكنه أن يهيمن على االجتماعي السياسي والنفسي، 

فذلك يشكله ويؤثر فيه المجال البنيوي للوحدات الخلوية المتمثلة في الفرد 

االجتماعي والعالقة االجتماعية. ولقد أكد أكثر ما أكد عليه المؤرخون في 

بق عند األنجليز من أهم ما ساهم في قوتهم التنظيمية وتشكيل ميزة الس

إطارهم القانوني المجتمعي والسياسي هو شعورهم القوي بالمواطنة وروحهم 

الجماعية. بل إن األمر أكثر من ذلك، فالشعور والبعد اإليماني المشترك بين 

، وكلما خاليا وأفراد المجتمع هو البعد األول الفاعل في التجمع اإلنساني

ارتبط هذا المشترك بالحق الوجودي كان هذا االجتماع أشد صالبة وأقوى؛ 

وهذا هو التفسير األرجح والمقولة التاريخية الذي ال يعجب المؤرخين وال 

المفكرين السياسيين المدعين للعلمانية، لعلميتها وعقليتها، الوقوف عندها 

لتحليل لمرتكز إعالن قسطنطين بالدرس والتحليل العلميين والفلسفيين، حقيقة ا

إيمانه واحتضانه وتبنيه للمسيحية بعد أن كانت مضطهدة وظلت الوثنية 

)فيشر(: "لم  222وعبادة اإلمبراطور هي السائدة؛ يقول المؤرخ اإلنجليزي

يغب عن بصيرة إمراطور حصيف مثل قسطنطين أن اتخاذه األولياء من فئة 

ا اإليمان الراسخ وتسندها كتب مقدسة قليلة من الناس يحدوها النظام ويهديه

. ويقول ول 223وعقيدة واضحة أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد شتى"

ديورانت: "حقا أن أتباع هذا الدين كانوا ال يزالون قلة في الدولة ولكنهم كانوا 

بالقياس إلى غيرهم قلة متحدة مستبسلة قوية. في حين كانت األغلبية الوثنية 

دة شيع دينية وكان من بينها أعداد كبيرة ال نفوذ لها في الدولة منقسمة إلى ع

                                                           
56ص-لجبارد. سالمة عبد ا -نقال عن: الدين والسياسة 
222

  
.7، ص1فيشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ح 
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. وثانية الحقائق المثيرة، ليس لبعدها عن الرؤية وعدم سهولة  224وال عقيدة"

استشعارها، ولكن على العكس من ذلك فإثارتها تكمن في قربها كل القرب 

ها من من الناظرين والمستبصرين، ولكن ال أحد يشير إليها وال أحد يذكر

قريب أو بعيد، ال من أوالء وال من أولئك، وهي أن جل الدول الغربية 

الحديثة كان العامل فيها وفي والدتها وتكوينها ونشأتها األولى الدين المسيحي 

باألساس، ودعوة المؤمنين باهلل ورسله وكتبه واليوم اآلخر من قبل 

نوالمبشرين. وكذلك كل القانون أعظم  أولى من المبادئ، بل  فيه وهيكلة م كو 

والثقافة والفكر، كان األصل فيه والعامل فيه والناقل له هو الدين المسيحي 

 والحركة الديرية في أوروبا.

إن أوروبا الغربية خاصة، وبعد الضربات الموجعة والمتتالية للقبائل    

البربرية سواء من الشمال االسنكندنافي أو قبائل الهون، وغيرهم اآلتية من 

الشرق اآلسيوي، وبعد انفراط سلك وانحالل االمبراطورية الرومانية، 

أصبحت مجاال همجيا وبعيدة كل البعد عن التمدن، ولم تخرج من هذه الحالة 

الوجودية إال في القرن التاسع مع استتباب األمر للفرنجة بإمبراطوريتهم التي 

للومبارديين التابعين أصبحت الحاكمة الفعلية للدولة البابوبية في روما تحت ا

 للحكم المركزي في غاليا، فرنسا الحالية.

إن اقتسام تركة االمبراطورية الرومانية بين القبائل المتبربرة الشمالية أو    

الشرقية اآلتية من آسيا، القبائل النهمة والتي خرجت لتوها من التوحش، لم 

بل أعتى وفي تصبح معه أوروبا شرقها وغربها إال مسرحا لصراع غابوي 

أشد ما يكون من صورة الوحشية، وهذه القبائل واألجناس هي التي ستكون 

الشعوب وأجناس دول أوروبا الحديثة. لكن كيف تم االنتقال؟ وما هي 

الشروط التاريخية والسنن الوجودية التي أمكن من بعدها أن تنشأ وتخلق هذه 
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أنها أصل الحضارة األقوام خلقا آخر، فتصبح مستقرة، ولتزعم بعد حين 

 والنظام والقانون والدستورانية؟

كما يعلمه مؤرخو أوروبا أن الذي أتى على بنيان االمبراطورية الرومانية    

هو االجتياح والهجرة التي عرفتها جماعات وقبائل الجرمان االسكندنافية، 

والتي مألت وعج بها تاريخ أوروبا شرقها وغربها حتى بداية القرن الرابع 

لميالدي، فكان منها الذين هم نواة الدول االسنكندنافية الحالية من الدانمارك ا

والسويد والنرويج،  والذين هاجروا تفرقوا قسمين، منهم من توجه شرقا، 

، الذين بلغوا المغرب قبيل الفتح اإلسالمي وكانوا قد 225قبائل القوط والوندال

لحق، الذي يقول بأحادية هللا اعتنقوا المذهب المسيحي اآلريوسي األقرب إلى ا

تعالى، والقوط الغربيون الذين استعمرهم هللا تعالى أرض إسبانيا وأسكنهم 

فيها. ومنهم الذين استقروا في شرق أوروبا وجنوب إيطاليا. كذلك من هؤالء 

الجرمان الغربيين السكسون واألنجليز الذين هم أصل تكون أنجلترا الحالية، 

لذين أسسوا إمبراطورية المهد لدول أوروبا المتحضرة وأيضا منهم الفرنجة ا

 فيما بعد. 

بيد أن أهم وأعظم هؤالء الجرمان جميعا هم قبائل السكسون الذي حطوا    

ضرحالهم على  نهر الراين متاخمين لإلمبراطورية الرومانية، وكانت  حو 

وأن لهم جوالت مع الجيش الروماني أبانوا فيها عن مدى قوتهم وشدة بأسهم 

ال قبل ألحد بهم، فأوقفوا زمن التاريخ والجغرافيا، وأحالوها همجية ووثنية، 

 يعيشون في الغاب ويعبدون األوثان.

هذا العائق التاريخي الكبير ما كان لينزاح لوال اجتماع وتضافر عاملين    

ةاثنين حسما في أمر مسار أوروبا وفي وجودها التاريخي، أولهما   قو 

                                                           
تاريخ أوربا الحديث. العصور الوسطى. القسم األول. تأليف ه. ل. فشر. نقله إلى العربية محمد مصطفى زيادة. السيد  
225

 

16الباز العريني. الطبعة الثالثة.  دار المعارف بمصر. ص       
 



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

252 
 

الذي استطاع ما لم تستطعه أباطرة الرومان وقوادهم  م(814شارلمان)ت

جميعا مدة عدة قرون، بل هزموهم جميعا، وذلك لم يكن ليرد شارلمان وال 

أن يثن عزمه وقد جاء إليه اللقب اإلمبراطوري يسعى بعد أن استنجده البابا 

على اللومبارديين أعداء الفرنجة الظاهرين فقضى عليهم، كان حينها حال 

راطورية الشرقية البيزنطية في حالة ضعف لوجود امرأة تحكمهم، فإذا اإلمب

لم يكن بد وقد مهد له القدر في األرض يحكمها أن يتوانى أو أن يصيبه كلل 

وال نكوص عن عزمه في القضاء على هذا الخطر الذي يمثله الجرمان 

مع السكسون على تخوم إمبراطوريته، وقد تم له ذلك بالفعل، لكن بموازاة 

أهم ما ميز حقبة حكمه وتاريخه عن غيره، اهتمامه الجاد غير المسبوق بنشر 

المسيحية بين الوثنيين من البرابرة وإعالئه من شأن التعليم في كل أرجاء 

 بالده.

ومما يوجب االنتباه من أعمال ذلك العهد العظيم أن ألمانيا دخلت نهائيا »  

دائرة االمبراطورية الفرنجية والكنيسة الكاثوليكية, وهو ما لم تستطع دولة 

الرومان أن تقوم به يوما من األيام، برغم فتح غاليا على يد يوليوس قيصر، 

ول أينهارت في كتاب على ق -أي منذ القرن األول قبل الميالد. والحقيقة

أن  -السيرة الشرلمانية التي تعتبر على قصرها نموذجا في كتاب السير

شارلمان لم يضاعف من مساحة الدولة التي ورثها عن أبيه فحسب، بل إنه 

أخضع لحكمه جميع القبائل المنتشرة بين الراين والفستوال. واختار شارلمان 

هائلة طريقة الضرب في غير هوادة من الطرق الحربية إلنجاز تلك العملية ال

أو كلل، مهما تكن المقاومة، حتى اقتحم العقبتين اللتين وقفتا حجر عثرة في 

سبيل تقدم المسيحية في أوروبا الوسطى، وهما كتلة السكسونيين في وستفاليا 

بغرب ألمانيا الحالية، وكتلة اآلفاريين الذين ازدادوا وحشية على وحشيتهم بما 

دن البلقان، وتصدوا للجيوش الشرلمانية عبر الدانوب األوسط. نهبوا من م

 -كلها عنف وتقاتل -ولذا ظل شارلمان يحارب السكسونيين ثالثا وثالثين سنة

حتى أخضعهم وحولهم قسرا إلى الديانة المسيحية، كما تطلب ثماني رحالت 
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ة حسوما متتابعة حتى هدم اآلفاريين الذين قيل عن أسالب كنوزهم المكدس

إنها رفعت شارلمان من عالي الغنى والثورة إلى شاهق الفيض والوفرة. 

وكيفما كان األمر، فالذي يدعو إلى المالحظة هنا هو أن العمل الذي قام به 

شارلمان لم يحتج عودة أخرى، إذ دخل السكسونيون المسيحية، واختفى 

نجي امتدادا دائبا اآلفاريون من مسرح التاريخ إلى كتبه، وامتد تيار النفوذ الفر

وئيدا يحمل في طياته بذور الحضارة المسيحية الالتينية شرقا، صوب 

226«األراضي التي هي اآلن بولندا وبوهيميا والنمسا والمجر.  

شارلمان هو الذي صد الوثنية وأزاح الهمجية والفوضى االجتماعية عن    

لسلطان الذي أوربا، ومكن للوسيط اإليماني المسيحي، الذي هو لوحده مع ا

يزع هللا تعالى به في األرض ما ال يزع بالكتاب، الذي وحده دون سواه يشد 

النسيج االجتماعي للنفوس بعضها إلى بعض، فيكون بذلك السلم االجتماعي 

على قاعدة من المشترك في االعتقاد وعلة الوجود. وال غرو فإن هذا الشرط 

ري بالمعنى الذاته هو الذي ولد اإلطار االجتماعي التاريخ ي الفكري، ال تطو 

المادي بابتساريته وجزئيته، ولد وأنشأ هذا اإلطار االجتماعي في أنجلترا 

أن أول المجالس »مجامع النيابية ومجالس الشورى، وحين أنشئت أول ال

القومية التي عقدت بإنجلترا هي المجالس الكنسية. وأن أول مجموعة من 

نت بإرشاد القديس أوجسطين. وفضال عن القوانين العامة جمعت بمملكة ك

هذا وذاك فإن تقسيم إنجلترا من أجل اإلدارة الكنسية إلى أسقفيات، ثم تقسيم 

األسقفيات إلى أبرشيات، إنما يرجع الفضل فيه إلى الرومان من رجال الدين. 

ولما كانت األبرشيات أنبتت معظم ما للمجتمع اإلنجليزي من خصائص، 

إلنجليزية بدور كبير وال سيما في الريف، ففضل الرومان وقامت في الحياة ا

227«من رجال الدين على إنجلترا السكسونية ال ينكره إال الجاحدون  
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حيحإذن فهذا الذي أصبح اليوم بفعل تكريس للفكر غير     قربانا لملة  الص 

اإللحاد، أصبح مقرونا بمفهوم الديمقراطية والدولة المدنية، من نبذ للوحي 

م ولدين هللا تعالى المنزل على خلقه، اإلجماع والتقاسم على الكفر به الكري

والصد عنه، دين هللا تعالى الذي هو الحق من ربهم ويوقن به علماؤهم 

ومؤرخوهم ويكتمونه وهم يعلمون، هذا الدين المنزل كتابا ونبوة ممثال في 

ا أنشئ من رسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم، هو الذي أنشأ أول م

اإلطار االجتماعي الذي عليه تم بناء صرح وأسس المجتمعات السياسية 

نوالفكرية والقانونية، ال بغي م كو  ة لدول أوروبا الحديثة؛ هو األصل الص 

رالتاريخي التي انتقلت أوروبا كلها بفضله على قانون ال التاريخي بالحق،  تطو 

ةي على أساس والانتقلت إلى طور االستقرار واالجتماع السياس البنيوية  قو 

واآلصرة االجتماعية الدينية؛ إن االجتماع الذي أعطى وأنتج الفكر التشريعي 

األنجليزي والفرنسي خاصة هو اجتماع في سنخه األول كتابي ديني خالص، 

بل إن هيكلة التشكيل ألولى وأعظم جامعتين في أنجلترا وفرنسا، جامعة 

أول ما أنشئتا على هيكلة دينية وبإشراف  أوكسفورد وجامعة باريز كانتا

أسقفي مباشر. وإنه ال مندوحة والمؤرخون وأساتذة الدرس القانوني أكثر ما 

يحبون مادة النص، ال مندوحة من نقل هذا التوصيف التاريخي المعبر أكثر 

على ما نود إبرازه من فضل هللا تعالى وفضل الدين ثم رجال الدين على 

ا الهمجية والوثنية ولكن أكثر الناس ال يشكرون، أوروبا الناس وعلى أوروب

التي لم تعرف الكتابة ومعنى الثقافة والفكر واألدب إال بجهد هؤالء وبانتشار 

الحركة الديرية تمحو أمية أوروبا كلها في كل ربع من ربوعها، حتى أمست 

 اليوم وقد نسيت كيف كان أمسها:

اة الصاخبة التي درجت فيها الفئات األولى إذا أردنا أن نستحضر الحيإننا "   

من الطالب والمعلمين الذين تمخضت عنهم الجامعات في إنجلترا، فعلينا أن 

نستبعد عن أخيلتنا مجموعة األبنية الرائعة، والكليات والمكتبات وحجرات 

المحاضرات، وغيرها من المظاهر المعمارية التي تضفي على الجامعة 
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في القرن الثاني  -ار والثبات. ذلك أن الطالب اإلنجليزيالحديثة صفة االستقر

ليبكان أشبه شيء بالجندي  -عشر الميالدي ي، كالهما حاج على سفر الص 

يحمل ما خف حمله فحسب، وكالهما ساع في طلب العلم من منابعه ولو طال 

السفر والسعي. وإذا كان التعليم وقتذاك بالمشافهة، وكانت الالتينية اللغة 

شتركة بين المتعلمين بأنحاء غرب أوربا، ولم يوجد من الرواتب واألرزاق الم

الجارية ما يربط أحدا إلى بلد دون غيره من البالد، أخذ المعلمون والطالب 

في التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن إقليم إلى آخر، تارة فرادى، وتارة فئة 

ميعا، تنفيذا ألمر ملكي كثيرة شاملة لقوم من المعلمين والطالب بني جلدتهم ج

يصدر إليهم، أو إعالنا باحتجاج أو سخط على حيف نزل بهم، شأنهم في ذلك 

ضد أصحاب األعمال ورءوس  -شأن إضراب نقابة من النقابات الحديثة

ما عدا أن المعلمين والطالب كانوا يهجرون البلد بقضهم  -األموال

امعة جديدة.وقضيضهم، وكثيرا ما كان مثل هذه الهجرة نواة لج  

لتي أدت إلى تكوين جامعة هي الحالة ا -فيما يبدو -تلك هي األقل   

228"..أكسفورد  

هذا إذن هو األساس التكويني األول للفكر السياسي والقانوني في أنجلترا،    

ألن كل أولئك من مشكاة واحدة، هي بوثقة الثقافة وأسس الفكر االجتماعي 

االعتبار للمصدرين األخريين األساسيين، ككل، وهذا كله، ورغم وجوب 

نالهيليني، وال -الرافد واألصل الروماني العرفي المرتبط عضويا ببشرية  م كو 

وتاريخية االجتماع البشري وجذوره، فإن هيكلة هذه الثقافة كلية إنما كانت 

هيكلة دينية مسيحية خالصة، وبحسبان واعتبار الفكر التشريعي والقانوني 

اطا باآلليات التنظيمية كان لزاما أن يرجع في تشكيله ونشوئه على أكثر ارتب

الفكر والتنظيم الكتابيين، أي الدينيين بالمعنى التام والعلمي الواضح 

حيحو نللدين. وحتى ال الص  الروماني فإن استقرار المجتمعات الجرمانية  م كو 
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إيمان قسطنطين سواء في أنجلترا أو فرنسا باختالف قبائلها لم تكن إال بعد 

باهلل تعالى وبكتابه وبما جاء به المسيح عليه السالم ودخول االمبراطورية 

نوطبقاتها وشرائحها في دين هللا أفواجا، ومن ثم فإن هذا ال الروماني  م كو 

كان قد اصطبغ حقا بصبغة الحق، وإن الدين كله عند هللا اإلسالم، وأنبياء هللا 

لة واحدة، مصدق بعضهم لبعض، ذلك ميثاق تعالى جميعا أمرهم واحد ورسا

 هللا تعالى الذي أخذه عليهم، وهو العزيز الحكيم.

وإذن فهذه آيات التاريخ شاهدة بأنه لم يخرج أوربا من الظلمات إلى النور    

إال الدين، وليس من جامعة وال معهد علمي إلى اليوم في أنجلترا وفرنسا 

ية إال والفضل فيها وفي وجودها يرجع وروسيا والبلقان والدول االسكندناف

باألساس وكلية إلى المبشرين األولين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم 

يدعون إلى المسيحية ويعلمون الناس الكتاب والحكمة، وإن األدب الالتيني 

نفسه لم يحفظ إال بعناية حركة النسخ التي لم يقم بها سوى المعلمون األوائل 

د ومدارس التعليم، الذين لم يكونوا بطبيعة الحال سوى والمؤسسون لمعاه

رجال الدين، كما هو شاهد عليه عصر شارلمان الذي يعتبر أهم إسهام في 

229االندفاعة الفكرية والعلمية ألوروبا.  

فال الشرط التاريخي االجتماعي، وال الطور الفكري الذي ال ينفك مرتبطا    

و بين في الوجه السياسي أكثر من قصره به، سنة هللا تعالى في خلقه، كما ه

رفي  عوامل اإلنتاج، هذان األساسان ال يان ألوربا هما من سهم دين هللا تطو 

اء  تعالى والوحي المنزل  م  ن  السَّ ، وهذه بالذات هي الغاية من إنزال الكتب م 

وإرساله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عليهم السالم، ال يبعث نبي وال رسول 

على حال من التخلف عن الحق الوجودي الذي أمر الخالق سبحانه عباده إال 

أن يتواجدوا عليه في األرض، مستخلفين منشئين حقيقة التاريخ، فاهلل تعالى 

له الخلق واألمر وهو الحي القيوم، واإلنسان فاعل محقق، ومسؤول في 
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صال على األولى واآلخرة بحسبان قانون االنحفاظ الكوني والوجودي، ال انف

المسافة القصية الثابتة ألفالطون، وال انفصاال منبتا إلحادا في قيوميته سبحانه 

 وتعالى وتحييدا لها عن التواجدي.

إذا أقر التاريخ وسلم المؤرخون بهذه الحقيقة واألصل في الثقافة والفكر    

الغربيين خاصة، بل وفي أصل كيان الدولة القومية الحديثة ألوربا جميعا، 

إن الفكر السياسي والقانوني إلى يومنا هذا هو من ذات الرافد التاريخي ف

بصبغته وهيكلته، ذلك وأن هذا الفكر ماهيته باألساس هيكلية وتنظيمية، لكنها 

في نهاية المطاف تختزل التاريخي وتعبر عن مسار أحداثه، وعن االختالفات 

والسياسية. التي شهدتها هذه األحداث من حيث الوقائع االجتماعية  

إن أوربا، ومنذ إسالم قسطنطين لرسالة المسيح عليه السالم ودخول    

اإلمبراطورية الرومانية حضيرة المسيحية واإليمان باهلل تعالى، وإلى القرن 

م(، لم تكن نمطا 1755-1689الثامن عشر عصر شارل دي مونتسكيو )

د في أهم ما يتشكل به وحاال واحدة في أحوالها التاريخية، ونريد هنا بالتحدي

الفكر السياسي، وما يمثل المحدد والموجه من حيث البعد أو القرب من 

حيحاإلطار  للسلم واألمن االجتماعيين مما ذكرنا من قبل في شروط  الص 

تحقيق مقاصد المفهوم من الديمقراطية، الذي تكون الشورى في حال انتفاء 

ق واألصح من حيث الموضوعية االستبداد، وبحسب مراعاة سعتها، هي األوف

والعلمية ألن جوهر القانون وظيفي، هو الحكم بالحق وتحقيق الخير لالجتماع 

واألمة. إن العاملين والقطبين الذين حددا ومثال حقيقة هذا الشرط ولدرجة 

قربه أو بعده عن الحق، وعن حقيقة الدين، من دون ميل وال انحراف 

مبراطورا أو ملكا أو دون ذلك من األلقاب، والغلو، كانا هما قطبا الحاكم ا

 والبابا واألساقفة ورجال الدين. 

إن أعظم فترة وأوج ما بلغه هذا الحقل االجتماعي التاريخي هو في    

مرحلتين اثنتين، أوالهما اإلسهام في نشر المدنية  التي هي من بركات دين 
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لوجود المدني عند هللا تعالى على الناس، وأعظم بها بركة نشرت استشعار ا

اإلنسان وعلمته اللغة والبيان، ويكفي ما أشرنا إليه في هذا الشأن، والمرحلة 

الثانية حين اجتمع وائتلف األمر في دولة شارلمان ليوحد أوربا ويدخل ألمانيا 

طور االستقرار واالنضمام إلى التاريخ األوربي واإلنساني المتحضر، فلم 

وحيكن ذلك إال ب 230«ة وباإليمان واالجتماع على الكلمة السواء.الديني الر   

 

  

                                                           
–رشيد بلواد: ميثاق الكتاب، اإليمان بين النفي واإلثبات ) تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج، الجزء الثاني(  
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الجمع الْبنا في جمالتناقض  -1  

ْبين الشريعة وتحييد اإليمان ْباهلل تعالى   

 

لعل ما تقدم أحق عند أهل العلم من اإلحالة بالجهالة، اإلحالة التشبيهية    

والتمثيلية، التي زاوية ميلها وبعدها عن الحق أكبر من زاوية ضالل اإلخالة 

عند الجويني رحمه هللا في تحديد العلة مما هو موصول في برهان خطئه 

حول مسألة الطرد وصواب الباقالني رحمه هللا تعالى، وذلك في نزاعهما 

ر  أمر والعكس في عالقة الحكم بالعلة. وذلك راجع باألساس إلى التصو 

ففرج فوده  .231الخاطئ عند الجويني وإصراره بغير حق على أحادية العلة

حيل على النقيض ألنه حرص على تحصيل القاموس كما هو صبغة أكثر ي  

نصابات األلقاب والشهادات، ولم يحرص على استكناه األنساق التي تكفل 

وحدها الجوهر الواقعي لما القاموس معبر عنه والبيان. وأول ما وجب 

اعتباره هو اختالف الديمقراطية والعلمانية في مفهومها التداولي من حيث 

لماهية؛ فالعلمانية مرجع والديمقراطية آلية محددة للمرجع، وشتان ما بينهما. ا

واألمر الثاني هو أن هناك فرقا عظيما بين معطيي وعنصري الدولة أو 

المجتمع المسلم )اإلسالمي( والحزب اإلسالمي وكذلك بين الدولة أو المجتمع 

ية محددة للمرجع على العلماني والحزب العلماني. فلما كانت الديمقراطية آل

مطلق اإلمكان، ومنه العلماني الذي يكفر بالدين؛ فهو يرده إذن هو يكفر به؛ 

وباإلسالمي وسيكون الحكم والنظام خالل حكمه إسالميا ألن هذا هو برنامجه 

وهذا ما عرضه على اآللية الديمقراطية وعلى الشعب. فالديمقراطية إذن كما 

ا نقيض   توليس –جتمع المسلم أو اإلسالمي هي نقيض لمعطى الدولة أو الم

كذلك هي نقيض للعلمانية، والعلمانية كافرة بالديمقراطية  -للحزب اإلسالمي

                                                           
.. 38ص -انظر كتابنا"ضالل المقاصديين" الفصل الثالث من الباب األول: الجويني وإشكاله الجدي في التعليل 
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أن وجود  ه يستنتجألن الديمقراطية متضمنة باإلمكان للحكم بالدين. ومن

ة  تاريخية عن  دَّ الحزب اإلسالمي ال يكون إال مع شرط مسبق لسقوط  ور 

جتمع المسلمين واإلسالميين المنطبقين بدولة الشريعة وضع الدولة والم

والمجتمع اإلسالمي، وهذا بالتحديد هو الذي يستنبط منه هراء وتهافت الفكر 

التي يختزلها العنوان التحتي من  ، الفكرةاالبن جمالو الفكرة التي لهج بها أ

هل يمكن تطبيق الشريعة؟":رسالته أو كتيبه "  

إلسالميةالخوف من الدولة ا »    

والدعوة لدولة علمانية:       

على المستوى القومي، بل على المستوى الدولي  -ليس فحسب -يوجد    

خوف من إقامة دولة دينية في بلد مثل مصر أو سوريا أو العراق. ولقد تقبل 

المجتمع األوروبي على مضض دوالت دينية مثل إسرائيل وإيران والسعودية 

قبول األمر وكان هناك في كل حالة من هذه الحاالت ما يشفع لها أو يتقبلها 

الواقع، ويغلب أن لو قامت في مصر دولة إسالمية، أن ال تتقبل القوى 

 الخارجية ذلك، وستكيد لها بحيث ال يستقر أمرها.

والحقيقة أن تطبيق الشريعة يمكن أن ال يؤدي إلى إقامة الدولة الدينية، ألن    

الوسائل الشريعة هي مجموعة أحكام يقتضيها العدل ويسعى الشعب لتطبيقها ب

ا تحت ضغط الفكرة المتأصلة  الديمقراطية ولكن هذه الحقيقة انسحقت تمام 

للدى اإلسالميين عن أن الشريعة تساوي الدولة.. بحيث أصبح هذا ال اط  هو  ب 

األمر المسلم به من الجميع. أي من اإلسالميين وغير اإلسالميين ويتطلب 

ا  ا ومتصال يقوم على اقتالع فكرة "دولة الشريعة" من األذهان جهد  جبار 

مبدأين من أولهما أن تطبيق الشريعة في حد ذاته ال يعني الدولة الدينية كما 

أشرنا، والمبدأ الثاني أن الدولة الدينية ليست من اإلسالم أصال. فاإلسالم لم 

ينزل إلقامة دولة، وإنما لهداية الناس، والدولة ال يمكن أن تقدم شيئا للدين 
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تطبيق الشريعة دون إيمان الشعب بها فإن هذا التطبيق ال  ألنها لو أرادت

د قوانين من  قيمة له وستفقد الشريعة روحها وطابعها اإليماني وتصبح مجر 

قوانين الدولة تطبقها بردع السلطة، أن المهم هو الشعب وليس الدولة، ألن 

نها الشعب عندما يؤمن بالشريعة فيتوصل إلى تطبيقها بالطرق الديمقراطية أل

عندئذ تصبح مطلبا شعبيا يمثل إرادة األمة. وعندما يطبق تؤتى ثمارها ولكن 

من هذا التكرير. أن فكرة الدولة  ال مناصَّ وكما سنكرر ألن  -كما قلنا -

قولالدينية المقدسة قد جثمت على النفوس حتى ذهبت بالقلوب وا 232«.لع   

ية     الجنوب  من الشمال الغرْبي إلىلماذا هذا اللّي في اللفظ والتلّون في الِفرع

 والشرق؟

الْبنا على كل جهاته تْبحث  جمالإنك لو قلْبت هذا الذي لفظ ْبه هذا الرجل    

 ،فيه له عن مستقر ليكسب ْبه معنى فيكون له الشرط العلمي أن يسمى كالما

ُل العقل  م  ألعياك األمر وما أمكنك لك ذلك وال وجدت إليه سْبيال. وإذا كان تحا

نا عليه من ِحمل الجْبال، ونحتسب هذا العنت وهذه المشقة عسى رْبنا لهذا أهو

أن يكفر عنا سيآتنا ويغفر لنا، فإني أكتفي عالوة على ما سْبق ْبالتنْبيه على 

فساد هذا المجموع من المتلفظ ْبه المراد منه يا لهول الزمان، مرادا ْبه قوال 

س  ... يستقر لي –يوجد »وفكرا ، ذلك أن اعتْبار معطى الفقرة األولى 

ُيستنتج منه أنه ُيْبطل األصلا المعجمي لداللة "الشريعة" شذوذا إذا ما  «أمرها

أسندت إلى اإلسالم ويستثني شريعة اإلسالم في ْبعض الْبالد من جميع أقطار 

األرض من أن تكون دينا ، ْبل األنكى أن يلتمس الشفاعة لهذا المعنى كامال 

ق قا  في أ غير خداج غيرا  المقدسة!الميعاد رض خداج إلسرائيل ُمحا  

" ال يكون إال مع السقوط أو الحزب اإلسالميوالتنْبيه الثاني أنه إذا كان "   

ة التاريخية حصول ْبعد د  التي هي هنا مفروضة ْبتغيير صْبغة الشعب  ،الرِّ

                                                           
14ص –دار الفكر اإلسالمي  -جمال البنا: هل يمكن تطبيق الشريعة؟  
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ضْبالغلب المادي العسكري االستعماري واالستنْبات ال له ي الذي يجب ما قْبحوع

مسحا  من االنتماء الثقافي والحضاري تحت حضرة شيخ الطريقة الدنلوْبية 

دنلوب، الذي مسح ْبيديه على عين عقل األمة فنالت ْبركة الهداية ْبتأسيس 

وال  -على مضض إلسرائيل! –لنهج العلم يْبرأ من الدولة الدينية ويقْبلها 

اإلنسانية حتى ال  صلى فيه على النْبي عليه الصالة والسالم في ْبيان العلوميُ 

يْبقى ْبفعل العادة واألمد أثر من ْبعدها لإليمان في القلوب، وهل من إيمان 

ْبغير توقير وتقديس؟ ولكنها أخْبث معالجة رسخها هذا الْبرنامج االستنْباتي 

ضال " نهجا  للرْبانية وحكمة على صحيح الحزب اإلسالميي.. إذا كان "حوع

اطي، وحينها ال يمكن الحديث وال العقل والمنطق دخوال في النسق الديمقر

اِطلوجود للدولة الدينية دولة الشريعة، فإن عين ال أن  والخْبط وأخطل الخلط ْبا

ال تتصّور الشريعة كونها دولة. وهل عاقل ْبله أن يعد نفسه من مثقفي هذا 

الزمان ومن مفكريه وممن لهم رأي في سوقهم، هل لمن يسمع ويعقل أن 

ة في هذا األمر العلي الحكيم، وأن يكذب أن تمة ينفي حقيقة صالة الجماع

حدثا عظيما في التاريخ يؤرخ ْبه لهذه األمة، حدث الهجرة، وأن لكل أمر 

عظيم في هذا القدر مقصودا لمن له الخلق واألمر، وهل لعاقل أن ينفي وينكر 

وجود سورة من السْبع الطوال في القرآن العزيز الحكيم سورة ْبراءة وشطرا 

لحق من هللا الذي خلق وله األمر العلي الحكيم؟! فال أضل  وأسفها قوال منزال ْبا

عليه؟!  مجمعا  ْبااِطالممن يسمي الحق المشهود ْبه في السماوات واألرض   

الدولة هي الْبناء القانوني للشريعة، ِاقرأ أفالطون والفاراْبي فلن تجد إال  إن     

على قدر يمآل أفق النظر لهذه الحقيقة؛ وكيف تكون هداية الناس تْبعا لنظرية 

وعلم النظماتية التي يعتْبرها ويقر ْبها ال مراء د. جاسر عودة ضمن أهل 

هوم الحق ال المغرض ، كيف تحقق ْبغير الشريعة، وهذا هو المف!"المقاصد"

ب  كل منسوج  الْبنا على  جمالفيه لثنائية السلطان والعقيدة التي يكفي أن ُيكا

لنقض ْبنائه  ، ْبل تْبديل موضعها إلى ضدها تقاْبال قطريامنوال تحريفها

 ْبرمته؟!



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

264 
 

ومن أصدق من  –وإنه نزل في القرآن العظيم ما ينتظم هذه كلها جميعها    

وا رُ أما وا  اةا كا ا الز  وع آتا وا  الةا وا الص  امُ أقا  ِض ي األرع فِ  مع اهُ كن  ما  إنع  ينا : }الذِ -هللا قيال؟!

(39'{)الحجورِ ة األمُ ْبا اقِ عا  هللِ ' وا رِ كا نع مُ الع  نِ ا عا وع ها نا وا  وفِ رُ عع ما ْبالع   

وروحها التراْبط أو االرتْباط، وهو من  وإذا كان مرجع النظماتية   

خصائص الحق الممّيزة في الحّيزات المواضيعية كرائز مثالي في االستدالل؛ 

فإنه لذلك كانت هذه اآلية من آيات الحق الْبينات، كانت رائزا مْبينا على 

وكيف من اتْبع الطوفي عْبر  اجد اْبن عاشور على تصّور في ضالل؛تو

إن اْبن عاشور في تفسيره  لمسار إلى شر المآل!ال ينتهي ْبه االشاطْبي أن 

 لا عا لهذه اآلية والقرآن العظيم، وهو الذي فسر قوله تعالى من سورة المائدة:}جا 

 كا لِ ' ذا دا الئِ قا الع وا  يا دع ها الع وا  اما را حا الع  را هع الش  وا  اسِ لن  لِ  اما  يا قِ  اما را حا الع  تا يع ْبا ة الع ْبا عع كا الع  هللاُ 

لمُ هللاا ن  أوا لمُ عع تا لِ  عع  ء  يع شا  هللاا ْبكلن  أوا  ِض ي األرع ا فِ ما وا  اتِ اوا ما ي الس  ا فِ ما  يا

( فسرها على نحو أوفى وأْبلى الْبالء الحسن في التفسير مما 99'{)المائدةيمٌ لِ عا 

هنا وكأن عليه القيود فال نظر ذو أفق فيه ْبعيد، هو نفسه هال يناله إال ثاقب ال

فْبدأ ْبقوله: "فالكالم مسوق على  يكاد يخطو خطوا قاصدا وال يكاد يْبين؛

الشكر على نعمة النصر"، و'الذين' في اآلية راجح سياقها على الْبدلية 

'{ أي أن نصر هُرُ صُ نع يا  نع هللاُ ما  ن  را صُ نع يا لا للموصول "من" في قوله عز وجل }وا 

يكون ْباالئتمار ْبأمره وإطاعته، وهذا إن جاز  ،وهو القوي العزيز ،هللا تعالى

فالتفسير يكون ْبالْبيان اللغوي الحقيقي  ،على ْبيان ما اعتْباره من حقيقة الشكر

وعلى التسديد. وْبعد أن نطق لسانه حينا ْبالحق وكان فيه الكفاء والغناء: 

"فالكالم مسوق على الشكر على نعمة النصر ْبأن يأتوا ْبما أمر هللا ْبه من 

اإلسالم فإن ْبذلك دوام نصرهم، وانتظام عقد جماعتهم، والسالمة من  أصول

اختالل أمرهم، فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم 

 إلى هللا."
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'{ ب"أمرهم إلى هللا" غير سديد ومقام ورِ ة األمُ ْبا اقِ عا  هللِ فتفسير قوله تعالى }وا   

ْبالنصر المؤكد عليه مقدمة القول عظيم؛ إنما األحق هو الوصل ْبالوعد 

كريمة واْبتداء، أي األمر أوله وآخره = عاقْبة األمور ْبيد هللا عز وجل؛ وهذا 

ْبالطْبع ليس يؤديه على االنطْباق والحق قوله: "وأمرهم إلى هللا" الذي قد 

يلوح منه للنفس رجاء في المشيئة مع التقصير أو العصيان، وهذا ممكن، 

اق.ولكن ليس هو المراد في السي  

ويعقْبه قوله:     

"فأما إقامة الصالة فلداللتها على القيام ْبالدين وتجديد لمفعوله في النفوس،    

وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد األمة متقارْبين في نظام معاشهم، وأما 

األمر ْبالمعروف والنهي عن المنكر فلتنفيذ قوانين اإلسالم ْبين سائر األمة من 

 تلقاء أنفسهم."

اِطلفهذا خلط ْبين الحق وال    ، والحق المْبين هو أن اإلسالم شريعة وقوانين ْبا

لألمة ْبقاء كيانها وحفظها ْبْبقاء تحقق الشريعة وحفظها، وْبه يكون دوام 

، وهذا في كمال االتساق مع الكلمة األولى. وكذلك قّوةالنصر واالنتظام وال

اِطلأما المن الحق تضمنا ما ذكره في الزكاة وهللا واسع حكيم.   الّضاللو ْبا

فقوله في الصالة؛ فإنها ليست "للداللة على القيام ْبالدين" وال "لتجديد مفعوله 

في النفوس"، إنما هي عمود الدين وهي الدليل األعظم في كون العْبادة هي 

االستخالف غير المنفصل عن التأثير واألثر المادي، وهي الدليل على شرط 

شريعة في الحقل الوجودي التمكين وحفظه لقيام كيان وأمة المؤمنين وأمة ال

 المادي والتاريخي.   

عاع، لقد استقر الحكم عند العقالء على قول أرسطو ْبأن الديمقراطية هي نظام الرّ    

والحجة في ذلك جلية عقال ومنطقا. وطاْبقت في الفكر السياسي المنظر على الحق وأحسن 
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ة )الدولة( الجماعية واجتماع لمحمد الفاراْبي، طاْبقت المدين الّرصينمثال، الْبناء العلمي 

 الحرية، في صنف دول أهل الجاهلية أو الدول الجاهلية:

فأما المدينة الجماعية فهي المدينة التي كل واحد من أهلها مطلق مخلى لنفسه يعمل ما »   

يشاء. وأهلها متساوون، وتكون سنتهم أن ال فضل إلنسان على إنسان في شيء أصال. 

يعملون ما شاؤوا، وال يكون ألحد على أحد منهم وال من غيرهم ويكون أهلها أحرارا 

سلطان إال ان يعمل ما تزول ْبه حريتهم. فتحدث فيهم أخالق كثيرة وهمم كثيرة وشهوات 

كثيرة والتذاذ ْبأشياء كثيرة ال تحصى كثرة، ويكون أهلها طوائف كثيرة متشاْبهة ومتْباينة 

 –التي كانت متفرقة في تلك المدن كلها  ال تحصى كثرة. فتجتمع في هذه المدينة تلك

... ويكون من يرأسهم إنما يرأسهم ْبإرادة المرؤوسين، ويكون   -الخسيس منها والشريف

رؤساؤهم على هوى المرؤوسين. وإذا استقصي األمر لم يكن فيهم في الحقيقة ال رئيس 

  233«وال مرؤوس.

ليس فحسب الزعم الديمقراطي ومواصلة لالستشهاد ْبالعلم وْبالتاريخ، وْبقصد دحض     

من حينا طفل صموت، من كثرة  الكذوب، كما أذكر ونحن أطفال نلعب ْبالجلى، كان

أْبعد عن  يجمع ْبين الصحْبة واالنعزال في آن واحد، ،يصحْبنا وال نكاد نحس ْبه صمته

مما يضفي عليه شيئا من مظهر النحافة، قد يوهم من يراه أو  ،العدوانية، طواال إلى حد ما

هكذا يرى كأنه يعاني من تخلف غير ظاهر على مستوى العقل أو خلل نفسي. وكانت 

عمة له اسمها الغالية تجمع ْبين المالحة في الخلقة والكالم مع الكل، فال أحد يجهلها، 

اس إذا تعاركوا، فهم أسرة كْبيرة ولكنها في مقاْبل ذلك هي على غرار أهلها، أخطر الن

أو  -يوشك أن تكون قْبيلة، حتى أنهم مرة كادوا أن يفتكوا ْبرجل أراد أن يرعْبهم وزعم 

من  وخلصوه فلم ينج إال ْبتدخل الناس جميعا، هم الذين افتكوه -هو كذلك رجل أمن سري

إذا خسر ْبين أيديهم. كان هذا الطفل وهو يشاركنا لعْبة الجلى إذا رْبح رضي وفرح، و

(، أي خسر كل شيء حتى كان له الحق في االقتراض من الذي رْبحه، فيكون  و)قُرضا

                                                           
31ص –السياسة المدنية  
233
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كان إذا خسر وقرض، ومضى األطفال قلت: هذا التعْبير داال على الخسران الكلي للجلى، 

في اللعب، لم يشعروا إال والغالية على رؤوسهم: من قرض هذا ومن أخذ جاله؟؟ فيشير 

لم يكن الحل عند الذي ك هذا األخير إال أن يرد عليه جاله. وهكذا هو إلى صاحْبه، وال يمل

.واختالق سْبب ما لمفارقتهعدم استفاد كل ما لديه،  يشاركه اللعب سوى  

أما هؤالء  كانت هذه قصة لعْبة الجلى مع هذا الطفل، وما كان إرهاْبيا وال عدوانيا.   

234هم:فها هي قصتدجاجلة الديمقراطية والمشاركة في لعْبتها   

تحيين ا:»     

الثورة المضادة . . .     

وشهدوا على أنفسهم أنهم هم أعداء الديموقراطية وأنهم ال أيمان لهم. هم    

الذين نبذوا شرعية الشعب وشرعية الثورة بحل البرلمان، برلمان الثورة 

وبرلمان الشعب، وهم الذين باسم الدستورية ودولة القانون برأوا قتلة الشعب 

األشهاد حتى أن لم تتبين أكثر قط من اليوم حقيقة زيف حياد القضاء بل أمام 

وقدسيته بالنصوص البشرية حمالة األوجه على أي كان هوى القاضي، ال 

على ما يقتضيه الحق والثورة والشعب. واليوم باسم الشعب يبررون االنقالب 

ولة القانون.العسكري السافر كافرين بالحق وبالديموقراطية وبالدستورية وبد  

وسابقة على مإل العالمين كفر أوروبا والواليات المتحدة األمريكية واألمم    

 المتحدة، كفرهم جميعا بالديموقراطية.

ورسالة االستبشار، وكذلك يظنون، بوأد الثورة اإلسالمية العربية ونجاح    

تونس الثورة المضادة، رسالة الزيارة صبيحة االنقالب للرئيس الفرنسي إلى 
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مهد الثورة وبؤرة موجتها وبحرها العارم الذي أصاب هلعه الكفار والذين 

 أشركوا.

وجلوس النعامة السوداء على نحو وضيع بين أنياب السبع مفصحا إفصاحا    

رسميا أن ال دخل لالنتماءات االعتقادية كشرط في توافقاتها. أسلم )النعامة 

فأين هو الوالء والبراء؟ وأسقط من السوداء( أخاه في الدين والعقيدة وخذله 

شروطه االعتقاد فاتضح أن قصر العلم والدين عندهم، أي عند أحبارهم 

ق  ومشايخهم، وقد قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه: "وهللا ألقاتلن من فر 

دبين الصالة والزكاة" إنما هي  وظيفة األحبار والرهبان فيمن قبلنا. مجر   

 حسبنا هللا ونعم الوكيل.   

(21}وهللا غالب على أمره' ولكن أكثر الناس ال يعلمون'{)يوسف  

   :-ب-تحيين   

قال الفريق سعد الدين الشاذلي قائد العبور رحمه هللا تعالى:     

ليبفي خالل عصور االستعمار، عمدت الدول »    ية إلى اتخاذ سلسلة من الص 

ي اتجاه واحد، هو تكريس التجزئة في اإلجراءات كانت جميعها تصب ف

 الوطن العربي. وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي:

خلق حدود سياسية مصطنعة بين تلك األقطار، حدود لم يكن للشعب  -1   

العربي أي رأي في اختيارها . . . بل إنها كانت تتم باالتفاق بين الدول 

 المستعمرة مباشرة.

المية واستبدالها بالقوانين الوضعية.إلغاء تطبيق الشريعة اإلس -2     

ربط اقتصاد األقطار العربية باقتصاد الدول المستعمرة. -3     
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خلق فئة من الكومبرادور العرب، يرتبطون فكريا وثقافيا واقتصاديا  -4   

 بالدولة المستعمرة.

وقبل أن يرحل االستعمار بجنوده نهائيا عن األقطار العربية، فإنه قام  -5   

بخلق دولة إسرائيل على أرض فلسطين في قلب الوطن العربي.  1948 عام

فإذا ما عجزت فئة الكومبرادور العرب عن تحقيق مصالح الدول 

 االستعمارية، فإن إسرائيل يمكنها أن تتدخل للمحافظة على تلك المصالح.

" تلك إذن هي القالع الخمس الرئيسية التي أقامتها الدول االستعمارية في    

األقطار العربية قبل أن يرحل المستعمرون بجنودهم. وفي ضوء ذلك فإنني 

أرى أن أي عمل يقوم به الشعب العربي في أي مكان . . . وأي عمل تقوم به 

في االتجاه دولة عربية لهدم أي من تلك القالع االستعمارية، هو عمل 

حيح . . . وإن كل من يدافع ويطالب باإلبقاء عليها فهو إنما يرقص على  الص 

نغمات االستعمار، ويتعاون معه ضد مصالح الشعوب العربية. . . سواء عن 

235«عمالة، أو عن جهل بقواعد اللعبة السياسية"  
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وحزب العدالة والتنمية التركي د. إياد القنيبي -2  

وقفو المرء ما ليس له به علم   

 

ن قريب إياد القنيبي وال سمعت عنه إال م شير بدءا أنني لم أكن أعرف د.أ   

سماع كالم هذا الرجل  بعض األصدقاء رض عليَّ قبل أسابيع معدودة، حين ع

، ولعل التنويه المعجببقصد التعرف عليه وعلى فكره، وبالطبع من وجه 

 وبجهد جهيد جراء ما اعتراني على أخرة من رأي. هكذالهم نفس الكثيرا 

ضعف السمع، استمعت إلى شريط رأيه في التجربة السياسية لحزب العدالة 

بعد  جلسة مع أبي محمد المقدسيشريط بضع دقائق من والتنمية في تركيا، و

  -الذي لم أتعرفه قبل وإن كان اسمه ليس بغريب عني - خروجه من السجن

وبه أستهل كالمي فأوجه  فيه ابنته وفلذة كبده؛ ينعى الذي والشريط المؤثر

دق من اصهو وهللا تعالى أعلم بمكنون النفوس وما  لألخ إياد صادق العزاء

الشعور، ومن لم يكن مصاب أخيه كأنما أصابه فليراجع إيمانه ولينظر محل 

وإن أشد  !ى وله ما أخذ ولتصبر أخي ولتحتسبما أعط االتهام لقلبه. فلله  

يلونهم ثم األولى فاألولى. ناس ابتالء األنبياء ثم الذيالن  

الشريط الثاني فالمميز فيه واألبرز هو الصدع بالكلمة الكابحة أما    

للتحركات وقد ذللت وسائلها وكثر أصحابها، من التصريحات وغيرها التي 

محض إرادة الصدام للصدام  ءها، وما هي بالحماسية حتى، بلال عقل ورا

بغاية التميز وفرض الذات، فكان لزاما لمن أدرك حقيقتها وجوهرها أن 

الجاهل الهفيت. يردها ويتبرأ منها براءة العالم الحكيم من جهل  

ليس ألجعلكم على بينة بأن ردي هذا أو تعقيبي هو رد  استهالال هذاأقول    

ي جاءت على ما قاله األخ الدكتور فيه أثر وال تأثير من أي من الردود الت

 آلو جهدا في سلوك ما يرى من الحق، ولن ،القنيبي، وحتى أكون بدوري
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مطمئنا في نفسي على أنني أسلك الموضوعية منتهجا شروطها العلمية، التي 

 ال يمكن من دونها أن نسميها موضوعية حقيقة.

 تفريغ الشريط:

بعد تحية اإلسالم:]  

أو تجربة أردوغان، هل هي تجربة ناجحة تدل على النموذج التركي    

 صحة مشاركة المسلمين السياسية في األنظمة الوضعية؟

هذه الكلمة ليست عاطفية موجهة للعاطفيين، الذين جاؤوا ليروا هل أكره    

نهجأردوغان أم أحبه. وإنما هي مناقشة موضوعية ل حزب العدالة والتنمية  م 

دوة لمن أراد إصالح أوضاع األمة. وسنجعل التركي، الذي يراه البعض ق

 نقاشنا على شكل نقاط:

أوال هل التجربة التركية ناجحة؟     

قبل جوابي أقول: ما الذي يقصده ما الذي يقصده السائل بالنجاح؟ إن كان    

يقصد رفع مستوى المعيشة االقتصادية، فال شك أن هذا قد تحقق في عهد 

في اليابان والصين وألمانيا بقيادات بودية  أردوغان وحزبه؛ وقد تحقق كذلك

نهجوال دينية ونصرانية. إذن فليس الرفاه االقتصادي دليال على صحة ال . م 

ةوفي الوقت ذاته )مع رفع اليد اليمنى مبرزا وب إشارة النفي بسبابتها( ال  قو 

نهجينبغي أن نتكلف في إنكار هذا الرفاه لنثبت الخلل في ال إذ ال تالزم  م 

نهما )مع التعبير المساوق باليدين عموديتين بتشبيكهما فالتفريق بينهما بي

وحفظ هيئتهما أو هيئته التعبيرية هذه الجامعة بين اللفظ واليدين حتى نهاية 

 الجملة(.

إن كان كان الحديث عن رد بعض الحقوق إلى أهلها كالمال العام وحق     

ع مساوقة إشارة اإليجاب المرأة المسلمة في أن ترتدي الحجاب فنعم )م
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بالرأس( حقق أردوغان وحزبه ذلك؛ وقد حققه أيضا قادة النصارى وال 

دينيون في أوربا. فاألندلس التي عاشت عقودا من محاكم التفتيش يوجد بها 

اآلن مسلمون يمارسون عباداتهم علنا؛ فليست إتاحة بعض الحريات الدينية 

نهجدليال على صحة ال ه ليس من حقنا أن ننكر فائدة هذه ، وفي الوقت ذاتم 

نهجالحريات ونقلل من قيمتها إلثبات خلل في ال ، ليس من حقنا وال نحن م 

 ملزمون وال مضطرون إليه أصال.

ثانيا هذه اإلنجازات التي أنجزتها حكومة أردوغان جزء منها ناتج عن    

وسواء مقومات جعلها هللا أسبابا لنهضة أي مشروع إسالمي أو غير إسالمي 

أو غيرهم، منها البراعة في العلوم األرضية التي  الم سلمونأخذ بهذه األسباب 

يحتاجها الناس واإلدارة والتخطيط والعمل الدؤوب والصفات الشخصية 

 القيادية من نزاهة وصدق وتسامح وحزم ونظافة يد وغيرها.

نفي  إذن فقولنا بحرمة المشاركة السياسية في هذه األنظمة )مع إشارة   

بالسبابة( ال يعني إنكارنا لوجود هذه المقومات المذكورة الجيدة في التجربة 

التركية. وفي الوقت ذاته )مع إشارة نفي بالسبابة( ال ينبغي نسبة إنجازات 

تا يديه( إلى المشاركة التجربة التركية كلها )مساوقة بإشارة تجميعية بكل

 السياسية.

أن يكون كالتالي: بمعنى أن استنتاجنا ال ينبغي     

مع رفع كلتا يديه متوازييتن جامعا أصابعهما إال السبابة ) سبب نجاح   

لعله ترميز  !معا في ربع دائرة كأنهما جناحا طائر والوسطى فحركهما

حزب أردوغان هو تبنيهم للديمقراطية. بل هذا الحزب الذي تبنى  (معقوفتين

الديمقراطية أخذ بأسباب نافعة ألي مشروع، فينبغي للمشروع اإلسالمي 

.استجابة هلل تعالى الذي أمر باألخذ باألسباب األخذ بها  
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ثالثا إخوتي نحن المسلمين نؤمن بأننا في هذه األرض بمهمة فال نعرف    

ا : }إنم  عرفه من ال يؤمن بإيماننا بل كما عرفه هللا تعالى إذ قالالنجاج كما ي

نه م   ه  ول  س  ر  و   وا إلى هللا  ع  إذا د   ين  ن  م  ؤ  م  ال   ل  قو   كان   ي  كم  ب  نا ع  م  قولوا س  ي   أن  ل ي ح 

 ك  فأولئ   ه  تق  ي  و   هللا   ش  خ  ي  و   وله  س  ر  و   هللا   ع  ط  ي   ن  م  ' و  ون  ح  فل  م  ال   م  ه   ك  أولئ  نا و  أطع  و  

فالفالح والفوز إنما يكونان في االحتكام الكامل  (50-49)النور'{ون  ز  فائ  ال   م  ه  

والطاعة المطلقة هلل ورسوله بما فيه طريقة التغيير واإلصالح والنهضة 

 باألمة. 

ناجحة أو غير ناجحة نحتاج أن  إذن حتى نعرف إن كانت التجربة التركية   

ن تحققت فيها هذه الشروط أم ال.نرى إن كانت هذه الشروط إ  

نظام الحكم بتركيا وقدم في سبيل ذلك حزب العدالة والتنمية انخرط في    

ضمانات للمحافظة على علمانية الدولة. وهو باألصح علمن الدولة، فالدولة 

التركية لم تكن علمانية في حكم العسكر بالفعل، بل كانت معادية لإلسالم 

ين من ممارسة شعائرهم الدينية كالحجاب.. جاءت بالخصوص ومانعة للمسلم

 ل  ام  ع  ت  يواصل..( ل  عن الكالم ليمتص ريقه ثم حكومة أردوغان )ويتوقف 

للمسلمين ممارسة شعائرهم التعبدية  اإلسالم كباقي األديان في تركيا ولتتيح

من فصل الدين عن الدولة  ، أي لتحقق العلمانية بمفهومها األصليالشخصية

دون منع للشعائر التعبدية الشخصية إال ما تعارض مع قوانين الدولة. وكان 

.في ذلك شيء من التنفيس عن المسلمين بالفعل  

لكن هذا الوضع إخواني ليس إسالميا وال شبه إسالمي، بل هو وضع    

ان علماني بحت، شكل من أشكال الحيود عن جعل األمر كله هلل. أردوغ

يكرس هذا الوضع غير الشرعي األقل وطأة من حكم العسكر ويتبناه ويروج 

مثالي، وقد نص على ذلك في كلمته له ويشجع الشعوب عليه كهدف نهائي 

بعد أحداث يناير، حيث قال إن تركيا دولة حقوق وعلمانية  القاهرةب

ل وديمقراطية وأنها تطبق مبدأ العلمانية وتقف على قدم المساواة من ك
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األديان، وحث المكلفين بكتابة الدستور في مصر أن يجعلوا الدستور 

مر هللا ودين المصري يقف على مسافة واحدة من كل األديان، أي جعل أ

لالحق مثل أمر البشر وأديانهم المحرفة ال اط  ة، ونص على مثله في مؤتمر ب 

يني السوق اإلسالمية المشتركة بتصريحه أن أي مشروع يقوم على أساس د

 أو مذهبي أو عرقي فهو مشروع محكوم عليه بالفشل. فهو يروج للعلمانية

لالحقيقية طواعية دونما إكراه، ويقر هو وحزبه مبادئ كلية  اط  ة شركية من ب 

ر من دون هللا، أجل منافع جزئية، فيشتركون في حكم يجعل التشريع للبش

ن ين  إذ حكم يرفض قاعدة: م  ؤ  ل  ال م  ا كان  قو  كم  }إنم  ول ه  ل ي ح  س  ر  وا إلى هللا  و  ع  ا د 

' ون  فل ح  م  ال م  أولئ ك  ه  نا و  أطع  نا و  ع  م  نه م  أن  ي قولوا س  ي  {ب   

أردوغان، مساحة تغييره سلوكية ال قيمية. فهو ال يمس من قيمة الدولة    

الرئيسسة "العلمانية". ومعلوم أن القيم هي أعمق ما في النظم السياسية. 

و المعنى الحقيقي لتغيير النظام، إال أن أردوغان لم يتبن الشريعة ه وتغييرها

كمنظومة قيمية متكاملة تؤدي لتغيير شكل النظام في تركيا، وبالتالي التأثير 

على مصالح النظام الدولي. وهذا )مع امتصاص الريق( ما تفهمه مراكز 

في  "راند" جيدا مراكز التخطيط االستراتيجية األمريكية، فقد نصت مؤسسة

"صعود اإلسالم  دراسة لها مدعومة من وزارة الدفاع األمريكية بعنوان

السياسي في تركيا" على أن حزب العدالة والتنمية )رافعا إشارة النفي 

ل الغرب لهذا الشريعة في تركيا، وهذا يفسر تقب بالسبابة( ال يحاول إقامة

تحمل فيه الغرب أي النموذج في دولة مؤثرة كتركيا في الوقت الذي ال ي

نموذج يسعى إلى التفلت من قواعد اللعبة الدولية ولو كان في دولة فقيرة في 

بأقاصي إفريقيا أو آسيا، بل يسعى إلى تقويضه سريعا كما حدث في مالي 

.والصومال وأفغانستان  

لم يتنازل أردوغان عن أصول كلية فحسب، بل حتى إنجازاته سارت فيها    

الشريعة؛ فالرفاه االقتصادي التركي، جزء منه ناتج عن  مسارا متحلال من
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لكنه مبني أصال  النزاهة ومحاربة الفساد وحسن اإلدارة بالفعل كما قدمنا،

على أساس رأسمالي فاسد، يعتمد على الديون الربوية التي استدانتها حكومة 

 بحدود الشركة في اإلسالم وال تمتنع أردوغان وعقود غير شرعية ال تلتزم

عن أي محظور كتأجير الشواطئ التركية للسياحة العارية. وما ال يعلمه 

تركيا إنما سددت ديون صندوق النقد، وإال فإن الدين الكلي على الكثيرون أن 

 وهو أضعاف ما كان عليه ،236حسب مليار دوالر 367كيا قد بلغ اآلن تر

ناجحا . وإنما يعتبر االقتصاد التركي اآلن قبل حكومة العدالة والتنمية

بالمقياس الرأسمالي ألن مستوى النمو االقتصادي والناتج القومي يواكب هذه 

الديون وما يترتب عليها من ربويات. فهو اقتصاد قوي لكنه معتمد على أسس 

عنها. 7.55رأسمالية بشكل كامل ال   

لشرعي، فليست تجربة بهذا التعريف وبناء على ما سبق وبالمنظور ا   

، ألنه يضيع أصوال من أجل فروع، أردوغان وتجربة حزبه تجربة ناجحة

والحكم عليها بالنجاح يقتضي أن نقول: ع رض على رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم أن يشترك في دار الندوة بمكة ويقر قريشا على ما هي عليه مقابل 

!وعليه الصالة والسالم.التخفيف على أتباعه المستضعفين فقبل؛ حاشا   

لم يقض عليه أردوغان أو أنه لم يصل  اليست مشكلتنا في أن هناك فساد   

قد يفهمها البعض. بل مشكلتنا بأن طريقته  إلى إقامة الدين بشكل كامل كما

فيها نقض ألهم قواعد الدين ابتداء وهو جعل التشريع هلل واعتزال كل نظام 

السعي إلى تغييره. ثم وسائله أيضا ملتزمة يقوم على غير هذا األساس بل و

 بالمنظومة الرأسمالية المناقضة لإلسالم. 

. إال من عظم في قلبه مقدار التوحيد وحقيقة إخواني لن يتفهم هذا الكالم    

أما من غلب عليه االفتتان بالرفاه االقتصادي والتسهيل على المسلمين في 
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للتضحية بتوحيد هللا في التشريع شؤونهم الشخصية، فسيراها مبررة 

 واالحتكام إليه في الحياة كلها االقتصادية وغيرها.

ةرابعا سي قال إن الحريات وال    االقتصادية التي حققها حزب العدالة  قو 

 والتنمية خطوة ممهدة إلقامة دين هللا تعالى؛ والجواب منه:

إلى التمكين ولو  يإنما نحن مكلفون بالطاعة وحسن االتباع ال بالسع -1   

ل وا  م  ع  م  و  ك  ن  ن وا م  ين  آم  د  هللا  الذ  ع  الحبطرق محرمة، قال هللا تعالى: }و  ات  الص 

ي  ه م  الذ  ين  ن نَّ ل ه م  د  ك  ل ي م  م  و  ل ه  ب  ن  ق  ين  م  لف  الذ  تخ  ا اس  م  ض  ك  ل ف ن ه م  ف ي األر  تخ  س  ل ي 

ن  ب   لن ه م  م  د  ب  لي  ى له م  و  تض  نا '{)النورار  م  أم  ف ه  و  د  خ  نحن مأمورون بتحقيق  (53ع 

الحالشق األول بأن نكون من الذين آمنوا وعملوا  ات، ومن ذلك عدم الص 

اتخاذ أي وسيلة محرمة للتمكين، وحينئذ فالتمكين مضمون من هللا تعالى، 

تمكين حقيقي ال مجرد حريات دينية جزئية، بل تمكين تنعتق فيه البالد من 

ستعباد للنظام الدولي ال أن تبقى تركيا رهينة االقتصاد الرأسمالي وشريكة اال

)مع رفع كلتا يديه متوازييتن جامعا أصابعهما إال  في الحرب على اإلرهاب

! لعله السبابة والوسطى فحركهما معا في ربع دائرة كأنهما جناحا طائر

ألفغانستان، ( وجزءا من حلف شمال األطلسي المحتل ترميز معقوفتين

وتعتبرها مراكز التخطيط الغربي نموذجا لإلسالم المعتدل المتوائم مع 

العلمانية والديمقراطية، ينبغي تشجيعه وجعله قدوة للشعوب اإلسالمية منعا 

"صعود اإلسالم السياسي  لتنامي اإلسالم المتطرف كما في الدراسة المذكورة

ه نصرة المستضعفين كما في ر المسلمين فيفي تركيا"، تمكين يكون بمقدو

يذبحون على الناحية  الم سلموننصرة حقيقية، ال أن تمر السنين و سوريا

األخرى من الحدود التركية، تمكين ال نجد فيه شواطئ العراة بمرمريس 

والعالقات االقتصادية الحميمة مع ما يسمى بدولة إسرائيل على الرغم من 

 التصريحات اإلعالمية.
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على فرض أن ما حققه أردوغان سيمهد قدرا بالفعل للتمكين، فليس  -2   

نهجهذا دليال على صحة  ه الديمقراطي. نصر أبو طالب من قبل رسول هللا م 

صلى هللا عليه وسلم ومكنه من نشر دعوته، وكف أذى المشركين عنه؛ فهل 

يعني هذا صحة ما كان عليه أبو طالب من شرك؟ وهل دعا رسول هللا عمه 

لبقاء على شركه ليشكل له غطاء يتقبله المشركون وهم يرونه يسجد ل

ألصنامهم أم أنه دعاه حتى آخر لحظة من حياته لإلسالم؟ وهل لو علم رسول 

 هللا أن بقاء عمه على شركه أنفع لدعوته فإنه كان سيكف عن مطالبته

 باإلسالم؟

هذا الدين بالرجل الفاجر ليؤيد  إنَّ هللا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "   

 وبأقوام ال خالق لهم"

ليس هذا مقام وصف أردوغان بالفاجر وبغيره، وال يعني هذا مساواة أبا    

طالب بأردوغان الذي يستعلن بانتسابه إلى اإلسالم، وإنما التأكيد على قاعدة 

 أن وجود عواقب حسنة في المنال ليس دليال على صحة المسلك.

را إخواني، هناك أمور نفرح بها قدرا وال نرضى بها شرعا؛ ثالثا وأخي -3   

وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم أدى إلى تنفيس والحد من سلطات 

المعادين الصرحاء لإلسالم. وهذه نتائج نفرح بها قدرا، وقد يكون لها دور 

رار في تهيئة األجواء لدعوة نقية وتمكين حقيقي مستقبال، لكن هذا ال يعني إق

على مشاركته في الحكم الوضعي، وال إعانته على ذلك. الحزب  

.إذن، هناك أمور نفرح بها قدرا وال نرضى بمسبباتها شرعا     

ختاما إخواني، سيقول قائل: أليس أردوغان أفضل من حكام المسلمين؟     

يانة ا إلى مشاكل أردوغان المذكورة الخنعلم طبعا أن حكام المسلمين جمعو   

والعمالة الصريحة وحرب الدين والفساد والخسة، لكننا نتحدث عن النموذج 
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التركي ألن الناس فتنوا به وتلوثت عقائدهم بحيث رضوا بقلوبهم وألسنتهم 

نهجب نه مرحلة للوصول إلى اإلسالم. ثم ه المناقض لإلسالم، على اعتبار أم 

نهجإن منهم من يرتضي  دف نهائي بديل أصلح كه ه ديمقراطيته وعلمانيتهم 

لهذا الزمان من النظام اإلسالمي األصيل. نتحدث عنه ألنه يعطيهم أمال 

وهميا في اتخاد طرق لإلصالح تحيد عن أمر هللا وأمر رسوله صلى هللا عليه 

 – [!وسلم. نسأل هللا أن يهديهم وأردوغان وحزبه والسالم عليكم ورحمة هللا

-انتهى  

الذي الهالة البيانية والخطابية لقوله ا أو قارنا بين في الحقيقة إذا ما جمعن   

:استهل به حديثه  

"النموذج التركي أو تجربة أردوغان، هل هي تجربة ناجحة تدل على    

 صحة مشاركة المسلمين السياسية في األنظمة الوضعية؟

هذه الكلمة ليست عاطفية موجهة للعاطفيين، الذين جاؤوا ليروا هل أكره    

نهجأردوغان أم أحبه. وإنما هي مناقشة موضوعية ل حزب العدالة والتنمية  م 

التركي، الذي يراه البعض قدوة لمن أراد إصالح أوضاع األمة. وسنجعل 

 نقاشنا على شكل نقاط:

 أوال هل التجربة التركية ناجحة؟"

وما وليها إلى آخر الشريط، نكون ال مماراة على إذا ما قارنا بينها    

اإلطالق من حيث مستوى المقول أو التفكير مضمونا وبنية منطقية وهما هنا 

!ا""تمخض الجبل فولد فأر   وضع ، نكون أمام حالة وضعهامتالزمان  

مستفحل الموضوعية، ألنها ال ترجى مع فساد قضية وأهملنا اإلشارة إلى   

هذا له حم   هدرها واإلخالل بهاالملحوظ العجيب أن  ولكن نية المنطقية.للب

للباطن الذاتي وللنفس التي يحملها شخص  مسبقال الشخصي والنفسي موقف  ال
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، حزب العدالة والتنمية التركيمن من الزعيم أردوغان و الدكتور إياد القنيبي

 صلة بالطبيعة العلمية لهذا أن يقحم وما له من عالقة وال موقف ما كان له

م هالة بادئ  الموضوع ذي الشأن الخطير. ه  ومنه تتحدد حقيقة ومنحى ما تو 

األمر، إذ الغريب في المقام العلمي والخطاب الموزون دليل جدة غير معهودة 

في النهج وبديع في األسلوب، فإنه ليس من ذلك كله في شيء، فبعد النظر 

فال ممحض له وال مستنبط من معطى  الرصين، والفحص بالميزان المنطقي

حظ الخطاب أو الكالم من االنضباط على قانونه، إال أنه محض استفحال لهذه 

، فاستحال كالمه لهجة تعبير عن الحالة حتى ملكت على صاحبها نفسه

التحليل المنهاجي في أمرين ظاهرين  كراهية ليس بها خفاء، وذلك ما يستجليه

 جليَّين:

التفاقم الكلي والجزئي للمادة الخطابية من حيث البنية المنطقية، ومنه  -ا

.خروج المادة عن صفتي الموضوعية والعلمية  

استلزام االستهالل أعاله للعالقة بالنفسي والعقل الباطني لذات وشخص  -ب

المتكلم ال بالموضوعي، وهذا قريب الصلة بعنصر الهفوة اللفظية في التحليل 

  الذي يفسر محمل الغرابة المشار إليها.  النفسي، وهو

نأن هذا الوكذلك أعجب منه، هو   حين سبيلغ درجة من  الالموضوعي م كو 

، إن جاز إبقاء معنى الجناية ، سيجني على ثنائية القيم عند األخ الدكتورالتفاقم

ا أيض   وسنرى كيف سينقض المستنبط الجلي آلخر الكالم أوله، وغريب   هنا.

يد  وهو  كالمه فحوى ا فييكون كل هذا ثاوي  حقا أن و وال  غيره وعكسه ي ر 

!رهشع  حسه وال ي  ي    
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ْبما يمليه النظر الحق لما لهذا  ولوال أن المسؤولية توجب علينا تفصيل الرد   

الموضوع من جليل الشأن وعظيم الخطر ْبخصوص أمر األمة وأئمتها 

:وعامتها، القتصرنا على ما هو جامع القول في ذلك  

تعظيمه ألمر  من فرط ،ل شخص إيادنفسي في عدم تقْبّ  -ال عامل عقليأو     

ه الكفار من العهود قّررته على اإلطالق وااللتزام ْبما يلمخالف هللا تعالى،

ورفعا إلصر المتشاْبه من  والمواثيق والنظم. وهذا يذكر ْبإزائه شفاء للصدور

ر، من المنصوص في األصول من القرآن العظيم والسنة الصحيحة التصوّ 

واآلثار المحفوظة ما هو مْبين ليس يرد وعلى متْباين المناحي مما قد يعرض 

ادفي  عا يكاْبر عاقل من المؤمنين أو يذهب  المستخلف فيه والتكليف، وال أْبع

كْبر من تعظيم هللا سْبحانه له قول إن تعظيمه ألمر هللا تعالى أفيماري لي

 األسماء الحسنى ومن تعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

إن حرمة الخمر في  -وكيف يحل هللا تعالى أم الخْبائث؟! -إن حرمة الخمر   

ُل  ّز  لا الكتاب إلى ْبيت العزة ثم ُينا زا الحق وأم الكتاب حكم مسطر من قْبل أن ُينع

تنزيال وعلى مكث، وهللا تعالى الذي هو قادر على أن ينزل آية فتظل األعناق 

ى وهو العليم الحكيم، أنزل لها خاضعة، هللا جل جالله له األسماء الحسن

متدرج من داخل ْبنية ما قْبل الشريعة، من داخل سْبحانه ْبنية الشريعة ْبسْبيل 

كما ال ينْبغي نسيانه وال  ،مجال مخالفة أحكامه لحكمه جل وعال وهو القادر

ْبه، هو القادر  إهماله وال إغفال تدْبره مما ال يحصل فقه القرآن والسنة إال

سْبحانه يقلْبها  الرحمان صاْبعهْبين أه في القلوب على تقرير عزيزا حكيما

كيف يشاء. ولكن التنزيل نور استوفى األمر كله حتى المنهاج، منهاج 

 المنير الكتاب االستخالف اإلنساني ْبالطْبع ليس غيره معني ْبالخطاب وْبهذا

العلم الحق فذلك جزاؤه.ومن يستنكف عن  .والهدى والعلم   

هو واقعة الحديْبية، ويكفي لمن آتاه هللا تعالى  األصل الثاني األقرب ذكرا   

العزيز الوهاب الحكمة وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، يكفيه ْبخصوص 
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لصيغة المعاهدة التي  موضوعنا، حدث تقرير النْبي صلى هللا عليه وسلم

عدم كتاْبة "ْبسم هللا الرحمان الرحيم" كما رواه الْبخاري اشترط فيها الكافر 

عن الْبراء ْبن عازب؛ قال سهيل ْبن عمرو )أسلم ْبعد الفتح  في كتاب الصلح

ما هو" وفي رواية:" ما هي"  ة(: "أما الرحمان فوهللا ما أدريوسكن المدين

وفي حديث أنس: " فقال سهيل: ما ندري ما ْبسم هللا الرحمان الرحيم، ولكن 

هللا وهللا ال نكتْبها إال ْبسم  الُمسلمونما نعرف: ْباسمك اللهم" فقال  اكتب

الرحمان الرحيم، فقال النْبي صلى هللا عليه وسلم: اكتب ْباسمك اللهم. ثم قال 

النْبي عليه الصالة والسالم لعلي رضي هللا عنه: "اكتب هذا ما قاضى عليه 

كنا نعلم أنك  محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". فقال سهيل: وهللا لو

حمد ْبن عْبد هللا )وفي رسول هللا ما صددناك عن الْبيت، ولكن اكتب: م

ني نْبي صلى هللا عليه وسلم: "وهللا إرواية: اكتب اسمك واسم أْبيك(. فقال ال

لرسول هللا وإن كذْبتموني!" فقال لعلي رضي هللا عنه امحه! فقال علي رضي 

فقال رسول هللا  أمحوه )وفي رواية وهللا ال أمحوك أْبدا !(. هللا عنه ما أنا ْبالذي

237: أرني مكانها! فأراه مكانها فمحاه.صلى هللا عليه وسلم  

وهنا ونسأل هللا تعالى أن يجعلنا في حديثنا هذا وفي غيره من مقام أهل    

ه ال حديث ْبطر وال تعالم وال رئاء، صدق القول والقصد فيه، وإن الصدق

يهم هذا الموضوع، موضوع تركيا آخر  لمقام ذو خطر وشأن عظيم، مقام

من ْبعد  -وهللا حسيْبهم –حصن للمضطهدين من المسلمين الخلص منهم 

من ذل األرض والتاريخ والحضارة  تحّررعلى إرادة ال االنقالب الغاشم

تدْبيرا  -والعرْبية اللسان واإلسالم الدين والحضارة والثقافة -والثقافة واللسان

يا لهول واقع المسلمين وأمة  -صهيونية وظاهرهم ية والالّصليْبمن شياطين 

ظاهرهم فيها من كان يزعم وال يزال أنه يمثل  -محمد صلى هللا عليه وسلم!

نهجال ظاهرهم في  ْباسم اإلسالم، عجْبا!الصحيح ويتكلم ويحكم ويفتي  ما

                                                           
منشرورات -وجزء عمرات النبي صلى هللا عليه وسلم للعالمة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي حجة الوداع انظر:  
237
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من كان كل  -وكل غادر آت يوم القيامة ْبلواء غدرته –انقالْبهم وغدرهم 

نحديثه عن ال والعقيدة والوالء والْبراء وكل ما هو من اللفظية ومسوح  هجما

التقوى والدعوة رصيد نيل لقب الداعية، يخدم كل شيء خاصة ْبلفظية  اّدعاء

الصادة عن  سالماتية مادة مجانية للحرب اإلعالمية على اإلمصادمية خطاْب

أو ُيؤووا سْبيل هللا. يخدمون كل شيء إال أن يطعموا جائعا أو يؤمنوا خائفا 

 مضطهدا..

، ونحن مع هذا الحدث واألمر تدْبير العليم الحكيم، والمؤمنون أقول هنا   

العلم ليس كل ن وأال يكونوا كمن على قلوْبهم أقفالها، ويع مأمورون ْبتدْبر الوحيا 

 من اقتحمته نفسه هو أهل له. إن له مقامات لكل مقام حماه، وحفظها ال يكفله

را   نتلو قوله تعالى:أمر من غير الحكمة، وله  يع ة فاقادع أوتِيا خا ما تا العِحكع نع ُيؤع ما }وا

ُر إال أ ك  ذ  ا يا ما ا' وا ِثير  اِب'{)الْبقرةوكا (268لُو األلْبا  

ره وما مسلك القنيْبي االستداللي حسب تصوّ  -أو ْبسديد القول ودقيقه -إن قول 

 أريد ْبه:

فليست تجربة بهذا التعريف وبناء على ما سبق وبالمنظور الشرعي، "  

أردوغان وتجربة حزبه تجربة ناجحة، ألنه يضيع أصوال من أجل فروع، 

والحكم عليها بالنجاح يقتضي أن نقول: ع رض على رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم أن يشترك في دار الندوة بمكة ويقر قريشا على ما هي عليه مقابل 

!"لصالة والسالم.التخفيف على أتباعه المستضعفين فقبل؛ حاشا وعليه ا  

أليست ملكة العقل المستفاد في أنساقه تنتج إمكان واحتمال تقرير أنه لو    

ة رضي هللا عنهم قْبل أن يحدث حدث الحديْبية لكان جواْبهم مثل الّصحاْبسئل 

جواب القنيْبي هنا ْبخصوص فرضيته التي ال تجوز ْبحال ْبشرط الحكمة، 

 لمُ عع يا  إن  هللاا ' ثالا األمع  وا هللِ ْبُ رِ تضع فهذا من ملحق وحيز فقه قوله تعالى: }فال 

'{ ثالا األمع  وا هللِ ْبُ رِ ( قال السعدي: "}فال تضع 74)النحل'{ونا لمُ ال تعع  أنتمع وا 
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لمُ إن  المتضمنة للتسوية ْبينه وْبين خلقه } عع '{ فعلينا أن ال ونا لمُ ال تعع  أنتمع وا  هللاا يا

وهذا التفسير من  األمثال."نقول عليه ْبال علم وأن نسمع ما ضرْبه العليم من 

غير االقتصار على النهي عن جعل هلل أندادا وأشْباها، يوجهه السياق القرآني 

 الكريم الْبعدي.

يقول الطاهر: واألمثال هنا جمع مثل ْبفتحتين ْبمعنى المماثل، كقولهم »   

شْبه معنى ْبمعنى مشاْبه، وضرب األمثال شاع استعماله في تشْبيه حالة ْبحالة 

ْبهيئة، وهو هنا استعمال آخر.وهيئة   

ة ب)األمثال( ال فعلى هذا تكون الالم في لفظ الجاللة )هلل( متعلق   

فيكون المعنى متضمنا  نهيهم عن أن يمثلوا هللا أو يشْبهوه  وا(،ْبُ رِ ب)تضع 

 ْبمماثل من خلقه.

وأصل هذا الكالم ذكره اْبن المنير تعليقا على تفسير الزمخشري لمعنى    

ي اآلية حيث قال: 'قال محمود: تمثيل اإلشراك ْباهلل والتشْبيه ضرب المثل ف

ْبه...إلخ قال أحمد: فعلى تفسيره األول يكون قوله )هلل( متعلقا  ْباألمثال، كأنه 

الذي هو  قيل: ال تمثلوا هللا وال تشْبهوه. وعلى الثاني يكون متعلقا ْبالفعل

المثل إنما ُيستعمل  )تضرْبوا(، كأنه قيل: فال تمثلوا هلل األمثال، فإن ضرب

من العالم لغير العالم، ليْبين له ما خفي عنه وهللا تعالى هو العالم وأنتم ال 

     238«تعلمون، فتمثيل غير العالم للعالم عكس الحقيقة.

ه صلى هللا علي تعالى ورسوله   على هللا   يقول   أن   الدكتور حق   يد  للسَّ  فليس     

قال كليم هللا عليه  -!عظيم   بحانك هذا جهل  س   – ه  ل  ع  ف   وسلم ما كان عليهم

 فقد   قلته   كنت   ' إن  ق  ي بح  ل   س  ا لي  م   أقول   ي أن  ل   كون  ا ي  م   انك  ح  ب  السالم: }س  

                                                           
في تفسير التحرير والتنوير البن عاشور. إعداد: شعيب بن أحمد بن محمد الغزالي، إشرافالتشبيه والتمثيل مباحث  
238
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 الم  ع   نت  أ ' إنك  ك  ي نفس  ا ف  م   لم  ع  ال أي و  ي نفس  ا ف  م   لم  ' تع  ته  م  ل  ع  

(118'{)المائدةوب  ي  غ  ال    

ال فقه وال مصداقية ألبتة للقول فيه من دونها هذا من جهة الحكمة التي    

تره كان من الظالمين المسيئين وقد يحسب نفسه من شرطا الزبا مؤ كدا من و 

يزينه شيوع الجهل وسوقه؛ فمن الحقائق الجلية أن  ،الذين يحسنون صنعا

؛ فاألنساق العقلية تخلف األمة التقني والتاريخي يساوقه تخلف علمي فقهي

والمتخلف تقنيا في عمومه متخلف عن التحكم والنظر بالمناهج ، هي هي  

العلمية في تقويم ما يعرض عليه ومن ضمنه ما يقدم ويعرض على أنه فكر 

 أو علم أو دروس حتى أو فتاوى أو غير ذلك.

الذي جاء في  مبنى موضوع الشريط، مبنى كالم جواب الدكتور ومن جهة   

نهجية لمستهله: "وإنما هي مناقشة موضوع حزب العدالة والتنمية التركي"  م 

فقوله: "والحكم عليها بالنجاح يقتضي أن نقول: ع رض على رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم أن يشترك في دار الندوة بمكة ويقر قريشا على ما هي عليه 

مقابل التخفيف على أتباعه المستضعفين فقبل؛ حاشا وعليه الصالة 

فإنه ْبالضواْبط المنطقية، ، مما يغشى وتجلى ما احتنكه!" عالوة على والسالم.

كان هذا يكفي ويغني عن اإلكثار فيختزل الكالم إلى  ،وخاصة مْبدأ االختزال

ولقد  نه فأين هي هذه الموضوعية؟نصفه ْبل إلى ثلثه ْبل إلى عشره، وم

استْبان هنا أنه ال يهتدي وال ينسج على ميزان القول الممثل في الْبنية 

المنطقية الضرورية لسالمته من اللغو كما النحو وقاء للغة من اللحن. وليس 

يْبقى ْباللزوم المنطقي إال أنه مسلك شعري ال يخاطب العقل ْبل الشعور 

يس أعظم ذكرا في ول ،الديني والنفسي، ْبذكر ما يعظم في المخاطب المسلم

ظاهر أثره  الحق عند المؤمن من هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وهذا

اِطلوْبنْبرة مظهر إنكار ال آخر الكالم الْباطني والنفسي لقوله واإلجالل للحق  ْبا

أي سيتسقر  !"حاشا وعليه الصالة والسالم.وللرسول صلى هللا عليه وسلم: "
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جلون ْبه كية غير ناجحة على القدر الذي يُ في عقل المخاطْبين أن التجرْبة التر

النْبي صلى هللا عليه وسلم وْبالقدر الذي ينزهونه عليه الصالة والسالم عن 

ولكن إن كانوا هم  مقارْبة أهل الكفر والشرك وحاشا هلل حقا أن يكون كذلك.

، فإنه مسؤول عنه يميزون ْبين صحيح الكالم في ْبنيته ووصله من سقيمه ال

ذ الوقوف في هذا المقام ملزم صاحْبه إدراك ما يخرج من لسانه يوم القيامة إ

 لواجب النصح في حق السائل.

ن ْبطالنه الذي ال يحسن ْبحال لوجوب منطقا الْبيّ  ْبااِطلوهذا المسلك ال   

النصح في حق المؤمنين هو نفسه أو منه ركونه وجنوحه إلى هذا التدليل 

 المريب حقا:

هذا الكالم إال من عظم في قلبه مقدار التوحيد. وحقيقة إخواني لن يتفهم "    

أما من غلب عليه االفتتان بالرفاه االقتصادي والتسهيل على المسلمين في 

شؤونهم الشخصية، فسيراها مبررة للتضحية بتوحيد هللا في التشريع 

 واالحتكام إليه في الحياة كلها االقتصادية وغيرها."

ب مع صدق تحري الحق، والثاني إنما التفهم يكون بشرطين، عقل     المخاط 

كما قال سبحانه وهو العليم الحكيم ذو الحجة  إيراد الدليل من جانب المدعي،

ال غير ذلك كما  (149البالغة: }قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا'{)األنعام

والساحات  الذين يبيعون األدوية في األسواق )العشابة( هو مسلك الدجاجلة

سلكهم الخبيث في ذلك هو سلب الناس قلوبهم وعقولهم ، ومالعمومية

باالستهالل بذكر أحاديث نبوية شريفة واألمر بالصالة عليه صلى هللا عليه 

شرعا وال صلة له بمعايير التسويق عند  ، مما ال يجوزوسلم إلى غير ذلك

لوهذا مسلك  العقالء األسوياء من بني آدم. القائم  خسر الميزانألنه ي   ب اط 

المنطبق بنص بمخالفة الحق وسلوك غير سبيله  عليه أمر السماء واألرض

'{)اآلية المجيدة:  اِدِقينا انكمع إنع كنتمع صا ها اتوا ُْبرع ( وتوسل 110الْبقرة}قلع ها

رْبط شيء ْبشيء هنا الدعوى ْبالمقدس والمعظم اقترانا حقائقيا من غير وصل 
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 عْبرة وال ثقة لمن خرج كالمه ، والمنطق ميزان الفي الحق وال سْبب منطقي

من خالل منطوقه يتْبين ألهل االختصاص . وإذا كان األخ القنيْبي عن ضاْبطه

في تقويم ْبنى التفكير والخطاب، أنه يعوزه هذا الشرط المنطقي العتيد، فحكم 

 المعجْبين ْبه جلي مستنْبط.

ت إلى له شيء مما يم الذي تقدم، هل له فباهلل هل هذا الكالم أو التعليل   

 الذي تفهم وتتصور به في معجمالبرهان العلمي وحقيقة الموضوعية ومعناها 

جميعا؟ ولسان الناس البلدان  

عقلي، والذي احتوته وْبينته واقعة الحديْبية -وفي ذات العامل النفسي   

المْباركة حتى توجت ْبأمر عظيم كان فتحا عظيما، عظيما مْبينا لمحدودية 

لا العقل اإلنساني، وْبخصوص  عا لُموا فجا ا لمع تعع لِما ما الحكم في أمور عظيمة: }فعا

ا'{)الفتح ا قِريْب  نهجتهم  وهي هنا ْبالذات وْبالتحديد، (،37ِمنع ُدوِن ذلِكا فتح   ما

 ،من أصول الوحيين -ال غيره -الكلي ألمة المسلمين، وهو األصل الصحيح

جوز ويعتْبر ْبالحكمة الجلية المنتظم توافقا مع الموضوع ال سواه مما ال ي

 حسب المقام عسفا وإساءة عظيمة لو يعلمون!

ج هذه الثنائية في القيم التي يقاْبلها على الْبعد المنهاجي المفهوم من التدرّ  إن     

هي التي تستنْبط وتفقه لمن فقه دين هللا تعالى وما نزل من الحق في هي 

 واقعة الحديْبية وغزوة الفتح.

عنه فأتيت النْبي صلى هللا عليه وسلم  "قال عمر ْبن الخطاب رضي هللا   

اِطلفقلت ألست نْبي هللا حقا؟ قال ْبلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على ال  ْبا

في الجزية والتفسير: أليس قتالنا في الجنة وقتالهم  -الْبخاري–قال ْبلى. )زاد 

في النار قال ْبلى( قلت فلم نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم هللا ْبيننا؟ 

ال صلى هللا عليه وسلم إني رسول هللا ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أو ق
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ليس كنت تحدثنا إنا سنأتي الْبيت فنطوف ْبه؟ قال ْبلى، أفأخْبرتك أنا نأتيه 

ومطوف ْبه. العام؟ قلت ال، قال صلى هللا عليه وسلم فإنك آتيه  

إني وفي الجزية والتفسير من حديث سهل ْبن حنيف: فقال: يا اْبن الخطاب    

]قال رسول هللا ولن يضيعني هللا. فرجع متغيظا فلم يصْبر حتى جاء أْبا ْبكر

الحافظ: لم يذكر عمر أنه رضي هللا عنه أنه راجع أحدا  في ذلك ْبعد رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم غير أْبي ْبكر الصديق، وذلك لجاللة قدره وسعة 

لسنا على أقال ْبلى، قلت فقلت يا أْبا ْبكر أليس هذا نْبي هللا حقا؟  علمه عنده[

اِطلالحق وعدونا على ال إذن؟ قال  ؟ قال ْبلى، قلت فلم نعطي الدنية في دينناْبا

ْبو ْبكر لعمر: أيها الرجل إنه رسول هللا وليس يعصي رْبه وهو ناصره أ

فاستمسك ْبغرزه حتى تموت! فوهللا إنه على الحق، قلت: أوليس كان يحدثنا 

ْبلى أفأخْبرك أنك تأتيه العام، قلت ال، قال أنا سنأتي الْبيت فنطوف ْبه؟ قال 

239فإنك آتيه ومطوف ْبه."  

اِطلثنائية الحق والهنا ممثلة ْبوضوح ال مماراة فيه ْبفالثنائية     وأن ال  ْبا

عالقة ْبينهما سوى المناجزة. ولكن حكمة هللا تعالى لم تقصر حقيقة المناجزة 

نهجفي اللقاء المْباشر ْبل تجاوزتها إلى  ا لمع ْبأجل وسير ما لِما ما ورة حكيمة: }فعا

ا'{)الفتح ا قِريْب  لا ِمنع ُدوِن ذلِكا فتح  عا لُموا فجا هي ْبالذات التي كانت  (،37تعع

 فتحا مْبينا.

نهجفالدخول في أرض العدو الممثل في نظام الحكم ْب    مدروس وْبرجال  ما

ليس فحسب ال  حققوا ما كان يتصور أنه ال يحقق إال ْبسياسيين علمانيين

أنهم مسلمون ْبل يعادون هللا  -حسب التعْبير السمج في سياقه –ون يستعلن

ورسوله واإلسالم والمسلمين، الدخول في ذلك ْبقصد التغيير المحكم وإزاحة 

 الْبساط من تحت أقدامهم، يلحق ْبالعلم واقعة الحديْبية وغزوة الفتح.

                                                           
ص –لوداع حجة اانظر:  
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على  وجدية هذا العامل هو أن المسلمين استنكروا الصلح المذكور، وكانوا   

: رأي عمر رضي هللا عنه  

"وقد كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرجوا وهم ال يشكون    

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من  في الفتح لرؤيا رآها

الصلح والرجوع من غير فتح وما تحمل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. وروي عن عمر في نفسه دخل الناس من ذل

 رضي هللا عنه أنه قال: وهللا ما شككت منذ أسلمت إال يومئذ...

قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي هللا تعالى قال الزرقاني تْبعا للحافظ:    

ففي رواية اْبن إسحاق أنه لما قال له الزم  عنه شكا في الدين حاشاه من ذلك،

ول هللا، قال عمر رضي هللا عنه أنا أشهد أنه رسول هللا صلى غرزه فإنه رس

هللا عليه وسلم، ْبل كان طلْبا لكشف ما خفي عليه من المصلحة وعدمها في 

هذا الصلح، وحثا على إذالل الكفار وظهور اإلسالم كما عرف في خلقه 

 وشدته في نصر الدين وإذالل المْبطلين...

المذكور ليس في الدين أو في الرسالة،  فالشك في قول عمر رضي هللا عنه   

ْبل الشك في كون الصلح مصلحة للدين، وكان مراده كونه أشدهم في أمر 

...هللا  

قال الحافظ: والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة في القصة، 

240وتنكشف عنه الشْبهة."  

أن نتوقف هنا برهة حتى نبرز ونستجلي  -معشر اإلخوة -يستوجب علينا    

زَّ نَّ أأمرا خطيرا وعظيما ال ينبغي المرور عليه مرور الكرام، وهو   هللا  ع 

وجل اصطفى لصحبة رسله من خير خلقه وعباده دينا وعقوال، كما جاء في 

                                                           
267-266ص –ن م  
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 عليه أثر عن ابن مسعود رضي هللا عنه، وأن صحابة رسول هللا صلى هللا

وسلم ال ينفصلون عن حقل ومجال السنة الشريفة المبينة للناس ما أنزل إليهم. 

كانوا من أجل  وحكمة بالغة ورفعة شأنهم وعلو درجاتهم في الدنيا واآلخرة

بيان الدين متحملين ألشد التمحيص واالبتالء حتى نجد من أهل العلم الذين 

لسنتهم، نجدهم يقولون أنهم مثال في يزنون اللفظ الواحد زنات قبل أن تلقيه أ

دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون. »قصة وحدث الحديبية: 

وروي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: وهللا ما شككت منذ أسلمت إال 

«يومئذ  

"قال عمر رضي هللا عنه فعملت لذلك أعماال كثيرة" وفي رواية اْبن    

زلت أتصدق، وأصوم، وأصلي، وأعتق من  إسحاق: "وكان عمر يقول: ما

الذي صنعت يومئذ مخافة كالمي الذي تكلمت ْبه. وعند الواقدي قال عمر 

241رضي هللا عنه لقد أعتقت ْبسْبب ذلك رقاْبا وصمت دهرا "  

عظيم من هللا تعالى العليم الحكيم لتْبيان الدين الجليل الصطفاء االإنما هذا    

  عليه وسلم كما قال إمام المدينة حتى تم  كله، وما توفي رسول هللا صلى هللا

ادتْبيانه واستيفاؤه لكل األ واستكملا  ، لقد تم  هذا األمر واستكملا  عا من خالل  ْبع

الْبيئة التنزيلية الشريفة للنْبي عليه الصالة والسالم وصحْبه األْبرار الكرام 

يل واستوفى الشرعة والمنهاج استيفاء لجل واستكملا  رضي هللا عنهم، تم  

 األمور ودقيقها.

' وا ْبهِ أذاعُ  فِ وع خا الع  أوع  نِ األمع  نع مِ  رٌ أمع  مع هُ اءا إذا جا ومنه وعمال ْبقوله تعالى: }وا    

' مع نهُ مِ  هُ ْبطونا نتسع يا  ينا الذِ  هُ ما لِ لعا  مع نهُ مِ  رِ ي األمع إلى أولِ وا  ولِ سُ وه إلى الر  د  را  لوع وا 

( وقوله 82ءالنسايال'{)إال قلِ  طانا يع الش   تمع عع التْبا  تهُ ما حع را وا  كمع ليع عا  هللاِ  لُ ال فضع لوع وا 

 مع لهُ  تكونا  ا أنع ر  أمع  ولهُ سُ را وا  ى هللاُ إذا قضا  ة  منا ؤع ال مُ وا  من  ؤع مُ لِ  ا كانا ما تعالى:}وا 
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الال ضا  ل  ضا  فقدع  ولهُ سُ را وا  هللاا  ِص عع يا  منع ' وا مع هِ رِ أمع  نع ة مِ را يا خِ الع 

(36'{)األحزابْبينا  مُ   

ْبالثنائية الطرفية )ال أقول التطرفية أو المتطرفة!( في إن الذين يقولون ف   

نهجالتخطيط ال ي للشأن السياسي للمؤمنين ومجتمع الذين آمنوا والكيان ما

كمن ال يعلم أن  -أدركوا ذلك أم لم يدركوه –إنما هم في وضع  ،اإلسالمي

عالى حدثا عظيما ومعلما في الدين والشرعة الحنيفية وكان تْبيانه من أمر هللا ت

 هللاا  انرسول أرسله رْبه ليْبين للناس ما نزل إليهم وصحُْبه رضوشهوده 

عليهم، حدثا ومعلما هو حدث الحديْبية وغزوة الفتح، أو أنه إذ علمها لم 

علمه إياها إال أماني. ، وأنمايفقهها ْبما تحصل ْبه حقيقة الفقه  

    :وْبه   

المنير ومرحلية  عندنا ْبميزان السماوات واألرض ْبالعلم الحق قّررلئن ت   

نهجتحريم الخمر  وهدي السنة رب السماوات واألرض العليم الحكيم،  ما

وغزوة  يْبيةحدالو ْبيعة الرضوان وأكْبر معالمها معلم المْبينة للكتاب الشريفة

 الفتح.

 و أن: صيغة قوله: 

نهجنتهم بتلوثت عقائدهم بحيث رضوا بقلوبهم وألس"    ه المناقض لإلسالم، م 

"على اعتبار أنه مرحلة للوصول إلى اإلسالم  

هي:   

نهج المرحلي  نهج مناقض لإلسالم  ←الم  تلوث  ←رضى القلوب واأللسنة بم 
 العقائد
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 وأن ميزان الحق ال يكذب الحق.

نوال على م هكله أو بصحيح التعبير ما أراده صاحبه منه، وقد نسج فكالمه   

نهج" المناقض لصريح القرآن العظيم وهدي المعالم الكبرى  تصو  ره ل"الم 

ل بطالن ما يناقض  للسيرة النبوية الشريفة ومستنبط العلم، كالمه هذا كله ب اط 

 الحق.

وهللا يزكي من يشاء وهو أعلم ْبمن  – إجالل قدر "التوحيد" وتعظيمه يكون ْبالعلمإن    

اتقى-، والعلماء أولى الناس ْبلزوم أقدارهم دون قدر الّصحاْبة رضي هللا عنهم، ورسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أجل وهللا أكْبر! أال وإنه قد نزل من اآلي في تميز الراسخين في 

دِ  كل   نا ْبهِ آما  قولونا يا  لمِ عِ ي الع فِ  ونا خُ اسِ الر  }وا  العلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: نا' ْبِّ را  ِمنع ِعنع

 ة' إنكا ما حع را  نكا لدُ  نع لنا مِ  بع ها تنا وا يع دا إذ ها  دا عع نا ْبا قلوْبا  غع نا ال تزِ ْب  ' را ابِ إال أولو األلْبا  ذكرُ ا يا ما وا 

(8-7'{)آل عمرانابُ ه  وا الع  أنتا   

 َمنهجالعلى وشيجة تحديده ل" وانبنى ك بَّ كالم الدكتور القنيبيوهكذا إذا    

لنور وإن كان تمثيله البياني عنده باآليتين الكريمتين من سورة ا "الصحيح

ولكن يكفي أن نقول بأنه تحديد ضمن ثنائية  غير سديد لغة وتفسيرا وفقها.

عدم ، م صادرةالقيم، أي بسلم بدرجتين متقابلتين. وهذا التحكم سيوقعه في 

.رَّ عليه لفا وتكرارا لم يكثرت لهوعيه بها ج    

بداهة:و الحال سيكون لدينا بطبيعة والمنظم هذا المنوال ىوبيانه أن عل  

نهج  ^]الرفاه  صحة  ←]نجاح التجربة  ←نجاح التجربة[  ↔صحة الم 
نهج[  نهج  ←الم  عدم نجاح التجربة[ ←]عدم صحة الم   

 

هذه الصيغة المنطقية المختزلة  وإذا كان في ميزان السماوات واألرض

هذا:كل كالمه  للوضع، فيستبين أن  
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..."قبل جوابي أقول: ما الذي يقصده ما الذي يقصده السائل بالنجاح؟      

ال ينبغي نسبة إنجازات التجربة التركية كلها )مساوقة بإشارة تجميعية بكلتا 

 يديه( إلى المشاركة السياسية."

 معلنا   ثم مذهبا   عقليا   ، بحسب ثنائية القيم منظما ومنظارا  أن هذا كله   

 ال يختلف في أمرها أهل  منطقية  لغو وشوائب   محض   ،با  مستقط   وتوجها  

هو  ولكن األسوأ فيها اية في المنهاجية وميزان التفكير.ر  االختصاص والد  

ارخ، ما هو من الموقف غير الخفي والص  ما ذكرنا  استلزامها الداللي على

ةال وال حول و وإنه يات السؤال وال كان السؤال يعنيه،من لزوم ال باهلل إ قو 

يدوهللا يفعل ما  صدر  إصرارا   على درئه منه وأصر    إنه عين ما استبرأ :ي ر 

ال البقاء في حدود الموضوعية والمناقشة  ،كرهه ألردوغان وحزبه ،كالمه

لألضغان النفسية واألحقاد الدفينة التي قد فيها العلمية البحتة التي ال دخل 

 فلئن كان قوله: ال ليتكلم بلسانها. تىيقسم صاحبها باأليمان الغليظة أنه أ

وهو باألصح علمن الدولة، فالدولة التركية لم تكن علمانية في حكم العسكر »

تْبقى له من لئن كان قوله هذا من هامش المختزل، فماذا يا ترى  «بالفعل

    داللة؟! 

مستحكم في واألنكى واألشد فداحة هو أنه حين تمادى به هذا العامل ال   

عن أعداء اإلسالم والمسلمين المستعلنين  وكالة دفاعا صريحا الذات أصبح

هلل ورسوله: محادتهم  

وفي الوقت ذاته )مع إشارة نفي بالسبابة( ال ينبغي نسبة إنجازات »   

التجربة التركية كلها )مساوقة بإشارة تجميعية بكلتا يديه( إلى المشاركة 

«ة(.السياسية )يعني لحزب العدالة والتنمي  
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وما ال يعلمه الكثيرون أن تركيا إنما سددت ديون صندوق النقد، وإال فإن »  

، وهو 242مليار دوالر حسب 367الدين الكلي على تركيا قد بلغ اآلن 

«أضعاف ما كان عليه قبل حكومة العدالة والتنمية.  

إذا كان قد تبين لنا مدى اإلخالل أو باألصح االفتقاد للشرط  !إخواني   

بميزان  من حيث المضمون المنطقي، وهذا من حيث الشكل والبنية، وتبين لنا

نهجالسماء واألرض بطالن نقض المرحلية في ال  وأبدا   الرباني القائم دوما   م 

 (79'{)آل عمرانون  س  ر  تد   ا كنتم  بم  و   تاب  ك  ال   ون  لم  تع   ا كنتم  على الدراسة }بم  

ومن ذهب يجادل في هذا فكأنما يجادل في القرآن العظيم وتدبر آياته ونعني 

هنا على االستشهاد البرهاني ال حصرا مسار تحريم الخمر، ومن ذهب 

يماري في هذا فكأنما هو يماري في الحديبية وبيعة الرضوان والفتح 

مرا من هللا العليم الحكيم سالمية أاإل وشهودية السنة أصوال مبينة لمنهاج األمة

إلى يوم الدين، ومن ينقض الحق من بعد ما تبيبن له الهدى فإنما ينقض على 

 نفسه.

وإذا كان الوجه األول والناحية األولى قد قال فيها حقا أبو حامد الغزالي 

   :-الكريم ذ من كالمه ويرد إال الوحيو كل يؤخ –رحمه هللا 

قول"مدارك ا    . ونذكر شرط الحد  «البرهان»و «الحد»وانحصارها في  لع 

الحقيقي، وشرط البرهان الحقيقي، وأقسامهما، على منهاج أوجز مما ذكرناه 

عيار»وكتاب  «محك النظر»في كتاب  .«العلم م   

ة به،     ول، وال من مقدماته الخاص  وليست هذه المقدمة من جملة علم األص 

لوم ن  ال ي حيط بها فال ثقة له  بعلومه أصال." بل  هي  م قدمة الع  كلها، وم 
243  
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فإنه بالتقويم الملزم وباعتبار األصولية الثابتة في مشروعية المرحلية في    

نهجال ، مؤداه إعادة النظر للقضية، وبه يؤول سؤال نجاح تجربة حزب م 

نهجلل مدى المحقق من التطبيقسؤال العدالة والتنمية إلى  ال إلى مشروعية  م 

نهجال من عدمه. م   

الهيئة العقلية والمنطقية لن تبقى في نسق ومنه فال مماراة في أن النسق أو    

التفكير والهيئة العقلية األولى التي وضعها عليها الدكتور القنيبي المنحصرة 

نهج" بالسلب واإليجاب في تحقق "الهلفي محورها على سؤال ال"  م 

لتصوره الخاطئ ال الصحيح" طبعا بحسب اط  في ميزان السماء واألرض،  ب 

.والذي ناط عليه الجواب أيضا على سؤال ال"هل" في النجاح.  

سوف لن تبقى هيئة التفكير على هذا النسق البدائي منطقيا وفي سلم    

المنهاجية من حيث سعة اإلدراك والعقل، إذ هو نسق منطقي استنباطي 

قل أولية يملكها العالم والجاهل واألمي بسيط، يكفي فيه عقل أو سعة ع

والمتعلم، ألنها محض عالقات تصنيفية أساسها قانون االختالف أو ما يعبر 

عنه عموما بملكة التمييز، سواء في جواب سؤال "هل" أو العالقة 

فمثال إذا كان  االستنباطية المحكومة بالقيم الحقائقية الناتجة عن ذات الجواب.

، فالنسق تفاعل ونتاج كيميائي لكميات عناصر معينتينالسؤال حول تحقق 

هنا كله جواب على سؤال ال"هل" بدءا من إمكان التفاعل وعدمه إلى تحقق 

التناسب وفق معادلة الكتل والشروط المختبرية من الحرارة والضغط 

 وغيرها.

إننا باالنتقال إلى الطرح الصحيح للسؤال والقضية نكون بصدد بنية معقدة    

قد اتضح له أن الجواب ال على  متراكبة. ولعل المتتبع لحديثنا وتحليلنا بإنعام

نهجصحة ال بل على مدى تحققه وتطبيقه هو حقا ليس بسيطا من أية جهة  م 

" كلها سارية على السؤال كم" و"كيف" و"هلنظرت إليه. ولئن كانت جهات "
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كيان األمة في  " يستدعي استحضار آلية القياس في موضوعكم"فإن سؤال ال

اد ع  وغيرها. السياسية واالقتصاديةو الدينية اإلسالمية ه التاريخية بتجلياتهاأب   

اتضحت معه صعوبة السؤال وخطورة ظهرت ولنا هذا و وتبين وإذا اتضح   

الذي ليس يعيه ويفهمه إال من يقدر  ،القول فيه لخطر الموضوع وشأنه

األمور قدرها ويخشى ربه حق الخشية من أن يقول في شيء ليس من قدره 

 وال ينبغي له.

عيارفإن ال ،أهم ما يحضن السؤال هو ال"كم" والقياس وإذا كان    ية م 

سيحسم قطعا ليس يبقى الرياضية الكونية هي هنا أوفق وأدنى مسافة، وبها 

ور وهو يتعرض لهذا السؤال الكبير.ن شك في هفات الدكتمن بعده ذرة م  

عيارنبدأ بما هو أقرب وأكثر وضوحا بأبسط     طول أو للقياس، قياس ال م 

فهي تتحدد من خالل طرفي  .المسافة الهندسية للقطعة في الهندسة األوقليدية

القطعة معا، ال حديث في ميزان السماء واألرض عن مسافة معتبر فيها 

احد دون اآلخر، أو الطرف دون األصل بالنسبة للقطعة. وكونية هذه طرف و

عيارال  ية أن الشيء ليس يعتبر إال بما فيه جمعا ومنعا، تجلياته كونية مثل أنم 

يؤجر على قطعة عمله منذ بدئه إلى انقطاعه ليس فيه ما  األجير والعامل

لى: }أال تزر  جزه غيره من قبل وال من بعد؛ وهو عين الحق في قوله تعاأن

ى ثمَّ  ف  ي ر  و  ه  س  ي  ع  أنَّ س  ى' و  ع  ا س  ان  إال م  أن  لي س  ل إلنس  ى' و  ر  ر  أخ  ة وز  ازر  و 

فى'{)النجم اء  األو  ز  اه  ال ج  ز  وكذلك في قوله سبحانه وهو العليم  (40..37ي ج 

'{)األنعامالخبير: } ا آتاكم  كم  ف ي م  لو  ب  (167ل ي   

وفساد هذا الضرب والصنف من قوله، ليس يجادل فيه ومنه فجلي بطالن    

 إال من ينكر الحق وهو مبين، قوله:

"تركيا رهينة االقتصاد الرأسمالي وشريكة في الحرب على اإلرهاب )مع    

رفع كلتا يديه متوازييتن جامعا أصابعهما إال السبابة والوسطى فحركهما معا 
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( وجزءا من حلف ميز معقوفتين! لعله ترفي ربع دائرة كأنهما جناحا طائر

 شمال األطلسي المحتل ألفغانستان"

"شواطئ العراة بمرمريس والعالقات االقتصادية الحميمة مع ما يسمى   

 بدولة إسرائيل على الرغم من التصريحات اإلعالمية."

وفساده ليس فقط بأن هذه العالقات وهذه األوضاع واألحوال غير الالئقة    

حقيقة االنتماء إلى اإلسالم ككيان سياسي ليست من صنع والتي ال توافق 

أردوغان كما يحب الناطق ويؤكد على الشخصنة مما ال يصح في التفكير 

السياسي العلمي الصرف، بل بالذات ألن الغاية العملية لهؤالء البقية من 

من المؤمنين والمؤمنات هو اختراق هذه البنية والنظام لتغييره  الشهود

رؤية هذه الحقيقة الدكتور من ذا الخبث والفساد. ولكن الذي منع وإزاحة ه

لكما بيناه إنما هو المنظار والمذهب ال اط  في التفكير، الذي تبين بطالنه  ب 

بمخالفته الجلية لصريح التنزيل وألعظم معالم السيرة المبينة لما نزل للناس 

 من الكتاب والشريعة والمنهاج.

وأما االستشناع الخطابي بخصوص سوريا وإخواننا فيها فهو واضح لكن    

إن كان جل المخاطبين أو بصحيح التعبير المستهدفين بهذا الكالم ومشبوه 

االحتجاج ال يحيطون بمسار األحوال منذ االنقالب على محمد مرسي الذي لم 

افتقادها يكن حتميا لوال الوهن والخور وضعف العقلية العربية السياسية و

فاألخ  للشجاعة التي بشاهد الواقع والتاريخ عقمت عن رجل وقائد كأردوغان،

قد سبق أن الدكتور غير معذور وال مستساغ له في ذلك وهو يخوض فيه. ف

يا ودخولها هيئة محاربة كرهذا التعامل والموقف السياسي لت سطرنا على

 موقعنا على الفيسبوك ل ما ينيف على الثالثة أعوام فيقب اإلرهاب في سوريا

:ونعيده على سبيل التسطير عليه والتأكيدفي فصل سابق، مما تقدم   
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 (2لواقُع دروٌس للعرب وعبر)ا»
 رابعة ليست مصر وحدها بل أمة العرب!

 

ا من جهتي الحق والبيان اعتبار االنقالب    على الرئيس الشرعي محمد مرسي  من األخطاء الفاحشة جد 

فاالنقالب كان على ربيع األمة من أول وهلة الشهيد محمد البوعزيزي إلى آخر هم مصر وحدها؛ ي

 االمتداد االستشهادي البطولي في سوريا<

هو انقالب على قومة األمة العربية وهي تسعى للخروج من زمن الذل التاريخي والجهل في أمور الدين 

ةهللا تعالى بوالدنيا إلى زمن الفعل التاريخي والتمكين في األرض لعبادة  حيحوباإلسالم  قو   .الص 

إن مصر لم تكن حينها لمصر وحدها، بل كانت قد تسلمت مشعل الثورة العربية والربيع العربي تحمله 

 والعالم جميعا يرقبها.

وعليه فاعتبار رابعة قاصرة على مصر دون تونس البوعزيزي وليبيا الرجال الشجعان الذي غيروا 

ةالعالمي بصورة العرب في اإلعالم  عز نظيرها، ودون اليمن وسوريا وكل بقعة طاهرة سقتها دماء  قو 

 الشهداء ودموع األهالي، هذا ضيق في الرؤية ونكوب عن اإلنصاف.

لفيومن جهة مقابلة في زمن الواقع والوبال؛ فإنه بعد االنقالب وبعد أن انخذلت الطافتان العلمانية و ة الس 

نلى العيان وتبين على العلن ما هو المى لألمة عظالخيانة العوكانت  الشائباتي الذي يحول دون  ُمكو 

رال كما جاء ذلك على لسان البطل الراحل قائد العبور سعد الدين الشاذلي أسكنه هللا فسيح الجنان! بعد  تحر 

راالنقالب المشؤوم وعقابا لألمة العربية على إرادة ال والحياة واالنعتاق تم خلق المفهوم أو شبه  تحر 

المفهوم الشيطاني اللعين 'تنظيم الدولة اإلسالمية' أو 'داعش' لشيطنة وتجريم وحرب واجتثات كل ما له 

للدولة اإلسالمية  التأسيسصفة اإلسالمية وخاصة نظام الدولة السياسي، ألن العرب كانوا على وشك 

 هللا في أرضه. الحقيقي؛ ومصر قلب العرب وكنانة

إن اختالق هذا الشيطان في إعالن الحرب على العرب والعرب السنة منهم على الخصوص لم يكن إال بعد 

من سفك الدماء،  التخويفجهل مركب  أواالنقالب؛ وكان الوبال على األمة جميعا؛ فحين ُرفع عن مكر 

غباء من ينطلي عليه السحر والخداع وإلقاء سحر التنويم واالستغفال 'شعب مصر العظيم' وساذج حتى ال

وإبطال الشرائع وقوانين األوضاع؛ فها نحن اليوم نرى أمة تذبح وتباد على األشهاد؛ فمن  لُعقولبتعطيل ا

نكل عن تنفيذ قتل القصاص خوفا من شبهة تهمة سفك الدماء فهذا مختلط عليه؛ فإنها اليوم ليست روح 

 احدة؛ بل هي األمة تقتل! إنسان واحد وليست بلدا ودولة عربية و

 أين هي سوريا؟

 أين العراق؟

 ليبيا؟ أين

 أين اليمن؟

 أين . . .؟

روأمسى ثوارها وكل من ينادي بال واإلسالم، أمسى مسلطا عليه حكم الداعشية واالنتماء إلى تنظيم  تحر 

 الدولة اإلسالمية. 
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لفياالنقالب وخيانة طائفة العلمانية وطائفة  وبالفهذا  التي طورها العلمي والحضاري اليوم لباس ة، الس 

عجبا! سلفية مع جينز، وكيف يكون ذو فلسفة الالمباالة العبثية  djeansالسراويل الواسعة بصيغة الجينز 

 سلفيا؟!

لعل هللا تعالى سلم بفشل االنقالب في تركيا، الحصن األخير للمسلمين؛ ذلك أن اليد التي كانت وراءه هي 

برت وكانت الفاعل الحقيقي ال األداة الحقيرة لالنقالب على الربيع العربي؛ وهي كما بيناه ذاتها اليد التي د

المختلق المدبر والمنشئ لشبه المفهوم الشيطاني 'تنظيم الدولة اإلسالمية' الذي يهدف القضاء المبرم على 

 ى الحجاز.كل ما هو إسالمي واخص من ذلك استئصال شأفة العرب السنة إال من انكفأ منهم إل

هكذا ونقال للمواجهة من الدفاع إلى الهجوم أعلنت تركيا المسلمة وقائدها المغوار أردوغان أدامه هللا تعالى 

سيفا مسلوال على المنافقين واألعداء، أن تركيا ستشارك بطائراتها الحربية في كل حرب على 'تنظيم 

 الدولة اإلسالمية'!

ا الشيطان؛ وعسى هللا تعالى أن يجعل من ذلك مخرجا لألمة إنها الضربات األولى الموجهة صوب هذ

 العربية السنية مما خطط لها في األمم المتحدة منبر األعداء!

اللهم ارحم شهداء األمة جميعا وألهم ذويهم الصبر والسلوان وعجل اللهم بقدرتك سراح المسجونين: }وال 

 «(169هم يرزقون{)آل عمرانتحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا' بل أحياء عند رب

وتحيينا مع المقام فإسقاط الدكتور القنيبي وموقفه هنا هو تعبيره المفصح والمعربة عنه    

 إعرابا هذه المادة من لفظه:

أردوغان يكرس هذا الوضع غير الشرعي األقل وطأة من حكم العسكر ويتبناه ويروج "   
نص على ذلك في كلمته بالقاهرة بعد  له ويشجع الشعوب عليه كهدف نهائي مثالي، وقد

 أحداث يناير"

 نعني بالطبع مادة "أحداث يناير"

دكنا بصدد سؤال جامع بين مقول "الكم" باألساس ووإذا     اد تعد  ع   أب 

عيارالموضوع والفضاء، فإنه ليس يبقى كفل له نهجا إال ال  ية الرياضية العليام 

التي بيانها: في المسائل غير النمطية،  

فْبالنسْبة إلى السجزي، يتْبدى التحليل ْبدوره تحت سمتين اثنتين غير »   

قاْبليتين للفصل، ولكن ليس ْبصورة ظاهرة دائما: األولى هي طريقة 

لالكتشاف على غرار الطرق الخاّصة األخرى، وهي ْبهذا المعنى طريقة 
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رياضية؛ والثانية طريقة لالكتشاف مغتنية ْبكل األخرى )التحويالت، الطرق 

...(. من الواضح أن الحدود الفاصلة ْبين سمتي تغّيرالالمْبتكرة ]الحيل[، 

فعقا تعقد الشيء الذي  تغّيرالتحليل ليست جامدة ْبشكل قطعي، إنما ت وا

سُيكتشف: وتحديدا لجهة عدد المقدمات وعدد األْبنية. وُْبغية تقدير درجة 

الهندسي  التعقد تلك، ال يستحضر السجزي عالوة على ذلك الحذقا وذكاءا 

فحسب إنما حدسه أيضا. وهذا األخير لن يتوقف منذ تلك اللحظة عن لعب 

الّدور المركزي، منفردا أو مؤتلفا مع التفكر وذلك ْبغية تعيين درجة الّصعوْبة 

   244«وتخمين المسلك األجدى المؤدي إلى المقدمات الالزمة.

سريان هذا النهج على مطلق التفكير والنظر  وداللة عمومُ  نٌ يِّ فههنا ْبا    

للسؤال مطلق السؤال والوقوف مقام دليل  الساْبق أو الشرط في التصدي

 الحيارى ومجيب السائلين.

ْبمن ياصدق الحق أن يوليها من االهتمام  نٌ مِ إن كل لفظة في النص قا    

أو ركن المقدمة  فإذا كان في نفسه من القدر. للحق والقيمة ما يجد له

المقدمات مسلم ْبخطره ْبادئ النظر للعالقة الْبنائية لألحكام والنتائج على 

 المقدمات، فإن اإلشكال الصعب والخطر الذي ْبات مسؤولية على كاهل

المسؤول هو جرد نظمة المقدمات الممثلة الموضوع في عالقته توافقا 

 وانتظاما مع السؤال، وهذا هو فحوى ْبيان النص أعاله.

الت العشر التي أسس عليه أرسطو ْبناءه المنطقي ولكن ال نقول إن المقو   

اخترعه أو أوجده، وكان ْبناؤه مسددا أصاب السريان والنجح في أن يصْبح 

معتمدا كميزان لما يخرج من أفواه الْبشر من صحيح المنطوق وسقيمه وقويم 

النظم ومعوجه، إنما كان ذلك ومرجعه أن هذه المقوالت العشر ما هي 

التي وهْبها إياه رْبه الخالق الكريم  ْبة للعقل اإلنساني وملكته اإلدراكيةْبالنس

 وأعظم ْبها هْبة وأنعم! إال كاليدين وأصاْبعهما في اإلمساك ونوال األشياء
                                                           

658ص -الجزء الرابع -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة 
244
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فهذه المقدمات في تحديدها وتعيينها هي التي تمسك ْبالموضوع  .والْبطش ْبها

من منحى السؤال، ولهذا كان هذا الشرط العتيد في العقل أو الشخص 

 اشرطعلى العلم  المتصدي من الذكاء والحدس وما هو من مستواها عالوة

ا.أولي امسْبق  

ة مصيرا فإذا كان السؤال يهم تركيا كيانا سياسيا ويهم األمة اإلسالمي   

واحدا، فالْبعد التاريخي أو الضلع التاريخي للسؤال يستوجب لزوما الزْبا أن 

ال يقل وأن ال يقصر عن نقطة التحول، نقطة حل الخالفة واعتْبار مسار 

طرح  يوم م إلى اليوم أو إلى1923أي من سنة  الكيان كله لتركيا وللمسلمين

ناسْبة للسؤال من الناحية السؤال والجواب عنه، اعتْباره على كل الوجوه الم

االستخالفية المنوطة ْباألمة، وْبشروط هذا االستخالف وما يقوم ْبه من 

ورْباط الخيل واالقتصاد وتحقق السيادة ال االستعْباد  قّوةوجوب االتحاد وال

اللحظة وال السنة وال العقد  عدو األمة. فسقوط األمة لم يكن وليدلعدو هللا و

واألنظمة السياسية التاريخية، وكذلك هذا هو الطرح  عد الدولوال الجيل، إنه ْبُ 

والكرة في التاريخ والعودة إلى ملك  في نهج اإلصالح الذي يراه ذوو الدراية

 واألمور ْبأهلها تقوم ال ْبمجرد استتْباع من ليس من أهل العلم والقنوع القياد،

 ْبه فاإلنسان مسؤول دنيا وآخرة والدين النصيحة.

يمس المقدمات ال ريب يؤول ْبصاحْبه إلى فاسد  وإذا كان القصور   

البتسارية في القراءة . وهذا يكون أشد وضوحا من خالل وبال ااالستنتاجات

{. فإنه لين  ص  لم  والنظر كمن يقف في قوله تعالى من سورة الماعون على }ل  

ادبالقصور المقدماتي هنا والقصور األ ع  ي لوضع السؤال ملزم له، طفق ب 

على غير  ستنتاجات والقراءة للمعطيات أو المقدمات التي لديهالدكتور باال

هدى يخبط خبط عشواء حتى يا للمصيبة ذهب بها إلى نقيض ما تدل عليه في 

 الحق.
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فمثال لو أبصر بأن من المقدمات بل أخطرها أهمية في السؤال، وهذا ما    

ر خصوصا سماه السجزي رحمه هللا بالدور المركزي الذي أصبح يلعبه الناظ

وقانا هللا تعالى  -القنيبي في تخمين المسلك األنجع المالئم، لو أبصر الدكتور

بأن من أهم هذه المقدمات هو دعوى   -!وإياه أن نقفو ما ليس لنا به علم

قولالعلمانيين ومن واالهم سرا وعالنية، قوال وحاال، بأن ا اإلسالمية  لع 

الشؤون العليا االقتصادية والسياسية التي بلغت  قاصرة وعاجزة عن تدبير

شأوا في التطور واألسلوب، ووجب أن ال تناط إليها مقاليد أمور الدولة بله 

غير الذي هرع  دتها. لكان بديهيا أن يستنبط مما بين يديه من المعطياتقيا

لإليه من  اط  حل نفسه يشعر أنه أالقول وهو يظاهر أعداء هللا ورسوله ولم  ب 

ع وصار عنهم وكيال:محل المداف  

ال ينبغي أن نتكلف ... "قبل جوابي أقول: ما الذي يقصده السائل بالنجاح؟  

نهجفي إنكار هذا الرفاه لنثبت الخلل في ال إذ ال تالزم بينهما )مع التعبير  م 

المساوق باليدين عموديتين بتشبيكهما فالتفريق بينهما وحفظ هيئتهما أو هيئته 

هذه الجامعة بين اللفظ واليدين حتى نهاية الجملة(."التعبيرية   

   ونحن هنا ال نتكلم عن العسف المنطقي الذي أومأنا إليه.   

وأخيرا وليس آخرا فلوال ما ظهر من وهاء النسق التفكيري لألخ الدكتور،    

وبأدنى وأولي الفحص المنهاجي والمنطقي لملفوظه ومنطوقه، وبالمسافة التي 

ادو بسرعة الفكر حتى ال الضوء بين تصوره للشأنال تقطع  ع  الموضوع  أب 

بما بعده ب عد اليومي مما يلقى في شباك  الذي يتكلم فيه حتى أنه استشهد فيه

الصيد مما يصدر يوميا من المقاالت عن الصحف الغربية الشهيرة ومراكز 

المحاولة وعسى أن يكون األخ قد عايش ليلة  االستطالعات يتلقفها أذكياؤنا،

اإلجرامية االنقالبية على قائد األمة والحزب اإلسالمي أردوغان، لعل األخ 

القنيبي وقد عاش فسمع بسامعتيه ورأي بأم عينه تلك الرجة من الفرح التي 

هد في قبو عمت أوربا وأمريكا ليلتها من الفرح، ولم تعد القضية يا لهو الشا
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يحا على موائد القنوات لء الصوت علنا صرمقاالت االستطالع، بل م

 الشهيرة وغير الشهيرة في الغرب كله. 

الوسم من السذاجة العلمية  يستعلن إسالمه مع هذا لوال أن الدكتور   

فهو يقوم مقام الوكالة عن  لظنت به الظنون ولوقع موقع الريب؛والتفكيرية، 

أعداء هللا ورسوله والمؤمنين في محاولة تقويض آخر حصن للمضطهدين 

، ومن أية زاوية تم تقويمك ن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلماتم

:لموقفه وقراءتك لخطابه  

السعي في سد المتنفس الذي جعله رب العالمين الواسع العليم الرؤوف  -1

الرحيم وأبقاه منفذا ورحمة للمضطهدين الفارين بدينهم وإيمانهم، كما مثلته 

ض الحبشة وملكها الذي لم يكن يظلم عنده في بيان سيرة النبوة الشريفة أر

السلطان  ومثلهأحد وكفى بها لمن أوتي الحكمة كفى به تأصيال ودليال، 

العثماني أحمد األول رحمه هللا، الذي جعل هللا تعالى الرؤوف الرحيم على 

يديه مخرجا للهاربين من مذابح األندلس التاريخية المروعة إلى فرنسا في 

الذي شرط عليهم االرتداد عن اإلسالم والدخول في عهد هنري الرابع 

والدكتور يجمع على غرار جمعه بين المتتاقض المعنوي  245؛الكاثوليكية دينه

والمتناقض المنطقي معا، يجمع بين التقرير المكرور بهذه الركن الرحيم 

المسخر من الذي يدبر األمر من السماء إلى األرض وبين الحكم الصادر عن 

التي يحرص على شخصنتها وما  شنآن صارخ مبين بعدم نجاح التجربة

مل ضمن إخوانه من أهل اإليمان والعاملين.أردوغان إال عا  

دعواه مجرد موقف بين بطالنه، إذ االنعزال النظماتي عن النسق العالمي  -2

السياسي واالقتصادي هو حكم باالندحار. والحكم هو ألهل العلم واإليمان 

وليس بمقاالت الصحف الصليبية الذكية،  المؤمنين منهم والراسخين في العلم.
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ب المثير للشعور الديني وال اإللحان فيه وصاحبه أول من يعلم أنه وال بالخطا

 ليس عند هللا تعالى ببرهان.

تعبير ضمني لسعيه تجميع زمرة الحماسة اإليمانية من خيرة رجال األمة  -3

ونسائها المحبين للجهاد في سبيل هللا المحدثين أنفسهم بالشهادة وهؤالء أصدق 

وكل من رزقه هللا تعالى فقه الوجود يرجو ربه من يطأ الغبراء من العباد، 

تعالى أن يحعله منهم؛ أقول ظاهر خطاب الدكتور ونحن ال نجزم ونظن النية 

مالي  ه تجميعهم في نقطة مكشوفةعلى عكس هذا الظاهر المستنبط، أنه سعي

ال ندري آالجهل أم الشيطان يسوقهم سراعا على مرمى  مثال أو الصومال،

أو ال يعجب إلى عقولهم وذكائهم، ولكن حتما يساقون إلى  عدوهم وقد يعجب

   حتفهم.

والذي ال يعيه الدكتور جيدا ويقينا ليس يعلمه هو أنه باعتبار نهج الرب  

سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين العليم الخبير في التنزيل المرحلي 

رمة للشريعة متجلى تحديدا بخصوص مسألتنا في المسار التنزيلي لحكم ح

الخمر أم الخبائث وهللا تعالى ال يرضى لعباده الكفر ومخالفة الحكم الحق 

باقتراف أم الخبائث، وباعتبار حدث الحديبية وغزوة الفتح المبين من المعالم 

من به مس ليس الجهل بل مس العظيمة التي ليست تنكر وال ينكرها إال 

 الجنون..

ويقضي إبراما بنقض مذهب ثنائية  ي ويفضعتبارا لهذه كله حيث يفضا   

 السلم في قيم األحكام كما هو مؤطر في سياق الموضوع،

بناء على هذه كله سوف يتجلى األمر العظيم والحقيقة الكبرى في أن للحق    

من ذاته ذيادا وقاء إذ قول الدكتور إياد القنيبي ووافق هذه الحقيقة وفاقا أن 

 جعله من ختم كالمه:
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"على فرض أن ما حققه أردوغان سيمهد قدرا بالفعل للتمكين، فليس هذا    

نهجدليال على صحة  ه الديمقراطي."م   

 قال هذا بعد أن قال:

"سبب نجاح )مع رفع كلتا يديه متوازييتن جامعا أصابعهما إال السبابة 

! لعله ترميز والوسطى فحركهما معا في ربع دائرة كأنهما جناحا طائر

حزب أردوغان هو تبنيهم للديمقراطية. بل هذا الحزب الذي تبنى ( معقوفتين

الديمقراطية أخذ بأسباب نافعة ألي مشروع، فينبغي للمشروع اإلسالمي 

 األخذ بها استجابة هلل تعالى الذي أمر باألخذ باألسباب."

يدل منطقيا  -وظاهر عدم استكناه الدكتور لذلك كما تبين –وهذا يدل منطقيا 

 على تضمن هيكلة مسمى الديمقراطية لما هو من القوام الطبيعي.

حزب العدالة والتنمية انخرط في نظام الحكم بتركيا وقدم في سبيل ذلك " 

 ضمانات ... وكان في ذلك شيء من التنفيس عن المسلمين بالفعل."

 المنوط عليه التكليف عقلاللتجرْبة التركية الجهادية ْبيدل على تضمن ا   

واألعمال  -وهللا أعلم ْبالمتقين –تخلف ْبه وعلى اجتهاد مسلمين سمالو

ْبالنيات، وْباألعمال والعقول والنيات يختلف العْباد، فهم درجات عن هللا وهللا 

ْبصير ْبما يعملون، أنها تتضمن لحسنة عظيم من هللا ْبها على عْباده منة 

المؤمنين وعلى على ن والتنفيس منصوصة في القرآن العظيم، وهي األم

فيكون في ذلك شرط تلقي خطاب الدعوة وسماع خطاب الدعاة إلى  ،الناس

هللا تعالى، أولي الحكمة وفصل الخطاب، ال من ال يستقر له ْبال وال يقترن ْبه 

صحراء من حال حتى يرى العزل من المؤمنين والمؤمنات مكشوفين في 

يين على مشهد هو أقرب الّصليْب فهم صْبيةيتخطمالي وْبراري الصومال 

سيف هللا  حينما تولى]ة ْبين محارْبين. للتصوير السنيمائي منه إلى مواجه

قام  مؤتةفي  قيادة جيش المسلمينرضي هللا عنه  خالد ْبن الوليد المسلول
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ْبعمل عسكري رائد؛ يدل على حنكة وذكاء، وقيادة فذة، فقد أراد خالد أن ينقذ 

زق الذي ألم ْبه، ْبطريقة تحفظ له كيانه وتْبقي هيْبته، الجيش اإلسالمي من المأ

وقدر أن الحل يكمن ْباالنسحاب ْبعد إرهاب العدو وإيهامه ْبوصول إمدادات 

جديدة فصمد المسلمون حتى الليل واستغل  الظالم ليغيِّر مراكز المقاتلين مرة 

ل الميسرة ميمنة، والميمنة ميسرة، والمؤخرة مقدمة والعكس،  أخرى، وحو 

الة المسلمين اصطناع غْبار وجلْبة قوية، فظن الروم أن  وطلب من خي 

المسلمين جاءهم مدد، فخارت عزائمهم لهذا التكتيك العسكري، واشتد عليهم 

المسلمون حتى يقول خالد رضي هللا عنه: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 

ْبالجيش  تسعة اسياف فما ْبقي إال صفيحة يمانية. وهكذا نجح خالد في العودة

خسارة ممكنة. وقتل من الروم خلق كثير ال يعرف عددهم.  إلى المدينة ْبأقل

 وكان في في ذلك نصر كْبير لإلسالم والمسلمين.

ولما وصل خالد إلى المدينة، أخذ ْبعض المسلمين في عتاب من فر  في    

ْبداية المعركة، فخشي أولئك من غضب هللا ورسوله حتى هموا أن يركْبوا 

ثم قالوا لو عرضنا أنفسنا على رسول هللا، فإن كانت لنا توْبة وإال الْبحر، 

ن القوم(؟ فقالوا نحن الفرارون  ذهْبنا، فأتوه قْبل صالة الغداة فخرج فقال: )ما

فقال: )ال، ْبل أنتم الكرارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين( فأتوه شاكرين 

246[حامدين.  

نزل خطة خالد رضي هللا عنه ت يهمنا هو أن اعتبار شروط الوضع الذي   

مرتقى في الحكمة والذكاء يرقى به على حظ ما لغيره من ملكة التفكر والعقل 

تماما كما يفضلهم وفضله هللا عليهم به من القوة ورباطة الجأش والشجاعة، 

وال فرارا كما  وال غرو فأصل القوة الوجودية إطالقا هو العلم. إنه ليس توليا

ولو كان فيما يرى وفي نفسه أنه أتقى  ره وعقلهيخال لمن ضاق به نظ

األتقياء وأشدهم تعظيما ألمر هللا تعالى وألزمهم لحدوده وأسرعهم لعبادته 
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مرتقى للحكمة ال يرام وقوة تدبير ونظر بها كانت نجوة  ، ولكنوطاعته

لجيش المسلمين من مهلكة عظيمة كانت قاب قوسين أو أدنى على وشك 

 الوقوع.

ار' مقالة تروى عند ار والكر  بد من تنبيه بخصوص خبر 'الفر   وهنا ال   

استقبال المدينة أو أهل المدينة للجيش العائد، وإن لم يقم استشهادنا عليه. أريد 

وأعني من ينكر المثبت لضعف الحديث؛ فأقول وقد أشرنا إليه من قبل في 

لجزم مواضع ومناسبات عدة من كون الضعف االصطالحي ال يعني البتة ا

بعدم الثبوت، فهذا ال يقوله إال من قصرت معايير نظره وعقله وتفكيره 

حاب. بل إنها أخت مقالة وحال من لم ير يوم الحديبية من ومكياله ة وهم الص 

كثير رضي هللا عنهم إال المناجزة ومنهم عمر رضي هللا عنه الذي كان إذا 

اه الدكتور إياد وبالطبع هو عين الذي ير سلك فجا سلك الشيطان غيره.

والعكس تماما لتدبير عقل وذكاء سيف هللا  اقطريالمقابل  القنيبي مما هو

المسلول، فخالد رضي هللا عنه أرهب العدو وهما بشتى ما يكون وما يمكن 

من الوجوه والجهات، حتى أنه كلف حشدا فقط إلثارة الغبار وإحداث الجلبة، 

يدوصاحبنا الدكتور  يجمع البقية الباقية ممن فيهم  على عكس ذلك أن ي ر 

ومن يحدث نفسه بالجهاد والشهادة إال وهو من  -حماسة اإلسالم صادقة

يد -أصدق الناس إيمانا ذلك ظننا فيه وهللا حسيبه أن يجمعهم في أرض  ي ر 

مالي أو الصومال المكشوفة مقربا الشقة على العدو، إن أرادوا أن يأتوا عليهم 

م من ذلك، وإن هلم يكن أيسر ل كنة اللحظة الواحدةإلى آخرهم كان ذلك في م

أرادوا أن يجعلوهم حقل تدريب عسكري وأخرى مادة إعالمية عجيبة ال 

أعجب في شروطها ومظهرها، مادة إعالمية متعددة الخدمات، كل يأخذ 

  منها، فعلوا.

مما جاء في حديث الدكتور لفظان أو لفظتان في صنفهما، وإن بقي لنا    

معا خارج الضابط المنطقي على غرار كل ما خرج ونطق به لسان كانتا 
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في التقويم المناهجي  الدكتور، خرج من منطق داخلي لعقل أخص ما يقوم به

أنه عقل لألسف الشديد ال يعير للبعد المنطقي أدنى اهتمام وال يكاد يحفل به، 

 تأهبت الستقبالعلى سنخ النتاج، فاألولى تكاد الخاليا الدماغية وقد  وإن كانتا

المعقول المتزن من الفكر والبيان، تكاد من سماعها تتفجر ويصيب أنساقها 

التلف إذ ال بنية موزونة في الحق قابلة الرتسام ما يلقى إليها مما يزعم أنه 

. اللفظة األولى أو فكر وكالم خرج من منطق داخلي ترجم على اللسان

:صنفها هو التي ذكرنا آنفا  

استجابة هلل تعالى الذي أمر باألخذ باألسباب.".. ."سبب نجاح    

حزب العدالة والتنمية انخرط في نظام الحكم بتركيا وقدم في سبيل ذلك " 

ضمانات للمحافظة على علمانية الدولة. وهو باألصح علمن الدولة، فالدولة 

التركية لم تكن علمانية في حكم العسكر بالفعل، بل كانت معادية لإلسالم 

وص ومانعة للمسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية كالحجاب.. جاءت بالخص

ل   ام  حكومة أردوغان )ويتوقف عن الكالم ليمتص ريقه ثم يواصل..( ل ت ع 

اإلسالم كباقي األديان في تركيا ولتتيح للمسلمين ممارسة شعائرهم التعبدية 

ن الدولة الشخصية، أي لتحقق العلمانية بمفهومها األصلي من فصل الدين ع

دون منع للشعائر التعبدية الشخصية إال ما تعارض مع قوانين الدولة. وكان 

 في ذلك شيء من التنفيس عن المسلمين بالفعل."

والتي تْبلغ في تفاقمها وحدة خطرها على سالمة القوة العقلية حين يقول في    

مقام تشيب فيه الولدان وتسقط شعوب ويقوم رجال ْبأقوامهم ْبإقدام في 

مواجهة أمم وجيوش وجنودهم من مؤسسات ومناْبر ومراكز للتضليل 

والتجهيل، يقول في هذا الشأن أو هو يستدل ْبدليل يدحض حجج المناظرين 

والمفكرين والسائلين الجواب ْبما أرصد لهم في جعْبته من السياسيين  من

:الدليل القاصم والحجة الْبالغة غير العاطفية حتى  
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"هناك أمور نفرح بها قدرا وال نرضى بمسبباتها شرعا."     

ويا ليت شعري كيف يفرح العاقل بما ليس ي رضيه شرعا وهو يتلو قول    

ل  هللا   ا ربه عز وجل: }قل  بف ض  مَّ ر  م  و  خي  وا' ه  ح  فر  ت ه  فبذل ك  فلي  م  ح  ر   و 

{)يونس ون  ع  م  ج  وأصله  م  د  ( ومن معلوم القواعد عند اللغويين أن ما ق  58ي 

   !التأخير فإفادته القصر والتخصيص؟

أو األمر الثاني هو أن من قال على هللا تعالى ورسوله مما لي له  والثانية   

بحق ليس بمستعظم وال جرم أن يقول ويتقول على رجل مؤمن مسلم مجاهد 

اظهرت التجارب أنه ذو ذكاء وحكمة وعلى حزبه مما يعلم أنه من أفدح 

 وأكذب المقول منطقيا، وبل ولذلك هي هذه الحرب التي يشتها عليه اعداء هللا

 ورسوله وخدامهم ممن يعلمون ومن الذين ال يشعرون:

" أردوغان يكرس هذا الوضع غير الشرعي األقل وطأة من حكم العسكر  

ويتبناه ويروج له ويشجع الشعوب عليه كهدف نهائي مثالي"  )تناقض ومنع 

إذ أردوغان وال أي عاقل من المسلمين وأهل العلم منهم ال الذين ينعقون بما 

يعلمون يجعل هذا هدفا نهائيا.(ال   

"لكننا نتحدث عن النموذج التركي ألن الناس فتنوا به وتلوثت عقائدهم    

نهجه المناقض لإلسالم، على اعتبار أنه  بحيث رضوا بقلوبهم وألسنتهم بم 

نهجه ديمقراطيته  مرحلة للوصول إلى اإلسالم. ثم إن منهم من يرتضي م 

وعلمانيته كهدف نهائي بديل أصلح لهذا الزمان من النظام اإلسالمي األصيل. 

نتحدث عنه ألنه يعطيهم أمال وهميا في اتخاد طرق لإلصالح تحيد عن أمر 

 هللا وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم."

والمحمول الخطابي إنما هو شعوري يستجيش النفس ال يخاطب العقل    

 يقينا: 
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نهجه المناقض فتنوا به وتلوثت عقائدهم بحيث رضوا بق"    لوبهم وألسنتهم بم 

"لإلسالم  

   "تحيد عن أمر هللا وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم"   

ما ال يرضاه الحق من هذا الضرب موأفظع من هذا كله مما جمع إلى هذا    

في خطاب استهله صاحبه بما تقدم، أنه ينقض  الخطابي والنهج غير المرضي

أو بصحيح التعبير يناقض التصور الحق للدين والمفهوم الصحيح للعمل 

الصالح، وما أنا بمحيل الدكتور إال على أو إلى القرآن أصدق الحديث وإلى 

السنة النبوية المثبتة المبينة لما أنزل للناس من الكتاب ومن أمر دينهم 

و التصور الذي ينبغي أن يبنى عليه ذلك.ومفاهيمه وما ه  

إن الدكتور جعلنا هللا تعالى وإياه من أهل الصدق في الوجود نتحرى الحق    

، فإعالن التصحيح قد يقتدي به األمة من فنعمل به ونستمع القول فنتبع أحسنه

الناس فيكون لك عند هللا وما يدريك ما لم يخطر على قلبك من عظيم الجزاء، 

ان كما جاء خبرا أن للمتحابين في هللا منابر من نور يغبطهم عليها وإذا ك

األنبياء، فما ظنك بمن يهدى به األمة من الناس إلى ما فيه القوة والنهج 

األقوم للتمكين، وأي قلب هذا، وأي عقل هذا أذكى ممن اختار العمل هلل 

وق ألمر بدا له غيره كما فعل الفار -وهو غير معصوم أصال –مصححا 

وأعلى  وأصحاب بيعة الرضوان رضي هللا عنهم؛ فذلك أعظم اإلخالص

والتجلي لقهر النفس في أخذها بعزة البقاء على الخطإ  الدرجات عند هللا،

.في أعين الخلق  -فال يدوم غير الحق –زائل  حفاظا على تقويم  

  أقول إن األخ القنيبي في قوله:   

االتباع ال بالسعي إلى التمكين ولو إنما نحن مكلفون بالطاعة وحسن "   

الحات   ل وا الص  م  ع  م  و  ك  ن  ن وا م  ين  آم  د  هللا  الذ  ع  بطرق محرمة، قال هللا تعالى: }و 

ي  ه م  الذ  ين  ن نَّ ل ه م  د  ك  ل ي م  م  و  ل ه  ب  ن  ق  ين  م  لف  الذ  تخ  ا اس  م  ض  ك  ل ف ن ه م  ف ي األر  تخ  س  ل ي 
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د   ب  لي  ى له م  و  تض  نا '{)النورار  م  أم  ف ه  و  د  خ  ع  ن  ب  ( نحن مأمورون بتحقيق 53لن ه م  م 

الحات، ومن ذلك عدم  الشق األول بأن نكون من الذين آمنوا وعملوا الص 

ئذ فالتمكين مضمون من هللا تعالى"اتخاذ أي وسيلة محرمة للتمكين، وحين  

 يستقيم على بناء، لئن نحن تجاوزنا اختالل كالمه وتفاقمه المنطقي الذي ال   

واعتبرنا طعنه موجها إلى طريق التمكين ومخططه بالمشاركة والمواجهة 

من غير كفر  داخل معترك وأرض العدو الممثل في النظام الديمقراطي وقبيله

، فهذا قد تم توضيحه وتحديد ولكن اضطرارا بحساب مقدر تقديرا إلى حين

ة لروح الشرعة اإلسالمية والدين العارض فيه المنطبق بثنائية القيم المخالف

الحنيف، فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم أهل 

السمرة الذين تحقق بهم بيان الحق ودرس الحديبية المجيد للفقهاء والربانيين 

ل   ع  ج  من هذه األمة الشهود على العالمين هم الذين نزل عليهم قوله تعالى:}و 

ين  ك ة الذ  يم '{)التوبةكل م  ك  يز  ح  ز  هللا  ع  ا' و  لي  ة هللا  ه ي  الع  كل م  فلى' و  وا الس  ( 40فر 

ن   لو  أنتم  األع  لم  و  وا إلى السَّ ع  تد  نوا و  وقوله سبحانه وهو العلي الحكيم: }فال ته 

كم   ت ر  لن  ي  ' و  كم  ع  هللا  م  '{)محمد و  الكم  م  (36أع   

رضي هللا  -من أعظم ما قاله وحفظ عن حبر األمة عبد هللا بن عباس  إنَّ    

أن تحريف أو أكثر ما كان من تحريف أهل الكتاب كان من خالل  -!عنهما

الترجمة والتأويل، أي بحصول تفاوت للمتصور للفظ والبيان عن المعنى 

 الحق في التنزيل.

وما العبادة إال سعي في أال إن الطاعة وحسن االتباع إنما هو في الدين،    

ى' ع  ا س  إال م   ان  إلنس  ل   س  لي   تحقيق أمره عز وجل وهو العزيز الحكيم: }وأن  

( ويقول ذو 40..38فى'{)النجماألو   اء  ز  ج  ال   اه ز  ج  ي   ى' ثمَّ ر  ي   ف  و  س   ه  ي  ع  س   أنَّ و  

ق   العزة والجبروت ين  ال ح  د  ى و  وله  بال ه د  س  ل  ر  س  ي أر  و  الذ  وقوله الحق: }ه 

يدا '{)الفتح ه  كفى باهلل  ش  ين  كله ' و  لى الد  ه  ع  ر  ( ويقول عز من قائل 28ل ي ظه 
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 كله   ين  الد   كون  ي  تنة و  ف   تى ال تكون  ح   م  لوه  قات  ومن أصدق من هللا من قائل: }و  

(39{)األنفال'هلل    

ن السعي للتمكين لدين هللا عز وجل رب العالمين هو الغاية ال غيرها إ   

المنصوصة في تنزيل رب العالمين والمبينة بسيرة رسول هللا صلى هللا عليه 

ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله القائل فيما صح من الخبر أمرت أ وسلم

اني اثنين رضي إال هللا وفي سيرة الخلفاء الراشدين كما صح عن الصديق ث

هللا عنه: وهللا لو منعوني عقاال كانوا يعطونه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من فرق بين الصالة والزكاة لقاتلتهم عليه وقوله رضي هللا عنه: وهللا ألقاتلن 

حابفي تبيان وجوب كمال التمكين، وهذا ما كان تصور  إمعانا ة رضي الص 

رض هللا عنه لرستم وقول خالد بن الوليد هللا عنهم كقول ربعي بن عامر 

رضي هللا عنه ألهل حصن وقد حسبوا أنهم مانعهم حصنهم بأنما المسلمون 

يمان ز حكيم. فهذا هو التصور للدين واإلمحققون لوعد هللا وهللا تعالى عزي

وا ف ينا  ،الصالحالعمل و د  الذين  جا ه  كنهه تحقيق التمكين والسعي في تحقيقه: }و 

د   ب لنا' و  لنه  ع  إنَّ ينه م  س  '{)العنكبوت هللا  لم  نين  س  .(69ال م ح   

إن هذا الكالم، والحق إننا ال نريد من بعد ما تبين لنا عدم نجاعة وشرط    

بين  يباينإنكار أنه الحديث عن التصور الجبري، هذا الكالم الذي ال يمكن 

فال جرم أن ا، اإليمان والعمل الصالح والسعي في التمكين ويفصل بينهم

ليس تصور القائل به للدين وللعمل الصالح ؛ كالم 247يخالف التفسير الصحيح

تصور القرآن والسنة، التصور الموافق والمنتظم لما نزل على محمد هو 

وا  د  اه  ج  وا و  ر  اج  ه  نوا و  ين  آم  صلى هللا عليه وسلم وهو الحق من ربنا: }إنَّ الذ 

م  ف ي ه  أنفس  م  و  ال ه  و  وا أولئ   بأم  ر  نص  ا و  و  ين  آو  الذ  بيل  هللا  و   اء  ي  ل  أو   م  ه  ض  ع  ب   ك  س 

وا' اجر  ه  ى ي  تح   ء  ي  ش   ن  م   م  ه  ت  الي  و   ن  م   ا لكم  وا م  اجر  ه  ي   لم  نوا و  آم   ين  الذ  ' و  ض  ع  ب  

' يثاق  م   م  نه  ي  ب  و   نكم  ي  ب   م  لى قو  إال ع   ر  النص   كم  لي  فع   ين  ي الد  ف   وكم  ر  ص  ن  تاس   إن  و  

                                                           
ه في الفصل الثاني من الباب الموالي سيأتي بيان 
247
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لوه  تكن  ف ي  'ير  ص  ب   لون  م  ا تع  بم   هللا  و   ' إال تفع  ض  اء  ب ع  ل ي  ه م  أو  ض  ع  وا ب  ين  كفر  الذ  و 

ين   الذ  بيل  هللا  و  وا ف ي س  د  اه  ج  وا و  ر  اج  ه  نوا و  ين  آم  الذ  ' و  اد  كبير  فس  ض  ف تنة و  األر 

قا   نون  ح  م  ؤ  م  الم  وا أولئ ك  ه  ر  نص  ا و  و  نوا آو  ين  آم  الذ  يم ' و  ق  كر  ز  ر  ة و  غف ر  ' له م  م 

وا  د  اه  ج  وا و  ر  اج  ه  د  و  ع  ن  ب  كم  فم  ع  لى  أولئ ك  م  ه م  أو  ض  ع  ام  ب  ح  أولو األر  ' و  نكم  م 

تاب  هللا '  ض  ف ي ك  ل يم '{)غاية األنفال( هللا  بكلإنَّ ب ب ع  ء  ع  ش ي   

 نكم  ي م  تو  س  آياته بلسان عربي مبين: }ال ي  ويقول سبحانه وتعالى في محكم    

 د  ع  ب   ن  أنفقوا م   ين  الذ   ن  ة م  ج  ر  د   ظم  أع   ك  ' أولئ  قاتل  و   الفتح   ل  قب   ن  م   أنفق   ن  م  

(10{)الفتحقاتلوا'و    

قال السعدي رحمه هللا:     

من الصلح بين الرسول وبين  ة، حين جرالمراد بالفتح هنا فتح الحديبي»   

قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر اإلسالم، واختالط 

المسلمين بالكافرين، والدعوة إلى الدين من غير معارض، فدخل الناس من 

ذلك الوقت في دين هللا أفواجا، واعتز اإلسالم عزا عظيما، وكان المسلمون 

إلى الدين في غير االبقعة التي أسلم قبل هذا الفتح ال يقدرون على الدعوة 

أهلها، كالمدينة وتوابعها، وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار 

تل، أعظم المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقا

ذلك، كما هو مقتضى  بعد ويقاتل وينفق إال سلمدرجة وأجرا وثوابا ممن لم ي

حابسابقون وفضالء الحكمة، ولذلك كان ال «ة، غالبهم أسلم قبل الفتح.الص   

وبهذا التصور األصولي المنتظم والحق، وما جاء من بعده كتصور    

 االفاروق رضي هللا عنه أب خالفالدكتور يخالفه كان باطال، بهذا التصور 

قسمة الفيء وتقسيم العطاء قائال: "ال أجعل  بكر الصديق رضي هللا عنه بشأن

، ولئن عاد إلى نظام الخليفة األول من 248من قاتل رسول هللا كمن قاتل معه"

                                                           
 -105ص -النص واالجتهاد -الطبعة الثانية، تقديم د.طه جابر العلواني -معالم المنهج اإلسالمي، أ.د.محمد عمارة 
248
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 -ال نظامه المعلل -بعد حين خاف تفاقم البنية االجتماعية، فإن تعليله األول 

الجهاد  مزيةخاصة ويبقى صحيحا وحقا، وهو تقديم السابقين في اإلسالم ل

والمال سعيا لتمكين أمر هللا تعالى ودعوة نبيه صلى هللا عليه وآله  بالنفس

  وسلم خير من جاهد في سبيل هللا عزَّ وجلَّ. 

م  أهل  الفضل »وعند القرطبي:     روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن ي قدَّ

 والعزم«249 

اِطلال دحِض  مجمعِ  وفي هذا المفصلِ    اِطلن، يع ْبا اِطلالعلمانية ودعاتها و ْبا رة  ْبا الُمصادا

ى فيمن يمثل العقل اإلسالمي الحق؛ يقول الجنرال الْبطل المجاهد جواد رفعت  وا القُصع

 آتلخان في هذا الشأن:

ْبين أيدينا مثال آخر جديد أستأذن قرائي الكرام في إيراده في هذا المقام، وهو أنه على »   

في أنحاء تركيا وانتشاره فيها ْبسرعة فائقة  «الحزب الديمقراطي اإلسالمي»إثر ظهور 

أظهر له الشعب التركي اهتماما ْبالغا فوق ما كنا نتوقعه، وتْبناه ْبنفسه فعال. فأثارت هذه 

الذي وقف من الحزب موقفا عدائيا،  «أحمد أمين يالمان»النتيجة الْباهرة جنون الصحفي 

ته مثلنا في الجْبهات وأخذ يهاجمه ْبعنف وخشونة هجوما مْباشرا، وكأنه مضى حيا

والميادين الحرْبية، وكانت صيحاته المنكرة، وتعاْبيره في الكتاْبة توحي ْبأنه وطني مثالي 

وقف نفسه على الذود عن الوطن وكرامته، وعن حقوق الشعب. ومن مقاالته المثيرة التي 

لتي وغيرهما ا «حماية وحدتنا القومية»و «مؤامرة على وحدتنا القومية»كتْبها ْبعناوين: 

استمرت مسلسلة وقلْبت أذهان المواطنين الذين استولى على ْبعضهم اليأس من جّرائها، 

أو ظهرت في نفوسهم آثار التشكك والتردد. وْبذلك قضى هذا الرجل على الحزب 

الديمقراطي اإلسالمي. أتعرف أيها القارئ الكريم ماذا كانت تهمتنا ْبعد تحقيق ممل 

250«حيين في الحزب اإلسالمي الذي أنشأته.مضن؟! هي عدم  قيدنا أعضاء مسي  

                                                                                                                                                            
دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة -المعهد العالمي للفكر اإلسالمي        
التسطير منا 
249

  
196ص –اإلسالم وبنو إسرائيل  
250
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العالمية سنة نظماتية قاهرة -1  

 

شك االلتْباس أو لنقل مجانْبة السداد للدكتور  ويتضح من غير جلّيا هنا ال مرية يظهر   

     ":الَالميةمحمد حسين في اعتْباره وتناوله ل"

اِطلوالدعوة »    ة من أساسها، ألنها تخالف سنة ثاْبتة من سنن هللا في األرض، وهي دفع ْبا

اِطلالناس ْبعضهم ْبْبعض، وضرب الحق وال ال يفتآن . والهدم والْبناء وجهان لهذه السنة ْبا

ٌر لما خلق له، هذه السنة قائمة ْبأمر هللا تعالى، ولن تجد  س  يعمالن دون انقطاع، وكل ُميا

لسنة هللا تْبديال، وهي قائمة في داخل أجسامنا التي ال يتوقف الصراع فيها ْبين كرات الدم 

اض الْبيضاء وْبين الجراثيم واألمراض الغازية، وفي الخاليا التي تْبنى من جديد على أنق

خاليا أخرى تموت، وفي الصراع القائم في ْباطن نفوسنا ْبين الّضمير الديني وْبين 

{. وسنة 21الذاريات -الشهوات. }وفي األرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفال ُتْبصرون؟

 الصراع، الهدم والْبناء، من مظاهر الحركة والحياة في الكون وفي المجتمعات اإلنسانية.

... 

ف الذي تزعم العالمية أنها تعمل على محو هو سر من أسرار الحياة فالصراع والخال  

نفسها، وناموس من نواميس هللا في خلقه، يجري على قدر، وينتهي إلى غاية، ويسوقه 

تدْبير من عليم حكيم. وقد يظهر للمتدْبرين من خلق هللا ْبعُض المزايا والحكم الخفية التي 

ادها وسائرها تظل محجوْبة عنا ال تحجْبها ظواهر ْبغيضة منفرة، ولكن أعماق عا ها وأْبع

يعلمها إال هللا. من أجل ذلك كان العقل الْبشري وحده عاجزا عن التمييز ْبين الحق 

اِطلوال ، وْبين الخير والشر، وْبين النافع والضار، ألن الحكم على ذلك كله ال يتيسر إال ْبا

ونحن ال ندرك من الحقائق  لمن يعرف الحقيقة كلها ْبكامل تفاصيلها من أولها إلى آخرها.

إال ما نعيشه من أعمارنا القصيرة على امتداد الزمن الضارب في أعماق الماضي، 

والممتد إلى ما ال يحد من مستقْبل الزمان، ْبل إننا ال ندرك من هذه اللحظات القصيرة إال 

ماء  ْبعض ما يتاح لنا في تجارْبنا المحدودة فوق كوكب، هو ْبكل ساكنيه ال يزيد عن قطرة
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في محيط من األكوان. ذلك هو اللب والصميم من قول هللا جلت حكمته: }ُكتِب عليكم 

القتاُل وهو كره لكم' وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم' وعسى أن تحْبوا شيئا وهو 

251«(216شر لكم' وهللا يعلم' وأنتم ال تعلمون'{')الْبقرة  

ع "؛ فلندا الَالميةال لحكم ْبطالن دعوة "هذا النص يعتْبر من حيث المنطق استدالال وتعلي   

هذا أمر يسير والحمد هلل الذي خلق  ولننظر ْبمعزل عنه إلى االستدالل! ،الحكم جانْبا  

معشر اإلخوان الناظرين ألزمة أمتنا الّساعين إليجاد  -اإلنسان وعلمه الْبيان. ماذا سنجد 

اِسم  لها ؟ -مخرج تاريخي  حا  

ُجفاء   بُ ذها فيا  دُ ْبا ا الز  االستدالل مستنده )وجود( سنة ثاْبتة من سنن هللا في أرضه: }فأم     

( وهذه السنة 20'{)الرعدثالا األمع  هللاُ  بُ رِ ضع يا  كا ' كذلِ ِض ي األرع فِ  كثُ مع فيا  اسا الن   عُ نفا ا يا وأّما ما 

يل يجري ْب»هي ْبالطْبع التي ذكرناها آنفا:  سنن هللا تعالى ْبالقّوة فالتاريخ الْبشري كالس 

يل «العملية للْبشر واألمم، ومن ال عمل له وال قّوة ُيحمل ْبذات السنة غثاء، كغثاء الس   

يل ْبناء على حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو على     وإذا كان التمثيل ْبالس 

المحاكاة الحقة، فأمكن وحق اعتْباره، وهو جامع في كل آن تاريخي استخالفي أرضي 

النظرية الَامة لكل األمم واألقوام والدول والناس، اعتْباره نظمة وجودية، ْبحسب "

، 252كما حدده وأْبان عنه فون ْبرتالنفي سريانها جال" كما هو معين في مللمنظومات

253وكما ْبيناه في ردنا وتعقيْبنا على األخ الدكتور عدنان إْبراهيم.  

ما ذكره الدكتور محمد حسين من الخاّص والمشترك في األقوام واألمم، هو من سريان    

حقيقه من السنة الوجودية على مطلق الجواهر والكائنات في الجمع ْبين تقرير الوجود وت

 جهة ووجوب اختالفها شرطا في تعّددها. وهنا نتلو قوله جل  وعال وهو الخالق العليم:

                                                           
172-171ص –اإلسالم والحضارة الغربية  
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 ات  آليا  كا ي ذلِ فِ  ' إن  كمع انِ ألوا وا  كمع تِ نا ألسِ  الفُ تِ اخع وا  ِض األرع وا  اتِ اوا ما الس   لقُ خا  هِ اتِ آيا  نع مِ }وا    

(21'{)الرومينا المِ لعا لِ   

 كمع ما أكرا  فوا' إن  ارا تعا لِ  لا ائِ قْبا وا  وْبا  عُ شُ  اكمع لنا عا جا أنثى وا وا  ذكر   نع مِ  اكمع لقنا ا خا إن   اسُ ا الن  ها ا أي  }يا    

(13'{)الحجراتْبيرٌ خا  يمٌ ل  عا  إن  هللاا ' أتقاكمع  هللاِ  دا نع عِ   

ا ا كان من المْبادئ الكونية العامة االستقرار والتوازن والتناسق والالفطور: }ما ولم      

( فكل حّيز وجودي أمكن له تصّور نظماتي 3'{)تْباركت  تفاوُ  نع مِ  انِ ما حع الر   لقِ ي خا ى فِ ترا 

 معين في مشترك معين من هذا الحّيز.

 الناسا  ينتظمُ  حّيزا   رُ تقرِّ  -وهي الحق من رْبك -إن  اآلية الكريمة من سورة الحجرات    

ْبخارج عنه؛ أحدٌ  ليسا  وقْبائلا  شعوْبا   جميعا    

ف أو هذا الحّيز هو من الفضاء األرضي، فالهيكلة األولية االستخال وْبما أن  حّيزا     

لإلنسان هي التراب وكل ما ينمو ْبه ويستمر وجوده األرضي هو من المادة ومن األرض، 

واألصل في الماء الطهور  وعْبادته هيكلها أو أساسها وشرطها األولي الحياة وستر العورة

المصلي، كما جاء في حديث أْبي سعيد  للصالة والزمان والمكان وحرمة المرور ْبين يدي

ا يمر ْبين يديه  الخدري الذي رواه مسلم في صحيحه: "إذا كان أحُدكم يصلي فال يدع أحد 

وغير ذلك من مقومات الفضاء  أْبى فليقاتله! فإنما هو شيطان." وليدرأه ما استطاع، فإن

 الهيكلي األولي لالستخالف؛ وْبما أن:

لمصانع والدراسات النظرية والتطْبيقية جملة، ألن هذه في "... المعامل والمخاْبر وا   

مجموعها ثاْبتة ال تتغّير ْبين ْبلد وْبلد، وال تتميز في قوم عنها في قوم آخرين. فالمصنع 

الروسي أو األمريكي ينقل إلى ْبالد العرب، فيعمل في ْبالدهم وْبأيديهم، كما كان يعمل في 

قيقة النظرية رياضية كانت أو فيزيقية أو ْبالد الروس أو األمريكيين وْبأيديهم، والح

كيميائية، هي هي  ْبرموزها وأرقامها ومعادالتها في كل مكان، يشترط في إدراك حقائقها 

كل الناس ْبقدر واحد ال مجال للخالف أو التفاوت فيه، ألن من الممكن إعادة التجرْبة 

األزمنة واألمكنة." ومراجعتها واالستيثاق من صحتها واالنتفاع ْبنتائجها على اختالف  
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فالتفريط في هذا المقوم الهيكلي األساس للنظمة هو تفريط ْبروحها وهذا هو الفقه الحق    

للمنظوماتية، وْبالتالي الوجود الغثائي فيها الشيئي غير الجوهري، والجوهر هو المتواجد 

ذو اإلرادة. وهللا تعالى أحكم الحاكمين جعل القّوة والْبأس  صاحب العزم وهو الفاعل وهو

وفي ذات اآلن قاطرة في مسار التاريخ اآلدمي واتساع فضائه  ،الشديد وسيلة لحفظ الذات

وهللا تعالى عليم حكيم. ،وآفاقه  

  من هنا يتْبين أن   العلما  والسِّ الحا  متالزمان، فمجال االستخالف هو األرض، واإلنسان في 

له هو ذو غريزة حيوانية عدوانية، ال يزكيه وال يرفعه عنها إال التهذيب وهدي الدين أص

الحق، والتحكم في األرض وتسخيرها إنما هو ْباألسماء والعلم ألن أصل القدرة والفعل 

تم ِمنع  هو العلم. وهنا نتلو ْبحق وعلى توافق كله قوله عز وجل: تطعع ا اسع وا لُهمع ما }وأِعد 

ِمنع  ُهم' هللاُ  قّوة وا لُمونا ' وآخرينا منع ُدوِنهم' ال تعع ُكمع ُدو  عا ُدو  هللاِ وا ِهُْبون ْبِه عا ل' ُترع يع رْبااط الخا

 ' ف  إليكمع وأنتمع ال ُتظلمونا ْبيِل هللِا ُيوا ء  في سا ا تنفقوا ِمنع شيع ' وما لُمُهمع عع  لمِ لسا وا لِ حُ نا جا  إنع وا يا

فا اجع نا حع  لها ا وا توا كلع  عا لى هللاِ ' إنهُ  هُ وا  الس  مِ يعُ  الع عا لِ يمُ '{)األنفال61-62( وهنا ْبالتحديد وفي هذا 

المقام ْبالذات يتميز محمد الفاراْبي عن اْبن رشد وعن اْبن خلدون رحمهم هللا جميعا، كما 

سنقف عليه ْبإذن هللا تعالى حقيقة كْبرى ترى لن يضام ذو العقل في وضحها، شاخصة 

ل الحق ال نْبتغي سواه من الجدل للجدل والمماراة ماثلة ال ريب فيها، إن نحن نهجنا سْبي

أنه من أهله.     وممن يزعمُ  عي العلما ْبمن يدّ  ه الحق وال يليقُ ا يذمّ ألجل المماراة ممّ   

العالمية ليس ينْبغي من وصفها دعوة أن فيها للضعيف الذي ليس له حد أدنى من  إن     

ي الغالب الّصليْبقّوة تمكنه من نسق تواجدي أن له فيها خيرة؛ إنها سنة ودعوة الغرب 

فاألنساق الوجودية النظماتية مقهورة ْبقانون . أو كرها   إليها معناها التحقيق لها ثمرة طوعا  

الخالق العليم في خلقه، ولن تجد لسنة هللا تْبديال ولن تجد لسنة هللا  االنتظام سنة هللا

في التفسير والتأصيل، فالنظمة الوجودية هذه المرتْبطة  وال خفاءا  تحويال؛ وهنا ال سر  

، وهذا االستخالف أرضيا   ماديا   وعمرانيا   وحكمة، كونها مجاال استخالفيا   والجامعة قهرا  

إال ْبمصدر  وال يحصل تحكم في النظمة الجامعة هاته ليس يكونهو ذو ماهية عملية، فال

العمل الذي هو القدرة = القّوة التي ينتهي تأصيلها إلى العلم، التي هي عينها طاقة سير 
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والحافز فيها والمفعل  االستخالفي األرضي ْبسنة التغّير. التاريخ وعدم انحالل المجال

التدافع وموصول ْبه فقه قوله تعالى العزيز المحكم من رب التاريخ رب العالمين، هو 

لى عا  ل  ذو فضع  هللاا  لكن  ' وا ضُ األرع  تِ دا سا لفا  ض  عع ْبْبا  مع هُ ضا عع ْبا  اسا الن   هللاِ  فاعُ ال دِ لوع الحكيم:}وا 

( . وهذا رائزه العملي هو القّوة العسكرية التي تجليها الحرب. 249'{)الْبقرةينا المِ العا 

وإغماض العين عن رؤية األمر ال يدرؤه. وسقوط الْبرتغال عن الزعامة والتحكم في 

هزيمتها المنكرة أمام النسق العالمي ْبل خروجها عن التأثير التاريخي كان إعالما ْبفعل 

ن أو معركة الملوك الثالثة، ْبزعامتها ملكها سْباستيان المغارْبة في معركة وادي المخاز

أمام األسطول العسكري  وهي تقود الحملة الصليْبية، ثم اندحار أسطولها العسكري القاصم

ومن ثم من أراد أن يستشهد ْبالحق لوجوب  .م1622في معركة هرمز سنة  اإلنجليزي

تم ز وجل: المسايرة لسْباق األمم في العلم وأنها فرض فليقرأ قوله ع تطعع ا اسع وا لُهمع ما }وأِعد 

ُهم'  لُمونا ' وآخرينا منع ُدوِنهم' ال تعع ُكمع ُدو  عا ُدو  هللاِ وا ِهُْبون ْبِه عا ل' ُترع يع اط الخا ِمنع رْبا ِمنع قّوة وا

'{)األنفال ف  إليكمع وأنتمع ال ُتظلمونا ْبيِل هللِا ُيوا ء  في سا ا تنفقوا ِمنع شيع ' وما لُمُهمع عع  (61هللاُ يا

والحمد هلل الموفق إلى السداد أن السيد محمد رشيد رضا رحمه هللا حين علق في حاشية 

للمجاهد الكْبير شكيب أرسالن رحمه لماذا تأخر الُمسلمون؟ ولماذا تق م غيرهم؟" كتاب "

الذي ينسى أن »" المسلم الضال" والحق إنه "المسلم الجام هللا ْبخصوص ما أسماه ب"

العلوم الطْبيعية، والرياضية، والهندسة، وجر  األثقال، والفالك، والطب، والكيمياء، 

وطْبقات األرض، وكل علم يفيد االجتماع الْبشري: هي علوم ديني ة، إن لم تكن مْباشرة 

قال صاحب المنار: 254«فمن حيث النتيجة.  

ن ا في أي من ْباب قول العلماء: ما لم يتم الواجب المط»    لق إال ْبه فهو واجب، وقد ْبي 

تمع ِمنع قّوة{]األنفال عع تاطا ا اسع وا لاُهمع ما [ أن آالت القتال الْبرية والْبحرية 60تفسير }وأِعد 

والجوية واجْبة ْبنصِّ هذه اآلية، ألنها من القّوة المستطاعة للمسلمين، كما هي مستطاعة 

                                                           
114ص –ولماذا تقدم غيرهم؟ ؟الُمسلمونلماذا تأخر    

254 
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ب إال ْبه فهو واجب( ْبل ْبنصِّ القرآن وداللة لغيرهم، فليس وجوُْبها ْبقاعدة )ما ال يتم الواج

255«.10/61المنطوق منه، فراجع تفسيرها في تفسير المنار:   

وإن هذه السنة النظماتية للوجود الْبشري وألممه وقْبائله وشعْبه لست تجد فيها التأطير    

" وحقيقتها فحسب؛ فإنك إن نظرت ْبها إلى الَالميةالعلمي األعلى والّرصين ألمر "

اريخ الْبشري كله ألفيت فيها التفسير الجلي والواضح على درجة وضوح آيات القرآن الت

المشهود لهذا التاريخ من خالل مفاصل األطوار الحضارية الغالْبة خاصة، الهلينيستية 

والرومانية واإلسالمية مثال، ومن خالل األساس العسكري من حيث إْبرازه واستجالئه، 

 الرومانية والقرطاجية مثال.

 

  

                                                           
أسفل ن ص –ن م  
255
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!لماذا اْبن خلدون واْبن رشد وليس الفاراْبي واْبن سينا؟ -2  

 

ْبناء على السنة النظاماتية للوجود وللعالم الْبشري، يتضح الوضع الخطاْبي والْبالغي    

 لقول الدكتور محمد حسين:

فإذا انسلخت األمم المستضعفة من تقاليدها وثقافاتها وحضاراتها ودخلت في تقاليد »   

المتسلط عليها وثقافته وحضارته فقد أفنت نفسها فيه، وينتهي ْبها األمر إلى اإلعجاب 

ْبمستعْبديها وسكونها إليهم وأنسها ْبهم. وعند ذلك ال تجد في نفسها ما يحفزها للسعي إلى 

ادهم، ألنها تفقد اإلحساس ْبأنهم يستعْبدونها حين تفقد اإلحساس ْبأنهم التخلص من استعْب

غرْباء عنها، وال تراهم إال أهل فضل عليها، أخرجوها من الظلمات إلى النور، وقادوها 

من التخلف والهمجية إلى الحضارة والمدنية. ذلك هو السر فيما تْبذله دول االستعْباد 

من جهود وأموال، لنشر دينها  -الغرب على اختالفها من الشرق إلى –الغرْبي 

وحضارتها، ولغتها وثقافتها، في مناطق نفوذها. وهو ما يطلق عليه ساستهم ومستشرقوهم 

  256«.اسم )التغريب(

" وحقيقتها، فلننظر الَالميةإذا تْبين موضع الخطاب من جهة ما تقّرر واتضح من أمر "   

الكالم والْبيان ْبغض النظر عن هذا إليه كرة أخرى من جهة أيِّ ضرب هو من ضروب 

 الوضع من حيث طرفي القهر )الغلْبة( والخيرة )اإلمكان في المقاومة(!

إننا ْبصدد ْبنية أو مْبنى إخْباري = تقرير مقولة شرطية، لكن ْبمعنى ومضمون إنشائي،    

للفكر وللمعنى، فالغرض  اخدم ا كان النطق الخارجي والمْبنىفحواه النهي والنذارة. وإذ

لْبياني هو النهي، والعْبرة هي األمر نذارة واإلنشاء. وهو الحق، فال سْبيل وال حل للحال ا

إال المقاومة، ومن اليقين في هللا عز وجل ومن الفقه المكين للحق أن المؤمنين حقا 

                                                           
224ص –اإلسالم والحضارة الغربية  
256

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

324 
 

ما ْبلغوا من العدة؛ إن هذا لمن  ْبااِطلمنصورون ْبعد استنفاد إمكانهم ولو ْبلغ جند ال

ي العلم والمؤمنين حقا ْبرْبهم.مسلمات الراسخين ف  

   ْبيد أنه إذ فحصنا األمر جيّ دا، تراءت لنا هذه الكلمات واللفظات التي تتخلله:  »ينتهي 

ْبها األمر إلى اإلعجاب ْبمستعْبديها وسكونها إليهم وأنسها ْبهم!« ْبالطْبع التي هي الصْبغ 

الفكري الخلدوني، لتحيله من حيث أتى تقريرا ولتفسده كما يفسد الخل العسل، وكيف يعمد 

ُغونا ْبالخلدونية اقتصادا  وِّ العاقل إلى تغيير ما هو مقّرر؟! فهم اليوم الغالْبون، ولم ال ُيسا

إننا نجد من فضالء ْبل  لقوتهم وأرواحهم لمواجهة مقاومة المقاومين وجهااد المجاهدين؟!

، حكم النظرية من يدعو إليه ْباطلو ْبطالنهمن يدحض هذا الحكم ويْبين الغرْبيين 

 يقول وذ ْبه لحاجة في نفس االستعماريين، المتخذينه أسلوْبا استعماريا؛الخلدونية المأخ

غستاف لوْبون في كتاْبه "الْبسيكولوجيا السياسية" وذلك فيما يتعلق ْبسياسة فرنسا 

"حاضر العالم اإلسالمي" فصل رسالن في أفي الجزائر كما ذكره شكيب  االستعمارية

 "الجزائر وقْبائل الْبرْبر":

فنحن كان يجب أن تكون سياستنا تعزيز الديانة اإلسالمية ورجالها ْبدال من مناصْبتها »   

العداء وكذلك يجب علينا احترام العادات والمنازع واألوضاع العرْبية التي هي عند هذه 

من الدين. فالمسيو "لوروا ْبوليو" يسفه هذا الرأي ويقول: "إن احترام منازع العرب األمة 

وتقاليدهم وقواعدهم يوجب خروج جيشنا ومستعمرينا من إفريقية. ولعمري لم نجد معقوال 

 لهذه الدعوى.

... 

ا في "لوروا ْبولوا" الثقافة الالتينية من جملة العوامل التي يجب أن نعتمد عليه د  وقد عا    

استجالب العرب إلينا. وهذا هو الرأي السائد في فرنسة اليوم وقد كنت أنا نفسي من 

القائلين ْبه ولم اعدل عنه إال ْبأسفار ومراقْبات كثيرة. ومع أني ال أؤمل أن أهدي طريقي 

ارى الموضوع أجل من أن ال اصارح فيه ْبكل أفكاري... أن قارئا إفرنسيا  واحدا  فإني 

في  وْبية ْبعيدة عن إصالح حالة الشرقيين ْبل هي أجدر ْبأن تزيدهم ْبؤسا  الثقافة األور
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مادتهم ومعناهم. فإن هذه الثقافة التي هي نتيجة إحساساتنا واحتياجاتنا منذ قرون وأعصر 

لم تكن لتطاْبق إحساسات أقوام آخرين واحتياجاتهم فتكون نتائج تطْبيق ثقافة مخالفة 

ي تجريدهم دفعة واحدة سواء كانوا عرْبا  أو هنودا  أو ألذوافهم ومشاعرهم واحتياجاتهم ه

شرقيين آخرين من أفكارهم وعقائدهم الموروثة التي عليها قائم ْبناء وجودهم. فإن صح 

حلم "لوروا ْبولوا" وأمثاله ممن يشيرون ْبتنشئة العرب في الثقافة األوروْبية فإن الجزائر 

ة ألنجلترة واأللزاس اللمانياتكون لنا كما كانت الْبندقية ألوستريا وإيرالند  

... 

مختلفتين تمام االختالفال تندمجان وأنه ما رؤيت األمة  لقد أثْبت التاريخ أن مدنيتين   

المغلوْبة مندمجة في الغالْبة إال إذا كانتا متشاْبهتين من األصل. فالشرقي يندمج في الشرقي 

لصين وفي الهند وفي أما في الغرْبي فال. وهذا هو سر نفوذ العرب في الشرق وفي ا

إفريقية فإنهم كانوا كيفما تقلْبوا طْبعوا تلك األمم ْبطاْبعهم وأعطوها صْبغتهم وحيث حلت 

حضارة اإلسالم ظهر أنها استقرت وثْبتت. فهي في الهند قد غلْبت على حضارات أقدم 

ْبت ْبلدا دخل فيه الفرس والرومان واليونان ولم يؤثروا فيها إال  منها وهي في مصر قد عر 

قليال. وإنا لنجد اإلسالم يتقدم في الهند والصين وفي القارة اإلفريقية وهذا ْبرغم معاكسة 

 المْبشرين ْباإلنجيل المنْبثين في كل مكان.

إن األوروْبيين مستعمرون ماهرون ْبدون منازع ولكن من ْبعد رومة لم يأت ممدنون    

على دينهم وشريعتهم  ثيرةْبالفعل أقدر من المسلمين الذين تمكنوا من أن يحملوا أمما ك

257«وصناعاتهم...  

 ليس أعظم تواجدا من لهجة الصدق!

                                                           
[186..181]ص -المجلد الثاني –حاضر العالم اإلسالمي  
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 جا رِ خع تُ لِ  كا إليع  اهُلنا زا أنع  تابٌ دليلها قوله تعالى رب العالمين: }ألر' كِ وأقول ما ظنك ْبحضارة 

ي ا فِ ما  لهُ ي ' الذِ يدِ مِ حا الع  يزِ زِ عا الع  اطِ را صِ  لىإ مع هِ ْبِّ را  ْبإذنِ  النورِ  لىإ اتِ الظلما  نا مِ  اسا الن  

(3..1'{)إْبراهيمِض ي األرع ا فِ ما وا  اتِ اوا ما الس    

   وهذا هو التقويم الحق للخلدونية! التشهير ْباْبن خلدون، هذا هو سرّ    

ال يلهجون ْبذكر اْبن رشد وهو الداعي إلى الخروج من الظلمات المزعومة  ما لِ كذلك و 

للدين إلى نور الفكر والعلم المزعوم الذي جاء ْبه الغرب من ْبعد الغلب الذي هم ْبه 

مقرون وْبه كان التنويه ْبالخلدونية والرشدية في ظاهرها كما أرادوا هم قراءتها، وتمت 

ين.نعمة االستعمار الغرْبي على المغلوْب  

فوا ْبه عن طريق شروحه أم  ما السرّ  -»    في شهرة اْبن رشد؟ هل الغرب هم الذين عر 

فوا عليه ْبأنفسهم؟  أن العرب تعر 

ترجع شهرة اْبن رشد إلى احتياج رجال الفكر الغرْبيين في القرون الوسطى إلى من    

ب لهم فلسفة "أرسطوطاليس" كما يعينهم على مواجهة سلطان الالهوت  ناسي؛ فقد يقرِّ الكا

أقْبلت أوروْبا في هذه الفترة على ترجمة كتب "أرسطو" النفسي ة والطْبيعية وما ْبعد 

الطْبيعية ْبعد أن لم تكن تعرف من كتْبه إال جزءا ضئيال من منطقه. فوجدت في اْبن رشد 

ل لها المضامين الجديدة لهذه الترجمات، ال سيما وأنه ْبدا أقدر من  ح ويفص  خير من يوضِّ

على العودة إلى األصول "األرسطية"، كما أن دخول فلسفة "أرسطو" إلى "أوروْبا"  غيره

أدى إلى زعزعة السلطة الكهنوتية ذات التوجه "األوغسطيني" في النفوس. وقد وجد أهل 

الفكر الالتيني في اْبن رشد خير من يستندون إليه ويحتمون ْبه في تقرير وتمرير دعاويهم 

 المناهضة لهذه السلطة.

وأيضا ترجع شهرة اْبن رشد إلى انقسام المفكرين الالتين ْبشأن فلسفته وإصدار الكنيسة    

م االشتغال ْبها؛ فقد اتقسم هؤالء المفكرون إلى فئتين متصارعتين: فئة  لفتاوى ُتحرِّ

نت" الذي دعا إلى تقديم أصول الفلسفة على  ر دي ْبراْبع الموالين، ويأتي على رأسهم "ِسيغا

وفئة المعادين، ويأتي على رأسهم "ألْبير الكْبير" و"توماس األكويني"؛ كما أصول العقيدة؛ 
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ايا رشدية مخصوصة وتمنع  م الخوض في قضا أصدر رجال الكنيسة عدة قرارات ُتحرِّ

 تدريس مذهْبه في الجامعات كجامعة "ْباريس".

في فهذه العوامل المختلفة "الحاجة إلى الشارح" و"الحاجة إلى الظهير" و"الدخول    

الصراع" و"اإلفتاء ْبالتحريم" ساعدت كلها على ترسيخ اسم اْبن رشد في األوساط الفكرية 

ثون أصال ُمقلدين، ال مجتهدين، ال نستغرب  دا والعلمية "األوروْبية"؛ ولما كان العرب الُمحع

أن يجعلوا شهرة اْبن رشد ْبين أظهرهم كشهرته ْبين األوروْبيين، سواء ْبسواء، ولو لم 

امل التي واجهت هؤالء.تواجههم العو  

ما الهدف من وراء الدعوة إلى االنتساب إلى اْبن رشد عند الغرب وعندنا، هل ُيعد  -  

 اْبن رشد ظاهرة ال نظير لها في التاريخ؟

ال نجانب الصواب إن قلنا ْبأن الهدف الْبعيد من وراء هذه الدعوة هو ْبث روح العلمانية    

وثة في الفكر الغرْبي؛ والدليل على ذلك دليالن في نفوس المسلمين والعرب كما هي مْبث

 اثنان:

أحدهما أن الرشدية "الالتينية" في القرن الثالث عشر اشتهرت ْبخروجها عن الفلسفة    

الالهوتية للكنيسة. وقد استندت في هذا الخروج إلى فهم علماني لفلسفة اْبن رشد، حيث 

كالهما يصادم الفلسفة الالهوتية إنها جعلت منها فلسفة تقوم على ضرْبين من المْبادئ 

تخالف ما تقّرر في المجتمع المسيحي من معتقدات دينية، منها مبا ئ ما ية المقّررة: 

القول ْبوحدة العقل والقول ْبقدم العالم وإنكار العناية اإللهية وإنكار الحرية وإنكار خلود 

تكافؤ الحقيقة الدينية تفضي إلى القول ْب َمنهجّيةمبا ئ  النفس وإنكار المعجزات؛ ومنها

"؛ الفيلسوف ذي الحقيقتينوالحقيقة العلمية. هذا القول الذي استحق ْبه اْبن رشد لقب "

وواضح أن القول ْبهذا التكافؤ يترتب عليه أن العمل ْبإحدى الحقيقتين ُيغني عن العمل 

ت ْباألخرى، فصار الرشديون "الالتين" إلى االستغناء ْبالفلسفة "األرسطية" عن الالهو

 المسيحي.
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، أن روح الرشدية "الالتينية" التي تنْبني على مْبدإ الفصل التام ْبين الدين وال ليل الثاني   

والفلسفة استمرت إلى غاية القرن الساْبع عشر، ممهدة، على التدريج، لظاهرة التحلل من 

ثين؛ الدين التي انتشرت ْبين أصحاب التنوير والتي تواصل تأثيرها وانتقل إلى  دا الُمحع

ب اْبن رشد إماما للعقالنيين والعلمانيين والحداثيين.  فحينئذ، ال نعجب أن ُينص 

وْبهذا يتْبين أن إرادة االنتساب إلى اْبن رشد إنما هي إرادة االنتساب إلى العلمانية كما    

 تجلت في أطوارها الثالثة "الالتيني" و"األنواري" و"الحداثي".

... 

الكتاب والنقاد في وديان اْبن رشد، فذلك ألن كل واحد منهم يحمل وإذا هام هؤالء    

ا  ُيِريدحاجة في نفسه، فهذا  لاوع أن ُيرضي أئمته من  أهل الغرب أو أهل االستشراق فيما أمع

أن يزداد تقليدا لغيره لعدم اطمئنانه إلى ما عنده، وذلك يتطلع إلى أن  ُيِريدعليه، وهذا 

فِّي حساْبه مع  ب إلى الحداثة أو ُينعت ْبالكونية، وذاك يعمل على حسم معركته أو ُيصا ُينسا

التيار اإلسالمي، وذاك يسعى إلى أن يثْبت هذه القيمة أو تلك من القيم  التي يظن أنها 

ه لهذه القيم، ك"العقالنية" أو "العلمانية" أو "العولمية" أو تحمي مصالحه في حدود فهم

 "الحقوقية" )"حقوق اإلنسان" أو "حقوق الشعب"(.

اِطلوما فتئت أعجب لهذه الفتنة الكْبرى التي التْبس فيها الحق ْبال    حتى كأن من ورائها  ْبا

الساْبق ْباْبن دجاجلة، ال أهل تفكير أو من ورائها دهاقنة، ال أهل تنوير؛ ولوال علمي 

رشد، فيلسوفا ومتكلما وفقيها، لكنت أحد ضحايا هذه الفتنة كما كانت الكثرة الكاثرة من 

الجمهور، ألن اإلنسان مفطور على التصديق ْبما ُينقل إليه ألول مرة، وال ينْبعث منه 

258«الشك في المنقول إليه أو االعتراض عليه إال ْبعد حين...  
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قد قال  -فك هللا أسره! -، وإذا كان الدكتور سفر الحواليج لههذا هو اْبن رشد المرو     

ضمن ميزات ذكرها للحضارة  -على حد تعْبيره ولفظه –وهو يتحدث عن العدل ميزة 

 اإلسالمية:

الميزة السادسة: أنها حضارة عدل مطلق:  -»     

النْبي  والعدل من القيم المطلقة في اإلسالم، وْبه قامت السماوات واألرض، ولم يحد عنه   

صلى هللا عليه وسلم وال خلفاؤه الراشدون أو صحاْبته الكرام أو أحد من السلف قيد شعرة، 

واستنْباطا من القرآن والسنة وسير السلف قال شيخ اإلسالم اْبن تيمية: "العدل واجب على 

 كل أحد لكل أحد في كل حال".

الدين وليست مخالفة  وقال اْبن القيم: "أي طريق استخرج ْبها العدل والقسط، فهي من   

 له".  

وقال عن الشريعة "عدل كلها".      

ومن العدل أن نفرق ْبين فلسفة اْبن سينا واْبن رشد، ومن العدل أن نفرق ْبين عداوة    

259«.الّضاللالشيعة إلسرائيل وما هم فيه من   

 إننا نورد هنا قول النْبي صلى هللا عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له: "اعدل يا   

أما في وجوب العدل فما كان إلنسان  260من يعدل إذا لم أعدل!"ومحمد!" "ويلك 

عاقل ْبله لعالم مسلم إال أن يقول ْبه ويأمر ْبه؛ وأما من حيث التحقق فذاك من 

المستحيل كماله لما يلم ْبالنفس اإلنسانية من اختالف الرأي وأحيانا جراء قصور 

 النظر.

مة ال تنْبغي له، وكذلك هو الحق، فإن الذي فلئن كان الدكتور يقر ْبأن العص   

ذي ل ْبه قوله هو يقينا وفي السماوات واألرض وعند الحوت في الْبحر، هو يقينا 

                                                           
168ص -الم سلمون والحضارة الغربية، د. سفر بن عبد الرحمان الحوالي، الطبعة التمهيدية  
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وإذ نطقنا ْبلفظ السماوات واألرض فإن دليلنا على قدره  فسوق عن العدل.

.261وعظمه  

صنف ي من وأما النظرية الخلدونية في الدولة، فإنها عند الفاراْبي ْبناء جاهل

.الدول الجاهلة دولة الجاهلية  

 

  

                                                           
انظر الباب السادس من كتابنا "تفصيل الخلق واألمر"  
261
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العلماء العقل الجمعي لألمة هم المسؤولون -3  

ومصدر الهزيمة   

  

في القضية الخامسة، والْبرهانية الحقة األولى، في عمله  -غفر هللا له!-أوقليدس  إن      

الناس " كأساس ْبالحق لهذا الصرح العقلي والعلمي إلى يوم األصول الهن سيةالعظيم "

هذا؛ أوقليدس في ْبرهانه على "كل مثلث متساوي الساقين الزاويتان عند القاعدة 

متساويتان. وإذا أخرج الضلعان المتساويان فالزاويتان الحادثتان على الجانب اآلخر 

نهجي على األوليات والممكنات أو المقتضيات  متساويتان أيضا." وحين استند وْبترتيب ما

"إذا عدل مضلعا مثلث ضلعي مثلث آخر والزاوية الواقعة ْبين وعلى القضية الراْبعة 

ضلعي أحدهما عدلت الواقعة ْبين ضلعي اآلخر فالضلع الثالث من الواحد يعدل الثالث من 

اآلخر ويكون المثلثان متساويين والزاويتان األخريان من الواحد تعدالن األخريين من 

، ولو كا ن طفال، قادرا ْبالقّوة أصال وخلقا وْبالفعل اآلخر." وإن كان أّي عقل إنسان سوي 

ْباالهتمام والعزم على إتمام ما تْبقى من األصول، كما يروى عن الحسن األخ األصغر 

ت الست األولى من لم يقرأ سوى المقاال»أنه  -!رحمهما هللا تعالى -لمحمد الخوارزمي

السْبع الْباقية. وقد  ألنه توصل وحده إلى النتائج الواردة في المقاالت "أصول" أوقليدس

شخصيا على عدم إنجازه لقراءة كتاب أساسي إلى هذا  -رحمه هللا! - المه الخليفة المأمون

، حتى وإن لم يكن في حاجة إلى ذلك )القفطي، "تاريخ الحكماء"، 262الحدّ 

على مستوى تأصيل وتقرير هذه  ، وإن كان السؤال يْبقى مطروحا  263«(443ص

األصول الحقة األوليات والممكنات أو المقتضيات ذاتها، مما ألمعنا إليه في كتاْبنا "

" فإن الذي جاء ْبه أوقليدس للرياضيات أو الم خل إلى الرياضيات ونق  ال ليل الوجو ي

                                                           
-اليوم–إن هذا يكفي لتأطير قدر هذا الخليفة في ميزان الحق، ولم يرض الجهل بأهله حتى جعل من ملوكهم وأمرائهم  
262

 

والحمد هلل تعالى أن الحكم له وحده وال يشرك فيه دهاقنة سلطان الجهل. !من ال يحسن أن يكتب وال القراءة       
الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة، الجزء األول، المؤسسون والشارحون: بنو موسى، ابن  
263

 

مركز دراسات الوحدة   -23الدكتور رشدي راشد، ص –لسمح، ابن هود قرة، ابن سنان، الخازن، القوهي، ابن ا       

   TSCAKالعربية، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية      
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الخامسة،  هنا وككل الْبناء األصولي الهندسي يرجع إليه كمْبدإ، وهو أنه في هذه القضية

الْبرهانية األولى واألساس لكل ما سيأتي وما يْبنى فالمثلث المتساوي الساقين كجوهر لم 

تثْبت ْبالحق حقيقته في تساوي زاويتيه عند الساقين، أي لم يثْبت هو للعقل ذلك، إال ْبعمل 

 مالئم وْبناء حكيم ساهم فيه، وليس ْبغير ذلك:

اق اب يعدل الساق اس. وليخرج الضلع ليكن اب س مثلثا متساوي الساقين أي الس»   

اب إلى د والضلع اس إلى ى. فالزاوية ا س ب تعدل الزاوية ا س ب والزاوية س ب د 

 تعدل الزاوية ب س ى
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نقطة شئت في ب د كالنقطة ق مثال. ومن ا ى أطول خطين اقطع ا غ حتى يعدل  يعّين أ

ط ق س والخط غ ب. فالخط ا ق يعدل ا غ ( وارسم الخ1ك 3ا ق أقصرهما )حسب ق

وكذلك ا ب يعدل ا س. فالخطان ق ا ا س يعدالن غ ا ا ب وْبينهما الزاوية ق ا غ 
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( 1ك 4المشتركة ْبين المثلثين ا ق س ا غ ب فالقاعدة ق س تعدل القاعدة غ ب )حسب ق

يا من اآلخر والمثلث ا ق س يعدل المثلث ا غ ب فْبقية الزوايا من الواحد تعدل ْبقية الزوا

(. كل واحدة تعدل نظيرها أي التي تحاذيها األضالع المتساوية ا س ق تعدل ا 1ك 4)ق

ب غ والزاوية ا ق س تعدل ا غ ب. وقد تقدم أن ا ق يعدل ا غ وأن ا ب يعدل ا س 

فالْبقية س غ )أولية ثالثة( وقد تْبرهن أن ق س يعدل غ ب فالضلعان ب ق ق س يعدالن 

ْبرهن أن الزاوية ب ق س تعدل الزاوية س غ ب فالمثلث ب ق الضلعين س غ غ ب وت

( وْبقية الزوايا من الواحد تعدل ْبقية الزوايا من اآلخر 1ك 4س يعدل المثلث س غ ب )ق

الزاوية ق ب س تعدل الزاوية غ س ب والزاوية  أيأي التي تقاْبلها األضالع المتساوية 

اوية ا س ق تعدل الكل ا  ب غ ب س ق تعدل الزاوية  س ب غ وقد تْبرهن أن كل الز

وأن الجزء ب س ق يعدل الجزء س ب غ فالْبقية  ا س ب تعدل الْبقية ا ب س وهما 

الزاويتان عند قاعدة المثلث ا ب س وقد تْبرهن أن الزاوية ق ب س تعدل غ س ب وهما 

  264 «الزاويتان على الجانب اآلخر من القاعدة. وذلك ما كان علينا أن نْبرهنه.

ن المتجلي في ْبنائه على الحق الممثل في األوليات فعمل ا    تحا لمثلث اب س الُممع

والممكنات أو المقتضيات، ْبنائه المثلثين اق س واب غ، هو الذي أفاده ومنحه تقرير 

حقيقته وخاصته وليس شيئا آخر؛ وكأن أوقليدس لم يكن سوى خدم له كعقل ممثل لشرط 

لنور والقانون الذي هو سْبق في عمل أوقليدس الحكمة في هذا العمل والْبناء. هذا هو ا

 سْبق إليه وليس لغيره، وهو الحق في هذا الكون المْبني على التأثير والعمل.

حقيقة الجواهر إنما تظهر ْبامتحانها، وهذا هو سنخ وروح التجريْبية العظيم؛ يقول هللا    

'{)القتال كمع ارا لوا أخْبا نْبع اْبرينا وا الص  اِهدينا ِمنُكمع وا لاما الُمجا عع تى نا ُكمع حا ن  لوا ْبع لنا ( فليعلم 32تعالى: }وا

ن كل ما في السماوات وعال خلق السماوات واألرض ْبالحق ، وإ هللاا جلإن  علماء أمتنا 

ا، وال يقولن كما قال الذين من ا، لقد أحصاهم وعدهم عّد  واألرض إال آتي الرحمان عْبد  

قْبلنا نحن أولياء هللا وأحْباؤه، كما قال أحد السلف الّصالح متهكما على هذا الزعم الحسنة 

                                                           
كتاب األصول الهندسية وهو مشتمل على كتب أوقليدس الستة ومضافات في تربيع الدائرة وهندسة األجسام وأصول  
264

 

ك  قياس المثلثات المستوية     ي  13ص –والكروية، ترجمة كرثليوس فان د    
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وسْبْبا، وأنهم ا. وليعلم علماؤنا أن لكل شيء علة حاْبي أحد  لنا واألخرى لهم؛ فالحق ال يُ 

المرجع لألمة في صالحها وفسادها، فْبصالحهم ونصحهم يكون الصالح في حكامهم 

 شرّ  والخير في أمتهم، وإن حادوا عما أمروا ْبه وخلقوا له ومن أجله حاق ْبهم جميعا

األماني الكاذْبة.الوعيد، وال تغني الدعاوى و  

اء هو ْبالعلم، والقّوة إنما هي ْبالعلم، ، ألن االهتدالحكام هم المسؤولون قْبلا  العلماءا  إن     

ومهما يْبلغ ظلم الحاكم وجوره وجهله، فإنه ال يمكن أن يستمر قتله لمن يقول ْبكلمة الحق 

من العلماء إلى غير حد، ال ْبد من حد ينتهي إليه، ألن التمادي لن يْبلغ ْبه إال إلى جدار 

فيما ْبعده؛ ثم إن هذه لهي الجنون وْبه يخرج األمر من ْبين يديه ويحصل األصلح حتميا 

والعياذ ْباهلل من  -وظيفة العالم، ولذلك فهم أعظم الناس من ْبعد األنْبياء درجة وهم كذلك 

هم أول من تسعر ْبهم الجحيم!  -!أحوال أهل النار  

ا    ْبا دا يع من غضب  -الناصح اآلمر ْبالمعروف والناهي عن المنكر -عندما نجا الفيلسوف ْبا

ه إليه واستوزره وواله من ملكه، وعاد تالميذه من ْبعد تفرقوا في الْبالد هرْبا  ْبا الملك، وقر 

وكانوا قد اعتصموا ْبجزائر الْبحار فرقا وخوفا: "ثم إن ْبيدْبا جمع تالميذه فأحسن صلتهم، 

وعدا جميال. وقال لهم لست أشك أنه قد وقع في نفوسكم وقت دخولي على الملك  ووعدهم

أن قلتم: إن ْبيدْبا قد ضاعت حكمته، وْبطلت فكرته: إذ عزم على الدخول على هذا الجْبار 

الطاغي. فقد علمتم نتيجة رأيي وصحة فكري. وإني لم آته جهال ْبه: ألني كنت أسمع من 

لها سورة كسورة الشراب: فالملوك ال ُتفيق من السورة إال  الحكماء قْبلي تقول: إن الملوك

ْبمواعظ العلماء وأدب الحكماء. والواجب على الملوك أن يتعظوا ْبمواعظ العلماء. 

والواجب على العلماء تقويم الملوك ْبألسنتها، وتأديْبها ْبحكمتها، وإظهار الحجة الْبينة 

والخروج عن العدل. فوجدت ما قالت الالزمة لهم: ليرتدعوا عما هم عليه من االعوجاج 

العلماء فرضا واجْبا على الحكماء لملوكهم ليوقظوهم من رقدتهم؛ كالطْبيب الذي يجب 

حة. فكرهت أن يموت أو  ها إلى الصِّ عليه في صناعته حفظ األجساد على صحتها أو رد 

ْبع  ليم أموت وما يْبقى على األرض إال من يقول: إنه كان ْبيدْبا الفيلسوف في زمان دا شا

كنه كالمه خوفا  على نفسه، قالوا:  ا كانا عليه. فإن قال قائٌل: إنه لامع ُيمع ه عم  ُرد  الطاغي فلامع يا
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كان الهرب منه ومن جواره أولى ْبه؛ واالنزعاج عن الوطن شديد؛ فرأيت أن أجود 

أو ْبحياتي؛ فأكونا قد أتيت فيما ْبيني وْبين الحكماء ْبعدي عذرا. فحملتها على التغرير 

الظفر ْبما أريده. وكان من ذلك ما أنتم ُمعاينوه: فإنه يقال في ْبعض األمثال: إنه لم يْبلغ 

س  في  كع أحد مرتْبة إال ْبإحدى ثالث: إما ْبمشقة تناله في نفسه، وإما ْبوضيعة في ماله أو وا

265دينه. ومن لم يركب األهوال لم ينل الرغائب."  

، مما ْبه تتقّرر وْبمثله تتجلى ما يحمله عقل األمة ومن الوقائع التاريخية العجيْبة المفيدة   

وفقهاؤها من المسؤولية، ما جاء في خْبر] "الرحلة التطوانية إلى الديار الفرنسية" للشيخ 

ضمن النصوص الرحلية التي جاءت إثر سفارة ذهب فيها  266محمد ْبن عْبد هللا الصفار

شخص راْبع وتسعة مخازنية، عامل تطوان عْبد القادر أشعاع وصهراه والشيخ الصفار ثم 

ومؤونة من ثورين وأرْبعين كْبشا وستمائة من الدجاج الْبلدي والْبيض والخضروات 

والتفاح والعنب... وذلك على ْباخرة وصلوا ْبها إلى مرسيليا ثم ركْبوا األكداش. وفي 

ْباريز نزلوا للضيافة محملين ْبهدايا مغرْبية للملك الفرنسي: أسد ونعامتين وثالثة غزالن 

نف ْبري من الماعز غير معروف في أورْبا.وص  

وقد جاءت الرحلة/السفارة ْبالنسْبة للمغرب، في لحظة انكسار سياسي عقب هزيمة    

(، وانكشاف الضعف المغرْبي مما أفسح لألسئلة العديدة أن تتوالد، فكانت 1844إيسلي )

وْبة غير الرحلة ْبحثا عن عن تسوية لسؤال واضح. ْبينما تدوين الرحلة هو ْبحث عن أج

مْباشرة لسؤالي لماذا وكيف انهزمنا؟ من ثمة انصب نص الرحلة على تقييد المشاهدات 

في ما يخص الحياة العامة والمعمار والتكنولوجيا في خمسين يوما قضاها الصفار ضمن 

267الوفد الّرسمي، سيرويها عْبر مقدمة وخاتمة وأرْبعة فصول.[  

                                                           
دار – عبد هللا بن المقفعكليلة ودمنة باب مقدمة كتاب  

 
30-29ص -تونس –بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع 

265
  

ب الدراسة خالد بن 1846..1845صدفة اللقاء مع الجديد، رحلة الصفار إلى فرنسا   : دراسة وتحقيق سوزان ميالر. عر 
266

  
.1995 -1الرباط منشورات كلية اآلداب بالرباط، ط -الصغير      

-وزارة الثقافة -2003الطبعة األولى -الرحالة العرب والم سلمون: اكتشاف اآلخر، المغرب منطلقا وموئال )أعمال ندوة( 
267

 

   107-106ص -الرحلة المغربية إلى أوربا، النص والصورة، د. شعيب حليفي -المغرب -الرباط    
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لملوك ال ُتفيق من السورة إال ْبمواعظ العلماء 'إن الملوك لها سورة كسورة الشراب: فا    

وأدب الحكماء' لكن كيف إذا أسكر الفقهاء نعيم القرب من الملوك فأنساهم ذكر هللا وما 

' في وصف ما عند العدو 'الَجيبخلقوا له؟! إنه ههنا تفسير وْبالغة ما يوضع فيه لفظ 

وتتاْبع األهوال واختالف اختالل الزمن وانعكاس المطْبوع وانقالب الموضوع  ومعنى '

ى لسان الجْبرتي. ]يقول الصفار األحوال وفساد التدْبير' الذي نطق ْبه التاريخ ْبالحق عل

حديثه عن اآلخر:في   

"وأهل ْباريز موصوفون ْبذكاء العقل وحدة الذهن ودقة النظر ال يقنعون في معرفة    

األشياء ْبالتقليد. ْبل يْبحثون عن أصل الشيء، ويستدلون عليه ويقْبلون فيه ويردون. ومن 

اعتنائهم ْبذلك أنهم كلهم يعرفون القراءة والكتاْبة. ويدونون في الكتب كل شيء، حتى 

الصانع يعرف الكتاْبة والقراءة ليتقن صنعه. ويجب أن يْبتدع في  الصنائع فال ْبد أن يكون

صنعه شيئا لم يسْبق ْبه. وألنه إن فعل زادت مرتْبته وعلت حظوته عند دولتهم. ويعطونه 

على ذلك ويمدحونه ويذكرونه ْبما استنْبط، ترغيْبا منهم في الترقي في األمور فيكون كل 

قيق النظر وإمعان التأمل، واستكشاف دقائق شيء دائما في الزيادة، فذلك يحملهم على تد

الخفيات في سائر تصرفاتهم. ولهم مدارس ومكاتب حتى في علوم الطْبخ والغرس والْبناء 

والزراعة ومعالجة النْباتات وإنتاج الحيوانات وغير ذلك. فكل ما يسمعونه أو يرونه أو 

على مّر األي ام."يستنْبطونه أو يْبلغ إليهم علمه، يتولونه في الدواوين ويحفظونه 
268  

يعكس وصف الصفار، في هذا المقطع، نموذجا لْباقي المقاطع في مجموع الرحلة:    

اإلعجاب والدهشة واإلعالء من  شأن العلم )القراءة والكتاْبة واالجتهاد( وكأن لسان حاله 

في عرضه إلْبداعات الفرنسيين في جل العلوم والصناعات والفنون يقيد ما ينقص 

ظتئذ وهو مأزق متعّدد األوجه واالمتدادات.المغرب لح  

وفي وصفه للفرنسين ْبالذكاء واإلْبداع والتجديد والتطور فكأنما لو أنه ضمنيا يكشف    

 عن غياب هذه الصفات عن المغارْبة أو وجود ضدها من خمول وتقليد وجمود وأمية.
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دوجا ْبخصوص إنه إعجاب يحمل في عمقه إحساسا  داخليا فادحا سيؤكد اكتشافا مز   

269واقع األنا المتخلفة الكسيحة والفاقدة لكل مْبادرة للخروج من حطامات الواقع.[  

والذي يدلك أكثر مما يدل ْبه شاهد من الحال وحصيد أن سْبب الرزية في األمة هو    

العقل الفقهي ليس إال هو، فهاهم الملوك والفقهاء والعلماء لم يوقظهم من سكرهم وتْبديلهم 

حم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف المالإال "

الشرور وترادف األمور وتوالي المحن واختالل الزمن وانعكاس المطْبوع وانقالب 

الموضوع وتتاْبع األهوال واختالف األحوال وفساد التدْبير، وحصول التدمير وعموم 

حتى أنهم في  «القرى وأهلها مصلحون.وما كان رْبك مهلك »الخراب وتواتر األسْباب، 

حال من يقول: يا ويلتنا من أيقظنا من سكرنا هذا؟ الذي يدلك عليه هو هذا النص الّرسمي 

لراْبطة الملك والفقيه )أو العالم المسؤول المستشار والوزير والسفير(، الذي ال زال 

وسياس األمور،  يمارس الخطاب اللفظي ال يجاوز اللفظ مما هو الدأب في خطاب األمة

 ونسي أنه إنما هو في مخاطْبة التاريخ ومواجهة المصير:

ولما رأى أعزه هللا تكالب النصارى على الثغور والمراسي وحدثت منهم أمور تمور ]»   

منها الرواسي، تدارك ْبسياسة ذلك الخرق فأرقعه، وعرف محل الداء العضال فآساه 

أن عي ن أعزه هللا سفراء تتوجه للمجاورين ْبدوائه وأوقعه، واقتضت المصلحة الدينية 

إليالته المحمية من اإلفرنج دمرهم هللا حرصا على ما يدوم ْبه االئتالف وقطعا لمادة الئنآن 

والخالف ومسارعة إلى ما استجالب ما تصان ْبه الثغور من العدة وتنفسح ألخذ األهْبة 

تاْبه الشريف إلى طاغية )...( فوجهني أعال هللا قدره ونشر في الخافقين ذكره ْبك

270«الفرنصيص...  

يصف العمراوي الفرنسيين، في تلك الفترة، ْبالمتكالْبين على الثغور المغرْبية ويدعو    

عليهم ْبالدمار، ويصف حاكم فرنسا ناْبوليون الثالث ْبالطاغية، وهو منظور رسمي يحمله 
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اكن التي زارها السفير قْبل وصوله إلى فرنسا حيث ستصْبح أوصافه لكل المجاالت واألم

ورآها ممزوجة ْبدهشة ْبليغة تعكس حوارا  حميميا  مع الحضارة الفرنسية، وأسْباب التقدم 

في كل المجاالت، دون أن يجرؤ على انتقاد واقع المغرب ْباستثناء لجوئه إلى ْبناء فقرات 

راخ ْبه:  ينقل فيها رؤية اآلخر عن الوفد المغرْبي، وهي تعْبُِّر عما عجز عن الص 

قد داروا ْبنا في ذلك الجنان على كْبره ونحن نمشي على أرجلنا على أكثر من و»   

ثالثين محال من هذه المياه. كل محل في نوع. وما أكملنا حتى تعْبنا ولم نر مثله في هذه 

السفرة. وانضم إلى ذلك ما غشينا هناك من اآلدمي، ينظرون إلينا ويتعجْبون من هيئاتنا. 

لمتفرجين أكثر من ثالثة آالف ْبين رجال ونساء، والنساء أكثر، فقد كان يتْبعنا هناك من ا

زيادة على من لم يتْبعنا منهم حتى كنا نرى الجنان يموج ْبهم موجا، وأينما ذهْبنا تْبعونا. 

وقد كان معنا نحو العشرين من العسكر، يفتحون لنا الطريق في وسط الناس ويدافعون 

د أخْبرنا ترجمان كان معنا أنه سمع امرأتين عنا. ولوالهم لهلكنا من شدة االزدحام. وق

منهم تتحدثان في شأننا فسألتاه عم  يأكل هؤالء الناس وهل أكلهم مثل أكلنا، فأجاْبهما رجل 

كان يسمعهما ْبأنهم يأكلون اآلدمي، وأن سلطاننا يهدي لهم كل يوم امرأة يأكلونها، فتعجْبنا 

271«من ذلك.  

لها العمراوي ، تأكيد رؤية اآلخر للمغرب والمغارْبة، من خال ُيِريدإنها ْبالتأكيد صورة    

وهي رؤية فلكلورية، تحتوي على الكثير من المغالطات، وإن كانت تتضمن في عمقها 

272تعْبيرا عن تخلف المغرب وعدم مسايرته للحضارة المنطلقة.[  

كيها إنها ْبالتأكيد كذلك، ولكن ليست فلكلورية وما هي ْبمغالطات، ْبل هي الحقيقة، يح   

ْبأسلوب إخْباري من رأى وخْبر: "وقد داروا ْبنا... ولوالهم لهلكنا من شدة االزدحام." أما 

الشطر الثاني من النص، فهو الذهاب ْبالنقد واالحتجاج على الوضع التاريخي الذي 

وضعه في طي اإلخْبار األول، إلى الغاية فيه وقصاراه، ْبذكر لفظ "السلطان" رمز النظام 

وصفه لقومه ْبمثاْبة الوحوش أو المتوحشين من اآلدميين الفرنسيين والوضع، وْبفحوى 
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ْبالطْبع. ولو ذهب الملك نفسه لجرى له ما جرى لهم والستنْبط مثل ما استنْبطوا، فهذه 

ْبديهية، وهذا هو أول داع لما يقع في التاريخ من اإلصالح. إن هذا الملك قد يكون من 

اد العقل  الّصالحين، وكذلك أوالء الفقهاء والعلماء، عا اده أْبع عا لكن القضية والموضوع أْبع

الفقهي والسياسي التاريخي المسؤول، وهاهو ذا التاريخ شاهد وحوار ممثل العقل الفقهي 

 الملك والفقهاء شهود. وإن هذا هو ما دعانا ْبأن نصف ْبالمْبكيات المضحكات قول القائل:

أن يجري اإلصالح في ومع حرص ْبعض المصلحين من والة أمور المسلمين على »   

حدود الخْبرات الفنية التي تتصل ْبالجيش والّصناعة واالقتصاد والتنظيم اإلداراي، فإن 

األمور قد تجاوزت الحدود التي أرادوها وقدروها. فلم يكن في تقدير محمد علي أن يتعلم 

يقة. مْبعوثوه أكثر من الخْبرات التي ْبعثوا لتحصيلها، ولذلك كانوا يوضعون تحت رقاْبة دق

وحين سأله ْبعض المْبعوثين أن يسمح لهم ْبجولة ليتعرفوا على الحياة الفرنسية، رفض في 

273«حزم صارم أن يجيْبهم إلى ما يطلْبون.  

الدين  جمالهذا هو لهو الحق في النهج لمن أراد أن يسلكه في طرح وتقويم عمل  إن   

 األفغاني، والحمد هلل الذي له الحكم وال يشرك في حكمه أحدا!

فيما نقول ْبأن الْبعد المنوط عليه الموضوع ليس ْبعد  وإن ْبقي في نفسك شك يخامرها   

األشخاص وإنما هو ْبعد العقل الجمعي، الذي ثار عليه عمر ْبن عْبد العزيز رضي هللا 

عنه من داخله وهو يمثله شخصا في نظامه ومزاجه، كما ثار عليه الميجي في الياْبان، 

يرون؛ منهم من يفلح في التغيير ومنهم من ال يْبلغ غايته وكما حاول كثيرا ويحاول كث

وهدفه؛ وذلك لشروط دقيقة مواتية ومساعدة ومسعفة للثورة والتغيير وشروط دون ذلك 

وعكس ذلك، داخليا وخارجيا، وأن هذا ْبالضْبط هو ما قد يرى ويخال تناقضا وليس 

ام أو العقل الجمعي، الذي كذلك، ْبين النصين مقولي العمراوي، مقول التمثيل لروح النظ

تم حي معه الشخصية أو الشخصانية وال يعمل فيه إال اندماجا صْبغاتيا وفاقا متواصين ْبه. 

 والثاني هو المستوى موقع النقد ومنطلق إمكان التغيير.
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إتحاف األخيار بغرائب إن ْبقي في نفسك من ذلك من شيء؛ فهذه رحلة أو نص رحلة "   

"الذي كان يشغل منصب كاتب مرافق  -رحمه هللا! -الجعيدي السالوي " إلدريس األخبار

للسفير الحاج محمد الزْبيدي في سفارته إلى فرنسا وْبلجيكا وأنجلترا وإيطاليا في صيف 

، فرغم منصْبه سكرتيرا )كما نقول اليوم( في سفارة الزْبيدي، فإنه قام ْبتدوين 1876سنة 

العلم أنه لم يتلق أوامر سلطانية ْبذلك، رْبما كانت تفاصيل الرحلة السفارية إلى أورْبا مع 

هذه األسْباب وغيرها التي جعلت رحلته تْبقى مغمورة طيلة أكثر من قرن من الزمن، ال 

نجد لها ذكرا حتى في " دليل مؤرخ المغرب األقصى" للمرحوم عْبد السالم ْبن سودة. 

المؤرخ أحمد ْبن خالد  غير أن الْبحث الذي أجريناه عن هذه الرحلة أكد لنا أن صديقه

يرجع إليه الفضل في حث الجعيدي وتحفيزه على تسجيل تفاصيل رحلته  274الناصري

كما جاء في مقدمة الرحلة سيدي أحمد الناصري اقترح علي أن أجعل في سفري، 

واستغرق نهاري وسهري، تكون جامعة لكل خْبر غريب، ولما نراه في األوطان من كل 

ما ال يخطر ْبالّضمير... " فلم يشرع الجعيدي في كتاْبة رحلته أمر عجيب، إلى غير ذلك م

 275عند خروجه من سال متوجها إلى طنجة، غير أن أمين مرسى طنجة عْبد القادر غنام

ذكره من جديد ْبضرورة تسجيل تفاصيل رحلته هذه إلى أورْبا، فشرع حينئذ في كتاْبتها 

رسى مرسيليا.ْبطنجة قْبل وصول الفرقاطة الفرنسية التي نقلتهم إلى م  

م أْبدت لهفة وشغفا كْبيرا لمعرفة 19هذا يدل على أن النخْبة المثقفة المغرْبية في ق.   

المخترعات التكنولوجية دافعا لمعرفة ثقافة الغير ْبعيون مغرْبية وذلك الكتشاف أسرار 

قّوة الخصم، وْبالتالي اعتراف ضمني ْبجدواها، وصالحية االقتْباس عكس من يتهم النخْبة 

ية ْباالزدراء واالحتقار والرفض لحضارة اآلخر آلن ذلك من فعل الكفار.المغرْب  
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ْبعد عودة الجعيدي من أورْبا إلى مسقط رأسه سال، أطلع علماء سال والرْباط على    

مسودة رحلته، فنوهوا ْبقوته في وصف كل عجيب وغريب شاهده في أرض الروم، وفي 

الفقيه األديب فلكي العصر وحاسْبه... قد : "... 276مقدمتهم المؤرخ العالمة الناصري قائال

شملت )رحلته( على كل نادرة وغريْبة وأفصحت عن صنائع الفرنج وحيلها العجيْبة..." 

: "... أْبو العالء الجعيدي من المولعين 277ووصفه العالمة عْبد هللا الجراري الرْباطي

تقييد حافل يقع ْبالرياضيات والهندسة والتعديل والرصد... رحل إلى أورْبا وسواها... له 

: "كان رحمه 278في ثمانية كراريس... كما نوه ْبه العالمة أحمد الصْبيحي السالوي قائال

هللا ْبارعا في األدب والعلوم الرياضية إليه المنتهى في الهندسة وأحكام النجوم والتوقيت... 

ه له اختصار ْبعض مقاالت أوقليدس في الهندسة، وكتاْبة الرحلة... اشتملت... وما شاهد

فيها من العجائب والغرائب وغير ذلك..." أما المؤرخ العالمة محمد ْبن علي الدكالي 

فقد قرأ الرحلة وأضاف ْبعض التعاليق أو الحواشي على هوامش ْبعض  279السالوي

 صفحاتها ْبخط يده.

هذا يؤكد أن علماء العدوتين كانت لهم رغْبة لمعرفة ثقافة الغير وأسرار اْبتكاراتهم    

ة مغرْبية، ورغم هذا االهتمام فإن الرحلة الجعيدية ْبقيت مغمورة حتى وقت ْبأقالم أمين

، ووصلتنا في نسخة واحدة هي التي حررها المؤلف نفسه.280قريب جدا  

تي كلف ْبها من علماء العدوتين، في وصف صنائع لاجتهد الجعيدي في إنجاز المهمة ا   

دسة جعله يعرف الكثير من األمور الفرنج وحيلهم العجيْبة، فتكوينه في علم الحساب والهن

التي كانت تشغل الفكر المغرْبي في ذلك العصر، ألن أصداء مخترعات الغرب كانت 

 تصل إلى المغارْبة عن طريق التجار ناقصة ومشوهة كأنها من أعمال السحر وطالسمها.
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د لذلك تعتْبر رحلته هي مفتاح لطرحها والتعريف ْبها وفك طالسمها، فاستطاع كما تؤك   

"إتحاف األخيار ْبغرائب األخْبار" أنه نفذ إلى عمق العديد من المخترعات  281ذلك رحلته

العلمية كْبيرة وصغيرة، سالحه في ذلك ثقافته العلمية وذهنيته المتفتحة ْبحماس نادر، 

282وتواضع واعتذار العلماء عن عدم استيفائه المقصود..."  

التشكل المْباين للعقل الجمعي الذي فههنا شخوص استفحال اإلشكال ْبوجود ونشأة هذا   

ة التاريخية الكْبرى، من غير يرى وجوب ْبدء العمل للخروج من هذا المأزق والطامّ 

انتظار وال أخذ اإلذن من روح العقل الجمعي، ْبل إن االحتجاج الصريح للعمراوي وليس 

األمة خط على وضع مني ألن من فحوى الخطاب ما يكون أْبلغ، احتجاج وإْبداء السّ الضِّ 

" السلطانحتى وصفها ْبالنسْبة للفرنسين كالوحوش ْبالنسْبة لآلدميين مقحما لفظ ورمز "

عن تمرد صريح، إن هذا لم يصدر عنه وال  ْبال تورية فصحاقرينة إمعانا في اإلْبانة مُ 

من مكنون واقع األزمة إال وهو يلقيه ويعلم أن هناك من يتلقى عنه ويسمعه  أخرجه لفظا  

يؤازره، ممن هم خارج روح العقل الجمعي، هذا العقل الذي يزيد على ويعي ما يعيه و

أن يحجب عن أمته واقعها وشروط هذا الواقع،  ُيِريدوْباله وما أحل أمته من دار الْبوار، 

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون! 

لاِب المهزوم ال جرم هم  إن      المسؤول األول الذي يحمل جرم هذا الوضع وحال الغا

العقل الدليل والعقل معين القّوة، لكن واحسرتاه استحال ْبحول  العلماء كعقل جمعي لألمة،

 السنن مصدرا للوهن وسْبْبا جلّيا جلب عليها الْبوار والهزيمة.

لذي لنسق التحاكي كنت تجادل في أن إنك إن ذهْبت تماري في هذا فاعلم أنك ْبالحق ا   

العلم هو مصدر الّصناعات التي ْبها يكون التمكين والتسخير لألرض، وكنت ال ريب 

علمت أمرك أم أنت جاهل ْبه مجادال في أن العلم هو الذي في الحقيقة كان العدة للعدو 
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متالك ي في الغلب، وللْبشر من األمم المطية في الصعود إلى القمر والسْبق الالّصليْب

 النظمات الوجودية.

إن العلماء ورثة األنْبياء، وما كان إلرث النْبوة أن ُيهزم؛ وكما أن ال سْبيل لتجلي    

الحقيقة الجوهرية إال ْباالمتحان العملي الْبنائي كما هو النسق اآلية المشهودة للمثلث؛ فهذا 

 العقل الجمعي لألمة ْبه خلل ال محالة.

إنه نفس السؤال الْبديهي لمن يسمع ويعقل ْبخصوص زيف اعتقاد سواد األمة ْبحقيقة    

األولياء والّصالحين في أضرحتهم وْبركتهم أحياء وأموات ودفاعهم األرض وأهلها، زيفها 

في الحق وزيفها لمن لْبس الشيطان عليه وال يكاد يسمع وال يقْبل حتى مجرد االحتكام 

جماع، إلوار العلم من غير اّدعاء لعصمة لنفسه أو لشيوخه أو للجدال ْبالتي هي أحسن وح

الصنف الذي ال يقر إال ْبالقوارع المدلهمات والنوازل التي تأخذ ْبناصيته سوقا فال يستطيع 

 ردها وال إلى افتكاك نفسه سْبيال:

لنسجل إذن كيف أن األولياء األحياء واألموات قد غاْبوا عن ساحة الوغى في الوقت »   

كان فيه شعْبنا يتألم ويعاني مما آلت إليه حالة الدولة المغرْبية، فضال عما آلت إليه  الذي

حالة المواطنين الذي سوف يسددون من كرامتهم ومن أرزاقهم، ومن راحتهم، ومن 

حريتهم، ومن أراضيهم، ومن ممتلكاتهم فاتورة االحتالل! وكأن جميع خسائر الغزاة 

دفعها الشعب مع مرور السنوات! حتى وإن لم تنص المعتدين من رجال وعتاد، سوف ي

على الدفع هذا معاهدة الحماية الموقعة ْبفاس المقدسة الغالية المحمية ْبْبركة الرسول من 

جهة وْبْبركة أحد حفدته الذي كان يحكم وهو حي، كما أصْبح يحكم وهو ميت من جهة 

 ثانية؟

الظالميين، ولو أن ْبعضا من ثم أين غاب األولياء والّصالحون الممتدحون من طرف    

هؤالء كانوا معدودين من أهل العلم؟ أين غاْبوا وخطوات المستعمرين المدروسة الجتثات 

الهوية المغرْبية من جذورها خطةات عرفت طريقها إلى التنفيذ، انطالقا من طي الحضور 
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الفعلي لألحكام الشرعية كقوانين معتمدة موروثة عمرها عدة قرون، وصوال إلى 

ضرب المعتقدات الدينية عندنا في الصميم؟ علىستهزاء ْبالرسول وصحْبه! فانتهاء اال  

فعن قائد مغرْبي مجاهد محروم من تأييد األولياء األحياء واألموات، وهو يواجه القّوة    

اإلسْبانية وحلفاءها في الشمال، صدرت هذه المقولة التي يصعب على المغارْبة الملتزمين 

يوم الدين. قال: "المغرب ْباإلسالم كان، وْباإلسالم سيْبقى"!ْبدينهم نسيانها إلى   

والحديث هنا عن قرينه المجاهد هْبة هللا ْبن الشيخ ماء العينين. إنه محمد ْبن عْبد الكريم    

الخطاْبي الريفي. لقد أدرك كيف أن هم االستعمار األول واألخير، لم يكن غير طمس 

283«ألْبد!هوية شعْبنا. ومن ثمة دمجه في هويته إلى ا
 

والقطْبية والغوثية، كذلك هذا قصور  284فالنسق هو هو، كما اتضح الزيف الصوفي   

 العقل المصادر لمنْبر األمة العلمائي والفقهي، المفروض فيه توجيه السياسي وجوْبا  

، قد تجلى! فطريق هللا تعالى ودين اإلسالم كفل النصر، وصدق هللا تعالى وكذب مفروضا  

!ونا رُ ادِ صا المُ   

الغاية من العلم العمل ْبه؛ ذلك أن اإليمان ال يكون حقيقة إال ْبتحققه وتجليه واقعا  إن     

 عمليا: 

ُنوا آِمُنوا ْباهللِ  ينا ا الذِ ها ا أي  }يا     ي تاب الذِ الكِ وا  هِ ولِ سُ لى را عا  لا ز  ي نا تاب الذِ الكِ وا  هِ ولِ سُ را وا  آما

(135ل'{)النساءقْبع  نع مِ  لا زا أنع   
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 انا  إيما  مع ته  ادا زا  اتهُ آيا  مع هِ ليع عا  تع إذا تليا وا  مع هُ قلوْبُ  جلتع وا  هللاُ  را ي إذا ذكِ الذِ  ونا نُ مِ ؤع مُ ا الع }إنما    

قا' حا  ونا نُ مِ ؤع مُ الع  مع هُ  كا ' أولئِ قونا نفِ يُ  مع قناهُ زا ا را م  مِ وا  الةا الص   ونا يمُ قِ يُ  ينا ' الذِ كلونا توا يا  مع هِ ْبِّ لى را عا وا 

(4..2'{)األنفاليمٌ كرِ  قٌ زع رِ ة وا را فِ غع ما وا  مع هِ ْبِّ را  دا نع عِ  اتٌ جا را دا  مع لهُ   

رضي هللا عنه أنه قال:  معاذ بن جبل  عن وفي الحلية ألبي نعيم الحديث الموقوف   

وفي كتاب 'اقتضاء  285"تعملوا بعلم حتى فلن يؤجركم هللا ،أن تعملوا "اعلموا ما شئتم

للخطيب البغدادي عن أنس رضي هللا عنه مرفوعا: "قال رسول هللا صلى  286العلم للعمل'

هللا عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما 

قرضت وفت فقلت: يا جبريل من هؤالء؟ قال: خطباء من أمتك الذين يقولون وال يفعلون 

287ويقرؤون كتاب هللا وال يعملون"  

الحكمة فهي دليل العمل وموجهه من وترها كان عامال على غير هدى ومن  ومن جهة   

ا. ولهذا فقد ا كثير  أوتيها فقد أوتي السداد وكان ذلك فضال من هللا تعالى العليم الحكيم وخير  

أولى البخاري رحمه هللا وكان ترتيب كتابه على دقيق الحكمة كما نبه على ذلك ابن حجر 

ي للحكمة ما ينبغي لفقيه وعالم حقيق بهذا االتصاف أن يعلمه رحمه، فقد أولى البخار

منها، وذلك حين صدر بها كتابه في ذات الحي ز مع الوحي والعلم والتبليغ والعمل وشرط 

 ا كنتم  بم   ين  ي  ان  بَّ كونوا ر   ن  لك  }و   العمل في تفسيره لقوله تعالى لآلية من سورة آل عمران:

( والذي يعتبر فيه قول حبر األمة 78)آل عمران'{ون  س  ر  تد   كنتم  ا بم  و   تاب  الك   ون  لم  تع  

 وترجمان القرآن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أوفى التفسير.

 قال البخاري:   

وإن العلماء هم ورثة األنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا »   

الجنة. وقال جل ذكره:}إنما يخشى هللا من عباده يطلب به علما سهل هللا له طريقا إلى 
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العلماء{ وقال:}وما يعقلها إال العالمون{،}وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 

وقال النبي صلى هللا عليه  السعير{، وقال:}هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{،

لتعلم"، وقال أبو ذر:> لو وضعتم وسلم:"من يرد هللا به خيرا يفقهه؛ وإنما العلم ا

ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى  –وأشار إلى قفاه  -الصمصامة على هذه 

هللا عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي ألنفذتها<. وقال ابن عباس:>}كونوا ربانيين{: حكماء 

 «ي الناس بصغار العلم قبل كباره.فقهاء علماء. ويقال الرباني الذي يرب

وأضاف الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى وجزاه عن اإلسالم والمسلمين    

 خير الجزاء، أضاف في بيانه وشرحه لهذا الباب:

قوله: )وقال ابن عباس( هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن، »   

م الفقيه، ووافقه ابن والخطيب بإسناد آخر حسن. وقد فسر ابن عباس)الرباني( بأنه الحكي

 288«مسعود فيما رواه إبراهيم الجربي في غريبه عنه بإسناد صحيح

يقول اإلمام الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا في معرض حديثه وهو يشرح باب و   

ل غ أوعى من سامع":  قول النبي صلى هللا عليه وسلم: "رب مب 

الحث على تبليغ العلم، وجواز التحمل  -تقدمغير ما  –وفي هذا الحديث من الفوائد »    

 «قبل كمال األهلية، وأن الفهم ليس شرطا في األداء

فهذا تقرير في الفصل بين األصل وفهم األصل، بين الحافظ والفقيه، وأن ليس كل    

حافظ فقيها، والفقيه مع شرط الحفظ مستلزم لشرط الفهم بقصد التمديد العملي مما جاء 

في القرآن بالدراسة. من تمة يلزم اعتبار الواو في ما يتلى من قوله تعالى التعبير عنه 

}الكتاب والحكمة{ على داللة الفصل ال عطف الشيء على نفسه. يقول أبو بكر محمد بن 

هجرية( في كتابه )أحكام القرآن( 543 – 468عبد هللا المعروف بابن العربي اإلشبيلي )

 (:173{ )البقرةفي قوله تعالى:}غير باغ وال عاد
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وتحقيق القول في ذلك أن العادي باغ، فلما أفرد هللا تعالى كل واحد منهما بالذكر »   

 289«تعين له معنى غير معنى اآلخر لئال يكون تكرارا يخرج عن الفصاحة الواجبة للقرآن

ال نحن ال نتهم أحدا من العلماء في دينه، بل ال نحسبهم إال أنهم يحبون هللا ورسوله      أوَّ

بغي وال من العادين؛ فإنه من م، ونعوذ باهلل من أن نكون أهل صلى هللا عليه وآله وسل

يغشى  ا رجل قاصر العقل طبيعة أو عارضاي بغض مؤمنا فهو أحد رجلين، إما منافق وإم

عليه مساحة نظره، تماما كالذي ذكره وأشار إليه بالتحديد والتعيين الدكتور  العقل فيضيق

عرضه وتحليله لموقف المسيحيين من أهل الشام، وكذلك وأيضا محمد حسين في 

 !للمناهضين لدعوة القومية األخيرة في ظروف مغايرة غير ظروف دعوتها األولى

 ا،شهود الذي جعل هذه األمة منه عند هللا تعالى ع ْبل ال حكمةليس ينف أو العالما  العلما  إن     

ْبأنه سْبحانه وتعالى الحق، وأن رسالته الحق، وأن محمدا رسولُه حقا، وأنه خاتم النْبيئين و

ال نْبي ْبعده، وأنه ال يقْبل من ْبعد ْبعثته اتْباع شرعة غير شرعته، ال حكمة وال غاية إال 

ات'{)قرآن كريم( وهنا ينجلي الفخ الذي وقع نوا وعملوا الّصالحآما  العمل الّصالح: }الذينا 

فيه العقل )النفس( اإلسالمي حين لم يميز ْبين األمر واالئتمار، فاألول ال دخل للعقل فيه، 

أما الثاني فهو أساسه وشرطه وكفل تحققه. فالعمل الّصالح هو العمل الّصحيح في الحق، 

كما ْبيناه على في تصويب  أجل الّصحيح ْبالمعنى المنطقي الّصرف لكن ْبمرجع الحق،

 290"أفكر فأنا موجو " ب"'أعمل صالحا فأنا موجو الكوجيتو الديكارتي، ْباستْبدال 

وال  وتعيين موضع الخلل المسْبب لهذا الوضع ليس يحتاج فيه إلى كدّ  إن واقع الهزيمة   

محقق ألمر هللا المتوافق وغير ال، غير جهد، وإنه ليس في العلم يقينا، ولكن في عقل العمل

ُدو  تعالى العزيز الحكيم:  ِهُْبون ْبه عا ل' ُترع يع اط الخا ِمنع رْبا تم ِمنع قّوة وا تطعع ا اسع وا لُهمع ما }وأِعد 

كم'{'األنفال يون أعداء هللا وأعداء المسلمين أمسوا ليس فحسب غير الّصليْب(؛ ف61هللا وعدو 

مرهوْبين، ْبل استعمروا الْبالد وأصْبحوا سادتها وأولي أمرها يحكمونها، ْبل ويحددون 
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الناتو الجنرال "كالرك  يقول قائد حلفللمسلمين ما يلزم لهم من دينهم وما ال يلزم؛ 

فليصحح خطأه، بل  11/9حداث ا ذهبنا إلى أفغانستان انتقاما ألمن يظن أنن»ويسلي": 

رذهبنا لقضية أخطر هي اإلسالم، وال نريد أن يبقى اإلسالم مشروعا طليقا ي ون فيه قر 

رما هو اإلسالم، بل نحن من  ن الُمسلمون   291«!ما هو اإلسالم" قر 

هو عقل أدى ْباألمة كما نشهد وتشهد السماوات واألرض  الّركنفالعقل الذي عطل هذا   

وما فيهن، أدى ْباألمة إلى الهلكة والغلب والذلة والمسكنة وذهاب العزة والدين. وهذا 

النسق التعليلي الواضح هو من أهم مقول الدكتور طه جاْبر العلواني رحمه هللا، وهو من 

 الدعامات الحقة الموجهة لفكره ومنظاره.

عادة العدو في الحرب أنه إذا نهض للقتال ارتحل ْبجميع ما في عسكره كأنه ومن »   

مسافر، فترى العسكري منهم إذا تقدم للقتال حامال معه جميع ما يحتاج إليه من ماء 

وطعام وْبارود ورصاص حتى الموسى والمقص والمرآة والصاْبون وغير ذلك، وقد اتخذ 

يؤذه حملها ألنه اقتصر من كل على قدر الحاجة.لجميع ذلك أوعية لطافا وعلقها عليه فال   

وأما األخْبية: فيحمل كل ثالثة رجال خْباء وال تلحقهم كلفة في حمله؛ ألن أخْبيتهم في    

غاية اللطافة والصفافة، وأعمدتها لطاف صلْبة فهي مع كفايتها على الوجه األتم في غاية 

أراد أن يحمله واحد لفعل لكنه  الخفة ْبحيث إذا لف الخْباء ْبما فيه كان كال شيء، ولو

 يقسمه ثالثة أشخاص زيادة في الرفق ولئال يحصل الضجر إذا طال السفر.

وأما المدافع: فقد اتخذوا لها عجالت أفرغت إفراغا  وركْبت عليها على وجه محكم    

واتخذوا للعجالت ْبغاال خصية تجرها في غاية الفراهة واالرتياض، ويجعلون فوق تلك 

صناديق اإلقامة من ْبارود ورصاص وغير ذلك، وتجلس الطْبجية على تلك العجالت 

الصناديق ويقوم آخرون حولهم قد اتخذوا أهْبتهم للقتال ْبكل ما يمكن، ثم تندفع العساكر 

ا كأنها أمواُج  على هذا الترتيب صفوف ا صفوفا  وتتقدم شيئا فشيئا يخلف ْبعُضها ْبعض 

حاجزة أثناء النهار وكان قصده الثْبات ثْبت ْبمحله الْبحر، وإذا أدركه المساء أو وقعت م
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ذلك وال يتزحزح عنه ْبحال إال إذا فني كل عسكره أو جله، فْبمثل هذا الضْبط كان له 

 االستيالء والظهور.

وأما مقاتلة المسلمين له فكانت غير منضْبطة، وإنما قاتله من قاتله منهم ْباختياره ومن    

أمير الجيش فكال ضْبط، ومتى ظهر له أن يذهب قْبل نفسه، وإن كان هنالك ضْبط من 

ذهب مع أن  هللاا تعالى يقول: }وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهْبوا حتى 

[ لكن المقاتل من المسلمين يأتي للقتال وليس معه ما يأكل وال ما 62يستأذنوه'{)]النور:

هم يقاتلون على  يشرب فْبالضرورة إذا جاع وعطش ذهب يْبحث عما يقيم ْبه صلْبه، ثم ما

غير صف وال تعْبية، ْبل يتفرقون في الشعاب ومخارم األودية وحول األشجار فيقاتلون 

من ورائها، وإذا دفعوا في نحر العدو دفعوا زرافات ووحدانا ، ثم إذا أدركهم المساء 

ووقعت المحاجزة ذهب كل إلى خْبائه الذي تركه وراءه ْبمسافة ْبعيدة، وهم في هذا ليس 

يحملهم على ما يراد منهم. لهم وازع  

فالحاصل: أن جيش مغرْبنا إذا حضروا للقتال وكانوا على ظهور خيولهم فهم في تلك    

الحال مساوون في االستْبداد ألمير الجيش ال يملك من أمرهم شيئا، وإنما يقاتلون هداية 

المولى  من هللا وحياء من األمير وقليل ما هم، وقد جرْبنا ذلك فصح، ففروا عن السلطان

سليمان، وكان السلطان المولى عْبد الرحمان أهيب في نفوسهم منه فكانوا يلزمون غرزه 

لكنه لما ْبعثهم إلى تلمسان فعلوا فعلتهم وسلكوا عادتهم، ولما شهدوا مع الخليفة سيدي 

محمد ْبن عْبد الرحمان وقعة إيسلي جاؤوا ْبها شنعاء غريْبة في القْبح ولوال أنه قام ْبنفسه 

ء الحاج عْبد القادر ومنع الناس من الركوب لرْبما عادوا إلى فعلهم، وأحسن ما ليلة جا

كانت حالهم في هذا الحرب؛ فإنهم قاوموا العدو وفرقوا صفوفه غير مرة لكنهم أتوا من 

عدم الضْبط الذي هو كضْبطه فعدم مالقاتهم للعدو في الكيفية القتالية هو الذي اضر ْبهم 

م ْبمثله، والشر إنما ُيدفع  -كما علمت –؛ إذ الشيء وأوجب لعدوهم الظهور عليهم إنما ُيقاوا

292«ْبضده.  
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ْبإيسلي وعسكر ْبه جاءه الحاج  293ولما احتل الخليفة سيدي محمد الخليفة سيدي محمد»   

يستأذن عليه في االجتماع ْبه فأذن له واجتمع ْبه وهو على فرسه فدار  294عْبد القادر

اج عْبد القادر: إن هذه الفرش واألثاث والشارة التي ْبينهما كالم كان من جملته أن قال الح

جئتم ْبها حتى وضعتموها ْبْباب جيش العدو ليس من الرأي في شيء، ومهما نسيتم فال 

تنسوا أن تالقوا العدو إال وأنتم متحملون منكمشون ْبحيث ال يْبقى لكم خْباء مضروب على 

ون الوصول إليها ولو أفنى األرض وإال فإن العدو متى رأى األخْبية مضروْبة لم ينته د

عليه عساكره، وْبين كيف كان هو يقاتله، وكان هذا الكالم منه صواْبا إال أنه لم ينجع في 

القوم النفساد الْبواطن وال حول وال قّوة إال ْباهلل، ورْبما انتهره ْبعض حاشية الخليفة على 

عوده على ْبدئه التفصح ْبمحضره واإلشارة عليه قْبل استيشاره، فرجع الحاج عْبد القادر 

 وانتْبذ ناحية في جيشه ولسان حاله يقول: لم آمر ْبها ولم تسؤني.

ولما كانت الليلة التي وقعت الحرب صْبيحتها جاء رجالن من أعراب تلك الناحية    

وطلْبوا الدخول على الحاجب وهو الفقيه السيد اْبن اليماني المدعو ْبأْبي عشرين فدخال 

أن يصْبحكم غدا  إن شاء هللا فاستعدوا له وأعلموا األمير  عليه وقاال: إن العدو عازم على

فيقال: إن الحاجب قال: إن األمير اآلن نائم ولست ْبالذي أوقظه، ثم جاء عقب ذلك أرْبعة 

أناس آخرون يعلمون ْبأمر العدو فكان سْبيلهم سْبيل األولين، ولما طلع الفجر وصلى 

العدو وأنهم تركوه قد أخذ في  الخليفة الصْبح جاء عشرة من الخيل فأعلموا ْبمجيء

الناس ْبالركوب واالستعداد وأن ال يْبقى ْبالمحلة إال  -رحمه هللا -الرحيل، فأمر الخليفة 

الرماة وكانوا دون األلف، وْبعث إلى ْبني يزناسن ْبالركوب فركْبوا في ألوف كادت 

على تساوي جيش الخليفة، وصارت الخيل نحو العدو مصطفة مد الْبصر، وراياتها تخفق 

هيئة عجيْبة وترتيب ْبديع، وكان الخليفة سائرا في وسطهم ناشرا المظلة على رأسه راكْبا 

على فرس أْبيض وعليه طيلسان أرجواني قد تميز ْبزيه وشارته، ولما تقارب الجيشان 

ْبالسكينة  -رحمه هللا –جعلت الفرسان تْبرز من الصفوف كأنما تتعجل القتال فأمر الخليفة 

سير الناس.والوقار والسير ْب  
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ثم لما التقى الجمعان وانتشْبت الحرب رصد العدو الخليفة وقصده ْبالرمي مرات عديدة    

يسقط، ولما رأى الخليفة ذلك غير زيه ْبأن أسقط المظلة ودعا  كادوْبه حتى جمح فرسه 

ْبفرس كميت فركْبه ولْبس طيلسانا آخر فاختفى حينئذ، وكان الُمسلمون قد أحسنوا دفاع 

ه صدمة قوية ْبرقت لهم ْبها ْبارقة، وكانت خيلهم تنفر من صوت المدافع العدو وصدمو

ا، وثْبتوا في نحر العدو مقدار ساعة ولما التفتوا إلى جهة  ولكنهم كانوا ُيقحمونها إقحام 

الخليفة ولم يروه ْبسْبب تغّير زيه خشعت نفوسهم وقال المرجفون: إن الخليفة قد هلك، 

إلى المحلة فعمدوا إلى الخْباء الذي  295الشراردة فماج الناس ْبعضهم في ْبعض وتساْبق

فيه المال فانتهْبوه وتقاتلوا عليه، وتْبعهم غيرهم ممن كان الرعب قد ملك قلْبه، وجعل 

الناس يتسللون حتى ظهر الفشل في الجيش من كل جهة، فتقدم ْبعض الحاشية غلى الخليفة 

ا ويسلُب وقال له: يا موالنا إن الناس قد انهزموا وهم اآلن ْبالمحل ة يقتُل ْبعُضهم ْبعض 

ا، فقال: سْبحان هللا! والتفت فرأى ما هاله من أمر الناس فرجع عوده على  ْبعُضهم ْبعض 

ْبدئه، وانهزم من كان قد ْبقي معه عن آخرهم وتْبعهم العدو من غير فترة، ونفذ أمر هللا، 

296«ولم يهزم المسلمين إال الُمسلمون.  

أولي األمر ْبقيام العالم وتنفيذ  المسؤولية هي على عاتقودوما في االستدالل على أن    

الحاكم، ْبفريضة اإلرشاد ووظيفة األمر ْبالمعروف والنهي عن المنكر ليس يخاف في هللا 

لومة الئم سائرا وريث األنْبياء ال يركن إلى الدنيا فتحل ْبه خسة النفس ضنا ْبها وطمعا 

ي أمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى فيما لم يخلق له من متاع الغرور، وأن الخير ف

تدعو تركيا إلى إنشاء »، هو هذه الروح التي ال تملكها أمة غير أمة اإلسالم: يوم القيامة

سكة حديد الحجاز قْبل الحرب العالمية األولى. فتنهال التْبرعات المالية من شتى ْبالد 

كيا شروطا ظالمة ْبعد المسلمين من أندونيسيا إلى مراكش. ويفرض الغرْبيون على تر

   297«الحرب العالمية األولى، فيثور الُمسلمون في الهند ثورة تفزع اإلنجليز.
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وأغالل ..أْباطيل وأسمار -4  

 

لها في  ألمر هللا تعالى ومن اتْبعه وأعز   عقل هو ْبالحق أوفقُ  أي  وهنا نطرح السؤال،   

شدية كما قد علمنا من حقيقتها الرّ  يا دينها وتمكينها وأمنها وحفظ ْبيضتها وفي قوتها، أهِ 

عجب وما علينا ْباألنس واالستعجاب ْبمن غلْبنا، أي حتى لمن لم ي ة التي تشيرُ ي  والخلدونِ 

محمد ْبن محمد الفاراْبي، الذي   قولُ  أمع  ،ةدي  والماورع  عجب،تسكان له ليعجب فعليه أن ي

الهيكل فيها هو  أعظما  ضلة( ويجعلُ دولة الشريعة )المدينة الفا أساسا  والحق   العلما  يجعلُ 

 الّركنلمعناه اليوم، وذلك لتحقيق  الكامل الهندسي ْبالمفهوم التامّ  الشريعة والعلما  علما 

ست شرائط: الحكمة والتعقل التام وجودة »م اكِ العسكري لحفظ الدولة، ويشترط في الحا 

اد ْبْبدنه، وأال يكون  ْبْبدنه شيء يعوقه عن مزاولة اإلقناع وجودة التخييل والقدرة على الجها

ادية. يكفي أن تعلم  أْبي نصر محمد ْبن محمد الفاراْبي رحمه هللا الذي 298«األشياء الجها

أن فكره السياسي أو نظريته السياسية مْبنية على النظمة المفاهمية: "الدولة الجاهلية" 

لي" وهذا ما و"الدولة الفاسقة" و"الدولة المْبدلة" و"المجتمع الجاهلي" و"اإلنسان الجاه

يفسر إدراج التصنيف الغرْبي اإللحادي لفكره السياسي ضمن الفكر والتفكير السياسي 

 الكالسيكي!!

ا الذي منع األمة وحال ْبينها وْبين هذه الوجهة، فإننا على يقين ْبأنها ذات العوارض وأمّ    

ها يقينا من ه له طرق التفكير. إنالنفسي ة التي تحد من تفكير العقل وتحجب عنه ْبل تشوّ 

أخطر ما يمكن أن يكون من األْباطيل واألسمار، فإذا كان تحريف الحقائق الكْبرى كمعالم 

للثقافة والهوية يهتدى ْبها من الكيد العظيم لألمة في حرْبها والنيل من مقوماتها هدفا في 

تقويض ْبنائها وهدم كيانها، فإفساد النسق الحق للعقل االستخالفي وتضليله كيده وشره 

عظم. والذي يدلك على حقيقتها داللة اليقين الذي ال يشوْبه شك وال تتخلله مرية هو ما أ

ْبيناه من محض الكذب واالفتراء مثال في قالة السوء إياها ْبأن الفاراْبي يقدم الفيلسوف 
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 – ن  هللاا تعالىأْبمعنى يحعله فوق منزلة النْبي، والكذْبة العظيمة في حق اْبن سينا وتقويله ْب

ال يعلم الجزئيات! ثم المصيْبة الكْبرى هي الوقوع في فخ استعداء  -سْبحانه عما يخفون!

"العقل" و"الفلسفة" و"المنطق". وإذا عرضنا لمسألة العلم عند اْبن سينا وْبيناها، فهذا 

عرض الثانية كما جاء في كتاْبنا "الجاْبري دون عتْبة القرآن الكريم والمرجفون في 

:299ال ننقص منه شيئا الفلسفة" لزاما علينا  

عشر الفصل الرابع»  

 االفتراء على الفارابي في مفاضلة النبي والفيلسوف

:300يا لألسفويقول صاحب التقديم لكتاب الفارابي   

وهكذا يبدو أن الفارابي جعل الفيلسوف في مرتبة عقلية أسمى من مرتبة النبي. ثم إنه »   

يخفي المعنى الحقيقي، وعلى العقل أن  ال يؤخذ بظاهر الوحي، ألن هذا المعنى الظاهر

ور. لقد فتح هكذا الفارابي باب تأويل الوحي على  يكشف عن الحقيقة خلف األلفاظ والص 

ال ليست حقائق مادية  ضوء العقل، إذ إن الحقائق األزلية الموحى بها من لدن العقل الفع 

  «ها حقيقة محسوسة.وال محسوسة، فإذا صاغتها المخيلة بقالب محسوس فهذا ال يعني أن

وهذا قول الفارابي بلفظه، فانظر هل صحيح ما يقول صاحب التقديم أم أنه محض    

 الكذب، وأن العكس والنقيض تماما هو الذي تركه كلمة من بعده الفارابي رحمه هللا تعالى:

فأي  إنسان استكمل عقله المنفعل بالمعقوالت كلها، وصار عقال بالفعل ومعقوال »   

فعل، وصار المعقول منه هو الذي يعقل، حصل له حينئذ عقل ما بالفعل رتبته فوق بال

ال، ويسمى العقل المستفاد،  ة، ومقاربة من العقل الفع  العقل المنفعل، أتم  وأشد  مفارقة للماد 

ال شيء  ال، وال يكون بينه وبين الفع  ويصير متوسطا بين العقل المنفعل وبين العقل الفع 

العقل المنفعل كالمادة واالموضوع للعقل المستفاد، والعقل المستفاد كالمادة آخر. فيكون 
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ة الناطقة، التي هي هيئة طبيعية، تكون مادة موضوعة  ال. والقو  والموضوع للعقل الفع 

ال الذي هو بالفعل عقل.  للعقل الفع 

ل الرتبة التي بها اإلنسان إنسان هو أن تحصل الهيئة الطبيعية القاب    ة ألن وأو  لة المعدَّ

ال رتبتان )هما(:  يصير عقال بالفعل. وهذه هي اامشتركة للجميع؛ فبينها وبين العقل الفع 

أن يحصل العقل المنفعل بالفعل، وأن يحصل العقل المستفاد. وبين هذا األنسان الذي بلغ 

ال رتبتان. وإذا جعل العقل ا لمنفعل هذا المبلغ من أول رتبة اإلنسانية وبين العقل الفع 

ورة شيئا واحدا،  الكامل والهيئة الطبيعية كشيء واحد، على مثال ما يكون من المادة والص 

وإذا أخذ هذا اإلنسان صورة إنسانية، هو العقل المنفعل الحاصل بالفعل، كان بينه وبين 

ال رتبة واحدة فقط. وإذا جعلت الهيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل الذي صار  العقل الفعَّ

ال، وأخذت جملة ذلك  عقال ]بالفعل[، والمنفعل مادة المستفاد، والمستفاد مادة العقل الفعَّ

ال.  كشيء واحد، كان هذا اإلنسان هو اإلنسان الذي حل به العقل الفعَّ

وإذا حصل ذلك في كال جزئي قوته الناطقة، وهما النظرية والعملية، ثم في قوته    

يوحي إليه بتوسط  -عز وجل -لذي يوحى إليه. فيكون هللا المتخيلة، كان هذا اإلنسان هو ا

ال فيكون ما يفيض من هللا  ال يفيضه العقل  -تبارك وتعالى –العقل الفع  إلى العقل الفع 

ط العقل المستفاد، ثم إلى قوته المتخيلة. فيكون ما يفيض منه  ال إلى عقله المنفعل بتوس  الفع 

إلى عقله المنفعل حكيما  فيلسوفا  ومتعقال على التمام، وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة 

ا بما سيكون ومخبرا   ب ر  ذ  ن  ا م  ما هو اآلن )من( الجزئيات، بوجود يعقل فيه اإللهي. نبي  

وهذا اإلنسان هو في أكمل مراتب اإلنسانية وفي أعلى درجات السعادة. وتكون نفسه 

ال على الوجه الذي قلنا. وهذا اإلنسان هو الذي يقف على كل فعل  كاملة متحدة بالعقل الفع 

ثم أن يكون له بعد ذلك قدرة بلسانه يمكن أن يبلغ به السعادة. فهذا أول شرائط الرئيس. 

على جودة التخيل بالقول لكل ما يعلمه، وقدرة على جودة اإلرشاد، وإلى األعمال التي بها 

«تبلغ السعادة، وأن يكون له مع ذلك جودة ثبات ببدنه لمباشرة أعمال الجزئيات.  

لقول ويعيد لعل القوم رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته نراه هنا يبدئ في ا ر  ا نص  أب   إنَّ    

ةيفقهون ولعلهم يرعوون، كون العقل المنفعل والعقل الهيوالني وال  مفاهيمالناطقة  قو 
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متطابقة العنصر المعلوماتي المنطقي، وأن بين اإلثبات األول للعقل وحركة االنتقال من 

ةالعقل الهيوالني من ال لصعود نحو إلى الفعل وبين العقل الفعال درجتين ومستويين في ا قو 

العقل الفعال، باعتبار كمال العقل المنفعل المرحلة األولى، والعقل المستفاد الثانية. ومن 

األمور والحقائق التي عبر عنها رحمه هللا هنا بظاهر القول وفصيحه وتأكيده بتكرار 

القول هو أن أمر النبوة والوحي هو حال يحل فيه باإلنسان العقل الفعال، وذلك بأن تصبح 

ةكل المستويات والدرجات منطبقة حاال واحدة، فتكون هي الحقل الوجودي لل الناطقة  قو 

نبضربيها و ةيها وللم كو  المتخيلة. قو   

وهاهنا في كالم الفارابي الواضح البين، ليس األمر منفصال كما يستلزمه قولهم أو إن    

ةنزوعية والحاسة وللهم أرادوا التزييف والكيد الجحود، فحال الوحي موحدة للقوى ال  قو 

الناطقة والمتخيلة؛ ومن ثمة فقول الفارابي رحمه هللا تعالى: >فيكون بما يفيض منه إلى 

عقله المنفعل حكيما فيلسوفا، ومتعقال على التمام، وبما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نبيا 

لتوافق مع منذرا< إنما هو على االتحاد ال على االنفصال الشرطي، وذلك على كمال ا

السياق القريب، لقوله:>وهذا اإلنسان هو في أكمل مراتب اإلنسانية وفي أعلى درجات 

السعادة. وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال على الوجه الذي قلنا< ومع كل السياق 

رلفكر الفارابي و ه السامي ألن أحله  موضع الكفء األهل على رأس المدينة، حتى تصو 

لمغرضون وما تلبثوا أن عابوا القمة في العقالنية فوصموها يا لهول تفاقم أغرض فيها ا

عاءاال الفلسفي والعقالني الوهن الكاذب، وصموها بالتصوف العقلي، والتصوف إنما هو  د 

بالميزان الذي عليه العقل المستخلف إن قليال أو بعيدا. ولكن كثيرا منهم تعطيلي إخالل 

لمسلمين باالفتراء على من هم من أشرف وخير رجال اإلسالم، يستغفلون للكيد لإلسالم وا

لفي -صلى هللا عليه وسلم-يستغفلون مخاطبيهم كما استغفل أعداء هللا ورسوله  ين في الس 

رمصر إال الم ين من ربوبية المشايخ واألمراء، وهللا تعالى من ورائهم محيط.تحر   

والتفكير الفلسفي باعتبار تأطيره بالحقل وهذا الوضع العلمي والمنطقي للفلسفة    

التوليدي، المنطبق بالعقل الهيوالني أو العقل المنفعل المستكمل بالمعقوالت األولى، يؤكده 

الفارابي أيضا باعتبار وظيفته المتمثلة في كونه خادما ووسيلة في تحصيل السعادة بتوخي 
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مساوئ والرذائل، األمر الذي ما الفضائل مما يقرب إلى الجنة من قول وعمل واجتناب ال

أرسل األنبياء والرسل عليهم السالم إال للدعوة إليه وتحصيله، كما في بيان وحديث 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فتأكيدا للحجة المجلية لكذبهم، هذا كالم الفارابي واضح 

أوال وأخيرا جلي في تأطير الفيلسوف من خالل الحقل التوليدي للتفكير الفلسفي كونه 

ةممارسة عقلية وجودية طبيعية حقلها ال الناطقة ليس خارجها، وأيضا من خالل  قو 

:301وظيفتها كل هذا نجده واضحا في عنوان الفصل التالي  

الفصل الثالث والعشرون»  

 القول في الفرق بين اإلرادة واالختيار، وفي السعادة

الطبع تأمل، ورويَّة، وذكر، وتشوق فعندما تحصل هذه المعقوالت لإلنسان يحدث له ب    

إلى االستنباط، ونزوع إلى بعض ما عقله أوال، وشوق إليه وإلى بعض ما يستنبطه، أو 

كراهته. والنزوع إلى ما أدركه بالجملة هو اإلرادة. فإذا كان ذلك النزوع عن إحساس أو 

نطق في الجملة  تخيل، ، سمي باالسم العام وهو اإلرادة، وإن كان ذلك عن رويَّة أو عن

ة. وأما النزوع عن إحساس أو تخيل فهو  سمي االختيار. وهذا يوجد في اإلنسان خاصَّ

أيضا في سائر الحيوان. وحصول المعقوالت األولى لإلنسان هو استكماله األول. وهذه 

 المعقوالت إنما جعلت له ليستعملها في أن يصير إلى استكماله األخير.

أن تصير نفس اإلنسان من الكمال في الوجود إلى حيث ال  وذلك هو السعادة. وهي   

تحتاج في قوامها إلى مادة، وذلك أن تصير في جملة األشياء البريئة عن األجسام، وفي 

جملة الجواهر المفارقة للمواد، وأن تبقى على تلك الحال دائما  أبدا . إال أن رتبتها تكون 

ال. وإنما تبلغ ذلك  بأفعال ما إرادية بعضها أفعال فكرية، وبعضها دون رتبة العقل الفع 

أفعال بدنية، وليست بأي أفعال اتفقت، بل بأفعال ما محدودة مقدرة تحصل عن هيئات 

رة محدودة. وذلك أن من األفعال اإلرادية ما يعوق عن السعادة. والسعادة  وملكات ما مقد 

األوقات لي نال بها شيء  هي الخير المطلوب لذاته، وليست ت طلب أصال وال في وقت من 
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آخر، وليس وراءها شيء  آخر يمكن أن يناله اإلنسان أعظم  منها. واألفعال اإلرادية التي 

تنفع في بلوغ السعادة هي األفعال الجميلة. والهيئات والملكات التي تصدر عنها هذه 

السعادة. األفعال هي الفضائل. وهذه خيرات هي ال ألجل ذواتها بل إنما هي خيرات ألجل 

واألفعال  التي تعوق عن السعادة هي الشرور، وهي األفعال القبيحة. والهيئات والملكات 

 التي تكون عنها هذه األفعال هي النقائص والرذائل والخسائس.

علت لتخدم البدن، وجعلت الحاسة والمتخيلة      ة الغاذية التي في اإلنسان إنما ج  فالقو 

ة لتخدما البدن ولتخدما القو   ة الناطقة. وخدمة هذه الثالثة للبدن راجعة إلى خدمة القو 

 الناطقة، إذ كان قوام الناطقة أوال البدن.

والناطقة، منها عملية ومنها نظرية. والعملية جعلت لتخدم النظرية، والنظرية ال لتخدم    

«شيئا آخر، بل ليوصل إلى السعاة.  

البيان لهو األساس الخلقي والتكليفي والمصيري وهذا وهللا الذي خلق اإلنسان وعلمه    

اها فألهمها فجورها وتقواها قد  بالحق مما نتلوه قرآنا منزال في قوله تعالى:}ونفس وما سو 

اها'{)الشمس اها وقد خاب من دس  (10..7أفلح من زك   

حصيل وهذا االعتبار والوضع الحقائقي نراه قائما ترسيخا وتثبيتا في كتابه رحمه هللا "ت   

السعادة"، حيث يجعل حقيقة النبي مهيمنة على حقيقة الفيلسوف، وهذا هو المعنى لإللزام 

:302في كالمه بمعنى االقتضاء الشرطي المنطقي  

وأيضا فمعقوالت األشياء اإلرادية التي تعطيها الفلسفة، بي ن أنها إذا التمس إيجادها »   

يمكن أن تحصل موجودة بالفعل، وتاتلف  بالفعل فينبغي أن تشترط فيها الشرائط التي بها

اشترطت فيها الشرائط التي بها يمكن وجودها بالفعل في النواميس. فواضع  إذابأعيانها 

النواميس هو الذي له قدرة على أن يستخرج بجودة فكره شرائطها التي بها تصير 

ي ن  أنه ليس يلتمس  واضع النواميس موجودة بالفعل وجودا  تنال به السعادة القصوى. وب 
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استنباط شرائطها أو تعقلها قبل ذلك؛ وال يمكن أن يستخرج شرائطها التي يسدد بها نحو 

السعادة القصوى أو يعقل السعادة القصوى، وليس يمكن أن تحصل هذه األشياء معقولة 

ع النواميس رئيسة أولى؛ دون أن يكون قد حاز الفلسفة قبل ذلك.  ض  وتصير بها ماهية و 

أن يكون  –على أن ماهيته ماهية رئاسة ال خدمة  –زم، فيمن كان واضع نواميس فإذن يل

الفيلسوفا . وكذلك الفيلسوف الذي اقتنى الفضائل النظرية، فإن ما اقتناه من ذلك يكون  اط   ب 

إذا لم تكن له قدرة على إيجادها في كل من سواه بالوجه والممكن فيه. وليس يمكن أن 

اإلرادية أحوالها وشرائطها التي بها تكون موجودة بالفعل دون ان يستخرج في المعقوالت 

  «تكون له فضيلة فكرية.

ومنه يستنبط وينجلي أن مكمن اإلشكال وأيضا مظنة اإلغراض، هو القصور وعدم    

النفاذ إلى كنه المقول، بمعنى أن القراءة كانت عند هؤالء قراءة لفظانية، بل نجد األخ 

حققا مثاال لهذه القراءة، فيقول معلقا على قول الفارابي:>والفلسفة تتقدم الدكتور بو ملحم م

، يقول الدكتور معلقا: >يذهب الفارابي إلى أن الفلسفة أقدم من الدين، 303بالزمان الملة<

يدالفارابي هنا ال  304ولكن التاريخ يشهد أن الدين ظهر قبل الفلسفة< الزمان التاريخي  ي ر 

لدكتور، ولكنه بالمعنى الحقائقي المنطقي. وهذه المسافة الفكرية كما ذهب وتوهم األخ ا

والعقلية، وبمعنى علمي تقني فلسفي: هذا التفاوت، هو نفسه الذي أصدر به حكمه تعليقا 

 على قول الفارابي في الفصل األول وهو يعرف بالفضائل النظرية:

الفصل األول»  

 الفضائل النظرية

األشياء اإلنسانية التي إذا حصلت في األمم وفي أهل المدن، حصلت لهم بها السعادة    

؛ أربعة  أجناس: الفضائل (1)األخرىالدنيا في الحياة األولى،والسعادة القصوى في الحياة 

ناعات العملية.  النظرية والفضائل الفكرية والفضائل الخلقية والص 
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رابي بحياة أخرى، بيد أن مفهومه لها ال يتفق مع الشرع. وقد أوضح هذا المفهوم في كتاب ( هذه العبارة تفيد إيمان الفا1)

  305 «آراء أهل المدينة الفاضلة في كالمه على مصير أهل المدن.

.                        .                        . 

وإذن، فال يبقى قولهم إال محض التخرص والزعم الكاذب البين كذبه، الذي يصب في    

معتمدة على الجانب  أينفس الغاية التي تغالط المجال الخطابي العام بسفسطة معرفية، 

المعرفي اإلدراكي الكلي. فإن األبنية العقلية كما بينا ال تسري عليها األحكام الشرعية 

، ألنه ال موضوعها.  وكذلك سؤال بعث األجسادعاتها أو وأنها ليست داخل موضو

مصداقية له في الفضاء الفلسفي أو لنقل في مستوى اإلدراك الفلسفي، فالذي يزعم الكينونة 

الفلسفية ثم يطرحه على المجال الخطابي العام، فواحدة من اثنتين، إما أنه غوي مضل 

الكينونة الفلسفية، ألنه ال حظ للعالم مبين، وإما أنه جاهل بنفسه وكاذب لها في زعمه 

راألول من الثاني في هذا إال البيان ومن البيان إال اللفظ، وإال فكيف ن أو نقرأ بيان  تصو 

حيحالحديث  حيحالثابت في  الص  ين أنه يوم القيامة ما من واحد إال وسيكلمه هللا تعالى الص 

«ليس بينه وبينه حجاب أو ترجمان؟  

الدولة الفاضلة أو أجزاءها في قوله: ويحدد محمد أركان  

المدينة الفاضلة أجزاؤها خمسة: األفاضل وذوو األلسنة والمقدرون والمجاهدون »   

والماليون. فاألفاضل هم الحكماء والمتعقلون، وذوو اآلراء في األمور العظام، ثم حملة 

الدين وذوو األلسنة وهم الخطْباء والْبلغاء والشعراء والملحنون والكتاب ومن يجري 

اب والمهندسون واألطْباء والمنجمون ومن مجراهم وكان في عدادهم.  والمقدرون هم الُحس 

يجري مجراهم. والمجاهدون هم المقاتلة والحفظة ومن جرى مجراهم وُعد  فيهم. 

والماليون وهم مكتسْبو األموال في المدينة مثل الفالحين والرعاة والْباعة ومن جرى 

306«مجراهم.  
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، عليه أن يقول ْبه ُيِريدن غير أهل العلم وعلى كل من يتحرى الصدق من أهل العلم وم   

يعلم أن مفهوم الفلسفة الذي كان عند الفاراْبي وفي طوره لم أن يرجع ومتحتما عليه أن 

يكن هو مفهومها اليوم وفلسفتهم ليست هي فلسفتنا. ْبل وإن النظمة الْبيانية العلمية لعصر 

اعلية التي احتضنتها وولدتها، لم تكن الفاراْبي، والتي تجد تفسيرها في ْبيئتها التاريخية التف

هي النظمة الذي للْبيان العلمي اليوم، ومن يقرأ ْبيانا ْبغير معجمه وال نحوه الذي هو له، 

وقد يحسب ويوهمه جهله أنه من أهل اإلنصاف  كل مذهب فهو ينحو في التعسف والظلم

المدثرين في شتى يين الّصليْب. وإن ما فعله وجسر عليه أعداء هللا ورسوله من 307والعدل

نين دج  يْبة ومن المُ رداءت الممارسات التثاقفية المشْبوهة ومن المنافقين ومن أهل الرّ 

نين ومن ضحايا التاريخ، ما فعله هؤالء ومن تْبعهم في تجاوز تطْبيق اآلليات النقدية هج  المُ 

نص للنصوص األدْبية تحت مفاهيم شْبه علمية حداثية إلى ما ليس ينْبغي لها، وتحديدا 

"! الفن القصصي في القرآنالوحي الكريم، على سْبيل المثال محمد أحمد خلف في "

م خل إلى القرآن "! صاحْبه الدكتور نصر حامد أْبو زيد، و""نق  الخطاب ال ينيو

من العدوان  ل إن ما فعله هؤالء وقْبيلهم"! للدكتور محمد عاْبد الجاْبري.. أقوالكريم

اِطلوال ْبغير حق، ويعلمه ويوقن ْبْبطالنه دهاتهم وشياطينهم الذين أوحوا وهم يوحون  ْبا

عليهم ْبالحق  مهوال فيما هو واجبٌ  عظيما   إليهم؛ فالُمسلمون المؤمنون مقصرون تقصيرا  

ون لهم الكندي والفاراْبي واْبن سينا وهم الذين ، ْبل وليتركوا هؤالء هم الذي يقرأومشروعٌ 

ْبالْبيان  متعشقا عْبقري الْبشرية في الرياضيات ولكن صوفيا   يكتشفون عمر الخيام ليس

عشق رْباعيات فيها شك لنسْبتها أو نسْبة أكثرها إليه. الصوفي إياه،  

" في عنوان تحتي:الدينيقول الدكتور محمد عبد هللا دراز رحمه هللا في كتابه "     

الدين والعقل: »     

إذا نحن أحصينا دروب المعرفة اإلنسانية على كثرة اختالفها وفرط تنوعها، وجدنا من    

بينها ضربا  يجري مع األديان في مجال، ويكاد يعد من عصبتها أو من دوي رحمها 

                                                           
وليس معتمد محمد محمد حسين في قضية أحمد شوقي إال هذا 
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األقربين، وال نجد ضربا  آخر يزاحمه أو يدانيه في هذا النسب. ذلك هو ما اصطلح 

علم األعلى" أو "الفلسفة العامة".العلماء على تسميته باسم "ال  

أليس موضوع الفلسفة هو نفسها موضوع الدين؟ أو ليست المشكلة التي تعالجها الفلسفة    

هي التي انتابت األديان لحلها؟ فمطلب الفلسفة هو معرفة أصل الوجود وغايته، ومعرفة 

ة بقسميها العلمي سبيل السعادة اإلنسانية في العاجل واآلجل. هذان هما موضوعا الفلسف

308«والعملي، وهما كذلك موضوعا الدين بمعناه الشامل لألصول والفروع.  

هذا ولقد ْبينا ودحضنا كذلك الزعم والكذب وجهل الذين يرددونه كون الفاراْبي كان    

مجّرد نقول من اليونان ومن ناقال ألفالطون كما أن كل ما هو لدى العرب والمسلمين هي 

  غيرهم.

ة نقول: لئن كانت عبادة هللا تعالى رب السماوات واألرض وما بينهما رب وخالص    

ين  ال  ال م  ب  الع  ات ي هلل  ر  م  م  اي  و  ي  مح  ك ي و  ن س  الت ي و  العالمين محققة باالستخالف: }ق ل  إنَّ ص 

')األنعام ين  ل م  س  ل  ال م  أنا أوَّ ' و  ت  ر  بذل ك  أم  ' و  يك  ل ه  ر  زَّ هللا   ان( وإذا ك165ش  عبد ي   لَّ ج  و    ع 

بالعلم، فإنَّ بناء  أبي نصر محمد بن محمد الفارابي رحمه هللا وأسكنه ووالديه فسيح 

ر لدينا القضية الخامسة من أصول  الجنان، لم يعد غير ذلك، فروح هذا البناء هي كما تقر 

!أوقليدس، وهللا تعالى المستعان.  

 

                                                           

م،1970-ه 1390تاريخ األديان، الدكتور محمد عبد هللا دراز، دار القلم، الطبعة الثانية ، بحوث ممهدة لدراسة الدين 
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عيارعقل الغزالي و -5 البناء بالعلم م   

عيارأو   االستخالف القوي لألمة م   

 

وأما الغزالي فقد كان على نقيض هذه الجهة ومن العامل، وكان ذلك أهم ما بيناه وتحتم 

لدكتور عدنان ن ودعامات فكر وعقل ومرجع اعلينا توضيحه من مرجوحية أركا

:309إبراهيم  

عيار -1» ر الغزالي للفلسفة وم  األحكام تصو   

عالقة العقل اإلسالمي بالعلم، ونجعل ذلك  وموضوع دمنا بجوار قريب من فصلما    

ح  ، البد من تعقيب جميعا  ختاما للفصول  ح  في ذات اآلن لغاية هذا الكتاب، من  بغ  س  وم   م ص 

وطريقة  عند الدكتور ع. إبراهيم، على قدر اإلمكان لمنظم القول تحديد علمي واضح  

ادبنائه، ولأل ع  لم اإلدراكي  درجتها أو موقعها في التعيين ومن حيث ة من حيث  العقلي ب  الس 

س  على قوله: سَّ ؤ  لَّق والم  ع  ؛ ذلكم هو الم     والفلسفي 

الي ين هللا يا إخواني، كان بودي أن أال تلعبوا بد»     -رحمه هللا -حدثكم عن موقف الغز 

م األمريكي الرائع تم العالنتم سمعاضيات، وربما أالمتهم بأنه كان ضد العلوم وضد الري

الي، وهو تايسون على أنه لم يكن ، أي نيل 310هنا رائعا حين افترى على إمامنا الغز 

، وذلك حين قال أبو حامد كان ضد العلم وضد الفلسفة وضد 311ديجراس تايسون

312«الرياضيات، وهذا غير صحيح.  

                                                           
الل"   198ص –انظر كتابنا "عدنان إبراهيم وأمين صبري، النبوغ والض 
309

  
310

 Tyson 
311

 Neil deGrasse Tyson 
3/3ج  تفجير القرآن الكريم -الدكتور ع. إبراهيم  !
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الي رحمه  !ولنجعل  الحقائق تتكلم من ذات وجوديتها    فهذا كالم لشخص أبي حامد الغز 

" يقول فيه:الض اللهللا من كتابه "المنقذ من   

أقسام علومهم  »  

ا علم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام رياضية ومنطقية وطبيعية »   

الم وليس وإلهية وسياسية وخلقية أما الرياضية فتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة الع

يتعلق شيء منها باألمور الدينية نفيا وإثباتا ال هي أمور برهانية ال سبيل إلى مجاحدتها 

بعد فهمها ومعرفتها وقد تولدت منها آفتان األولى من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن 

ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفالسفة ويحسب أن جميع علومهم في 

ثاقة البرهان كهذا العلم ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم الوضوح وو

بالشرع ما تناولته األلسن فيكفر بالتقليد المحض ويقول لو كان الدين حقا لما اختفى على 

هؤالء مع تدقيقهم في هذا العلم فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم فيستدل على أن الحق 

رأيت ممن ضل عن الحق بهذا بهذا القدر وال مستند له  هو الجحد واإلنكار للدين وكم

سواه وإذا قيل له الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقا في كل صناعة فال 

يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكالم حاذقا في الطب وال أن يكون الجاهل بالعقليات 

والسبق وإن الحمق والجهل قد  جاهال بالنحو بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها البراعة

يلزمهم في غيرها فكالم األوائل في الرياضيات برهاني وفي اإللهيات تخميني ال يعرف 

ر على هذا الذي اتخذ بالتقليد لم يقع منه موقع  ذلك إال من جربه وخاض فيه فهذا إذا قر 

تحسين القبول بل تحمله غلبة الهوى وشهوة البطالة وحب التكايس على أن يصر على 

الظن بهم في العلوم كلها فهذه آفة عظيمة ألجلها يجب زجر كل من يخوض في تلك 

العلوم فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين لكن لما كانت من مبادئ علومهم يسري إليها شرهم 

313«وشؤمهم فقل من يخوض فيه إال وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى.  

كالم للدكتور سفر بن عبد الرحمان الحوالي: واآلن ال شك أن هذا ال     

                                                           
)النص بدون ترقيم( 14-13صص -1303ض الل، طبع في المطبعة اإلعالمية، مصر، القاهرة سنة المنقذ من ال 
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منقول عن إخوانهم الفالسفة في بالد اإلسالم، ال سيما مصنف الفارابي  وأكثر كالمهم»   

"آراء أهل المدينة الفاضلة"، وإنما المدينة الفاضلة هي المدينة النبوية التي كان فيها محمد 

«صلى هللا عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.
314  

مير "هم" على المغاير، بل الذي يعني     نعني بالخصوص قوله "إخوانهم" بداللة الض 

إنني أقبل التنبيه إلى أي »منا. أنه وإن كان قد سبق في أول كالمه وكتابه قوله:  -الغير

ن في قوله فإن هذا ليس كغيره من األخطاء كخطئه البي   315«خطأ وأشكر من نبهني إليه.

نظريات علمية جديدة أثبتت بطالن اإلطالق الذي كانت عليه النظريات  ظهور»

الموروثة، فمثال أضاف "آينشتاين" إلى األْبَعاد المعروفة بعدا آخر، هو الزمن، وعد ل 

كثيرا  من النظريات الميكانيكية ال سيما نظريات "نيوتن"، وأثبت أن الضوء ليس موجة 

«كما كان يظن "نيوتن"
316

هينها عند هللا تعالى وهللا تعالى حرم الظلم على  وال هو من؛ 

 نفسه وجعله بين عباده محرما.

إن مفهوم "المدينة الفاضلة" كما مفهوم "الملة" عند محمد بن محمد إنما ذلك في بناء    

نظري منتظم قائم الذات؛ ومن لم يقف عليه من أساسه ويفقهه حق الفقه ويستوعبه حق 

كان كمن يقفو ما ليس له به علم.  -!ن تم له ذلكوقليل جدا م –استيعابه   

 

 

  

                                                           
50ص –الم سلمون والحضارة الغربية  
314

  
69ص –ن م  
315

  
61ص –ن م  
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بطالن ثنائية )الدولة الدينية، الدولة المدنية( -1  

الحوالمفهوم الحق للعمل   الص   

 

ر "    حسين ال ينبغي اعتباره إال  " عند د. محمد محمدالعالميةالمستنبط إذا كون تصو 

ر الحق، المنطبق بحقيقته السننية، ولن تجد  ر مقاوماتي ليس ينطبق بالتصو  على تصو 

لسنة هللا تعالى في خلقه تبديال ولن تجد لسنة هللا في التاريخ تحويال. وإذا كنا ال نسطيع 

لنستينية )بحذف التاء( أن نحذف الحقيقة التاريخية لإلمبراطوريات وللحضارات اله

والرومانية واإلسالمية كأمثلة قريبة من التاريخ البشري، وما هي إال تجليات لحقيقة 

"، فإن طور النسق الوجودي العالمي الحالي، الذي يرجع مبدؤه إلى العالميةولمفهوم "

عصر النهضة األوروبي ذي الصبغة العلمية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع 

أو هذا النسق أو العقل هو أخطر من سابقيه من حيث القراءة عشر، هذا الطور 

 المستبصرة؛ يقول الدكتور يحيى الجمل رحمه هللا:

ر »    بدأ عصر النهضة وصورة العالم المعروف تنبئ بأحداث عميقة الجذور في تطو 

 المجتمع الدولي.

بدأ العالم اإلسالمي في األفول وبدأت أوروبا المسيحية تزدهر، وساعد على ذلك كله    

 حركة االستكشافات الضخمة ثم اكتشاف البخار والطباعة.

ة      ة االقتصادية وقد انتقلت القو  ة السياسية إلى حيث انتقلت القو  وكان حتما أن تنتقل القو 

ي دول أوربا المسيحية.االقتصادية وتركزت إبان عصر النهضة ف  

وانتشر رعايا الدول المسيحية في أرجاء العالم مستعمرين أو باحثين عن الثروة أو    

مبشرين يدعون للمسيحية في الظاهر ويخدمون في الحقيقة أحد الغرضين السابقين: 

 االستعمار أو الثروة.
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ة فقد أصبح  ولما كان عصر النهضة قد جاء ألوربا بكل هذه األسباب من أسباب    القو 

العالم عبارة عن معسكرين ال تكافؤ بينهما معسكر الدول األوربية من ناحية ومعسكر 

 الدول الخاضعة لالستعمار أو للنفوذ األوربي من ناحية أخرى.

حقا كانت الدولة العثمانية قائمة وكانت رقعتها واسعة وكانت ال تخلو من أسباب       

ة أحيانا ولكن الدولة العثمانية كانت تعتبر في ذلك الوقت غريبة عن المجتمع الدولي  القو 

 الذي لم يكن يعترف بعضويته آنذاك إال للدول األوربية المسيحية.

وبعد زوال السلطة البابوية ونشأة السلطات الدنيوية وبروز فكرة سيادة الدولة بدأت    

ذلك تعتبر نفسها المخاطبة  الدول بمفهومها الحديث في الوجود وكانت الدول األوربية مع

باألوامر اإللهية المحافظة عليها وتعتبر نفسها خاضعة لقواعد القانون الطبيعي والعدالة 

اإللهية ولقواعد الكنيسة في ذات الوقت وكثيرا ما كانت تلتقي هذه المفهومات الثالثة مع 

 بعضها.

عيار تطبيق هذه القواعد الم    شار إليها بين تلك الدول وكانت الدائرة المسيحية هي م 

بمعنى أنه خارج هذه الدائرة فإن العالقات التي تقوم بين دولة مسيحية ووحدة غير 

 مسيحية كانت تعتبر عالقة غير خاضعة للقواعد التي تحكم الدول المسيحية مع بعضها.

عيارا لتطبيق قواعد القانون الدولي آنذاك بين    دول  ولم تقتصر المسيحية على أن تكون م 

تلك الدائرة ولكن المسيحية اتخذت بعد مبررا إلخضاع الشعوب غير المسيحية بدعوى 

317«هدايتها إلى حظيرة الدين.  

في التاريخ القائم  لما قبله تحققا سننيا   فلئن كان هذا الطور في األنساق الوجودية امتدادا     

ي  القي وم جل وعال رب السماوات واألرض رب العالم ين، فإنَّ فيه من بأمر الح 

عو ومما يد زا  الخصائص الخطيرة المعنى وعظيمة الشأن العلمي ما يميزه عما سلفه تمي  

:إلى إمعان النظر فيه ودرسه بإمعان  

                                                           
ر المجتمع الدولي: الدكتور يحيى الجمل   32..30ص -دار القلم -122المكتبة الثقافية  –تطو 
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إنه الطور الذي وافق فيه درج العلم مما أوتيه البشر درجة التجلي المبين آية بينة  -1

 مشهودة بأن القدرة أصلها العلم.

التكوينية للدول الغربية على عكس ما يروج له في الظاهر، هي صبغة  إنَّ الصبغة -2

 دينية مسيحية.

ة المادية، التي هي بالبداهة الموافقة  -3 وضوح حقيقة ارتباط تمكين الدين والعبادة بالقو 

 ض  ي األر  ف   ل  اع  في ماهيتها لحقل االستخالف الذي هو األرض: }إني ج  

 ف  كي   ننظر  ل   م  ه  د  ع  ب   ن  م   ض  ي األر  ف   ف  الئ  خ   لناكم  ع  ج   (}ثمَّ 29يفة'{)البقرةل  خ  

(14'{)يونسلون  م  تع    

ة األولى هي بمثابة بيان بمجرى التاريخ تجلى لحقيقة ولسؤال فلسفي     وإذا كانت الخاص 

يصة الثانية هي من صميم ومحور أعلى كنا قد عرضنا له وبيناه من قبل. وأيضا الخص  

مما لألسف يمثل منطقة الظل والعمى الجزئي للمستنبتين في أحواض " نقد العقل الغربي"

ست وبقيت ل ما أس  التعليم الحديث والمعاصر في الدول العربية واإلسالمية المؤسسة أوَّ 

على حالها إلى اليوم بيد االستعمار اآلخر الحضاري والتاريخي؛ هؤالء المستنبتين الذين 

"، يحملونها وهم ال يعلمون مستنبتين الدولة الدينية"يحملون اليافطة الكاذبة المنكرة ل

مسترضعين ومهجنين؛ فإنه ليس فقيها في الدين وعالما بأمر هللا تعالى من إذا تال قوله 

ة الحديد والبأس ات  ح  ال  لوا الصَّ م  ع  نوا و  آم   ين  تعالى }الذ   '{ جعل نصب عينيه االستخالف بقو 

حقيقة االستخالف وهو الممكن لدين هللا تعالى ولعبادته. الشديد والعلم واالقتصاد، إذ هي 

الح دونه فهو عين الهلكة والبوار وهو شر الجهل إطالقا؛ يقول هللا  وأما قصر العمل الص 

ل ف ن ه م  ف ي  تخ  الحات  ل ي س  ل وا الص  م  ع  م  و  ك  ن  ن وا م  ين  آم  د  هللا  الذ  ع  عز وجل وهو القوي العزيز:}و 

م   ض  ك  ن  األر  لن ه م  م  د  ب  لي  ى له م  و  تض  ي ار  ه م  الذ  ين  ن نَّ ل ه م  د  ك  ل ي م  م  و  ل ه  ن  ق ب  ين  م  لف  الذ  تخ  ا اس 

م   ل ك  فأولئ ك  ه  د  ذ  ع  ف ر  ب  ن  ك  م  ئا ' و  ي  ك ون  بي ش  ر  ن ي ال ي ش  ون  ب د  ع  نا ' ي  م  أم  ف ه  و  د  خ  ع  ب 

'{)النور قون  (53ال ف اس   

عاشور رحمه هللا في التحرير والتنوير:  قال ابن     
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واألشبه أن هذا الكالم استئناف ابتدائي انتقل إليه بمناسبة التعرض إلى حال المنافقين »   

الذين أبقاهم على النفاق ترددهم في عاقبة المسلمين، وخشيتهم أن ال يستقر بالمسلمين 

جهم المنافقون حين يجدون [ يخر282المقام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون، أو ]ص:

الفرصة لذلك كما حكى هللا تعالى من قول عبد هللا بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 

األعز منها األذل، فكانوا يظهرون اإلسالم اتقاء من تمام أمر اإلسالم ويبطنون الكفر 

م قد بدلوا مماألة ألهل الشرك حتى إذا ظهروا على المسلمين لم يلمزوا المنافقين بأنه

(. فيكون المعنى: وإن وإن تطيعوه تهتدوادينهم، مع ما لهذا الكالم من المناسبة مع قوله: )

تطيعوه تهتدوا وتنصروا وتأمنوا. ومع ما روي من حوادث تخوف المسلمين ضعفهم أمام 

أعدائهم فكانوا مشفقين من غزو أهل الشرك ومن كيد المنافقين وداللتهم على عورات 

فقيل: كانت تلك الحوادث سببا لنزول هذه اآلية. المسلمين  

قال أبو العالية: مكث رسول هللا بمكة عشر سنين بعد ما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه،    

ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانزا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السالح فقال رجل: 

 –لسالح؟ فقال رسول هللا: ال تغبرون يا رسول هللا أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع ا

حتى يجلس الرجل منكم في المإل العظيم محتبيا ليس عليه حديدة.  -أي ال تمكثون إال قليال

 ونزلت هذه اآلية.

 

فكان اجتماع هذه المناسبات سببا لنزول هذه اآلية في موقعها هذا    

على إبدال  مقتصرا  بما اشتملت عليه من الموعود به الذي لم يكن 

ولكنه كان من جملة الموعود كما أْبي العالية ، خوفهم أمنا كما اقتضاه أثر 

.كان سببه من عداد األسباب  

واثقين باألمن، ولكن هللا قدم على وعدهم  الُمسلمونوقد كان    

باألمن أن وعدهم باالستخالف في األرض وتمكين الدين والشريعة 

ه ال تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون فيهم تنبيها لهم بأن سنة هللا أن

قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها. ففي الوعد باالستخالف والتمكين 
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وتبديل الخوف أمنا إيماء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه. مع ضمان 

التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا في ذلك، وأم مالك ذلك هو طاعة 

وإذا حل االهتداء  (،تهتدوا وإن تطيعوه)هللا والرسول صلى هللا عليه وسلم 

الحات ]ص: [ فأقبلت مسبباتها تنهال على األمة. فاألسباب هي 283بالنفوس نشأت الص 

الحات. «اإليمان وعمل الص   

 

الح فيما يتلى ههنا من القرآن العزيز الحكيم مؤطرة بالعمل     فداللة اإليمان والعمل الص 

سنة هللا أنه ال تأمن أمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة "وفق 

هو أمر  -ووعد هللا تعالى حق-مهيمنة على أصقاعها." وفحوى الوعد 

بهذا العمل = "التهيؤ لتحصيل أسبابه." بل وجب بهذا األمر وإطاعته 

واالهتداء به التفوق لحفظ التمكين للدين ولكيان الذين آمنوا ودوامه؛ 

رحمه هللا في تفسيره: يقول السعدي  

هذا من أوعاده الصادقة، التي شوهد تأويلها ومخبرها، فإنه وعد من قام باإليمان »   

الحوالعمل  من هذه األمة، أن يستخلفهم في األرض، يكونون هم الخلفاء فيها،  الص 

المتصرفين في تدبيرها، وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين اإلسالم، الذي 

فاق األديان كلها، ارتضاه لهذه األمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن يتمكنوا من 

إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل 

األديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم ال 

هار دينه، وما هو عليه إال بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين يتمكن من إظ

قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل األرض عن قوس واحدة، وبغوا لهم 

.الغوائل  

فوعدهم هللا هذه األمور وقت نزول اآلية، وهي لم تشاهد االستخالف في األرض    

والتمكين فيها، والتمكين من إقامة الدين اإلسالمي، واألمن التام، بحيث يعبدون هللا وال 

يشركون به شيئا، وال يخافون أحدا إال هللا، فقام صدر هذه األمة، من اإليمان والعمل 

الح ى غيرهم، فمكنهم من البالد والعباد، وفتحت مشارق األرض بما يفوقون عل الص 
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ومغاربها، وحصل األمن التام والتمكين التام، فهذا من آيات هللا العجيبة الباهرة، وال يزال 

الحاألمر إلى قيام الساعة، مهما قاموا باإليمان والعمل  ، فال بد أن يوجد ما وعدهم الص 

منافقين، ويديلهم في بعض األحيان، بسبب إخالل هللا، وإنما يسلط عليهم الكفار وال

الحالمسلمين باإليمان والعمل  «.الص   

 ما  فح  م   ا واضحا  د   وبناء على هذا الهدي ونور الكتاب المبين، فإن في هذه اآلية البينة ر     

الح على  لحاملي يافطة ثنائية الدولة المدنية والدولة الدينية، كذلك لمن يقصر العمل الص 

اد واستنفاد الجهد في حفظ التمكين ناف ل الصدقات واألوراد؛ وإنما الورد مع واجب الجه 

 للدين والذود عن حياض األمة.

ر ومفهوم تشترك    إن قصر مفهوم الدين على هذا المعنى واألمر الخداج إنما هو تصو 

ب اإلخالص فيه البهائم والطير والشجر، ولم يترسخ أو لم يبدل الدين إليه إال من بعد ذها

 نوا باهلل  آم   ين  الذ   نون  م  ؤ  م  ا ال  وحلول األنانية محل اإليثار وإخالص التواجد هلل تعالى: }إنم  

 ' قل  قون  اد  الصَّ  م  ه   ك  ' أولئ  هللا   بيل  ي س  ف   م  ه  أنفس  و   م  ه  ال  و  م  أوا بد  اه  ج  وا و  تاب  ر  ي   لم   ثمَّ  ه  ول  س  ر  و  

' يم  ل  ع   ء  ي  ش   بكل   هللا  ' و  ض  ي األر  ا ف  م  و   ات  او  م  ي السَّ ا ف  م   لم  ع  ي   هللا  ' و  كم  ين  بد   هللا   ون  م  ل  أتع  

 إن   ان  إليم  ل   اكم  د  ه   أن   كم  لي  ع   ن  م  ي   هللا   ل  ب   كم  الم  إس   ليَّ نوا ع  ال تم   وا قل  لم  أس   أن   ك  لي  ع   نون  م  ي  

ر والحد ين  ق  اد  ص   م  كنت الخداج للدين واالئتمار يشترك فيه كل '{)الحجرات( فهذا التصو 

ي فِ  نع ما  لهُ  حُ ْبِّ سا يُ  ن  هللاا أ ترا  }ألمع  المخلوقات من غير حي ز استخالف اإلنسان؛ يقول تعالى:

ا ْبما  يمٌ لِ عا  هللاُ وا  'هُ ْبيحا تسع وا  التهُ صا  ما لِ عا  قدع  كل   'افات  صا  رُ الطيع وا  ِض األرع وا  اتِ اوا ما الس  

(41{)النورلونا فعا يا   

يقول الْبغوي رحمه هللا في تفسير هذه اآلية:    

نْبه تعالى عْباده على عظمته، وكمال سلطانه، وافتقار جميع المخلوقات له في »   

يسْبح له من في السماوات واألرض{ من حيوان  ن  هللاا أرْبوْبيتها، وعْبادتها فقال: }ألم تر 

تسْبح رْبها. }ُكل { من هذه وجماد }والطير صافات{ أي: صافات أجنحتها، في جو السماء، 

المخلوقات }قد علم صالته وتسْبيحه{ : أي كل له صالة وعْبادة، ْبحسب حاله الالئقة ْبه، 
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الِئكةوقد ألهمه هللا تلك الصالة والتسْبيح، إما ْبواسطة الرسل، كالجن واإلنس وال ، وإما ما

وهللا عليم ْبما ْبإلهام منه تعالى، كسائر المخلوقات غير ذلك، وهذا أرجح ْبدليل قوله: }

يفعلون{ أي: علم جميع أفعالها، فلم يخف عليه منها شيء، وسيجازيهم ْبذلك. فيكون على 

هذا قد جمع ْبين علمه ْبأعمالها، وذلك ْبتعليمه، وْبين علمه ْبأعمالهم المتضمن للجزاء. 

قد  إن  هللاا تعالىويحتمل أن الّضمير في قوله: }قد علم صالته وتسْبيحه{ يعود إلى هللا، و

منها، إال ما أطلعكم عليه. وهذه اآلية كقوله  -أيها العْباد–علم عْباداتهم، وإن لم تعلموا 

تعالى: }تسْبح له السماوات السْبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسْبح ْبحمده ولكن 

«ال تفقهون تسْبيحهم إنه كان حليما غفورا{  
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االستْبداد واالجتماع األناني حاجزا الطور التاريخي المؤسساتي -2  

قّوة والْبأس الشديدالمصدر الوحيد لل   

  

إنَّ األنانية وجعل كل الهم في خدمتها وللحفاظ على ذاتها، يسلب االهتمام بالشأن الكلي     

ة لكيان الجماعة واألمة والعمل من أجله. و من أعظم والعام الذي هو حي ز صناعة القو 

ة العام تجربة السلطان اآليات على م   عامل التناسب العكسي بين مصلحة الخاص وقو 

لما نفضت يدي من الذهب »محمود الغازي التي حفظها قوله لوزيره الميمندي ذات يوم: 

وما بلغ الم سلمون من  318«كسبت الدنيا واآلخرة، ولما احتقرت الدينار نلت عز الدارين.

العز والقتوحات في عهده وما نال صفة الغازي إال بهذه الخصلة والخاصة التي كان فيها 

وال غروى فإنها ذات الروح التي يمنحها  إسوة لتكون روحا سارية في المجتمع والدولة.

 الحق ألهله:

الصلح فأجيْبوا، "فهزمت السرايا من تجمع في هذه الجهات من الفرس. وطلب أمراؤها    

ْبأنواع األطعمة المحْبوْبة عند الفرس،  319ودفعوا الجزاء معجال. ثم جاءوا إلى أْبي عْبيد

ال »فقال لهم: هل أكرمتم الجند ْبمثلها؟ فقالوا لم يتيسر، ونحن فاعلون؛ فقال أْبو عْبيد: 

حاجة لنا فيه؛ ْبئس المرء أْبو عْبيد إن صحب قوما من ْبالدهم استأثر عليهم ْبشيء، ال 

فليتأمل الُمسلمون  « ال آكل ما أتيتم ْبه وال مما أفاء هللا إال مثل ما يأكل أوساطهم.وهللا

320كيف كان سلفهم رضي هللا عنهم."  

وإنه لجدير بمن يهمه شأن األمة وعزتها وعقلها الجمعي الحق الذي يرضاه هللا ورسوله  

ها القضاء األنجليزي في صلى هللا عليه وسلم، جدير وقمن به بأن يعلم أن الحجة التي رد ب

                                                           
لك الطوسي )وزير السالجقة المشهور   ه( ترجمة الدكتور يوسف485-ه408سياست نامه أو سير الملوك: نظام الم 
318

 

85-84ص -1987-1407الطبعة الثانية  -قطر -دار الثقافة -حسين بكار )األستاذ بجامعتي اليرموك وقطر(      

أبو عبيد بن مسعود الثقفي 
319

  
68ص –إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء  
320
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الخمسينات من القرن الماضي ورفض السماح للمحفل الماسوني هو بالضبط هذا الشر 

لن نحكم للماسونيين بما طلبوه؛ »الوبيل ل"األنانية"؛ "قال رئيس المحلفين بشدة وحدة: 

ى ألنهم يفكرون في كيانهم فقط، وال يعتبرون حال غيرهم مهما كان هذا الغير في حاجة إل

321«المعونة والمساعدة. وأمثال هؤالء أنانيون وال يستحقون الحياة الكريمة.  

 يين واليهود جميعا  الّصليْبأنجلترا والمسيحيين و عنك ْبحال أن   يغيبا  ال ينْبغي أنع  ثم     

ا، وْبفعل العقل الفقهي خصوص   العربا  كما يعرفون أْبناءهم أن   دا  كانوا يعرفون جيِّ 

الذي ساد فيهم أمة من الدهر على أنه المجتمع اإلسالمي وما هو منه  االستْبدادي ومجتمعه

يقينا ولكن ْبدل تْبديال، وْبقي فقهاؤه مصادرين لمنْبر تمثيل اإلسالم ونظامه، أنه ْبهذا استْبد 

ْبهم المزاج األناني واستفحل ْبهم وعليهم استفحاال، وليس يحتاج للقضاء عليهم أو ليقضوا 

األولى ْبفصلهم عن الخالفة وتمكينهم من االستقالل وْبصحيح  هم على أنفسهم إال الخطوة

 القول وهم االستقالل!

وهنا يحْبذ تْبيان عالقة وحدة المقصود والمصير واالنتظام ْبالقّوة التواجدية على    

مستوى كل الكيانات الوجودية. فقيام السماوات واألرض على الحق محقق ْبِمعيارية 

ن علم وجهله من جهل. إن أول ما تمثل ْبه القّوة المادية رياضية مطلقة علم ذلك وفقهه م

الوجودية وشدتها ْبهذه الِمعيارية إنما هو ْبما يعْبر عنه في الرياضيات ْبالقياسات 

:nT)أو االعتيادية أو المألوفة( في  322العملية  

x=(x1,x2,x3 …,xn) 

N1(x)=∑ /𝑥𝑖/𝑛
𝑖=1   ,   N2(x)=√(∑ /𝑥𝑖/2𝑛

𝑖=1 ) ,  N∞(x)= sup/xi /, iє[1,n] 

( عناصر الكيان، فإنه ْبهذه الِمعيارية الحقة، ليس يوافق األقوى xافْباعتْبار اإلحداثيات )   

، N∞إال ما كان فيه سريان وتحقق القياس األول، وهو ال يحصل مع االستْبداد الممثل ب 

. وإذا كان أقصى ما يتصور من كمال االتحاد 2Nوال ْبعدم اتحاد المقصود كما هو في 
                                                           

276-275ص –اإلسالم وبنو إسرائيل  
321

  
322

 Normes usuelles 
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ة في الوجود والمقصود هو اإليمان الذي له قّوة إدماج األجساد واألرواح. فهذا يفسر الغاي

القّوة الخارقة التي كان للرعيل وموكب اإليمان األول، حتى اندهش أمامها كْبار األْبطال 

 وعْباقرة الجيوش.

لكن الذي وجب على العلماء والفقهاء أن يعلموه وهو من حقيقة الرْبانية أساس منهاج    

وشرعة دين اإلسالم المجيد ملة إْبراهيم حنيفا، هو أن شروط التكليف وأطوار االستخالف 

في التاريخ موجْبة للدراسة ليس ينْبغي له الجمود نمطا واحدا، فسنة التغّير من سنن هللا 

هي ْبالطْبع من ذات حقيقة المستخلف فيه لينظر سْبحانه وتعالى خلقه تعالى في الكون، و

ا بم   ين  ي  ان  بَّ كونوا ر   ن  لك  }و  وعْباده كيف يعملون؛ فهذا هو كنه االستخالف وحقيقة الدين: 

(79)آل عمران'{ون  س  ر  تد   ا كنتم  بم  و   تاب  الك   ون  لم  تع   كنتم      

ير األمة اإلسالمية وشهادتها، مساير لمنحى االستخالف، مجال عمران وتعم مجالا  إن     

التاريخ في ْبنيته من الْبسيط إلى المركب، وليس يْبقى اإلنسان وحده هو لْبنة الكيان ووحدة 

الْبنيان، هناك عوامل فاعلة ومؤثرة في قّوة وشدة هذا الكيان غير عنصر الْبشر، هناك 

اإلنسان العسكرية. ومنه  عامل العدة والسالح، الذي ْبتطوره سوف يرْبو خطره على قيمة

يستنْبط اتساع شروط كفل التفوق لتتضمن وتدخل في نظمتها كل مناحي االجتماع من 

اإلنسان إلى مصدر المال واالقتصاد والسياسة وجميع ما ينتظم فيه هذا الكيان، حتى 

أصغر األشياء وأحقرها من تنظيم األحياء وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وهذه الصيغة أو 

طور هو ما نسميه ْبالطور المؤسساتي، المستمد منه قصارى القّوة المادية ْبسلطان سنة ال

هللا في الكون، وتمثيله الِمعياري هو االمتداد للِمعيارية القياسية أعاله المنطْبقة ِمعياريا 

ْبكون مضلعين محدْبين لهما نفس عدد األضالع ونفس المحيط، المنتظم فيهما هو األكْبر 

ين جميع األشكال المستوية، الدائرة ومتعّددات األضالع المنتظمة المحدْبة مساحة. ومن ْب

التي لها نفس المحيط، الدائرة أعظمها مساحة. ومن ْبين جميع المجسمات المحدْبة، التي 

.لها نفس المحيط، فالكرة هي المجسم األعظم حجما    
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ادي واتساعه هو الممثل الِمعياري لالتساع التركيْبي لمجال االستخالف      عا فاالمتداد األْبع

والعمران؛ وهذا كله مْبني عندهم ْبهذه الِمعيارية ال يهملون منه شيئا، وهذا ما يفسر الْبون 

 العظيم ْبيننا وْبينهم حتى أصْبح من هو من النخْبة يقول إخْبارا عن رحلته: 

في ذلك الجنان على كْبره ونحن نمشي على أرجلنا على أكثر من ثالثين وقد داروا ْبنا »  

محال من هذه المياه. كل محل في نوع. وما أكملنا حتى تعْبنا ولم نر مثله في هذه السفرة. 

وانضم إلى ذلك ما غشينا هناك من اآلدمي، ينظرون إلينا ويتعجْبون من هيئاتنا. فقد كان 

من ثالثة آالف ْبين رجال ونساء، والنساء أكثر، زيادة  يتْبعنا هناك من المتفرجين أكثر

على من لم يتْبعنا منهم حتى كنا نرى الجنان يموج ْبهم موجا، وأينما ذهْبنا تْبعونا. وقد 

كان معنا نحو العشرين من العسكر، يفتحون لنا الطريق في وسط الناس ويدافعون عنا. 

ان كان معنا أنه سمع امرأتين منهم ولوالهم لهلكنا من شدة االزدحام. وقد أخْبرنا ترجم

تتحدثان في شأننا فسألتاه عم  يأكل هؤالء الناس وهل أكلهم مثل أكلنا، فأجاْبهما رجل كان 

يسمعهما ْبأنهم يأكلون اآلدمي، وأن سلطاننا يهدي لهم كل يوم امرأة يأكلونها، فتعجْبنا من 

323«ذلك.  

والْبناء والزراعة ومعالجة "ولهم مدارس ومكاتب حتى في علوم الطْبخ والغرس    

النْباتات وإنتاج الحيوانات وغير ذلك. فكل ما يسمعونه أو يرونه أو يستنْبطونه أو يْبلغ 

إليهم علمه، يتولونه في الدواوين ويحفظونه على مّر األي ام."
وهذا النمط والمستوى  324

325كان قد ْبلغه العرب والمسلمون في األندلس وغيرها.  

ل العجب. فسْبيل القّوة هو الكيان المنتظم في كليته ليس يهمل منه وإذا عرف الّسْبب ْبط   

شيء. وإذا كان االنتظام إنما يحصل ْبالعلم، فليس نسق يحققه إال نسق الِمعيار الرياضي. 

لون لنا من خطر الماسونية إلى حد أنها العدو ويجعلون رمزها الْبركار هوّ ولذلك هم يُ 

ْبون ْبروتوكوالت صهيون ليتلقفها األذكياء منا، سرِّ أنهم يُ والكوس مقترنا ْبهذه الشيطنة كما 
                                                           

88-87ص –ن م  
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فيحذرون من االهتمام ْبالعلوم الهندسية والحساب ألن ذلك هو غرض اليهود والماسونية 

 حتى يصدوننا عن الدين وعن ذكر اآلخرة!

 وعكس هذا هو الالانتظام واألنانية واالستْبداد والتفرق.  

معة العرْبية مما سْبق على لسان وسرد أكْبر رموزها ارجع إلى ما جاء في عمود الجا   

وعقولها الذين سهروا عليها، وهو حين عرض ما عرض من تاريخها وقصتها لم يجعل 

مرجعه إلى ما ينْبغي اعتْباره األولى، ممثال في أخطر أمر يهم األمة التي من أجلها 

يتها، وهي قوتها أسست أو من الطْبيعي والمفروض عند العرب أنها أسست من أجلها ولغا

وأمنها، وْبالتالي فال قضية عندها أخطر من قضية فلسطين، ارجع فلن تجد إال ذكرا 

وال همَّ لهم إال  للصراعات حول الزعامات عن يمين وشمال ْبين األقطار واألحالف. "

القضاء على شعوبهم وكبت كل حركة قوية تظهر فيها، وكأنهم قد رضوا باألمر الواقع 

."!أن يتبادلوا التمثيل السياسي مع إسرائيلولم يبق إال   

ثم ارجع إلى تاريخ األقطار العربية منذ فخ االستقالل على محكم تدبير تجده تاريخ    

!اقتتال داخلي برهيب القمع واالغتياالت  

فهذا ال تفسير له إال الدالة االجتماعية، دالة األنانية، التي هي مزاج االجتماع العرْبي     

ي واليهودي منذ أن أدرك القانون الخطير لعلمية الّصليْب، والغرب المسيحي ْبالتحديد

التاريخ، ال يْبني مخططاته إال على المنطق العلمي، فهم يعلمون وموقنون ْبأن اجتماعا 

الدول الحقيقة ْبهذه الصفة هي من تملك سيادة  -أنانيا أو دوال إن جاز تسميتها كذلك 

التاريخ وال أن تصنع وال أن تملك وتْبني صرحا يمنحها  ال يمكنها أن تدخل حقل -حقيقية

واقع وحقيقة االستقالل، ألن المزاج األناني يستحيل معه استحالة تساوق الوجود والعدم، 

 مجتمع ودولة المؤسسات.

، وهو أن حديثنا وموضوعنا هذا هو على هام   وهنا ال ْبد لنا من اإلشارة إلى أمر جدِّ    

نسق التاريخي؛ ذهب النقراشي وظهر إْبراهيم عْبد الهادي؛ فالعلة الْبعد التاريخي وال

ا ما اجترجا من الجرائم الرجلين ولو اجترحالرجل و المنطقية والحقيقية ليست الشخص أو
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وهم ضمن نظام عملهم وقمعهم مسؤولون، إن هم إال سريان اجتماعي للنظام الفاسد الذي 

يعملون ْبداخله. والعلة الحقيقية هي هذا النظام وركنه أو أركانه التي يقوم عليها، وهي هنا 

فالعلة األولى في  االستْبداد أو ْبالتعيين المزاج األناني الذي يمثله العقل الفقهي السياسي.

قتل محمد الدرة ْبذلك المشهد المخزي والمْبكت لكل عرْبي ولكل مسلم ليس هو الجندي 

اليهودي المأمور ْبقتله ْبالذات، ولكن في العقل الفقهي السياسي الذي هو ركن هذا النظام 

 غير التاريخي.  

تصّورهم للدين إن  هوالكو عندما دخل ْبغداد ألفى قومها على المستوى الذي عليه     

والعلم والعمل الّصالح، وجدها كما يحكى أن أحدهم كان يجمع المائة والمائتين فيتركهم 

القرفصاء وْبال قيد فيذهب ليقضي حاجته ثم يعود ويجدهم كذلك فيذْبحهم كما تذْبح النعاج. 

وكذلك حين دهم ناْبوليون القوم أفصح ْبيان التاريخ عن تفسير قول عضد الدين اإليجي 

وْبعد، فإن كمال كل نوع ْبحصول صفاته الخاّصة ْبه، وصدور آثاره »ه هللا: رحم

المقصودة منه، وْبحسب زيادة ذلك ونقصانه منه، يفضل ْبعض أفراده ْبعضا، إلى أن يعد 

واحد منهم ْبألف؛ ْبل يعد أحدهم سماء واآلخر أرضا، واإلنسان مشارك لسائر األجسام في 

ت في االغتذاء، والنشو والنماء، وللحيوانات العجم الحصول في الحّيز والفضاء، وللنْباتا

في حياته ْبأنفاسه، وحركته ْباإلرادة وإحساسه، وإنما يتميز ْبما أعطي من القّوة النطقية، 

326«وما يتْبعها من العقل والعلوم الضرورية  

وعلى هذا الوضع أنجز لورنس العرب مهمته، أينما والهم تولوا وحيثما ساقهم انساقوا؛    

أظن لورنس أقرب نفعا إلى العرب من األفغاني، وما أظن الماسونية أشّر عليهم وما 

 حينها من أنفسهم وما رْبك ْبظالم للعْبيد.

ْبعد أن أْبرز حكم عالقة المسلم  -رحمه هللا تعالى رحمة واسعة! -يقول محمد أسد    

يه الصالة ْبالعلم، وهو الحكم المقّرر في صريح الكتاب والسنة، ْبإيراد حديث النْبي عل

والسالم الدال على فرضيته وعظيم قدره: "من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل هللا له 

طريقا إلى الجنة" و"فضل العالم على العاْبد كفضل القمر على سائر الكواكب" واألثر: 
                                                           

3ص –عالم الكتب بيروت  -عضد الدين القاضي عبد الرحمان بن أحمد اإليجي -المواقف في علم الكالم 
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"مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء"، يقول رحمه هللا قوال يؤطر فيه ْبالذات معنى العلم 

معنى الذي وجب أن يحمل عليه مفهوم العلم:أو ال  

إن الّصورة التي يخرج ْبها المرء من هذه التعاليم اإلسالمية هي صورة للحرية »   

تلك الحرية التي تفسر لنا المنتجات الثقافية الخالدة للعالم اإلسالمي أيام  –العقلية العظيمة 

ى مما عليه الحال عند معظم كان المفكرون الُمسلمون يفهمون مسائل دينهم فهما أوف

العلماء المسلمين في هذه الحقْبة الحاضرة من التاريخ اإلسالمي التي قل فيها 

327«االْبتكار.  

 قّوةال ريخ ألن له من مصدريهدي إلى التاريخية، ْبل إلى قيادة التا دين الحق إن      

ليس له من دونها نظير وال مغالب؛ فاإلسالم قانون رب التاريخ رب العالمين،  والتوجيه

لهو أقوى إمكان في التاريخ على اإلطالق، وهذا جلي مْبين لكلِّ منطيق ذي تفكير حّر. 

اإلسالم الطْبيعية للتمكين من خالل النظمة والنسق الوجودي  قّوةولهذا الصدد وتْبيانا  ل

لْبطل المجاهد جواد رفعت آتلخان:يقول الجنرال ا التاريخي  

وال شك أن النْبالة الموجودة في نفس اإلنسان والنجاْبة المتأصلة فيها جوهر أصلها »   

من منْبع اإلسالم الذي له ْبصفاء عقائده قدرة عظمى على جمع الْبشر حول مثل عليا 

 وأسس سليمة نْبيلة.

مذهلة، وعم  العالم في وقت  لذلك نجد أن ديننا ْبخالف األديان األخرى انتشر ْبسرعة   

قصير من صحاري هماليا حتى إفريقيا، ومن ثمة إلى سفوح جْبال ْبيرينيه. ومرد ذلك ْبال 

شك إلى تلك األوامر القيمة التي يحملها ْبين طيات أحكامه الصيلة الْبعيدة عن الرهْبانية 

اِطلوالزيف والعقائد ال التي حواها هذا الدين ة، ولتلك األفكار الطْبيعية المنطقية المعقولة ْبا

                                                           

 الُمسلمون 
14 ص العدد السادس -530المجلد السابع ص  -مجلة العالم اإلسالمي
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الحنيف، وأقواها االعتراف ْبوحدة هللا سْبحانه الذي ال شريك له في ملكه وال نظير، وإنه 

  328«ْبعيد كل الْبعد عن األكاذيب واألضاليل، فأثرت دعوته في الناس أي ما تأثير.

، لم يفت ضوح هذه الحقيقة العظيمة وذات الخطر الكْبيروفي الموضوع ذاته، ولو    

الدكتور محمد عْبد هللا دراز في ْبيانه حول الدين أن يْبرز أهم ما ميز رسالة محمد صلى 

هللا عليه وآله وسلم المنطْبقة في خاصة قوته الطْبيعية التجميعية الحضارية للْبشرية في 

 النسق الوجودي التاريخي في مدى معجز، آية شاهدة على العالمين في التاريخ:  

سالم في أوائل القرن الساْبع الميالدي. وما هو إال أن تمكنت دعاته في ثم ظهر اإل»   

م من استنشاق نسيم الحرية خارج مكة، حتى انتشرت ْبسرعة الْبرق شماال 622سنة 

وجنوْبا وشرقا وغرْبا، ولم يمض قرن واحد حتى سرت في أقطار أوروْبا الغرْبية )إسْبانيا 

وآداْبه وتشريعاته، مضافة إلى علوم اليونان  وإيطاليا وفرنسا( حاملة معها علوم اإلسالم

في رحالتهم من علوم الشرق  الُمسلمونوفلسفتهم، ومضافا إليها ما اكتشفه العرب و

329«وآداْبه، وما أفادوه هم من تجارب جديدة.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
36ص –اإلسالم وبنو إسرائيل  
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ماسونيةداللة الكوس والبركار عند ال -1  

 

        ْبمصر.. ماسونيةم كانت ال1798دخول ناْبليون مصر  حين   

ْبفكرها وأهدافها ورموزها، يهودية خالصة اعتمد مؤسسوها السرية،  ماسونيةإن ال»   

وْبالغوا في ذلك كي يستطيعوا اصطياد األتْباع والمناصرين وممن في نفوسهم مرض، أو 

محط آمالهم. والحقيقة أن  جمعي ةممن أغوتهم ْبعض األهواء فوجدوا في ما تعدهم ْبه هذه ال

، حكايته مع الماسون الخاصّ النفع العام أو وعلل نفسه ْبتحقيق  ماسونيةمن انتسب لل

  330«ووعودهم كحكاية الظمآن الذي شاهد سراْبا ْبقيعة فحسْبه ماء.

تكون راْبطة أدْبية وصلة تعارف وتعاون ْبين أهلها المؤلفين من أهل  جمعي ةفإن ال»   

  331«الملل المختلفة وأكثرهم ال يعرف منها اآلن أكثر من ذلك.

ن ما يريب في هذه »  خفاء مذإهبها ومدإخلها ومخارجها حتى ال  ماسونيةإلوإ  شدة كتمان مبادئها وإ 
يظهر دعاتها من أمرها إال ما يكون بمنزلة إلطعم إلذي يكون في إلفخ للصيد، وهو أنها دعوة إنسانية 

  332«وفيها للدإخل نفع كبير ...

محجوب علمها حتى على ولكن مبادئها إلحقيقية إلتي تقوم عليها هي سرية في جميع إألحوإل »   
  333«أعضائها إال خوإص إلخوإص إلذين يصلون بالتجارب إلعديدة إلى أعلى إلمرإتب فيها.

                                                           
57ص  -الماسونية بين الحقيقة والخيال، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية، الدكتور أسعد السحمراني 
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إنها تجذب إألشخاص ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق إإلغرإء بالمنفعة إلشخصية على »   
ر،،  إألآخر، في أي بقعة من بقاع  يماسونمجند في عون كل أخ  يماسونأساس أن كل أخ  

  334«ومشكالته، ويؤيده في إألهدإف إن كان من ذوي إلطموح إلسياسي... يعينه في حاجاته وأهدإفه

  335«م، وقد أسسها حاكم مصر حليم باشا1816فعلية تعود إلى إلعام  ماسونية جمعيَّةلكن أول »

نهج، وهو يهم الأن أذكره ههنا أمر ذو أهمية كْبيرة ال ْبد من     ْبالتأكيد وعلى وجه جدّ  ما

يراه أولو النهى والْبصائر؛ إنني منذ أن هداني رْبي ووفقني إلى معالجة  م  اسِ وحا  هامّ 

ا رويدا، وأيضا المسافة النصوص، أصْبح حظ المسودة عندي في الكتاْبة يضمحل رويد  

وع الرجْب إال ما ظهر جليا ووجب تصحيحه ْبينها وْبين ما يسميه الْبعض ْبالكتاْبة التمهيدية،

ال ْبد  يدويا وهو يصنع آنيته أوالخزاف حينا ْبعد حين إلى الْبنية الفكرية للكتاْبة، كالفخاري

له أن يقلْبها ساعة ْبعد ساعة ينظر ليحفظ لها توافقها من جهاتها وتناسقها. والحق إن هذا 

النمط والنسق في الكتاْبة لهو أفضل من غيره والمؤهل للقْبول الجميل والتلقي الحسن، ال 

طْبع ألنه نمطي وطريقتي! ولكن ألن القارئ الحقيقي إنما هو الخاليا الدماغية، التي ْبال

يمثل فيها االنتظام والتناسق العامل األساس المؤثر، والسليقة والْبديهة هي إلى االنتظام 

في حالوة القرآن وطالوته وأن فيه شفاء ال  رّ والتناسق أقرب من التكلف، وهذا هو السِّ 

محدودة مما يصيب الدماغ والتفكير وْبالتالي النفس من االختالل  شك ألحوال غير

واالضطراب، ألن الذي خلق الخاليا الدماغية هو سْبحانه الذي له الخلق واألمر الذي 

 أنزل القرآن وهو العليم الحكيم؛ فالمشكاة واحدة على المنتهى من التوافق واالنتظام.

ي إنجاز هذا الكتاب والعمل، ولكن أيضا أقول هذا ليس فقط ألدعوكم لتشاركوني ف   

 وْبالتأكيد في ْبلورة ونسج أفكاره التي تمثل الكتاْبة صورة لها!

                                                           
63ص -ن م 
334

  
71ص -ن م 
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، نسْبة إلى نسْبي ةعندما ْبدأت هذا المؤلف لم يكن لدي أو كان الذي أمتلكه من الحقيقة ال   

ورده حتم إراحته توحقا  ما وقفت عليه منها، هو أن هناك اختالال ْبل ظلما وجب رفعه

أعظم وأشد ما يكون من  على اإلمكان، كان ذلك عندي في ْبأيِّ وجه على أهله،

إلى كشف  وأقولها اليوم، إن ما ْبلغ من هداية رْبي عز وجل وتوفيقه إياي   الوضوح..

الظلم العظيم الذي الزالت آثامه إلى اليوم تكتب على أصحاْبه ْبخصوص الحسين ْبن سينا 

لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من  رحمه هللا الذي له الحمد أن

الذل وهللا أكْبر كْبيرا! إن هذا التسخير كما هو شأن تصحيح النحو العرْبي عصْبة العقل 

العرْبي اإلسالمي حيث إن القواعد اإلعراْبية هي ْبالذات عينها أنساق التفكير، فكيف 

 ُيرجى خير من اتجاه تفكير أنساقه خطأ عوج؟!

ا في خير وإما في شر، ما من داْبة إال ورْبي آخذ ؛ فإمّ مسخرٌ  هذا التسخير، وكل     

ال  عظم عظم السماء على ألْبناصيتها، إن رْبي على صراط مستقيم؛ أقول إن هذا عندي أو 

ْبما تفضل الحياة الموت والوجود العدم والنور  ويفضله ،األرض مما ُيرى أنه أخذ مني

والذي يحيى وتمر حياته مشدودة كلية إلى سلسلة النظام المادي من يوم خلق إلى  .الظلمة

ومكروا ومكر هللا الرشاد؛  عاش في وجوده مراهقا ما أدرك في وجوده يوم يموت فهو قد

وهللا خير الماكرين! ثم إني وقفت ْبه على أمر حقيق وعلمت علم اليقين أن العقل العرْبي 

ل وهو يأخذ ْبمْبدإ عصمة اإلجماع منذ أمة من الدهر ْبعيد، اإلسالمي ليس فحسب في ضال

ْبل هو أضل عن الحق في أنساقه التي جعلها هللا سْبحانه وتعالى الخالق العليم، جعلها في 

م.  وجوْبا ْبالتفكير السوي القوي الّصالحوسيلة االستخالف والعمل  لُعقولا  

ساْبت الكلمات انسياب مياه ان ْبعد إيناسي وحدسي ْبل يقيني ووضوح الطريق،قلت:    

غدير تسقي ْبإذن رْبها حقال شاسعا تروي ترْبته العطشى ولتنْبت ْبه حدائق وأزواجا من 

نْبات شتى، تجمل في عين الناظر الذي ال يرى أجمل من الحق في انتظامه ورونق 

اِطلتناسقه، ودحضه ال اِطلُيقذف عليه وكان ال ْبا زهوقا. ْبا  

والعنصر المثير في الموضوع الذي نحن ْبصدده، أعني عنصر  ُمكّونهذا ال   

، وإنما كنت أعلم مخصوصا  مستقال  ونظرا ْبحثا " لم أكن من قْبل خصصت لهماسونيةال"
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هدامة تْبغي الفساد في األرض، وأنها تتحكم في أمور  جمعي ةمنها ما يعلمه جل الناس، 

نني كنت أميل أكثر العالمية، ْبيد أ إلى المنظمات الكْبرىعليا وخطيرة، من أنظمة الحكم 

أن في هذا مْبالغة، وأن هذه المْبالغة هي أخطر ما  أيضا إلى درجة تقارب اليقينوأستشعر 

 ، وخاصة عقول العرب والمسلمينلُعقولفيها وأخطر ما تْبثه في روع الناس وفي ا

الفتاكة الفائقة لخطر السالح  نفسي ةكْبرامج قناة دْبي ناسيونال جيوجرافيك صنف األسلحة ال

النووي والكيميائي المستهدفة للمعنويات ولْبث الرعب والتسليم ْبقانون الْبرية والموت في 

؛ وحسْبنا هللا ونعم الوكيل! فإنه عز وجل القائل هذا الكوكب الذي هذا هو قانونه ووروحه

انا فيما أنزل من الحق والقرآن العظيم طاِن كا يع دا الش  يع ِعيفا '{)النساء : }إن  كا ( والمؤمن 75ضا

ما دونه. قّوةالحق ْبرْبه عز وجل القوي العزيز والمتوكل عليه ال يأْبه ْب  

والذي أثار انتْباهي إثارة ممزوجة ْبالغراْبة عنصران وشيئان اثنان مثال أمامي ومآل    

 علي  ناظري وْبصيرتي، وكأنهما رقمان وعالمتان لنظام ترميزي )شفري( هما: 

" ماسونيةال" الجذر المعجمي ل"لبناءا"  -1    

م المهن س باسع " اللغوي: تركيبهذا المع  ماسونية" رمز الوالبركار الكوس" -2  

"األعظم  

نور وروح عمل أوقليدس  ،وقد علمتا أنه قد انْبثق لدينا والح لنا من قْبل هذا ذلك   

العظيم الكامن في أن الْبناء ال يكون في هذا الكون إال ْبالحكمة )= االنتظام مع الحق( على 

أساس الحق، وكما ْبينا ذلك وحددناه ْبالتحديد والتعيين في القضية الخامسة من األصول؛ 

دإ، وهو أنه فإن الذي جاء ْبه أوقليدس هنا وككل الْبناء األصولي الهندسي يرجع إليه كمْب

فالمثلث  ،في هذه القضية الخامسة، الْبرهانية األولى واألساس لكل ما سيأتي وما يْبنى

المتساوي الساقين كجوهر لم تثْبت ْبالحق حقيقته في تساوي زاويتيه عند الساقين، أي لم 

فعمل المثلث  يثْبت هو للعقل ذلك، إال ْبعمل مالئم وْبناء حكيم ساهم فيه، وليس ْبغير ذلك.

ن المتجلي في ْبنائه على الحق الممثل في األوليات والممكنات أو اب  تحا س الُممع

المقتضيات، ْبنائه المثلثين اق س واب غ، هو الذي أفاده ومنحه تقرير حقيقته وخاصته 
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وليس شيئا آخر؛ وكأن أوقليدس لم يكن سوى خدم له كعقل ممثل لشرط الحكمة في هذا 

انون الذي هو سْبق في عمل أوقليدس سْبق إليه وليس العمل والْبناء. هذا هو النور والق

لغيره، وهو الحق في هذا الكون المْبني على التأثير والعمل. فالكوس والْبركار ْبالطْبع 

إضافة إلى العقل = الحكمة، هي العناصر الداخلة في هذا النسق الْبنائي لهذه القضية روح 

ل غيره على اإلطالق في الْبناء كل الْبناء الهندسي الْبشري ووسيلته والشرط األساس قْب

. أما عن دالالت الكوس والْبركار، فليس وجب أن تخرج عن هذا قّوةواالستخالف وال

ايااألصل في الفرضية الخامسة أولى ال الْبرهانية في األصول، مما يؤطر لنا داللة  قضا

الكوس على الخصوص، حيث جاز أن يمثل نفس المثلث األساس في هذه القضية أو 

التي ليست شرطا في المثلث  ،س الحق المْبني عليه كمسلمات اعتْبار للزاوية القائمةاألسا

مع تضمن هذا  ،األساس، وجائز هما معا. وكذلك أمكن اعتْباره مع الْبركار أداة العمل

 األخير أيضا للمسلمات من المقتضيات والممكنات.

رِّ الخطير الكامن هنا لكن ليس هذا هو منتهى كل شيء، وال يمكن لنا أن نصل إلى ال    سِّ

 الحق للرياضيات وفقه كنهها، وأن   تصّورالحتى نعلم حقيقة كْبرى، هي ْبالضْبط حصول 

الهندسة الفضائية في كليتها ليست إال نموذجا والنموذج األقرب والتمثيلي لْبنية الكون 

ه، هي ي. فْبنية الحق في الكون هي من أنساقه وظالله وتجلياتالّصناعالمادي المخلوق و

العقلي  تصّورالالطير، وهي في  والنْبات وصناعة شمع النحل وعش في الطاقة والجماد

ومنها أو هي موضوع ْبل أصلها وقوانينها  ،الْبشري للفضاء مما نسميه ْبالهندسة الفضائية

في عمل أوقليدس. وإذا كان ْبداهة أن يحضرنا هنا قول جليلي أو كْبلر في عالقة 

الكون أو تعريفها عند سْبينوزا ْبالذات، وحقيقة تفسيرها ْبل ْباإلسْباغ الرياضيات ْبقوانين 

 والتقويم، فإنه من الالزم أال يغيب عنا:

بشريّةات الالّرياضيتعريف »  

 وبنيتها االستنساخية
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كيف، ولعلنا وثقنا من كون األصل الحق للمنطق والّرياضيات البشريّين ليس رأينا      

وجودي وخلقي. ويمكن إلى حدٍّّ ما القول إنَّ األْصَل هو خيارا لإلنسان، بل هو أصل 

التجزيئيّة الناتجة والالزمة للمخلوقيّة للبشر؛ ولتبقى هذه التجزيئيّة مصاحبة للمنطق 

 والّرياضيات البشريّة ال يخرجان عنها قضاء وجوديًا محتما.

بأن قانون  من هنا لن نكون خارج حقل الصدق وبناء على ما سبق، إن قلنا أيضا     

الحقة، حقيقة الزمن وحقيقة المنحى،  مفاهيموجملة الحقائق وال تعدّداالختالف وحقيقة ال

ومفهومي العنصر والمجموعة؛ كل أولئك أصول وأسس بنائية وجوديّة حقة للمنطق 

 والّرياضيات البشريّين. 

الئل ما قلناه، الذي يهمنا نحن هنا هو حقيقة الحساب، التي هي آية كبرى من آيات ود     

ألن العقل الّرياضياتي أو بدقيق التعبير العقل الحسابي البشرّي هو عقل وجودي بامتياز، 

فالكون، بحقيقته قرآنا مشهُودا، هو الذي أوحى إلى اإلنسان تسخيرا من الرحمان علم 

ْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا وَ  َقدََّرهُ َمنَاِزَل لِتَْعلَُموا الحساب وعلمه إيَّاه: }هَُو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ُل اآليَاِت لَِقْومٍّ يَْعلَُموَن'{ )يونس ' نُفَّصِ نِيَن َواْلِحَساَب' َما َخلََق هللُا َذلَِك ِإالَّ بِاْلَحّقِ (5َعَدَد الّسِ  

؛ N*ِمْن عمليّة اإلْنشاء، وعلى الّشْرط األّول الوجودّي، بتجزيئيّته وآليتِه العدَدية الَحقة    

هذا اإلنشاء على هذا الّشْرط تَمَّ البناُء؛ وكذلك عليه وليس على شيء غيره وال في من 

ة. وبهذا نفِسه هناك َمشروعيةُ مجّردحقل شْرط خارج هذا الّشْرط تَمَّ بناُء وخلُق الّزمرة ال

 ومصداقية طرِح سؤاِل إمكان اإلنشاء على غير ما تم إنشاؤه وبناؤه.

لدينا مسلمة وجوديّة هي االنتظام الكوني مما سنسميه بالقانونية الكونيّة، بأن الوجود      

مجال قانوني بوحدة قانونية. وهنا ال بد تذكرة ألولي النهى والبصائر، وأولئك هم العقالء 

والفالسفة حقا، استحضار قول باروخ سبينوزا القيِّم في إفادته مع التصويب الذي 

نه، والملخص في كونه لم يتبلور له برزخ الخالقية وقانون التفصيل، جراء سطرناه بشأ

المنطلق الخاطئ في مسلمة تعريف الحق، المنطلق الذي يطابق وينطبق بالمنحى الخطإ 

للتفلُسف الحق. وال يحملن أحد هذا القول على ما حكم به على الحالج، قال سبينوزا ما 

، وإنا نقول هذا بالتأطير والتصحيح أو !لقالت أنا هللا مفاده الحرفي أن لو تكلمت الدائرة
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النقد لفلسفة سبينوزا الذي  سيأتي فيما بعد، وبوضوح تام واستدالل على الذي أحسن 

وأوفى كما نرجو أن يكون . والتفسير هو أنَّ الّرياضيات والقوانين جميعاً هي تجلي للحق 

ومنه  !رب العالمينان هللا ن، وسبحولمجاله القانوني في السماوات واألرض وما فيه

فالّرياضياتي أولى الناس بمعرفة هللا تعالى واليقين الحق فيه عّز وجّل الذي إليه المنتهى 

وهذه ميزة خاّصة للّرياضياتي الحق من التقنّي الذي يفتقد للتأصيل   !وله الكمال سبحانه

القرآن العظيم علما وسقفا  الفلسفي الحق للّرياضيات. وهنا نتلو قصة موسى كما يسوقها

فلسفيا: }ولما جاء موسى لميقاتنا وكلَمهُ َربُّهُ قال رّبِ أرني أنظر إليك' قال لن تراني 

ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني' فلما تَجلىَّ َربُّهُ للجبل جَعلَهُ دَّكًا 

ا أفاق قال ُسبحانك تُْبُت إليَك و ُل المؤمنين'{)األعرافوخّر موسى صعقا' فلمَّ ( 143أنَا أوَّ  

من هذه المسلمة التي ال يمكن إنكارها إال بإنكار الوجود الذي به وجود العقل، فكل      

قانوني. حيّزوجودي هو  حيّز  

لقد سلمنا بتجزيئيّة اإلدراك اإلنساني وجزئيته الناتجة والملَزمة بمخلوقيّته التي ال      

يمكن كذلك الُخُروج من حقلها وال إنكارها إال لمن ينكر الوجود ذاته. ورأينا أن قانون 

العنصر البشريّين ما هما إال ترجمة إدراكية وجوديّة لهذا األمر  تصّوراالختالف و

ر المخلوقيّة لعظم الخالق عّز وجّل، ورأينا أن مفهوم الحدّ والتأطير الحق العظيم، أم

السعة  محدوديَّةللبناء الطوبولوجي، ما هو في الحقيقة إال التعبير المعاييري عن قصور و

( 28البنائية لهذا العقل المصنوع أو المخلوق: }نَْحُن َخلَْقنَاهُْم َوَشدَْدنَا َأْسَرهُْم{)اإلنسان  

لنا أّن مفهوَم العنصر في تمثيله وترجمته للجزئيّة والتجزيئيّة تُقابله النقطةُ  قّررلقد ت     

 تمثيالً لِلكلِّّيِ ولِلُمتَِّصِل.

 إذن لدينا حقل وجودي لوحتاه هما:

العنصر -ا  

الكلي -ب  
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كما هو  تبعا لهذا كله ولمعطى القانونية الكونيّة، فإنَّ الماهية القانوية للعقل اإلنساني     

متوافق كمال التوافق مع الوظيفيّة الوجوديّة االستخالفية للبشر، وكذلك مع عدم إمكان 

أي حالة سكونيّة إال حالة المنحى من اللوحة األولى إلى اللوحة الثانية، تجعله اآللية 

البشريّة في هذه الحركية وهذه الحياة الوجوديّة. وهذا هو الذي يضع الجمع في األعداد 

ة ذات موضع ما يتلى في الحق قرآنا عظيما:}وأْوَحى َربَُّك ِإلَى النَّْحِل أن اتِّخِذي ِمَن الحق

ا يَْعُرُشوَن ثُمَّ ُكلِي ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل َربِِّك ذُلاُلً  َجِر َوِممَّ ' اْلِجبَاِل بُيُوتًا َوِمَن الشَّ

لٌِف أْلَوانُهُ ِفيِه ِشَفاٌء لِلنّاِس' إنَّ ِفي َذلَِك آليَة لِقَْومٍّ يَتَفَّكُروَن' يَْخُرُج ِمْن بُطُونَِها َشَراٌب ُمْختَ

 إنَّ هللاَ  َوهللُا َخلَقَُكْم ثُمَّ يَتََوفّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يَُردُّ إلَى أْرذِل اْلُعُمِر لَِكْي ال يَْعلَم بَْعدَ ِعْلمٍّ َشيْئًا'

(70..68َعليٌم قِديٌر'{)النحل  

هذه الوظيفة الوجوديّة واالستخالفية التركيبيّة بين لوحتي التجزيئيّة والكليّة أو      

العنصر والكلي، التي مجالها الوجود، المؤول إلى القانونية الوجوديّة أو الكونيّة، وظيفة 

التركيب بين العناصر والوصل بينها ألنَّ القانونية الكونيّة تلك حقيقتها، ذلكم هو األصل 

واألصل الوجودّي للحقائق الّرياضية: القانون التركيبّي والعالقة وما يُبنى عليه.الحق   
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للوجود. القانونية العقلية البشريّة ات بأنها األبنيةالّرياضيومنه فال نتردد في تعريف 

التطبيق والتباينية والشمولية والتقابلية كلها من األساس األول، مبنية  مفاهيمفإذا كانت     

، وحقائق العنصر والمجموعة وما تعدّدعلى أساس قانون االختالف وتبعا له حقيقة ال

عن هذا الحقل وعن منحاه؛ فحقيقته  R/E 336فكذلك ال تخرج مجموعة النّْسبة وليهما،

السعي التوحيدي القانوني عبر العالقة التكافئية التي ال تعتبر إال آلية تصنيفية تجميعيّة 

ليس إال؛ فالنزوع هو دائما على منحى الحقل؛ إنه نفس النزوع العقلي البشرّي الذي يمثله 

حو الكلي ونزوع نحو الّصعود. مفهوم أو السعي نحو توحيد القوى الفيزيائيّة؛ إنه نزوع ن  

     ولئن كان الجمع ومنه الّضرب بالتنبيه الذي أشرنا إليه، قانونين تركيبيّ ين أّوليين؛ فإن 

اإلنسان هو الذي سينشئ غيرهما من القوانين التركيبيّ ة أساس بناء الّزمرة، ولكن ليس 

أي بناء، وإنما بمرجع نسقي احتكامي إلى القانونين التركيبيّين األّوليين والفطريين: + و 

 ×؛ وإذن فهو احتكام وتأصيل على الّشْرط الوجوديّ  الخلقي.   

                                                           
336

 L’ensemble quotient 

 اللوحة الثانية

 

 الكلي 

≡ 

 القانونية الكونية

 

 الرياضيات

 البشرية

 اللوحة األولى

 

 المخلوقية

≡ 

 التجزيئية

≡ 

 العنصر
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وسوف نرى أن كل ما سيأتي من البناء والقول في نظرية الّزمر إطالقا ما هو في      

واقع األمر، إال أخذ ورد وإنشاء بمراجعة مستمرة أو رجوع مستمر إلى البناء األصل، 

وإلى األساس فيه، وخاّصة التجزيئيّة المتجلية والمترجمة في قانون االختالف 

 بالتخصيص واالختزال.

     وهكذا، لما كانت مفاهيم التطبيق والتباينية والشمولية والتقابلية كلها من األساس 

األول، منسوجة على منوال قانون االختالف وتبعا له حقيقة التعدّد، فإنه طلبا لبناء على 

األصل، الذي هو هنا مجموعة األعداد الجماليّة أو الَمحسوسة كتعميل لألعداد الحقة، في 

نسقه العناصري والقوانيني التركيبيّ ، يتم إنشاء المشاكلة337، ومنه ينبثق خلق ومفهوم 

نواة الدّالة338، الذي يلعب دورا مركزيا مع مفهوم التباين ممثال لغيره أيضا، في هذا 

 البناء النظرياتي.

 التجزيئيّة ← العنصر ← التركيبيّة ← القانون التركيبيّ  ← نظرية الّزمر

أنه لكل  قّررانا جليا مبينا، هو أن في طرف البناء، سوف يتوالذي يدلك على هذا بره    

، وأن ZZهي على صيغة  Zزمرة -، وكما أن كل تحتZتوجد مشاكلة وحيدة ل Aحلقة 

 ZZ، بحيث Zة، مميّزة الحلقة هي العَدد الموجبالمميّززمرة، وبتعريف أن -النواة تحت

وتوضع القضية التالية: قّررهي النواة، هكذا ستت  

  Proposition 2.5.4. — Soit k un corps. Si la caractéristique de k est nulle, 
alors k est infini et contient un sous-corps isomorphe à Q. Si la 

caractéristique de k est un nombre premier p, alors k contient un sous-

corps isomorphe `a Z/pZ appelé sous-corps premier de k.    339
 

، الذي ليس هو Qو Zفهذا كله قراءته الوحيدة هي العودة إلى السنخ واألصل، أصل     

إال األعداد الحقة وأصلها الوجودّي الخلقي الفطري. بل وإلى عماد البناء المنطبق 

                                                           
337

 Morphisme 
338

 Le Kerƒ  
339

 INTRODUCTION A LA THEORIE DE GALOIS – David Hernandez et Yves Laszlo – p46 
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باألعداد األّولية. وهنا ال بد من جعل قول الكاتب أو الكاتبين لمقدمة أو مدخل نظرية 

لوا:جا  

    (1)Comme souvent en mathé matiques, la construction n’ est pas la plus importante ; 
les proprié té s importent beaucoup plus. Par exemple, on sait trè s bien travailler sur 

les ré els en connaissant les proprié té s de son ordre sans pour autant se souvenir voire 
connaitre une quelconque de ses constructions !340 

 

جعل هذا القول ووضعه موضع السؤال، ألن االهتمام بأصل البناء، هو تحديد مصدر      

ي د  إشكال  ورالخلق، وتحديد مرجعه الذي ب ن ي  عليه. بل هذا هو الذي ي ح  ية المنطقي ة، الص 

ط الوجودي  ف ياضياتي. ويكفل الش ر  ي البناء الر   

، من كونها تحويالت إنشائي ة بآلية سلسلة األعداد الحقة Qبل وإذا علمنا وبرهنا أن      

N،  فإن ليس أبلغ وال أوفى بيانا لمن يفقه ، مرجعها إلى األصل الخلقي، األصل التجزيئي 

 للبيان معنى ما جاء في تعبير القول:

    Un anneau intègre A peut être plongé dans un corps K, dans le sens 
qu’il existe un morphisme d’anneau injectif de A vers K. Un exemple 

important est le corps des fractions de A. Sa construction est calquée sur 
la construction de Q qui est le corps des fractions de Z : on considère 

l’ensemble Frac(A) des classes d’´equivalences de A ×  A pour la relation 

((a, b) équivalent à (c, d) si ad = bc) : ici (a, b) et (c, d) représentent 
respectivement les fractions a/b et c/d. En utilisant les règles habituelles 

d’addition et multiplications des fractions, on munit alors Frac(A) d’une 
structure de corps.341 

 

ورفهذا إمعان ليس بعده إمعان في اإلنشاء المقلد واالستنساخي.وهل كان بإمكان         الد 

ياضي أن يكون لوال اللوحة المرجعي ة إلى كون العنصر  المحور للنواة في البناء الر 

 المحايد في األصل وحيدا.

                                                           
340

 Ibid. p 42 
341

 Ibid. p 47 
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ياضية من جهة األصول، وليتجلى ويظهر       وقبل أن نواصل عرض إشكال البنائية الر 

ةب دما مدى مشروعية طرح سؤال اإلمكان الم قو  ، وبالتالي المختلف في درجة النجاعة تعد 

ر ط بروو  ، شر  ط الوجودي  فتنشتاين؛ قبل ذلك لنتطرق ألمر  -وقبلها في االرتباط بالش ر 

نهجتمهيد  واضح قد يكون أحسن 342«يا وموضوعاتيا.م   

 

  

                                                           
300..296ص –األصول الحقة للرياضيات  
342
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العبادة والبناء  الدعاء هو -2  

موطئ قدم الدعاء -حقيقة االستخالف    

 

وجب علينا إذا أال نغفل عن داللة وكفل المسطرة والبركار عند إيفارست جالوا،    

نونظرية الزمر كما بيناه هي البنية التأصيلية القانونية للكون و اته ولوحاته، وليس فقط م كو 

التي ليست في حقيتقها، وهو األمر الخطير اقتصارا على الهندسة أو األصول الهندسية 

الذي ويتحتم استيعابه وفقهه، إن هي إال النموذج والمثل للنسق القانوني األقرب 

 والمتوافق والعقل البشري.

ا'{)الفرقان    ير  ه  تقد  ر  ء  فقدَّ لق  ك لَّ ش ي  خ  (2وهنا تذكرت قوله تعالى: }و   

ناعفالخلق بالتقدير، وبناء االستخالف المنطبق بالعمل و     ة لزم أن يكون بالتقدير.الص   

أن الذي ساقنا إلى هذه الحقيقة ولم تك من قبل في متفكرنا، إنما ثم علينا أن ال ننسى    

، ومقابله ه  ج  و  بين ما يدعو إليه أو ما يؤدي إليه اتجاه قول الفارابي وفكره كعقل م  موازنتنا 

من الفكر أو العقل الذي واقع األمة، وهو يقودها، خير شاهد هللا تعالى ال يحب من يجادل 

مخ العبادة بل هو العبادة، ولكن رسول هللا صلى هللا عليه  الدعاء   في الحق وهو مبين. إنَّ 

وسلم وصحبه الكرام رضي هللا عنهم وهم صفوة الخلق وأفضلهم إيمانا وأعلمهم وآله 

المسجد النبوي الشريف  هو بناء   الدروس   يفقه   ن  م  درس استخالفي ل   ل  كان أوَّ بحقيقة الدين، 

بالعمل المادي والجهد المادي والتقدير، ولم يكن االعتماد فيه على الدعاء، ولو شاء هللا 

وهذا ال ينبغي  تعالى لبنى لهم من غير عملهم ما يشاء؛ ولكنها حقيقة الدين واالستخالف.

 أن ال أثر للدعاء في حقل العمل والمادة وسخيف رأي أن يفهم منه ضعيف عقل

واالستخالف، بل المؤمن وهو فيه ال ينفك مفتقرا إلى ربه عز وجل وإلى عونه وتسديده، 

ولكن إذا كان كما جاء في الخبر أنه سبحانه ال يستجيب لدعاء قلب اله، فأنى أن يستجاب 

 لمن بدل من بعد ما جاءتهم البينات ونكبوا عن اتباع ما أمروا به مما نزل في القرآن:
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وا لُهمع  تم ِمنع  }وأِعد  تطعع ا اسع كم' وآخرينا  قّوةما ُدو  هللا وعدو  ِهُْبون ْبه عا ل' ُترع يع اط الخا ِمنع رْبا وا

ف  إليكمع وأنتمع ال  ْبيِل هللاِ ُيوا ء  في سا ا تنفقوا ِمنع شيع لُمهم' وما عع منع ُدونِهم' ال تعلمونهم' هللاُ يا

'{)األنفال مفرطة نزعة أنانية  أصْبح همهم لوا وهم ال يشعرون،ْبد   القوما  ( إن  61ُتظلمونا

وحرص مهلك في حب الدنيا، والسْبيل في ذلك ْبالطْبع خدمة الحاكم الذي ْبيده النوال 

والعطاء والمنع والنكال؛ فهم انحرفوا منذ أمة من الدهر والزمان عن خدمة الحق واتْباع 

المؤمن حقا في ما أمروا ْبه وتلك هي العْبادة الحقة وذلكم هو اإليمان. إن الدعاء هو سالح 

فاس  في هذه الحياة، والمؤمن الحق ال يألو جهدا وال يكذب نفسه  كل لحظة و في كل نا

ويوهمها أنه عاْبد هلل وهو في واقع أمره منذ زمان عاْبد للحكام، ومتى هو على هذا الحال 

 فإنه ليس في شروط أهل ْبدر:

ابا لاُكمع أني ُممِ     تاجا ْب كمع فاسع تِغيثونا را كمع ْبألف  ِمنا ال}إذ تاسع الِئكةد  لُه هللاُ  ما عا ا جا ما ' وا ِفينا دا ُمرع

ُر إال  ا النصع ما ' وا ئِن  ْبِه قلُوُْبكمع لِتطما ى وا را ِد هللاِ إال ُْبشع ز  إن  ' ِمنع ِعنع ِكيٌم'{)األنفالهللاا عا -9يٌز حا

10)  

تا وا     يع ما تا إذ را يع ما ا را ما ' وا لِكن  هللاا قتلُهمع ' وا ُه }فلمع تقتلوُهمع ِمنِينا ِمنع لِيا الُمؤع لُِيْبع ى' وا ما لِكن  هللاا را

نا '  سا لِيٌم'{)األنفال إن  هللاا ْباالء  حا ِميٌع عا (27سا  

الصالة والصيام، وكل ما ال يكلفهم  مجّردلقد ظن كثير من المسلمين أنهم مسلمون ْب»   

 ْباذلا دم وال مال، وانتظروا على ذلك النصر من هللا.

ُر ك ذلك، فإن  عزائم اإلسالم ال تنحصر في الصالة والصيام، وال في الدعاء وليعسا األمع

ُدوا وتخلفوا، وقد كان في ُوسعهم أن ينهضوا  نع قاعا واالستغفار، وكيفا يقْبُل هللاُ الدعاءا ِمم 

      343«ويْبذلوا؟!

محمد الفارابي جعل العلوم النظرية والهندسية والفضائل  لكن أبا نصر محمدا بن     

ناع ا وقاعدة لكل بناء كيان المجتمع ومجاله من الشرط األول على الفضيلة الص  اس  ية أس 

                                                           
30ص -لماذا تأخر الم سلمون؟  
343
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واألخالق والتنظيم المحكم لوظائفه من اإلدارة والتجارة وغيرها من هندسة القناطر 

وصناعة السالح القوي لمغالبة األمم المتربصة بالدولة، إلى شروط الحاكم وأن يكون كل 

!تحصيل سعادة الدار اآلخرةذلك مقصوده وغايته   

   إن   الدعاءا  مخّ  العْبادة، ْبل هو العْبادة، ولكن من دون الكوس والْبركار لن يكون حقل 

تواجدي وموطئ قدم للدعاء، إذ التمكين في األرض شرط في إقامة الدين، وال تمكين 

ه وضع ْبدون الْبناء ومن دون الكوس والْبركار! إن الوضع ْبغير الكوس والْبركار لهو عين

وعال إال  ل  مكة قْبل الهجرة، وإنه لم يمكن كيان للمسلمين وللدين الذي ارتضى لهم رْبهم جا 

وهذا في وضعه وفي شروطه لم يتم إال ْباألسْباب المادية والعمل  في المدينة ووضعها.

المادي، وهل ْبعد النحو الذي هاجر ْبه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وصاحْبه ثاني 

االثنين رضي هللا عنه، وْبأن يكون أول همه هو الْبناء، ْبناء المسجد هيكل التمكين المادي 

؛ فالمجال الّصالحللفقه الحق للعْبادة وللعمل  واالستخالف في المجال األرضي كتحقق

المادي هو حقل االئتمار واالستخالف والعْبادة.. هل ْبعده من ْبرهان لإليمان ْبالفقه الحق 

 للدين وتحديد المنهاج ومعنى العقل االستخالفي، هل ْبعده من ْبرهان لقوم يعقلون؟!

 

  



   المسلمون والتاريخ

401 
 

ل: لُعقولحرب ا -3 جا والتضليل الد   

  

  قول إلدكتور أسعد إلسحمرإني:جاء من ولنمعن النظر إلى ما وهنا إخواني لننظر    

وألن إليهود يرون في إإليمان إلديني مانعا من نشر أضاليلهم وإلخضوع ألهوإئهم فإنهم »   
فيقولون في إلبروتوكول إلرإبع أيضا: ماسونيةيصرحون بمحاربتهم للدين من خالل إل  

، الّروح"علينا أن نقضي على كل إألديان وأن ننزع من عقول إلكوييم إالعتقاد باهلل وب   
وأن نحل محلهما صيغا حسابية وحاجات مادية. وحتى ال يكون لدى إلكوييم إلوقت للتفكير 

ة وإلتجارة وهكذإ، فإن كل إألمم تنصرف إلّصناعوللتأمل يجب أن نلهيهم بتوجيههم نحو 
ة، ومتى كانوإ في هذإ إلخضم فإنهم لن يفطنوإ قط لعدوهم خاصّ إلإلى مصالحها 

344«إلمشترك."  

سالح أمكنه ْبه  ل العدو أليّ معنى الْبداهة من توسّ  تصّورإنه ليس أوضح مثاال ل    

أرى أن هذا من أخْبث  -ولست أقسم -اإلضرار ْبعدوه وضرْبه ْبل والقضاء عليه؛ أما إني 

وأخونا الدكتور أسعد السحمراني قد قال ما قال وأخطر ما يكون من هذا السالح، كيف 

 وعلم ما علم ثم هو لم يفطن له!

طريقة للدعوة إلى شيء هو الكتاْبة عنه، وهذا أمر واضح ْبخصوص  أقربا  إن     

" وظيفته ْباإلضافة إلى ما ذكره الدكتور "بروتوكوالت حكماء صهيون. وكتاب ماسونيةال

)كالمادة  والرهْبة والدعوة والتهويل والتخويفالسحمراني من خلق هالة من اإلعجاب 
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، ْباإلضافة إلى هذا وفي ثنايا خطاْبه هناك سهام المْبطنة لقناة دْبي ناسيونال جيوغرافيك(

د  عن حقل وطريق وأسلحة فتاكة ال شك هذه منها، نعني صيغا حسابية " ْبالتحديد الص 
وإلسالح،  قّوةيمكن أمتنا من إل" إلطريق إلوحيد إلذي ة وإلتجارةإلّصناع" "وحاجات مادية

منا كما يزعمون.  الّروحإالعتقاد باهلل وبونها لنا لنزع ُيِريدوذلك بإيهام أنهم يأمرون بها و 
إال بحقيقته إلمجسدة  الّروحعتقاد باهلل وبذلك وهم يعلمون كما يعلم كل عاقل وفقيه أنه ال إ
ا ز وجل إلذي أمروإ به: في إالئتمار بأمر إهلل وشريعته إلمنزلة وفيها أمره ع وا لُهمع ما }وأِعد 

تم ِمنع  تطعع ' وآخرينا منع ُدوِنهم' ال  قّوةاسع ُكمع ُدو  عا ُدو  هللاِ وا ِهُْبون ْبِه عا ل' ُترع يع اط الخا ِمنع رْبا وا

ف  إليكمع وأنتمع ال  ْبيِل هللاِ ُيوا ء  في سا ا تنفقوا ِمنع شيع ' وما لُمُهمع عع ُهم' هللاُ يا لُمونا تعع

( ومن هذا األمر جلي استنْباط ووجوب االعتناء واالهتمام ْبالمال 61'{)األنفالُتظلمونا 

ة.الّصناعوالتجارة و  

إذا فهو واضح ما هو القسم الْبالغي لهذا الكيد من الخطاب والكتب، وضمنه ال شك ما    

ُم ْبصفة مذكرات هذا المجاهد االستعماري  ي ة، الّصليْبيِّ الخادم لالستعمار والّصليْبُيقد 

المقدمة كأنها مذكرات رجل كْبير خدم أمته، مذكرات عسكري وقائد مثقف من أهل الفكر 

أنياْبه تقطر؛ فهذه الكتب والمذكرات و مخالْبه يعيش ْبه ومن أجله والدماء ال زالت من

ْبكل ما أنفت اإلشارة  غرضها عالوة على ما يكون من حقيقة المذكرات، فإنها أكيد تعجّ 

الفرقة التي ال تفضي إال إلى شيء واحد هو الوهن  ضليل وسهام ْبثّ إليه من شْباك الت

يُِّزونا ْبين ما هو من  والهزيمة شر  الهزيمة. وطْبعا فهم حين يقرؤون لْبعضهم الْبعض ُيما

الكالم الموجه إليهم، وما هو من السموم والشْباك المستهدف ْبها ما يكون من أذكياء 

اِء.  فإنه كما قال محمود حسين الحظ الغرْبيون أن المسلمين يقرؤون ما : »القر 

كما الحظ  -فقد أصْبح يكفي في ترويج أي مذهب فاسد في تأويل اإلسالم » 345«يكتْبون
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أن يقال: إنه يوافق رأي فالن أو فالن من هؤالء األعالم. ويكفي في  346جب في كتاْبه

ْبه هذا أو ذاك ، الذي ال يالئم ما اتصف التشهير ْبأي رأي سليم أن ُينسب إلى ضيق األفق

وليس من سعة األفق والسماحة وصحة الفهم لروح اإلسالم، على ما تزعمه الدعايات. 

مهما أن يكون ذلك عن حسن قصد منهم أو عن سوء قصد، وليس مهّما  أن يكون 

االستعمار هو الذي استخدمهم لذلك، ووضع على ألسنتهم وأقالمهم هذه المذاهبا واآلراء، 

أو أن تكون هذه اآلراء قد نشأت ْبعيدا عن حضانته ورعايته، ثم رآها نافعة له، فاستغلها 

مهم في األمر هو أن هذا المجد الذي ُينسب لهؤالء األفراد ليس الوعمل على ترويجها. 

من صنعهم وال هو من الشعوب التي عاشوا فيها، ولكنه من صنع القُوى التي استخدمتهم 

أو التي تريد أن تستغلهم، سواء كانت هذه القوى هي االستعمار أو هي الصهيونية العالمية 

347«ْبمختلف وسائلها وأجهزتها.  
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: التمويه والحقيقةيماسونال الّرمز -4  

الوردي والماسونية الّصليبوتداخل منظمة    

  

لئن كان التداخل إلى حدود االنصهار في صيغة صراع طيفي تماوجي غريب حقا ْبين    

معناه اإلنسان  الّصليبوعندهم  الوردي كحقيقة تاريخية، الّصليبومنظمة  ماسونيةال

إلى مقام أو منزلة الحكمة  جا  مطلقا، والوردة في الوسط ترمز إلى روحه وهي تسمو تدر  

. واللون الذهْبي للصليب وهم المهم يدل الّصليب –المسماة كذلك مقام أو منزلة الوردة 

على العمل التحويلي لمعادن ومادة األرض المنحطة إلى ما هو خالص منها وأنقى الممثل 

 الطْبيعية العلوممة، التي تتضمن في معناها الطْبع ْبالذهب، والوسيلة في ذلك الحكْب

..الهندسيةو  

لئن كان هذا مما يدعم ويرجح إلى حد التقرير لما الح لنا من هذا األمر وأْبصرنا ْبه،    

فالذي زاد يقيننا فيه هو هذا المقال الذي وقفت عليه وأنا أقلب األوراق وأْبحث في المواقع 

لةوالعناوين ذات  الذي يقول ْبأن   348"يماسونفك رمز الكوس والمثلث ال، المقال "الصِّ

، إذ مسألة تربيع ال ائرة، عن  أوقلي س المسألة السابَة واألربَينهو في  الّرمزِسر  هذا 

رأى أن  الْبركار ُيمثل الدائرة والكوس يمثل المرْبع، وأن  هذا هو الهدف األساس للعمل أو 

، غير أن ترْبيع الدائرة هنا ليس في سياق أو مرجع رياضي، ولكنه ماسونيةة الالّصناع

ِدي وروحي في ميل  سا كما يزعم صاحب  –ي عند اإلنسان الّروحغريزي للوحدة ْبين الجا

ُدوٌد من كل وجو -أو أصحاب المقال رع ما اه  وا هه، وإن لم يكن تضليال فهو خطأ وهذا القول وا

كل حال؛ وإليك ْبرهانه وْبيانه: على  

ال الْبناء هو ْبناء مادي، وعلى هذا مذهب الغالب، وعليه يؤول هيكل سليمان تمثيال      أو 

للكون ومطلق العمران والْبناء، وْبالضْبط يكون أعلم فيه وأقوى هم دعاته. ومن جهة ثانية 
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فترْبيع الدائرة ليس يتحقق في الواقع المادي لإلنشاء الْبشري، فأوقليدس لم يْبلغ ذلك، أي 

ا له ْبحا ا الترْبيع، وإنما أعطى تأإنشاء هذ ي مجموعتي المرْبعات المحاطة والمحيطة. د  طير 

ه( وتعرض 431ْبعده ْباثني عشر قرنا )ت من ن جاء الحسن ْبن الهيثم رحمه هللاوحتى حي

على لم يأت ْبه األوائل  هراْبع الدائرة، وأتى في ذلك ْبعمل ْبديع لنفس المسألة لترْبي

، كان أهم انتقاد واعتراض على عمله ياُخص  هذه النقطة عْبر وسيط الهاللياتاإلطالق 

ة ْبين الوجود والتحقق أو اإلنشاء، المعْبرة عن عقل فقهي رياضي حقيق، الممّيزْبالذات، 

. وهذه النقطة على صلة 349االعتراض الذي يعود إلى علي ْبن رضوان أو السميساطي

" رياضيات ونق  ال ليل الوجو ياألصول الحقة للأكيدة ْبما فصلنا فيه القول في كتاْبنا "

وإنه خدمة للعلم وفي سْبيل الحق إنه ال مندوحة لي من أن أنقل ما هو الزم نقله وإثْباته في 

 سياقه سياق الحق:

بشرّيةيات الللّرياض نسبيَّةة النشائيّ اإل -1»  

المتمايز تبعا للألساس الحق  الذي تجلى لنا، والواضح في حقيقته من وجوب االعتبار      

ةي ة؛ وعلى ذات الجمالبين األعداد الحقة واألعداد ال ياضي  قو  التأثيرية والتغييرية للبناء الر 

دالتي لالعتبار المستجد في اختالف و النهائي ة(، فإن  -ي ة )األعداد عبرجمالالالنهايات ال تعد 

ي ة ال ينبغي لها استنفاد ب عد جماللكون البعد الثاني ال يستنفد األول أبدا، أي لكون الالنهاي ة ال

بة للالنهاي ة الفعلية أو الم طلقة، تأثيرا  األعداد الحقة، وبالتالي هي دائما محدودة بالن س 

تغييريا بالحق؛ لنأخذ تعيينا للتمثيل في تعريف الطوبولوجيا في خاصتها التعريفية وقيد 

 'المنتهي' في التقاطع:

Stabilité par intersection finie! 
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من حيث االعتبار ال في حد  ذاتها، هي في عالم  350فالمنفتحات أو المفتوحات     

حسوسة ال تدرك  د الترتيبي، وبالتالي فالالنهاي ة الم  الم حسوس، والم حسوس ال يستنفد العد 

 الالنهاي ة الحقة أو الفعلية، ومنه:

    Les ouverts en considération, et non en soi- mêmes, sont  dans 

l’esthétique, il n’y a pas d’infini actuel (absolu) ; il n’ya que les 

nombres transfinis (qu’on peut appeler infinis esthétiques), ce qui 

entraine que le  dans la limite de l’intersection transfinie est autant 

loin de 0 ; et donc c’est le min qui sera considéré  et non pas l’inf. 

ياضيات البشري ة كونها خلقي ة في أصلها       هنا موضع القول الخطير الشأن وهو أن الر 

وج عن حقل ال ر  . نسبيَّةووجودها وكونها إنشائي ة في عالم الم حسوس، فال سبيل لها للخ 

يا بط هو مرجع ضرورة الميز بين الحد  واالتصال الر  ضيين المعتبرين في وهذا بالض 

ياضي إلى اليوم، والحد واالتصال الم طلقين كما ألمعنا إليه في البدء.  العقل الر 

غر إنما هما )جد      ( !إنه يجب االنتباه أن الالمنتهى في الكبر والالمنتهى في الص 
ل  هنا نسبي ين؛ وهذا ال يحتاج إلى اختالق نظرية بكاملها للبرهان، إنما يكفي فيه أنَّ المجا

؛ Qهو الم حسوس، مجال  كل إنشاء مجموعاتي ومجال االنطالق التأسيسي لسلسلة 
، المرتبط هنا بالطوبولوجي، عناصره ومجموعاته من الم حسوس،  فاإلنشاء التركيبي 

والحسابي كله كم ي
ادفي عالم الم حسوس، و 351 ع  ادإلى األ نسبيَّةالم حسوس هي  أب  ع   ب 

 الخلقي ة للبشر. 

إننا ال نتردد وال تلكؤ عندنا في القول بأن:       
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ياضيات البشري ة اإلنشائي  ة هي فيزياء الم حسوس ال غير.  نتيجة: الر 

    J’annonce, sans hésitation, que presque toutes les 

mathématiques humaines actuelles ne sont  que de la physique de 

l’esthétique. 

    إن  التحويالت التعدادية واإلنشاءات المجموعاتي ة، سواء مع االنحفاظ المجموعاتي أو 

العناصري في إنشاء أجزاء المجموعة أو بعد تجاوز وتكسير الجْوهر العنصري، باالنتقال 

إلى الكم  في الَمحسوس، وذلك أصال من خالل آلية سلسلة األعداد الحقة N؛ كل ذلك إًذإ 

لى N، كآلية إدرإكية فطرية لتمثل وضبط إالختالف وإلتعّدد،  نسبيّ  إلى إلوحدة إلكّمية وإ 
 إلتابعتين وإلمرتبطتين باألبععااد وإلهيئة إلخلقّية لإلنسان.

إلمتطابق إلخاطئ للعقل  تصّورإلومنه سيكون طريفا على نفس مقال فتنشتاين في      
لالمنتهى في إلكبر وإلالمنتهى في  تصّورإلللّرياضي للعنصر وإلنقطة، سيكون طريفا هذإ 

إلخلقّية لإلنسان،  بععاادإلّصغر، ألنهما نسبّيان؛ هما بمرجع إلوحدة إلكّمية بمنظار إأل
، ومرتكزية توإجد Nخلقيا. وهذإ إألساس، أساس مرتكزية  نسبيَّة؛ كذلك إلNوبمرجع آليته 

لِّيه إلقويُّ هو ركيزة إ لمتتالية في إلبناء إلّرياضي أساًسا إلبناء إلّرياضي في إلماحسوس، تاجا
. وحتى ما ُيظن من كون إلفضاء إلطوبولوجي كونه بعيدإ توإلمنشآ مفاهيموقاعدًة ِلُكلِّ إل

ومباينا أو مستقال في إنشائه وجوعهره عن إلقياس؛ فهذإ يرده من كونه ليس ينفك مرتبطا 
لًِّيا إلمنتهي وإلالمنتهي وإلمعدود وإلالمعدود، إلتي مرج مفاهيمب عها إلى مفهوم إلعداد تاجا

وقانون إالختالف إلوجودّي. تعّددبالحق لحقيقة إل  
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وهذإ إلمفهوم أو قل حقيقة أن إلرياضيات فيزياء إلمحسوس لن تتجلى وإضحة وتتبلور      
حقيقة ماثلة كاملة إال حينما ينكشف إللبس إلعظيم بخصوص إلقانون إلتركيبي إلثاني 

للحلقة، ويظهر إلمعنى إلحقيقي وكنه إلتبادلية؛ هذإن إلمعنيان مع فهم تام لمعنى إإلنشائية 
هرية للرياضيات إلبشرية، غير إلمنفكة إرتباطا عن إلزمنية إلتي ال يمكن ألي ة إلجو إلخاصّ 

سلوك إنساني إلخروج من حقلها؛ مع إستيفاء مستوعب لهاتيك إلحقائق إلمنتظمة وإلمنطق 
بالطبع ال صلة لها  -إلوجودي سيتم إلوصول إلى أدق إلتأطير لمفهوم إلفيزيائية إلرياضية

بكونها أعلى درجة إدرإكية للفيزيائي كموضوع  –ي هذإ إلخصوص بالرياضيات إلفيزيائية ف
ي أو إلمحسوس بالقاموس إلفلسفي، جمالمادي للعقل إإلنساني وإلدرإكه، إلمادي أو إل

إلفيزيائي ككون وكوجود متنزل في طبيعته ككل، وفي تشكله وحدوثيته إلمستمرين. فلئن 
هي ضابط إإلدرإك لتنزل إلحق ذإته إلذي  كانت إلمادة تنزال للخلق بالحق، فإن إلرياضيات

:352به قوإم هذه إلمادة، وهو إلجوهر إلذي كان موضوع تساؤل كانط  

  «Mais ce que les objets peuvent être en eux-mêmes ne nous 

sera jamais connu par la connaissance parfaite de leurs 

phénomènes, qui seuls nous sont donnés.» 

⁂⁂⁂ 
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353لعبد الواحد يحيى «محّددالال» مفهوم   -2  

شكال   بين ليبنتز وبرنولي «منتهى الّصغر» وا   

بة       ولكي نبسط إإليضاح لما نحن بصدده ونختزله إختزإال، يكفي إلقول بأنه بالّنسع
للُمطلق، ال توإجد لتمايز كتمايز منتهى إلكبر عن منتهى إلّصغر، ألن هناك وحدة 

كاملة354على ذإت إلداللة وإلمعنى إلفلسفي و إلّرياضي عند إلكندي رحمه إهلل. ولو تصّور 
بة لألبععااد إلخلقّية لإلنسان،  إلتموضُع في حّيز منتهى إلّصغر لبدت إألبععااد إلوإقعيّ ة بالّنسع
لبدت في ُمنتهى إلِكبار، ولو تامَّ إلتموضُع في حّيز منتهى إلكبر لبدت في منتهى إلّصغر. 

وهذإ بالّضبط هو على كمال إلتوإفق مع إلتعّدد لألعدإد عبر- إلنهائّية أو إلالنهايات 
إلجماليّ ة. وأيضا مع تقريرنا بفساد بناء إلمتتاليات إلتوليدّية. وكذلك به بتم رفع إشكال 

ويتجلى جيدإ إلجمع بين مقولي ليبنتز في تصّور ه ل»الالنهاياة« ك»كثرة المنتهّية« وعدم 
 وجود حد أو عنصر أكْبر أو أصغر، مقاْبل مقول ومتصّور ْبرنولي:355

    « Il suit de la division actuelle que, dans une partie de la matière, si petite 

qu'elle soit, il y a comme un monde consistant en créatures innombrables>>2• 
Bernoulli admet également cette division actuelle de la matière" in partes 

numero infinitas », mais il en tire des conséquences que Leibnitz n'accepte pas : 

<< Si un corps fini, dit-il, a des parties infinies en nombre, j'ai toujours cru et je 

crois même encore que la plus petite de ces parties doit avoir au tout un rapport 

inassignable ou infiniment petit >>3 ; à quoi Leibnitz répond : << Même si l'on 

accorde qu'il n'y a aucune portion de la matière qui ne soit actuellement divisée, 
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on n'arrive cependant pas à des éléments insécables, ou à des parties plus petites 

que toutes les autres ou infiniment petites, mais seulement à des parties toujours 

plus petites, qui sont cependant des quantités ordinaires, de même que, en 

augmentant, on arrive à des quantités toujours plus grandes,, 1•356
 

 

رليبنتز رغم صحة  دَّ ر   ال شك أنَّ       دية للكثرة تصو  ه وسداد ميزه بين الوحدة العد 
ية للعنصر ككم قياسي على المطلوب؛  م صادرةهنا مفرغ، هو  -العناصري ة والوحدة الكم 

راللكن  ياني في داللة أو تصو  ين متباينان. ومنه يتضح اللبس الحاصل على المستوى الب 
هر  ين المتقاْبلين على معنيين تصّورالالوارد في « الّصغرمنتهى »بأدق القول جو 

هرين منطقّيين متعارضين؛  :357فيهما هو التعيين الممّيزوجوع  
 

« rapport inassignable ou infiniment petit » 

« infiniment petites, mais seulement à des parties toujours plus 

petites, qui sont cependant des quantités ordinaires » 

 
ياني المنطقّي      هر الْبا عند  358«محّ  الال»مما يدل على القيمة التقويمية للمفهوم وللجوع

هذا الصدد كما سنوضحه عْبد الواحد يحيى، لكن من غير صحة كل ما ذهب إليه في 
 ونعرض له ْبعد حين.

مشكل ْبرنولي مع التزامن أو اآلنية في اعتْبار السلسلة الالمنتهّية متصل ْبأمرين جد      
؛ ومنه األمر الثاني االستنْباط ذو الشأن 359«تغّيرالَنصر الم»هامين؛ منْبثق مفهوم 

العظيم، هو أن الزمن متضمن ومهيمن عليه ْبالحق، ألن االعتْبار الّرياضي هو اعتْبار 
آني فيه اعتْبار العنصر المتغّير، أي صيرورة360 جواهرية وعناصرّية وسيرورة زمنّية 
ا في آنية رياضية. وهذا ليس يجد له أصال وموضعا إال على الْبعد الفلسفي،  فيزيائيّ ة مع 

". والجامع المختزل فيما نحن 1الْبعد الذي خصصنا له كتاب "تفصيل الخلق واألمر،ج

                                                           
356

 2· Lettre à Jean Bernoulli, 12-22 juillet 1698. 3· Lettre déjà citée du 23 juillet 

1698. 1. Lettre du  29 juillet 1698.  
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ه هو أنه إذا كانت الّرياضيات هي صياغة وإنشاء تركيْبّيا إدراكيا ْبشرّيا للوجود ْبصدد
الماحسوس، وكان الخلق واألمر مرده العلم والكلمة والحق على داللة واحدة متطاْبقة، 

ْبالّطْبع، ْبهذه الماهية التي للحق وْبْبعد هذه الماهية، هي تْبعا  ةالّصحيحفالّرياضيات الحقة و
ليست فحسب إعادة إنشاء ْبل هي خلق ْبالحق وتقريره الشرعي قوله المِّحاء الزمن 

سْبحانه األول واآلخر والظاهر والْباطن عّز وجّل:} وهللا خلقكم وما 
(. وهنا تنجاب ستر اإلْبهام وتنتهي متاهة سجاالت الّرياضيين لتجد 96تعملون'{)الصافات

ثيلها والتعْبير عنها هنا مخرجا لها، وهو المخرج الوحيد الحق، المتاهة التي نوجز تم
ْبالنص التالي من هذا النظر المتمّيز لحقيقة وواقع الّرياضيات الحديثة والمعاصرة في 

 أسسها:
 

   Mais, jusqu'ici, nous n'avons parlé que de divisibilité, c'est-à-dire de 

possibilité de division; faut-il aller plus loin et admettre avec Leibnitz une <t 

division actuelle,  Cette idée encore n'est pas exempte de contradiction, car elle 

revient à supposer un indéfini entièrement réalisé, et, par là, elle est contraire à 

la nature même de l'indéfini, qui est d'être toujours, comme nous l'avons dit, une 

possibilité en voie de développement, donc d'impliquer essentiellement quelque 

chose d'inachevé, de non encore complètement réalisé. Il n'y a d'ailleurs 

véritablement aucune raison de faire une telle supposition, car, quand nous 

sommes en présence d'un ensemble continu, c'est le tout qui nous est donné, 

mais les parties en lesquelles il peut être divisé ne nous sont pas données, et 

nous concevons seulement qu'il nous est possible de diviser ce tout en parties 

qui pourront être rendues de plus en plus petites, de façon à devenir moindres 

que n'importe quelle grandeur donnée pourvu que la division soit poussée assez 

loin; en fait, c'est donc nous qui réaliserons les parties à mesure que nous 

effectuerons cette division. Ainsi, ce qui nous dispense de supposer la « 

division actuelle >>, c'est la distinction que nous avons établie précédemment 

au sujet des différentes façons dont un tout peut être envisagé : un ensemble 

continu n'est pas le résultat des parties en lesquelles il est divisible, mais il en est 

au contraire indépendant, et, par suite, le fait qu'il nous est donné comme tout 

n'implique nullement l'existence actuelle de ces parties. 

   De même, à un autre point de vue, et en passant à la considération du 

discontinu, nous pouvons dire que, si une série numérique indéfinie nous est 
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donnée, cela n'implique en aucune façon que tous les termes qu'elle comprend 

nous soient donnés distinctement, ce qui est une impossibilité par là même 

qu'elle est indéfinie; en réalité, donner une telle série, c'est simplement donner la 

loi qui permet de calculer le terme occupant dans la série un rang déterminé et 

d'ailleurs quelconque 1•361 Si Leibnitz avait donné cette réponse à Bernoulli, 

leur discussion sur l'existence du <<terminus infinitesimus >> aurait 

immédiatement pris fin par là même; mais il n'aurait pas pu répondre ainsi sans 

être amené logiquement à renoncer à son idée de la « division actuelle », à 

moins de nier toute corrélation entre le mode continu de la quantité et son mode 

discontinu.
362

 

  
؛ فالّرياضيات 363«القانون»فمفتاح هذا كله هو على طرف خيط قوله أو كلمته       

كْبؤرة خلقّية أو حقل خالق، في كل آن هي تحتوي ُمطلق الزمن كله، ْبل ُمطلق الفضاء 

                                                           
361     1. Cf. L. Couturat, De l’infini mathématique, p. 467 : • La suite naturelle 

des nombres est donnée tout entière par sa loi de formation, ainsi, du reste, que 

toutes les autres suites et séries infinies, qu'une formule de récurrence suffit, en 

général, à définir entièrement, de telle sorte que leur limite ou leur somme 

(quand elle existe) se trouve par là complètement déterminée ... 

C'est grâce à la loi de formation de la suite naturelle que nous avons l'idée de 

tous les nombres entiers, et en ce sens ils sont donnés tous ensemble dans cette 

loi.»- On peut dire en effet que la formule générale exprimant le n" terme d'une 

série contient potentiellement et implicitement, mais non pas ~cruellement et 

distinctement, tous les termes de cette série, puisqu'on en peut tirer l'un 

quelconque d'entre eux en donnant à n la valeur correspondant 

au rang que ce terme doit occuper dans la série; mais, contrairement à ce que 

pensait L. Couturat, ce n'est certainement pas là ce que voulait dire Leibnitz; ( 

quand il soutenait l'infinité actuelle de la suite naturelle des nombres•·  
362 Les principes du calcul infinitésimal p60-61  

 
363

 « La loi » 
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ادواأل عا َع   االمت ا الوجودّية، هي تحتوي ُمطلق  ْبع . وهنا لدينا تماما 364البَ  االمت ا ي و ُب
هريا:واإلمكان، هو ْبالّضْبط الذي في حقيقة قوله وإن لم يدركه جوع  قّوةنسق على نسق ال  

   « en fait, c'est donc nous qui réaliserons les parties à mesure 

que nous effectuerons cette division. » 
والدليل على عدم إدراكه لهذه الحقيقة هو أنه في تعقيْبه على قول ليْبنتز الخاطئ      
، التحقق، كلّيةالالمحقق  محّ  الال، وإن أتت على لسانه نظمة: )365«القسمة الفَلية»ب

(، فهو لم يدرك أن المفتاح هو في طرف هذه النظمة، وهو تحييد الْبعد الزمني الالمنتهي
ألن حقل الّرياضيات قانوني فوق الزمن366، والتحقق ال يكون إال حين االعتْبار العقلي 

 الْبشرّي المقهور أو المأسور ْبالْبعد الزمني. أيضا سيأتي ْبعد حين قوله:
   On peut seulement regarder un nombre comme pratiquement indéfini, s'il est 

permis de s'exprimer ainsi, lorsqu'il ne peut plus être exprimé par le langage ni 

représenté par l'écriture, ce qui, en fait, arrive inévitablement à un moment 

donné quand on considère des nombres qui vont toujours en croissant ou en 

décroissant; c'est là, si l'on veut, une simple question de<<perspective>>,
367

 

  
ياني والرسومي أو الكتاْبي، وليس فيه الموضوع       فهذا ُيعنى فيه فقط ْبالحدسين الْبا

هر الذي استعصى حصول حدوسه من علة واحدة ووحيدة هنا هي: عدم تواجد  والجوع
هر في  اد. واحتواء األتصّورالالموضوع والجوع عا أو الْبعد االمتدادي، الذي ال يفصله عن  ْبع
المتاهة الفلسفية الّرياضية إال خطوة حدسّية منطقّية واحدة، متواجد المفتاح والحل لكل هذه 

يانية:  ، وخاّصة إيراده وذكره في والفَل واإلمكان قّوةالعند الكاتب، دال عليه المواد الْبا
يان الصيني ْبتعْبير  الّسياق لتمثيل اللالمحّدد عند الصينيين أو في اللغة الصينية والْبا

ْبالرد إلى سْبب « عشرة آالف»اإلغريق اقتصارا على تعْبير  وعند« العشرة آالف كائن»
كينغ من -تي-ودليل واحد وهو أن عشرة آالف هي األس الراْبع لعشرة، وْبحسب قاعدة تاو

تمثل ما  4ومنه ف« صدرت كل األعداد 3وعن  3صدر  2وعن  2صدر 1عن »كون 
ة، مما يسمى تمثيال لدورة عددية كامل 10= 4+3+2+1ْبعدها جميعا ، ومنه سيكون 

                                                           
364
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365
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. كما أنه إذا كانت داللة األس هي الْبعد أو إضافة 368«اع ة الرابوع الفيثاغوريق»ب
  369الْبعد، فإن الْبعد الراْبع يدل على تجاوز اإلمكان في االمتداد الفضائي.

 
فالعقل الّرياضي ْباعتْباره هو الذي يخرج العنصر أو الخلق الّرياضي إلى التحقق.         

ومنه يرفع إشكال االعتْبار التزامني لعناصر السلسلة الالمنتهّية وتخصيصا كل األعداد 
« 370محّ  الال»الطْبيعّية، وْبالّطْبع هنا تخرج حقيقة الماّدة الّرياضية المحورية  ةالّصحيح

من حقل اللْبس واإلْبهام، إلى عالم الوضوح والمحّدد. وهو المفهوم والوسيلة التي رآها 
الالنهاياة ومنتهى الّصغر ومنتهى  مفاهيمعْبد الواحد يحيى ْبحق، التي تحل كل ما احتنك 

المرور إلى »الكْبر وْبناء حساب التفاضل والتكامل عند ليْبنتز وخصوصا في تْبيان 
مع التنْبيه على خطإ استنْباطه الممثل في تعْبيره أو خطإ هذا التعْبير ْبالّطْبع « 371الّنهاَية

»التحقق الميتافيزيقي للكائن372« وإنما هو »التحقق الشهو ي للكائن«، ألن كل ما هو 
متناول العمل الّرياضي الْبشريّ  كمحّدد هو من عالم الشهادة. لكن ْبخصوص الالنهاياة، 

غموْبشكل غريب جدا، وْب ما ظهر من علو األفق الفلسفي عند عْبد الواحد يحيى وتجليه  الر 
ياني في السلم التقييمي ألهم االتجاهات أو األ ادالْبا عا الفلسفية، ونحن هنا لن نعيد ما تطرقنا  ْبع

إليه وما عاد هو إلى ذكره ْبنفس القول أو ْبقول مختلف عنه كالعالقة ْبين الالنهاياة 
حكم وهذا  «كميا ال منتهي -ال ُبَ »التالي، وهو أنه والالمحّدد، ونختزل ذلك ْبالحكم 

قول وحكم خاطئ، ألن « بالالنهائي محّ  استب ال الال»مستقر عنده، إال أن قوله ب
 عالميهما متْباينان.

لكن الغريب والمفاجئ حقا، وهذا لمسناه منذ الْباب أو الفصل السادس عشر      
ا منطقّيا حّيزال يقل غراْبة، ألن المقام هنا ليس  373المخصوص لألعداد الّسالْبة وْبعنوان

مختصا، وإنما هو في النقد العلمي المعرفّي وفي ُْبعد التأصيل كما يدل عليه عنوان 
إلى نقضه في ْبدء هذا الفصل لروحه النقدية  374الكتاب. وإذا كنا قد عرضنا ْبالفعل

تي ينْبغي للّرياضيات أن ْبالدعوة لتْبني االتفاقية التخريقية على حساب األسس الحقة ال
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اكتفى ْبالتأصيل لألعداد  -وهذا من المثير للغراْبة –تؤسس عليها، فإن ما يهمنا هنا هو أنه 
الّسلْبية من خالل الخط المستقيم أو الدائرة ْبتحديد أصل ومنحى قياس المسافة أو قوس 

ى حدسين أو ان. والعجيب والمفارقة أن كال من الدائرة والمستقيم ليسا سوالّدورزاوية 
تمثيلين رسوميين لحقيقة. ثم إن هذه الحقيقة ليست سوى المتصل، والمتصل مدرك مفهوما 

غير محّدد كمجموعة. ثم وهذا هو الحسم في عجب هذا التأسيس الذي صرح ْبه كونه 
هر  اتفاقيا، هو أن النقطة ال ووجود لها في الحق. ومنه فال إمكان للحديث هنا عن جوع

إنما فقط إسقاطها الحدسي، وهنا نلفي العنوان قد وافق ما تحته؛ وإنه ال األعداد الحقة و
 تأصيل عند الكاتب لألعداد الّسلْبية.

ْبة لما سْبق هو أن أتى ْبقول ينقض حقيقة علو أفقه الفلسفي الذي       المستغرب ْبالّنسع
ادتجلى في أهليته على مستوى األ عا عارض االمتدادية الوجودّية؛ وذلك حين عرض له  ْبع

تناقضات  -حسب تعْبيره–االشتْباه وتراءت له ْبحسْبانه صعوْبات منطقّية أو ْباألصح 
سلم »أو « محّ  ال رجات المختلفة للال»تعترض الّرياضيين فيما مفهومه أو شْبه مفهومه 

وذلك في الْباب أو الفصل العشرين المعنون ْبنفس تركيب شْبه المفهوم هذا « الالمحّدد
لا الوارد اْبتداء من «. محّ  الال»أو  375«للالتح ي  رجات مختلفة »تقريْبا  وإذا كان األصع

حيث االحتمال هو عدم وقوعه في شْباك اللْبس هذا، ألنه ْبْبساطة على ْبعد ما ْبوأ فيه أفق 
ادهيجل الفلسفي من حيث األ عا الوجودّية درجة أعلى من ليْبنتز؛ وهذا األخير أعلى من  ْبع

ن ال يحمل معه وهو صاعد إلى الالمحّدد، أي الذي هو الذّريين والنهائيين؛ فإنه مفاجئ أ
ة، أن يحمل معه  تصّورالقْبل تحققه في  والحقل الكّمي والمادي هو في حقيقة الالنهايا

قانون االختالف، الذي إن نقض لم يْبق منطق في عقل الْبشر وال في الحق ُمطلقا. وهذا 
في الحقيقة هو األساس في تجاوز الذرية والنهائّية. وهو األساس الذي قلنا ْبصدده أنه 

وجودّية الكّمية، التي هي مستوياات العمل المستوياات ال تعّددة ْبتعّددتوجد أصفار م
 الّرياضي الْبشري. وهو األساس ليس منفصال عنه لحقيقة أنه ال وجود لال نهاياة كّمية.

ورغم حقيقة المفاجأة فإن التفسير لهذا االلتْباس، يكفي فيه استْبصار أنه نفسه إشكال      
 مطاْبقة األعداد الّسلْبية في تأصيلها ْبالْبعد الحدسي.   

المنطقّي والّرياضي للعنصر من  تصّورالال ْبد من التنْبيه إلى الحقيقة التالية، وهي أن      
لعنصر، ومنه  تصّورلكل  هو  تصّورالاته. ومن ثم فُمكّونا لتصّورالخطإ الفاحش اعتْباره 

ألجزائه، وال لعناصره إن كان مجموعة.  تصّورليس ينتج عنه أو يلزم منطقّيا وفي الحق 
ادم فإننا حين نعتْبر المستقيم أو الخط والمستوى والكرة أو الفضاء ْبومن ث عا أعلى فليس  أْبع
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أو اختالف االمتداد للكل أو المجموعة، فهذا التْباس  تعّددأو االختالف الْبعدي هو  تعّددال
ادوشيك وهو التْباس عظيم. وإنما هذه  عا ادالتكوين العناصري أو  أْبع عا هر العناصري  أْبع الجوع

الكل والمجموع كما سْبق تقريره والتسطير عليه  تصّورلتي ال دخل لها ُمطلقا في فقط، ا
. ْبل ويكفي أن العناصر ال تتحقق إال في الكّمي وحينها ال نتكلم على الالنهاياة وإنما قّوةْب

على الالمحّدد كما هو مؤكد عنده هو نفسه، وكما مثل عنده مرتكز التقويم والتصحيح 
الحاصل عند الّرياضيين ْبخصوص الالنهاياة.ولاللتْباس  تصّورلل  

إنه ينْبغي أن نتذكر دوما أنه ال وجود للنقطة في الحق، وأننا حين نرسم خطا ليدل      
حدسّيا  على مفهوم االتصال الخطي فإننا ال نضمِّن فيه حقيقة كل عناصره، وإنما هو 

كله خلط وخطأ والتْباس: حّيزتمثيل خالص، وقول عْبد الواحد يحيى في هذا ال  
   Une autre contradiction encore, non moins manifeste que les précédentes, est 

celle qui se présente dans le cas d'une surface fermée, donc évidemment et 

visiblement finie, et qui devrait cependant contenir une infinité de lignes, 

comme, par exemple, une sphère contenant une infinité de cercles ; on aurait ici 

un contenant fini, dont le contenu serait infini, ce qui a lieu également, 

d'ailleurs, lorsqu'on soutient, comme le fait Leibnitz, l'« infinité actuelle ''des 

éléments d'un ensemble continu.
376

 

 

لكن هنا أخطأ ليْبنتز حين قال ْبأن تقاطعا حدسّيا  ْبين مستقيمين ال يمثل حدسا لعنصر       
 التقاطع، ْبل هو تمثيل له ْبالتحديد.

ه هذا لدرجات تصّوروجامع القول إن عْبد الواحد يحيى اختلط عليه األمر في      
عالقة الالنهاياة ْبالالتحديد يمثالن  الالتحديد. وإنما المستقيم والمستوى هنا في إطار

مختلفتين ومتْباينتين.  377أو هيئتين وجوديتين نصيغيتي  
" "أصول حساب التفاضل والتكاملوْباستيعاب هذا تتضح لنا قيمة قول صاحب كتاب      

الالنهاياة عند ليْبنتز: تصّورْبخصوص جذر مفهوم و  
  Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du continu tout au moins, c'est précisément 

dans 1' << indistinction » des parties que nous pouvons voir la racine de l'idée 

de l'infini telle que la comprend Leibnitz, puisque, comme nous l'avons dit plus 

haut, cette idée comporte toujours pour lui une certaine part de confusion ; mais 
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cette « indistinction », loin de supposer une division réalisée~ tendrait au 

contraire à l'exclure,
378   

 
الموضوع  حّيزإنما هي في  -وكما أعطينا التأصيل الواضح ْبشأنه -ذلك أن التجزيئّية      

الّرياضي الْبشرّي وحين ظاهرته وعمله، أي أن  كل  ما هو في موضوعها هو ضمن 
النهائي والمحّدد. ولذلك نلفي حصول تناقض عند ليْبنتز ْبين هذا التصّور للالنهاياة في 
 خلده وقوله ْبالقسمة الفعلية في الالمحّدد، كما نّوه ْبه الكاتب الناقد الفلسفي الّرياضي.  

379« .نسبيَّةرياضيات  بشرّيةات الالّرياضي بكون عنها نار عبَّ هي إلتي حقيقة هذه إل  

األصول الحقة للريالضيات أو الم خل إلى الرياضيات ونق  هذا النص هو من كتاْبنا "   

الْبناء واإلنشاء الرياضي الْبشري" محورية ومركزية  محدودي ة" وحقيقة "ال ليل الوجو ي

فيه، مؤصلة تأصيال فلسفيا ومستجالة استجالء رياضيا واضحا مْبينا؛ إننا لسنا هنا في 

محط اإلشادة ْبالذات وما هو من قْبيل فخر النفس ْبعملها، فإنه ليس ينْبغي ذلك خلة للمؤمن 

كر ما هو حقيق ْبالذكر ْبغاية اإلفهام وللعاقل على اإلطالق؛ وإنما نحن في مقام العلم نذ

وتجلية وتحصيل الحقائق. إن الذي وجب التنويه ْبه وذكره والتنْبيه عليه، هو أن هذه 

 الحقيقة التي يحملها قولنا في النص الساْبق:

والجامع المختزل فيما نحن ْبصدده هو أنه إذا كانت الّرياضيات هي صياغة وإنشاء »   

للوجود الماحسوس، وكان الخلق واألمر مرده العلم والكلمة والحق تركيْبّيا إدراكيا ْبشرّيا 

ْبالّطْبع، ْبهذه الماهية التي للحق  ةالّصحيحعلى داللة واحدة متطاْبقة، فالّرياضيات الحقة و

وْبْبعد هذه الماهية، هي تْبعا المِّحاء الزمن ليست فحسب إعادة إنشاء ْبل هي خلق ْبالحق 

ل واآلخر والظاهر والْباطن عّز وجّل:} وهللا خلقكم وتقريره الشرعي قوله سْبحانه األو

«(.96وما تعملون'{)الصافات  
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أننا ْبلغناها استقالال ْبتفكر وسعي واجتهاد في تحصيل فقه حق للرياضيات، وأن هذا    

 ؛ وذلك ْبالطْبع يمنح قيمة تصحيحيةرمزها وسرّ  ماسونيةكان قْبل أن نعلم من أمر ال

     وتسديدية لمنحى التفكير. 

ولسنا نعني هنا  -ماسونية" كونها هي موقع فك رمز التربيع ال ائرةإذن فاعتْبار مسألة "   

يد لألذكياء وقد يكونون من  -صاحب المقال تعيينا ُيرى وكأنه وسيلة الجذب وشْبكة الص 

ا يكون لرمز الكوس والْبركار  م  العلماء والفالسفة حتى، الذين يطلْبون ويسألون ْبجد  عا

. وهذا يرجحه كل الترجيح رد الّرمزمن معنى، وما الداللة التي يراد لها لهذا  يماسونال

سرية  جمعي ة( على ما أشيع ْبأنه ينتمي إلى م1650-م1596ْبعض العلماء كديكارت )

ا فيما هو الوردي، ورده هذا محسوم فيه لرأيه المثْبت نّص   الّصليب جمعي ةمشْبوهة، 

لمحفوظ عند مترجميه، والقضية كلها أنه عندما سمع ْبها وْبفكرها الذي يمتزج فيه  جا  الد 

والغموض وعن انتشارها، استشعر خطرها؛ وهو رجل ذو طْبيعية فاعلة تأْبى إال الفعل 

 380والتأثير في الوجود والتاريخ، فقال حسب ما أورده كاتب سيرته األول أندريان ْبايي

دجاجلة، فليس من الحق أن نتركهم والشعوب يفعلون ْبها ما  ورديون -ليبالصّ إن يكن 

يشاؤون، يستغلون طيْبوْبة قلوب الناس وإيمانهم، وإن كانوا قد أتوا إلى الناس )أو إلى 

العالم( ْبجديد، فليس من الالئق أن نرد أو نستخف ْبشيء أو علم نجهل حقيقته وأسسه. 

يا ْبهذا الصدد مدة شتاء وْبعد ْبحث ودراسات ْبألمان وهكذا وخالل مقامه ْبهولندا وألمانيا

ْبغير جدوى، في هذا التقارب الذي هو واضح وضوح اختالف مسميات م 1619عام 

 الّصليباألسماء، واضح فيه غاية ديكارت وهدفه، استغلها شياطين ْبعض أخويات 

يكارت وفي الوردي، ليجعلوا من ذلك كأنه انضمام إليهم، وإن لم يكن ذلك هو الحق عند د

 السماء واألرض، فالْبد من إشاعة هذا على أنه انضمام وانتماء.

الوري  الّصليب جمعي ةوأما ليْبنتز فاألمر أظهر وأوضح ألنه كان يرى أن ما يقال عن    

        381فكرة لرجل ذي تخيل خارق. مجّردو خيال مجّرد
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ِد     سا ُموِّ ْبالجا ُي ْبالس  عع إلى الّروح، وهذا المعنى متضمن أيضا في فترْبيُع الدائرة هو الس 
رمز الّصليب الوردي، وهي داللة صحيحة توافقيا ومقنعة للرياضيين والفالسفة، وكافية 
لدعوتهم ولكسب التعاطف معها، ففيها األخوة والحرية والمساواة التي هي من أنْبل ما قد 

لذين هم الرأس فيها، فهذا يكون فيه االجتماع اإلنساني. لكن ْبالنسْبة لحكماء الماسونية ا
يْبقى تمويها. أما الحقيقة فهي تُهم  التحكم الفعلي في العالم، التحكم في القّوة المادية التي 

من ورائها التحكم في كل العالم، أي التحكم في النسق التاريخي الوجودي. وهذا كما ْبّيّناه 
ولى( وليس مسألة ترْبيع إنما هو القضية الخامسة عند أوقليدس )القضية الْبرهانية األ

 الدائرة يقينا.

   

ُل ما ينجذب ْبه وُيصطاد العلماء والفالسفة هو التأويلا التمويهي، فإنه في    وإذا كان أو 

ْبل  ،ي واألخالقي وعلى ْبعد غير مشخصلُعقولغالب الحاالت وْبوسيط االنصهار ا

ويرى  الحكماء عندهم؛ومستوى يحصل االنتقال إلى المستوى األعلى  ،تماوجي وطيفي

ا  حينئذ ويقف أمام الحقيقة شاخصة. وهذا ما يدل على أن للفكرة وأي نظام فكري روح 

ثالن وينْبغي   تصّورهما ْبدءا على غرار الطيف اإللكتروني كتصّوروعقال حقيقيين ُيما

أولي واضح، وأنها ْبالتحديد الصيغة التي يكون عليها العقل الجمعي وروحه، عقل 

المؤسسة والدولة واألمة، عقل أي اجتماع صغير أو كْبير، الرفقة واألسرة الجماعة و

والمجتمع واألمة، وأن هذا العقل ْبالتالي هو عقل متراكب على نحو تماوجي ومداراتي. 

الفلسفي فاألمر متوافق ألن أصل الخلق والقدرة والفعل هو العلم،  ِمعيارومن حيث ال

توافقتان، ليحصل تكافؤ وتمثيل وجودي ْبين الفكر وطْبيعة الفكر والعلم أو وماهيتها م

واالجتماع الْبشري المجتمع عليه، ويكون هذا االجتماع في كنهه ليس ينْبغي له أن يختزل 

وهذه الْبنية والفضاء المداري هو أقرب  وإنما هو فكرو أو فكر معين. ،واحدفي شخص 

 ما يتجلى فيه تداخل اإلنسان ْبالجن عْبر الفكر واألخالق.

وْبالطْبع قد اتضح اآلن أن مستوى دعوة وغالْبا الْبقاء على ذلك،  للملوك والحكام    

والسياسيين ورجال األعمال والمال هو الثاني، وأهميتهم ظاهرة في كون العلم 

. وأساس كْبير والمؤسسات العلمية دوما مرتْبطة ْبالسياسة والمال ومعتمدة عليها ْبشكل
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المستوى الثاني يقدم شعارات وشروط  ، فألن  واألمر كما يظهر على محكم االنتظام

 قّوةاألخوة والعمل المشترك على حفظ المصالح وتحقيق الطموحات والمآرب، فهذا كاف ل

جذب ليس فحسب لتحقيق متانة هذا النسيج وتماسكه، ْبل حتى على مقاومتها ومقاومة 

االنجذاب واالنضمام إليها ْبالنسْبة لهؤالء. لكن كما رأينا من خالل مثال ديكارت فقد يكون 

من خالل ما ورد  مغالْبة، ْبين الجذب واالستعداء، مما هو جلي   ا احتكاكا االحتكاك صدامّي  

ة ديكارت من أن فكره وخلقه مخالفان وْبعيدان كل الْبعد عن فكر هذه عند مترجم سير

المنظمة وما تمارسه وتدعو إليه. وقد يكون هذا االحتكاك والعالقة انصهارا لكنه انصهار 

، وهذا ال يكون إال على مستوى الفكر، كما هو محقق وواقع في تاريخ 382تغالْبي

 ماسونيةالدخول أو التسلل إلى الهيئة الفْبعد  الوردي؛ – الّصليبو يماسوناالنصهار ال

. وهنا ينْبغي أن ال نغفل ماسونيةورديين من تسنم مراكز عليا  -الّصليبتمكن كثير من 

 عن الماهية أو الوسيط الطيفي الفكري ال المشخص لهذا الصراع االنصهاري، ْبغضّ 

كان لهما نفس الفكرة أو غير ذلك، وإن كنا نرى أنهما منفصالن مع وجود  إذا االنظر عمّ 

 أسس وأهداف مشتركة.  

ا ألهم ما ر  فسِّ إني ال أزعم لنفسي أنني قد أتيت هنا ْبالقطع في األمر، ولكني أرى ذلك مُ    

وحسْبي أنه قادر على تفسير حتى  .ماسونيةالضْباْبي والالمنضْبط لل تصّوراليكتنف 

وللمهتم في  صل ْبين المنضمين والمنتمين إليها.ط الكائن ْبداخلها واالختالف الحاالالنضْبا
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    سعة االضطالع ما يكون ْبه الحكم من ْبعد الفحص والنظر.

        

               

  

القضية "
الخامسة 
"ألوقليدس  

رأس 
 الماسونية

 

منتفعون 
 أعداء

 

تربيع "
"الدائرة  

تمويهية 
 استقطابية

منتفعون 
 مجندون
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ة -5 فلورنسا لصعود الغرب التاريخي ِمناص   

في عقل سعادة الدارين لمحمد الفاراْبي   

 

ا القراءة     ، ولكل عين شريطها الّرمز" الواردة في المهن س األعظملتركيب "أم 

الذْبذْباتي ال يمكن أن ترى ما هو خارجه، قراءته سلْبا للصفات العال واألسماء الحسنى هلل 

تعالى جلت قدرته! وتحديدا لكونه فاطر السماوات واألرض وخالقهما من ال شيء، 

والمهندس إنما هو ْبان ومنشئ من مادة ساْبقة الوجود معدة لعملية هذا اإلنشاء والْبناء. 

حتى  -وهذا هو المعنى للشريط الذْبذْباتي –ذه قراءة سْبقت إليها وسوسة الشيطان فه

ا لم يمنعه أن يكون سْبحانه لما كان ْبصير   إن  هللاا تعالىعطلت ميزان الحق في العقل، ف

جل وعال وتقدست أسماؤه ليس كمثله شيء وهو السميع الْبصير، ليس يمنعه ذلك من أن 

، وكذلك فالتركيب هذا، وكان االعتراض أولى على لفظة يكون فاطر السماوات واألرض

" التي ال تجوز هنا إال على سياق المشاكلة، هذا التركيب هو المثْبت في المهن س"

{)هود اِكِمينا ُم العحا كا الُق 8، التين45التنزيل كونه سْبحانه وتعالى }أحع ( وهو عز وجل }العخا

لِيُم{)الحجر ا{)الفرقان( وهو جل جالله }خا 81، يس96الععا قِدير  هُ تا را ء  فاقاد  ( 2لاقا ُكل  شايع

الدروس وعنهم يأخذ األتْباُع المنهاجا  الّسلفيومثل هذا سمعته عيانا ممن يلقون في العقل 

" هو رمز +للوجود، قال لي هذا إن رمز الجمع في الحساب " تصّورالويقتدى ْبهم في 

للصليب و دعوة للمسيحية، وْبالطْبع فذْبذْبته ليست ال في هذا الموقع وهذه الزاوية. 

وْبالطْبع ال ينْبغي أن نستغرب لهذا فقد أخرج مسلم في صحيحه قال: حدثنا يحيى ْبن خلف 

ِري، عن أْبي العالء، "أن عثمان ْبن أْبي  ْبع الْباهلي، حدثنا عْبد األعلى، عن سعيد الُجرا

نْبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: يا رسول هللا، إن الشيطان قد حال ْبيني العاص، أتى ال

ب، فإذا أحسسته فتعوذ  زا نع لعْبُِسها علي، فقال: ذاك شيطان يقال له خا وْبين صالتي وقراءتي يا
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ْباهلل منه، واتفل على يسارك ثالثا، قال: ففعلت ذلك فأذهْبه هللا عني." ورواه كذلك من 

383غير طريق واحد.  

لعله قد استْبان لنا المأخذ الْبالغي في سْبيل الخطاب لقوله: واآلن،  

، الّروح"علينا أن نقضي على كل إألديان وأن ننزع من عقول إلكوييم إالعتقاد باهلل وب   
وأن نحل محلهما صيغا حسابية وحاجات مادية. وحتى ال يكون لدى إلكوييم إلوقت للتفكير 

ة وإلتجارة وهكذإ، فإن كل إألمم تنصرف لّصناعإوللتأمل يجب أن نلهيهم بتوجيههم نحو 
ة، ومتى كانوإ في هذإ إلخضم فإنهم لن يفطنوإ قط لعدوهم إلخاصّ إلى مصالحها 

384«إلمشترك."  

من  واالنفراد ْبهذا التحكم ْبأي   قّوةإن المعطى األوحد هو إرادة التحكم في أسْباب ال   

والتدخل  قّوةهذا السعي في المنع ْبال ن التاريخ. وإذا ْبي  أو كرها   الوسائل أمكن صرفا  

ية المادية في نقاط وأمثلة الّصناعالسياسية و قّوةأسْباب الالطريق دون  السافر في قطع

الفكر السلْبي  ، كواقعة مفعالت العراق النووية وغيرها، فالتحكم عن طريق ْبثِّ واضحة

وى عقل األمة كالخطاب هذا المْبثوث، والذي هو لألسف ذاته الفكر السائد على مست

وأعظم. ين كذلك، هذا هو أشدّ الّرسميين وغالب غير الّرسميوفقهائها   

هذا الوصل ْبين الرياضيات والمادة أو الحقل االستخالفي المادي لالجتماع اإلنساني  إن     

ل أورْبا الغرْبية والمسيحية وطفرتها وتحو   قّوةا، هذا هو مصدر ا له تسخير  ر  خ  سا مُ 

التواجدية التاريخية، هذا ْبالذات كنز فلورنسا اإليطالية التاريخي مما يختزل ويقتصد في 

ةالتاريخي أو ال منطلقالْبْبيانه واإلشارة إليه  عصر النهضة.ل التاريخية ِمناص   

                                                           
الكتب، صحيح مسلم، كتاب السالم، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصالة -إسالم ويب 
383
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ي المحكم، هم الْبالغنه هنا، هو أن أصحاب هذا الخطاب والسْبيل لكن الذي نريد أن نْبيّ    

ون يوما يمر وما انفكوا في ذلك من تشويه الفاراْبي واْبن سينا أنفسهم الذين ال يدع

قاب من مثقفي هذه األمة وغيرهما ْبذات األسلوب ونفس الطريقة في مأخذ ألْباب الرِّ 

إن  فال تعجب وال يأخذنك شيء من األسى ومفكريها وغير مثقفيها ومن ال يفكر فيها.

ة والقاعدة العملية لفلورنسا هي عينها وْبصْبغة اْبتغاء الدار اآلخرة والسعادة كانت آلي

و من أمة اإلسالم حملها هذا الرجل العظيم من قرية أالقصوى سعادة الدارين، هي التي 

الرياضيات التحليلية بين القرن في كتابه "أْبو نصر محمد ْبن محمد الفاراْبي رحمه هللا؛ 

" يستهل الدكتور رشدي الحسن بن الهيثم -الجزء الثالث -هجرةالثالث والقرن الخامس لل

 راشد الفصل الرابع "الهندسة العملية: المساحة" بالمقدمة التالية:

لقد قدم الفارابي، قبل ابن الهيثم بزمن طويل، تصنيفا للعلوم غير مطابق ألي تصنيف »   

صا ، بالطبع لعرض معارف عصره 385آخر معروف قبله ، وكان هذا التصنيف مخصَّ

ة لتعليل العالقات الجديدة بين فروعها. لم تعد  والستخالص تمثيل متماسك لها، وخاص 

بالفعل الرباعية )الحساب والموسيقى والهندسة والفلك( كافية للوفاء بكل المتطلبات. ولعل 

ببهذا هو  هم ابن سينا نفسه، يتبنون هذا التصنيف الذي جعل خلفاء الفارابي، ومن الس 

. إن إحدى الخصائص التي تميز هذا التصنيف، باإلضافة إلى كل التصنيفات 386الجديد

األخرى التي استوحيت منه، هي أنها تحتوي على مجموعة معقدة تضم عدة فروع ي رمز 

 إليها بعبارة ذات مغزى وهي علم الحيل )علم الطرائق الهندسية(.

ألمر بمجموعة من الفروع العلمية التي تخص، في أغلبيتها العظمى، ما ع رف يتعلق ا   

فيما بعد ب"العلوم المختلطة"، إذ إن الرياضيات تختلط فيها مع عناصر مادية. والمفهوم 

ناعالضمني لهذه الفروع هو أنه ال يوجد بين العلم والعمل وبين العلم و تنافر بل  أية الص 

حيحإن العكس هو  ناعن في اإلمكان، من جهة، أن ن دخل فعال "قواعد . إالص  ة" الص 

                                                           
-المرجع -(.1968انظر: الفارابي، "إحصاء العلوم" نشرة عثمان أمين، الطبعة الثالثة )القاهرة،  
385

  
 انظر: ابن سينا، مقالة في تقاسيم الحكمة والعلوم، التي ترجمها ر. ميمون ضمن الكتاب: 
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 Etudes sur Avicenne , dirigées par J. Jolivet  et R. Rashed, Collection «Sciences et philosophie 
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وأدواتها أيضا في موضوع العلم نفسه؛ كما يمكن توجيه العلم، من جهة أخرى، نحو 

أهداف خارجة عن هذا التمثيل الجديد. فإن كان العلم، يتوجه نحو العمل، فإن العمل يجب 

مستوى العلم، وفقا لهذا  علىأن تصل أن يكون مستندا إلى العلم. ويمكن للمعرفة، عندئذ، 

التمثيل الجديد، بدون أن تتوافق مع المخطط األرسطي أو المخطط األقليدي. لقد أزالت 

ناعهذه العالقات الجديدة بين العلم والعمل، وبين العلم و ود  الص  د  ا، الح  ة، على األقل نظري  

والعلوم في منزلة رفيعة  التي وضعتها األرسطية بينهما، لكي تجعل تطبيق الرياضيات

«إلى جانب العلوم األخرى.  
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يالغرب يأخذ  -1 رِّ المفتاح والرقم السِّ  

من المسلمين خالف في األرضفي تسخير قوى االست   

 

ادفي مواجهته للعدو و    وثْبات جديرين ْبالتأمل والعرض على فقهاء اليوم  قّوةه ْبجها

وعلمائه، وحين كشف الشيخ محمد حسين عن حقيقة الوظيفة التي رسمها شياطين 

لجنتها الثقافية أن تقوم ي أو التي يراد لمؤسسة الجامعة العرْبية ممثلة في الّصليْباالستعمار 

هة جّ وا ترجمة المُ ة للكتب المُ كشف في مقال له ْبمجلة األزهر عن الطْبيعة الهدام ْبها، حين

ه ودرد أحد ح من جْبهة دين األمة وخلقها؛ جاء فيا لما تْبقى مما لم يْبلغه الساليص  خصّ 

:قوله ةدالمسدّ  ةالقوي  

أن أؤكد لجامعة الدول العرْبية وللجنتها الثقافية  ب  وقْبل أن أتناول هذين الكتاْبين أحِ »   

لم ُيغلْبوا من ضعف في الفلسفة وال اآلداب وال  العربا  الموقرة التي يرأسها طه حسين أن  

التاريخ. ولكنهم ُغلْبوا وُضِرْباتع عليهم الذلة؛ ألنهم متخلفون في العلوم التجريْبية المادية 

ْبكل فروعها الكيميائية والطْبيعية والميكانيكية، النظرية منها والتطْبيقية، غلْبوا ألنهم ال 

ون ْبه من رتحر  ا يناهضون ْبه عدوهم وما ييملكون من المصانع ومن أدوات القتال م

ثم يحارْبهم ْبهذه  ر العْبيدُ سخ  سجنهم االقتصادي، الذي يسخرهم فيه لجمع الثروات له كما يُ 

387«جن الكْبير.على حراسة هذا السِّ  يقومُ  نع الثروات نفسها، ويشتري ْبها من رجالهم ما   

ة التي أذلهم عدوهم ْبتفوقه عليهم ال يْبلغ العرب درجة األستاذية في هذه العلوم الجديد»   

فيها إال إذا أصْبحت هذه العلوم ملكا لهم، وهم ال يملكون هذه العلوم وال يحسون أنها علوم 

                                                           
–الطبعة األولى  –الجيزة  -الناشر مكتبة ابن تيمية –حصوننا مهددة من داخلها: بقلم الدكتور/ محمد محمد حسين  
387
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عرْبية إال إذا قرءوها ْبالعرْبية وكتْبوها ْبالعرْبية. وسيظلون يحسون أنهم غرْباء عليها 

388«لغتهم. وأنهم متطفلون على أصحاْبها طالما ظلوا يقرأونها ويكتْبونها ْبغير  

لب الغرب  وإن هذا لهو الوصف أجل، إن هذا لهو الواقع    ي األمة الّصليْبالحق، فما غا

 ه الشديد، كنز العلم، السرّ اإلسالمية من ْبعد غلْبه إال من ْبعد ظفره ْبالكنز المستمد منه ْبأسُ 

ةؤرة والوحيد في ْبؤرة فلورنسا، ْبُ  ْبالنسْبة ارق ود شْبه الخا عُ االنطالق للنهضة وللصّ  ِمناص 

ضوا أن يكونوا مع الخوالف، فطْبع على عقولهم واجتماعهم للقاعدين والمتخلفين الذين را 

ة.ذلة والهزيما ل والما ْبالجهع   

ير والتحكم في المجال األرضي، مجال االستخالف. لكن الغرب خِ التسع  فتاحُ هو مِ  فالعلمُ    

نزل من القرآن الكريم استخلف في األرض ْبغير الوجه الحق، على تمام االستجالء لما 

الِئكةعلى لسان ال  نُ حع نا وا  اءا ما الدِّ  كُ فِ سع يا ا وا يها فِ  دُ سِ فع يُ  نع ا ما يها فِ  لُ عا جع عليهم السالم:}قالوا أتا  ما

( وفي مقاْبل هذا نلفي المسلمين، وهم المصطفون 29'{)الْبقرةلكا  سا دِّ قا نُ وا  كا دِ مع ْبحا  حُ ْبِّ سا نُ 

وانتهى فقههم الغالب، على قصره على األركان لشهود االستخالف قد قصروا مفهومه 

، ليست وليست ْبداهة ويقينا   الخمسة لإلسالم، وما األركان في الْبناء إال دعامات وأساس

!هي الْبناء  

" التطرق إلى حقيقة كْبرى ال يعلمها فيما أظن "الفقه الغالبإننا نريد ْبتركيب وتعْبير    

تقدمهم وتخلف المسلمين. إال قليل، ويعلمها الغرب كما يعلمون سرّ   

إن مفتاح وكنز فلورنسا قد كان في ملك المسلمين قْبل أرْبعة قرون على األقل، لكن    

ل مزاج االجتماع في األمة ْبارتْباط االستْبداد السياسي واألثرة ه هو تْبد  طمرا ه وكفرا الذي 

 والمزاج األناني ْبرجال العلم والفقه ومن ثمة حدوث الْبغي.

امتالك المسلمين  قّررمن ْبعد ما ت -ر الفعلي للرياضيات في الحقل االستخالفيالتأثي إن     

ةعقل  ه الغرب وهذا هو اللغز الذي ملك مفتاح -الصعود ممثال في محمد الفاراْبي ِمناص 
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كما  إليه ْبالمعين المحدد من الْبيان، أفصح من أدركه وأشارْبْبؤرة فلورنسا، كان أول من 

هو الحسن ْبن الهيثم  ذكرنا محمد ْبن محمد الفاراْبي، واألول من وطئت قدماه معا كوكْبه

رحمه هللا وْبارك في أثره ونفع ْبه. ونحن لسنا نقف في حدود االستشهاد ْبالْبيان كلفظ 

ي سْبر غور هذه الحقيقة الكْبرى ، ولكننا سنوغل فحوه مما يراد ْبه معناه" ون"االبتكار

كنا ْبحمد هللا تعالى ومنته قد توصلنا إليها ذلال على مسار تفكير متصل . ولئن والخطيرة

لمدة عقود من الزمن، وكان ختمها الْباهر هو ْبلوغنا وصل الخلق والدعاء والرياضيات 

اْبن الهيثم رحمه هللا قد ْبلغها من غير غمر وجودي ْبتقنية  ، فإن  389ْبؤرة ومشكاة واحدة

حد والعشرين، إنما ْبلغها ْبتواجد رياضي انتهت إليه وتكنولوجية القرن العشرين أو الوا

390.فيلسوفا   رْبانيا   عالما   الرياضيات الْبشرية إلى طوره جميعا مستنطقة ْبشرا    

 ،إننا على ضوء العمل العظيم للدكتور رشدي راشد وكل فريق وجنود هذا العمل   

قول كل من ساهم فيه حتى العظماء حقا فيما أسدوه للحقيقتين العلمية والتاريخية كلتيهما، أ

قدموه لنا أو شاء هللا تعالى الكريم الرزاق أن يرزقه إيانا مسخرين هم فيه؛ والناس صنفان 

الساعي في الخير والدال  هو ال ثالث لهما، مسخر في الخير ومسخر في الشر، والسعيد

وهو عز  عليه؛ فجزاهم هللا عنا خير الجزاء في الدنيا واآلخرة، إنه تعالى هو الشكور

 قّرروجل السميع المجيب! أقول إننا على ضوء هذا التحقيق التاريخي العظيم يمكن أن ن

 ْبوثوق أن هذا الرجل الحسن ْبن الهيثم مثل نقطة فارقة في تاريخ الرياضيات الْبشرية

واستلزاما وتْبعا في تاريخ الفلسفة؛ ذلك أن ما أثْبته رشدي راشد ِمن سْبقه غيِر  طرا،

نع تْبناه أو ُينسب إليه من رياضيي الغرب جاؤوا من  المعتْبر عن جهل وتجاهل، سْبِقه ما

"المحاكاة" خمسة أو ستة قرون إلى المفهوم الْبنيوي واإلنشائي الرياضي ْب من ْبعده ْبعدُ 

ل  فحواه أو"التحاكي"، أو  ل عقلمن فحواه كونه أو  تجاوز الطْبيعة السكونية  ْبشر وأو 

كان من هذه  ْبن الهيثم للرياضيات، التي مدونتها هي أصول أوقليدس، وكل ما قْبل الحسن

                                                           
ة التأثيرية في الدعاء: حل إشكال –األمر، الجزء األول" انظر كتابنا "تفصيل الخلق و  اإلبداعية الخالقة للرياضيات والقو 
389
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الطْبيعة وعلى هذا الْبعد االعتْباري والوجودي ال يعلوه، أوقليدس وأرخميدس وأْبولونيوس 

 الذين ،ي الطور العرْبي اإلسالمي من قْبلهوْباْبوس ومناالوس وْبطْبيعة الحال كل رياضي

وأْبدعوا كثيرا. إن اْبن الهيثم سيعلو رياضيات من قْبله حين سينظر  أضافوا كثيرا   ال مراء

عنى أن لها ْبعدا حركيا في وجودها، ْبم ،إلى العناصر الرياضية ككائنات لها وجود وتواجد

اتهم ْبل ومصنفات نفس ْبسْبق قرون عدة عن الغرب الذين يزعمون في مدوناتهم وأدْبي

علمائهم، أنهم أول من أْبصر ْبه، لتقوم الرياضيات الحديثة وخاصة التحليلية في شطر هام 

المقارْبة وْبالخطوط  منها عليه، في كل ما اتصل ْبمفهومي االتصال والنهاية والحد

.والتماس  

فسيكون على وإال  ،لكن أهم ما ينْبغي للدرس التاريخي الرياضي والفلسفي أن ينتْبه إليه   

م قواعد أو ْباألصح آليات  اْبن الهيثم غير ُعلوِّ ومدار هذا الصعود؛ هو أنه حينما عم 

ومسالك تحديد وحل المسائل على جميع العلوم والحقول المسائلية الرياضية أو الهندسية 

والفلك واألثقال وغيرها، فهو ْبهذا التعميم يكون قد انْبثق لديه ولدى العقل الْبشري الفلسفي 

والرياضي، انْبثقت وْبرأت الطْبيعة والخاصّ ية الِمعيارية للهندسة والرياضيات الْبشرية، 

ي في تسخير قوى االستخالف في األرض، وإن كانت  رِّ التي هي ْبحق المفتاح والرقم السِّ

هنا ولو مع اعتْبارها الحيوي غير مطلقة، فإنها مع فلسفتي ديكارت وكانط تسمو لتستْبين 

 مطلقة منطْبقة انطْباقا ْباسم هللا األعظم ذي الجالل واإلكرام الحي القيوم الذي إذا دعي ْبه

سْبحانه أجاب. وذلك من خالل التصويب الذي ْبيناه للكوجيتو الديكارتي، أي ْبكون الحق 

=  الّصحيحهو قانون المثلث والوجود الحق يكون ْبانحفاظ الحق في الْبناء= العمل 

ْبالمرجع المطلق عند كانط في تحديده للمسؤولية األخالقية اعتْبارا  الّصحيح، أي الّصالح

العتْبار الذي يكون إال ْباعتْبار المرجع المطلق، مرجع الوحي لقيمتي الخير والشر، ا

الكريم. ْبل وإنه ال وجود في الحق ْبالحق للخامل المتخلف عن االستخالف الحق كما ْبيناه 

 في كتاْبنا "األصول الحقة للرياضيات أو المدخل إلى الرياضيات ونقد الدليل الوجودي":

مق متا إثبات وجو  هللا تَالى «اإلرا ة»و «اإل راك» -4»   
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وهنا ْبالّضْبط يأتي موضع الصحة والخطإ وهو العنوان أو الموضوع الذي خص ْبه        

 ديكارت التأمل الراْبع؛ حيث:

  التفاعل الوجوديّ  لإلنسان مع الكون والوجود هو اتحاد أو تركيب ْبُ عدين اثنين:

 ا – اإلدراك

 ب – الحكم

فالصواب والخطأ ُينسْبان إلى سلوك اإلنسان من جهة ْبناء الحكم على أمر انتظام      

ك مع الحقيقة والحق؛ ومنه فالخطأ ال يكون إال ْبمخالفة الحق، أي مخالفة الوجود  المدرا

الحق. ومنه أن الصواب هو في الحق ومن الحق، أي أن الصواب من هللا تعالى ألن 

اِطلخطأ من العدم ومن الالوجود منه عّز وجّل، وال ومن الالوجود. ْبا  

ط       من هذا المعطى العظيم، يكون مجال العمل منفتحا انفتاحا عظيما. وذلك فقط ْبشرع

ط الصحة اْبتداء واستمرارية االنتظام من خالل سريان حقيقة  االنتظام الْبنائي في شرع

 العقل، أي سريان حكمه:

التي أختبرها في نفسي، فهي كبيرة ج ا بحيث ال أما اإلرا ة، أو حرية االختيار »     

391«غيرها، أوسع منها وال أعظم. تصّورأ  

قول سْبينوزا ْبكون ديكارت في تفلُسفه يحد من طموح  قّوةوهذا هو الذي يدحض وْب     

 العقل اإلنساني!

الّسياق " في هذا "اإلرا ةولكي يتم التأطير أكثر لهذا اللفظ وهذه الماّدة جد الهامة      

الفلسفي الديكارتي، يحسن ويجدر ْبنا أن نسوق ونورد هذه الكلمة الجميلة حقا والْباهرة في 

 حسنها:
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     »اتضح لي، من كل هذا، أن أخطائي ال تصدر عن ملكة اإلرادة ذاتها، التي أنعم هللا 

ْبها علي، ألنها رحْبة جدا وكاملة جدا، في حد ذاتها ... وال تصدر أيضا عن ملكة 

اإلدراك، أو التذهن، ألني ال أتذهن شيئا إال ْبواسطة القّوة، التي منحني هللا إياها. كل ما 

أتذهنه، إنما أتذهنه جْبرا كما ينْبغي، مما ال يمكن أن يجعلني مخطئا في هذا أو ضاال. إذن 

عما تصدر األخطاء عندي؟ تصدر عن أن اإلرادة، التي هي أوسع من اإلدراك، وأرحب، 

ال أْبقيها في حدودها ْبالذات، ْبل أْبسطها على أشياء ال أدركها. ولما كان من شأن اإلرادة 

أال تْبالي، فمن أيسر األمور أن تضل، وتختار الخطأ ْبدال من الصواب، والشر ْبدال من 
 الخير، مما يوقعني في الزلل واإلثم«392

يانية عند ديكارت كمعطى منطقّي ال      زم وهي في هنا ال شك نجد حقيقة التقريْبّية الْبا

منحاها التضييقي الداللي، حيث ظهور المْباينة ْبين حقول اإلرادة )العقل( والذهن 

هو "أشياء ال أعلم  الّصحيحواإلدراك، مع وجوب التصويب لتعْبيره "أشياء ال أدركها" و

صحتها". وأيضا نجد هنا التأكيد على الحقيقة الحدسّية  أو الّصنفية الحواسية للتفكير جلية 

له ولفظه: "إنما أتذهنه جْبرا كما ينْبغي".في قو  

     قْبل النظر إلى اإلرادة، لنتفق أو لنثْبت ما توصلنا إليه، وهو أن حقيقة العقل هي 

االعتْبار الوجوديّ  الحق مما هو ْبالقاموس العلمي االعتْبار المنطقيّ  )a(. وْبما أن عقلنا 

محدود فإن الصحة لن تكون إال كذلك، محدودة السريان في المجال الوجودّي. وْبما أن 

اإلرادة هي سلوك في المجال الوجودّي، وْبما أن العقل اإلنساني محدود، فتحييد هذا 

لتنزيل  قّررالعامل التقاء الخطإ الّسلوكي والشر واإلثم، وْبالمنطق الوجودّي الحق هو المُ 

ْبه المسؤولية ليس في حدود اإلمكان المعرفّي والعقلي  قّرركتاب والوحي الكريم، ولتتال

اليقظاني ولكن من لدن عليم حكيم، ما أنزل الكتاب إال هدى ورحمة ولكن أكثر الناس ال 

 يعلمون!
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ك ْبسلب الالمْباالة      لقد عْبر ديكارت عن اعتْبار قيمة المدرا
. أي أن المْباالة هي 393

الْبناء الّسلوكي على صحة اإلدراك. ومنه فالمْباالة تؤدي إلى التوافق القانوني االهتمام و

ات المجال أو الحقل الوجودّي. وْبما أن اإلرادة تمثل األنا، وأن هذه ُمكّونمع الموجودات و

اإلرادة متجلية في التأثير الوجودّي، يتم الوصول إلى السؤال جد الهام هل "األنا" = 

 "الجسم"؟ وكذلك نصل إلى العالقتين الوجودّيتين:

 اإلرا ة ↔ االنتظام الحق مع الوجو 

 مخالفة االنتظام مع الوجو         الحرمان

وهنا من جديد يتضح جيدا أن الصواب والخير من هللا تعالى وأن الخطأ والشر      

المحض هو من النفس والشيطان؛ المنطق والعلم من صنف الحق، والجهل وتعطيل العقل 

اِطلمن صنف ال .ْبا  

ط المْباالة كما هي اللفظة في قاموس ديكارت هنا، هي ْبالتأكيد الْبناء على       إن شرع

احق للمدرك المْبني عليه الّسلوك الوجود ال مع الحق؛ هاهنا تحصل اإلرادة تواجدا  انتظام 

ط متحققا ْبقدر ما هو المدرك  للذات ولألنا ْبالحق. وهنا ال ْبد من االنتْباه إلى كون هذا الّشرع

هر ْباالنحفاظ التام  متحققا فيه من الحق. ومنه يكون مثل اعتْبارنا للعنصر كاعتْبار للجوع

هر ْبغير صفات، ليس له من خاّصة  للحق، ألن العنصر كمفهوم رياضي ْبشريّ  هو جوع

ط المْباالة.  وجودّية سوى الحق والتمايز عن غيره، يكون ذلك منتهى تحقق الحق في شرع

وهذا مثله اعتْبار الوحدة الجْبرية، ألنها الحق مفصال على الخلقة اإلدراكية الْبشرّية 

 التجزيئيّ ة ْبمْبدأي االختالف والتعّدد. ونفس األمر في المثلث، ال كما قال ديكارت:

والخليق ْباألهمية أني أعثر، في نفسي، على عدد من األفكار، التي هي عن أشياء »     

ال يجوز اعتْبارها عدما محضا، وإن لم أتمكن من التأكيد أنها توجد خارج ذهني. وال 

ْبمقدوري أن افكر ْبها، وأن ال أفكر. لهذه األشياء يجوز اعتْبارها من صنعي، وإن كان 
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طْبائع حقيقية ثاْبِتة. أستشهد ْبالمثل اآلتي الذي أتخيل. لنفرض أن  مثلثا ما ال يوجد خارج 

ذهني، في مكان من العالم، أو لم يكن قط قد وجد. رغم هذا فإن المثلث ذو طْبيعة، أو 

تْبط ْبي، وال تعتمد على ذهني ْبتة. صورة، أو ماهية محّددة، هي ثاْبِتة خالدة، ال تر

وْباستطاعتنا أن نثْبت خصائص كثيرة، لهذا المثلث، كأن تكون زواياه الثالثة مساوية 

لزاويتين قائمتين، وأن تكون الّزاوية الكْبرى مقاْبلة للضلع الكْبر. وخصائص أخرى أتْبينها 

م أفكر ْبذلك، على فيه، اآلن، شئت أم أْبيت، ْبقدر عظيم من الوضوح، والْبداهة. مع أنني ل

اإلطالق، حين تخيلت مثلثا ألول مرة. لذا ال يمكن القول إن تلك الخصائص هي من 

394«صنعي واختراعي  

ط المْباالة يصْبح سلوك اإلنسان منطْبقا ْبالحق،        في هذه الحدود القصوى من شرع

م: ويكون أمر المثلث وشأنه أنه في كامل الوصل ْبقول الحق سْبحانه في القرآن الحكي

( مع كونه عمال على الحق. فاإلنسان أو ديكارت 96}وهللا خلقكم وما تعملون'{)الصافات

هنا لم يصنع قانون المثلث ولكنه اخترع المثلث وصنعه، وليس اعتْباره للضلع األول إال 

كاعتْباره للعنصر أو الوحدة. ومنه كانت الّرياضيات إنشاء ْبالحق. وليس يْبقى من إضافة 

فن واإلْبداع تحققا إلرادة اإلنسان وتواجده سوى أمر ال ينقص خطرا ْبخصوص مفهوم ال

 هو أمر الحكمة العملّية والنفع الوجودّي والغاية.

لكن أعظم غاية وهي الغاية التي انْبرى لها ديكارت جاعال إياها أسمى الغايات ال      

ليس يلزم منه يكون إثْباتها ْبما قصر عليه ْبوجود فكرة هللا سْبحانه داخل النفس؛ فهذا 

سوى أن هذه الفكرة هي من خلقها، أي خلق النفس. ولكن اإلثبات يحصل بوجو  الحق 

هر باالنحفاظ التام، )اإل راك( واإلنشاء )اإلرا ة(  الذي به يتم االعتبار، كاعتبار للجوع

 والوصل بينهما )البناء(؛ والحق هو هللا سبحانه وتَالى؛ وإذن فاهلل جل جالله موجو .

، الّرياضي)اإلدراكي العام( و منطقيّ وسواء أكنا في الحلم أو اليقظة، فاالعتْبار ال     

يكفل انحفاظ األصل، وْبحصول إثْبات القانونية الْبنيوية، تصْبح موجودة كما في المثلث، 
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استقالال. ومنه يكون وجود هذه القانونية أو القانون، الذي ليس هو سوى الحق مثْبتا. 

له وتقدست أسماؤه.والحق هو هللا جل جال  

وْبهذا يكون الحق موجودا ْبالقانون الذي ْبه قوام األشياء سواء أكانت في الحلم أم في 

 اليقظة.

، فإن مجموعهما أو رئيس bصرا آخر مختلفا عنه وعن aعنصرا  تصّورفعندما ن

، هو قانون موجود استقالال عن كوننا في الحلم 2=1+1، ومنه ف2هما هو مجموع

هرا على األصل أو الُمحافظاالعتْبار  واليقظة مادام إال الحق  2=1+1؛ وما كلّية جوع

وهيئتها الحواسية واإلدراكية. ومنه وليس إال ْبعده يأتي دليل  ْبشرّيةمفصال والخلقة ال

طوجود األنا؛ ذلك وأنه لما كان الْبناء الحق ْبالحق يكون من ْبعد  المْباالة، أي حقيقية  شرع

ثْبات وجود األنا، فإن التحقق التأثيري في الحقل حق كافيا إلاك، وإن كان هذا في الاإلدر

على اعتْبار أن المرجع هو الحق تناسقا مع  الّصالحأو  الّصحيحالمادي يكون ْبالعمل 

المؤثر ، وتْبعا لكون  الجلية للوجود الفعلي الّصيغةومنه ف قاموسه تحققا لالنتظام الْبياني.

هي: ،395ضمير المتكلم ممثال جوهريا في "أ" من  "أعمل" كما ْبرهنا عليه من قْبل  

 أعمل صالحا فأنا موجو .

وال ينْبغي أن يعزب عنا كون كل ما هو قائم ْبالحق فهو موجود، وهو الذي يسري على 

الديكارتي الذي كل المخلوقات، التي هي ْبالْبداهة خارجة عن داللة الوجود في الكوجيتو 

ْبيناه خطأه ْبكل وضوح، وديكارت لم يوح إليه أو ليس هو هللا سْبحانه وتعالى حتى ال 

 ينْبغي لقوله الخطأ.
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396« 

   

ية المطلقة للرياضيات كما ِمعياروكذلك فإنه ْبهذا العامل، عامل االنحفاظ، ومن خالل ال   

حين، هو قائم دليل الجزاء األخروي، جزاء اإلحسان ْباإلحسان سيأتي تفصيله وْبيانه ْبعد 

ية، المتجلية سواء في الْبرهان الرياضي أو اإلنشاء ِمعيارومن أساء فلنفسه. فعلى هذه ال

الهندسي أو عموم المسائل الرياضية. ذلك أن كنه العمل هو االنطالق من مقدمات 

ان على نهر الحق منحفظا ال يخرج عن صحيحة ممثلة للحق، والْبناء عليها هو ْبمثاْبة جري

سيله، فيكون المتوصل إليه قائما ْبالحق موجودا حقيقة. ومن آمن وعمل صالحا= صحيحا 

ْبمرجع الحق، فجريانه مساره لن يخرج عن الحق امتدادا وجوديا، وذلكم هو الخلود في 

 اتُ ن  جا  مع لهُ  تع انا كا  اتِ حا الِ الص  لوا مِ عا وا وا نُ آما  ينا الذِ  الوجود الحق الذي هو الجنة: }إن  

(. وْبما أن الحق 103-102ال'{)الكهفوا ا حِ ها نع عا  ونا غُ ْبع ا ال يا يها فِ  ينا دِ الِ ال خا زُ نُ  سِ وع دا رع فِ الع 
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 العمل الصالح 

)الصحيح(  

 انحفاظ الحق
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 ة  را فِ غع وا إلى ما اْبقُ ملء السماء واألرض كان عرض الجنة كعرض السماوات واألرض: }سا 

ت لِ  ِض األرع وا  اءِ ما الس   ِض رع عا ا كا ها ضُ رع عا  ة  ن  جا وا  كمع ْبِّ را  نع مِ   كا ' ذلِ هِ لِ سُ رُ وا  وا ْباهللِ نُ آما  ينا لذِ أُِعد 

( وْبهذا يفقه ويتضح ْبرهان 20'{)الحديديمِ ظِ عا الع  لِ ضع فا ذو الع  هللاُ ' وا اءُ شا يا  نع ما  يهِ تِ ؤع يُ  هللاِ  لُ ضع فا 

الذي ينحجب معه ضياء  جمالما جاء في الحديث الشريف ْبشأن الحور العين ذوات ال

ها درجته على درجة جمالهن على قدر عظم الحق ماهية الجنة. فكأن جمالالشمس ألن 

وقدر الحق الذي يمأل السموات واألرض. وكأنما يصْبح الكون كله ليس يضام غير 

. وكأنما أصْبح هو كل جمالمنقوص مختزال مجموعا في لحظة النظرة الواحدة إلى هذا ال

 الوجود مطْبقا على مطلق اآلفاق.

رجال األمة األفذاذ، أمة وحده، ليس يرى في المتأخرين من فري فريه، اك رجل من هن   

رسالن رحمه هللا، الذي أمضى حياته كلها ْبل كل نفس فيها جهادا متصال ال يكل شكيب أ

وال يني، مجاهدا ْبفكره وْبماله ونفسه، مناضال من أجل كيان الخالفة ووحدتها، ولقومه 

مل جْبار في إلهاب النفوس في لقاءات مْباشرة قام ْبعمن التيارات والحركات داخلها، 

ا الضوء على حقيقة الوضع وينذرها األهداف الحقيقية يحثها على الجهاد مْبينا ومسلط

جة مدهشة في عمليات للغرب من وراء القضاء على الخالفة، وميدانيا شارك إلى در

أيضا إلخوانه ْبل  ،ليس فحسب في الحرب العالمية في الشام والحجاز ئة والتموينالتعْب

الليْبيين في مواجهة العدوان اإليطالي، ووقف ضمن الجيش ْبنفسه يْبتغي الشهادة في سْبيل 

.هللا، وذلك أعظم رائز لفقهه وفلسفته.  

المجاهد ْبالسنان واللسان، لسان الصدق والسعة العلمية شكيب أرسالن رحمه هللا    

الستيعاْبه الوضع من كل جوانْبه  والفصاحة الْبيانية والْبراهين القاصمة، لم يهمل، وذلك

صين لكل جهات المعترك ومدى ما تمثله في طْبيعتها وخطرها، لم يهمل الرد ولتقويمه الرّ 

، وعنهم يأخذ مثقفونا المحدثون والجيل الجديد على فيلق العدو من الكتاب والمستشرقين

لحضارة العرْبية، من المتعلمين، الرد عليهم ْبشأن المدنية العرْبية والحركة العلمية في ا

على ما فوق ْبالتصدي اإلجمالي وْبشروطه ولقد أْبلى الْبالء الحسن، وما أظن أحدا يقوى 

يقول شكيب أرسالن: .ذلك  
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... وكما ورد في ْبحث جرى مؤخرا  من أن ْبعض الكتاب المعاصرين أخذوا ينكرون "   

هذا الْبحث والتنقيب قد على العرب العْبقرية العلمية. والحقيقة أن هذه الملكة العلمية وأن 

أثْبتها العرب ألنفسهم من الْبداية في ْبغداد حيث قرر علماؤها من ذلك الوقت تقريرا 

صريحا  المْبادئ التي ينْبغي أن يسير عليها العلم وهي السير من المعلوم إلى المجهول 

ثْبت وعدم قْبول شيء على أنه حقيقة إال ْبعد ثْبوثه ْبالتجرْبة. إذن منذ القرن الحادي عشر أ

أنهم كانوا قد ملكوا الطريقة العلمية الصحيحة. وليس ْبصحيح القول انهم ما أتو  العرب

ْبشيء جديد، وال أضافوا شيئا ُيذكر على التراث اليوناني الالتيني، وال جرم أنهم ْبالْبداية 

كان أساس عملهم الترجمة من الكتب القديمة ولكن ليس من العدل أن نقول إنهم لم يكونوا 

طاء وأنهم لم يكونوا يعلمون ما يترجمون ولم يكن عندهم روح التوليد. وعلى هذا إال وس

إن العرب لم يقتصروا على حراسة كنز »ْبقوله:  397أجاب الفيلسوف األلماني هومْبولد

المعارف الذي عثروا عليه ْبل أضافوا إليه وأوسعوه وفتحوا طرقا جديدة للْبحث في أسرار 

398"«الطْبيعة.  

 

  

                                                           
397

 Homboldt 

 حاضر العالم اإلسالمي 
األستاذ عجاج نويهضنقله إلى العربية لوتروب ستودارد  تأليف 
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االستخالف -2  

  

إذن فاالستخالف مناطه العقل الممثل للعلم ْبهدي ونور الوحي. ويستنتج منه أن الغرب     

لافا في األرض ْبأقصى ما يكون من التحكم، فالحقل األرضي االستخالفي مكتوب  خا

ْبالرياضيات، وهي مقولة لسنا نرددها صدى لما نقل عن جليلي وكْبلر وغيرهما فحسب، 

هو ْبغير نور هللا  عند الغرب، ه هنا ْبكامل الْبرهان، لكن هذا االستخالفولكن توصلنا إلي

ا ا كْبير  تعالى وهديه، ْبل استخالف حرب على هللا تعالى ورسله، ومفسد في األرض إفساد  

التحكم والتسخير، وهو استخالف ْبصْبغة عتو  من كاْبرهم كما يعْبر عنه  قّوةألنه يملك 

جواْبهم أو جواب الْبالس حين سأله ناْبوليون، وهو يقدم إليه نموذجه الكوني، سأله: ما 

في هذا؟ أجاْبه ْبما ال يزالون يرددونه فرحين ْبما عندهم من  -سْبحانه وتعالى! –محل هللا 

  "لم أكن محتاجا لهذا الشرط!" اء الوجودية:العلم، قال ْبنفس قاْبعة في الظلم

عين واحدة. وفي المقاْبل والجهة ْب استخالفي للدجال، ِمعيارإنه استخالف على المثل ال   

ْبالغ الوحي الكريم  قّوةالسماء الممثلة في  قّوةاألخرى، نجد المسلمين ومن ْبعد خفوت 

ل عندهم الدين واالستخالف وتثْبيت كتاب هللا العزيز الحكيم والقرآن العظيم، استحا

والعْبادة مقصورة في األركان الخمسة، وما األركان إال أساس وليست هي الْبناء. وإنهم 

في االستخالف ما ال  الّصالحاليوم لو يصدقوا هللا تعالى وصدقت إرادتهم لحازوا ْبالعمل 

 قّوةى إل قّوةيسطيعه الغرب ْبعين واحدة؛ فنور هللا تعالى وإيمانهم ْبه عز وجل هو 

ْبالحق وسداد؛  قّوةالتسخير، ْبل هي أعظم منها عظم السماء على األرض؛ هو إمداد ال

سيضاف إلى مفتاح التسخير المادي ْبمطاْبقة قوانين المادة مفتاح ووسيلة مطاْبقة قوانين 

األنفس والقلوب للقانون الوجودي، الذي ليس الرياضي والمادي فيه مع شرطه 

الضروري إال جزئي وشطر؛ سيحصل مجال رْبعي ْبن عامر رضي هللا عنه وهو يدخل 

ألوه ما جاء ْبكم: "هللاُ اْبتعثنا لنخرج من شاء من عْبادة العْباد على مإل رستم وقوله حين س
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ألنه  399إلى عْبادة هللا، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم."

السماء موقن ْبها، كما قال المغيرة ْبن شعْبة رضي هللا عنه من  قّوةكان موقنا ْبأنه محقق ل

التقى الجيشان قد أرسل إلى سعد رضي هللا عنه أن  قْبله لرستم وكان هذا األخير حين

اْبعث إلينا ْبرجل عاقل عالم ْبما أسأله عنه؛ قال المغيرة لرستم: "وقد ْبعث هللا إلينا رسوال 

قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن ْبديني، فأنا منتقم ْبهم منهم، وأجعل لهم 

ال يرغب عنه أحد إال ذل، وال يعتصم ْبه إال الغلْبة ما داموا مقرين ْبه، وهو دين الحق 

ولقد جاء في  401وسيحصل مجال قول الفاروق رضي هللا عنه: يا سارية الجْبل! 400عز."

نْبإ والية عقْبة ْبن نافع الفهري رحمه هللا على المغرب وْبنائه مدينة القيروان: "قال 

والسْباع فصاح  وكانت ْبقعة القيروان غيضة ال يأوي إليها إال الوحوش»صاحب الجمان: 

فْبقيت أرض القيروان  -عز وجل –ْبها عقْبة: أن اخرجي أيتها الوحوش والهوام ْبإذن هللا 

أرْبعين سنة ال ُيرى فيها شيء من الهوام المؤذية وال السْباع العادية، ثم شرع في ْبنلئها 

«وقال هذه أوسع إلْبلكم وآمن عليكم من روم القسطنطينية وإفرنج الجزيرة.  

غزا إفريقية فأتى وادي القيروان فْبات عليه  -رحمه هللا –ْبن سعد أن عقْبة  وعن الليث   

هو وأصحاْبه حتى إذا أصْبح وقف على رأس الوادي فقال: يا أهل الوادي اظعنوا فإنا 

نازلون، قال ذلك ثالثا، فجعلت الحيات تنساب والعقارب وغيرها مما ال ُيعرف من 

من حين أصْبحوا حتى أوهجتهم  –ليها وهم قيام ينظرون إ –الدواب تخرج ذاهْبة 

الشمس، وحتى لم يروا منها شيئا فنزلوا الوادي عند ذلك، قال الليث: فحدثني زياد ْبن 

عجالن أن أهل إفريقية أقاموا ْبعد ذلك أرْبعين سنة ولو التمست حية أو عقرب ْبألف دينار 

402ما وجدت."  

                                                           
-الجزء التاسع فصل في غزوة القادسية -م2003 -دار عالم الكتب  -انظر "البداية والنهاية" إسماعيل بن عمر بن كثير 
399

 

موقع إسالم ويب -621ص        
622ص –ن م  
400

  
انظر "البداية والنهاية/ الجزء السابع/ فتح فسا ودار أبجرد وقصة سارية بن زنيم" : ويكي مصدر  
401

  
28-27ص –مختصر االستقصا  
402
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أْبي عْبد هللا  المغرْبي اهد الْبطلومن أهم ما حفظه التاريخ تذكرة للموقنين كرامة المج   

 العياشي حين عزم على مواجهة نصارى الْبرتغال وهم يومها محتلون لمدينة الجديدة:

ثم عزم على قصد الجديدة فذكروا له أن وادي أم الرْبيع في نهاية المد واالمتالء فلم »   

ا ال يكاد يدخله أحد إال  ينته عن ذلك وسار حتى ْبلغ الوادي المذكور فوجده ممتلئا  جّد 

غرق، فقال ألصحاْبه وسائر من معه: توكلوا على هللا واجتهدوا في الدعاء، ثم اقتحم 

الوادي ْبفرسه وتْبعه الناس، فعْبروا جميعا  ولم يتأذ منهم أحد، وكان الماء يصل إلى قريب 

من ركب خيلهم، مع أن مد ذلك الوادي حين امتالئه ال يدرك له قعر عند الناس كما هو 

ر، وهذه كرامة عظيمة وقعت له رضي هللا عنه وكان القاضي أْبو زيد الغنامي شهي

ا لها وشاهدها، ولم يقع مثل هذا فيما علمناه إال للصحاْبة رضي هللا عنهم، مثل ما  حاضر 

وقع لسعد ْبن أْبي وقاص في عْبوره دجلة لفتح المدائن، ومثل ما وقع للعالء ْبن 

   403«فضل هللا يؤتيه من يشاء. الحضرمي في فتح ْبعض ْبالد فارس، وذلك

ِفي     اِء إلٌه وا ما ُهوا الِذي ِفي الس  فهذا هو مجال التجلي لآلية الكريمة وقوله تعالى الحق: }وا

ِكيُم'{)الزخرف لِيُم الحا ُهوا العا ِض إلٌه' وا ( ولقوله عز وجل الذي يرجع إليه األمر 84األرع

 هُ نع مِ  ينا نِ مِ ؤع مُ الع  يا لِ ْبع يُ لِ ى' وا ما را  هللاا  ن  لكِ وا  تا يع ما إذ را  تا يع ما ا را ما وا  'مع قتلهُ  هللاا  ن  لكِ وا  مع تقتلوهُ  كله: }فلمع 

( هذه 28-27'{)األنفالينا رِ كافِ الع  دا كيع  نٌ هِّ وا مُ  ن  هللاا أوا  كمع ' ذلِ يمٌ لِ عا  يعٌ مِ سا  إن  هللاا ' نا  سا حا  الء  ْبا 

قراءته وهو يتصدى وينظر اآليات وهذا القرآن الحكيم الذي استشكل الدكتور حسن حنفي 

إلى أزمة األمة وهزيمتها؛ فهذا هو ْبالْبرهان الساطع أمر أمتنا وهذا هي القراءة لهذه 

اآليات الْبيِّنات تنزيال على هذا المنحى؛ وإنك في السياق ْبل في اآلية ْبعدها من سورة 

م في الحول هذا المعنى للملك والرْبوْبية الكاملة التي ال تكون إال ْبالتحك الزخرف، واجدٌ 

ِه قّوةوال إليع ِة وا اعا ها ِعلُم الس  دا ِعنع ا' وا ُهما نا يع ا ْبا ما ِض وا األرع اِت وا اوا ما كا الِذي لُه ُملُك الس  ارا ْبا تا : }وا

'{)الزخرف ُعونا جا ( 85ُترع  

                                                           
393ص –ن م  
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هذا لهو الفقه الحق، وإن الفقيه هو الرْباني، ليس العالم وال الفقيه هو الحافظ كما  إن     

لفهم ترجمان القرآن وحْبر األمة عْبد هللا  الْبخاري رحمه هللا ناقال توكيدا   قّوةسطر عليه ْب

ْبن عْباس رضي هللا عنهما، وليس شرط التقوى وهو ما يأمرنا ْبه رْبنا عز وجل وهللا 

المْبنية  قّوةيحب المتقين، ليس مع أمرها وجوْبها كفال للعلم وكفاء في تحصيله وتحصيل ال

ين لُِّمُكمع هللاُ'{)الْبقرة عليه، والواو في آية الد  ُيعا اتقوا هللاا' وا ( ال 281من فسطاط القرآن: }وا

م  من الخطإ في قراءتها عند عموم العوام والعلماء على السواء ْبالشرطية،  صلة لها ْبما عا

 عُ رع إال فا  ا عما قْبلها، وما اإلعرابُ إنما هي استئنافية ما ْبعدها مستقل معنى وْبالتالي إعراْب  

هو المقول النحوي الثاْبت عند اْبن هشام رحمه هللا تعالى. وليت شعري كيف  المعنى كما

 مجّردْب ،الممثلين للحق ولمرجع الحكم ،منْبر الفقيه أو الفقهاء والعلم والعلماء ُمصادرةتتم 

مقدمة فحواها أن هذا الذي نعتمد عليه في الحكم على هذا الرجل أو هذا القول أو هذا 

ء األشخاص والرجال الذين من هم في الحفظ والتقوى، والحافظ هو أو هم هؤال ،الموقف

ْبالقول والحكم في أمر  في الحق نحفاظ ليسوا هم الرْبانيين المختصيليس هو الرْباني وال

 ا كنتم  بم   ين  ي  ان  بَّ كونوا ر   ن  لك  }و  األمة وهم األولى في تمثيل عقل األمة وفقهها وعلمها: 

؟(79'{)آل عمرانون  س  ر  تد   كنتم  ا بم  و   تاب  الك   ون  لم  تع    

أال يعلم هؤالء أو يفقهون ويتدبرون سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن شرط    

الحفظ ليس يمثل هنا فقط بل المحفوظ هو سيرته عليه الصالة والسالم المبينة لما أنزل من 

الكتاب، وأنه صلى هللا عليه وسلم أتقى من مشى عليها هلل ربه وحواريوه وصحبه رضي 

ثته إلى أن أبلغ رسالة ربه لم يخرج هذا الحقل االستخالفي الذي هو هللا عنهم، ومنذ بع

حقل السيرة النبوية عن االتصال الكامل بالشروط الطبيعية المادية والبشرية، ولو شاء هللا 

عز وجل ألنزل آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن وكما هو فقه قوله جل جالله وهو 

لو  ي ش   '{)محمدالقوي العزيز: }ذل ك  و  ض  كم  بب ع  ض  ع  لو  ب  ب  ن  ل ي  لك  ' و  نه م  ر  م  ( 5اء  هللا  النتص 

ا في طبيعة االستخالف. إنَّ كل لحظة من حقل السيرة النبوية هو ا مجيد  ولكن ليبقى نموذج  

ادحدث ضمن األ ع  أو البعد العملي القائم على الشروط البشرية الطبيعية والمادية. ب   
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ادهجرته عليه الصالة والسالم؛ فكل األفلنأخذ مثال حدث      ع  البشرية والمادية من  ب 

ةالفضاء والزمن والمواضع من جهة وكذا السمع والبصر وال البشرية في حدودها، كل  قو 

أولئك كان في عمل وحدث الهجرة مخططا له بتدبير عقلي، العقل كأداة لالستخالف 

ادل أي  ا من هاتيك األلم ي هم ا دقيقا  ا محكم  ومناط التكليف، تدبير   ع  ، ولو شاء الذي أسرى ب 

بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، وهو على كل شيء قدير، لطوى له 

فهذا التدبير العملي المقدر  الزمان والمكان طفرة من مكة إلى المدينة بأمره كن فيكون.

اا تقدير   مع حقل العمل، مما هو مطابق بوضوح بالبناء الهندسي ليس ي خرج من  انتظام 

ذلك وال من هذا شيئا، هو أمر من هللا عز وجل على سنة ومنهاج النبوة وليحدد نهج 

الحالعبادة والعمل  من بعد اإليمان؛ هو شرط وجب تحققه غير منقوص، وهو التقدير  الص 

ة في االستخالف؛ ثم من بعده فال خوف على هو التأصيل لشرطية العقل والعلم والهندس

المؤمن بربه وال شك في أن جند هللا هم الغالبون، من بعده نكون في حقل ومجال قوله جل 

ن   ز  اح به  ال تح  ا'{)التوبةهللا  معإنَّ جالله: }إذ ي قول  ل ص  ( وكقوله صلى هللا عليه وسلم: 40ن 

"!"ما ظنك باثنين هللا ثالثهما  

السيرة النبوية كلها تبيان لهذه الحقيقة الخطيرة، وهو أن الحفظ  أنَّ  فاآلن سيظهر  بالطبع    

والتقوى ليسا يغنيان عن العمل بأقصى ما يجب من اإلمكان العلمي الذي هو العمل 

الح وذلك هو  وحفظ كيان األمة والذود عن حياضها ،الواجب القيام به للتمكين للدين الص 

؛ فعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: في األرضاالستخالف  معنى وحقيقة

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عينان ال تمسهما النار: "عين بكت من خشية 

هللا، وعين باتت تحرس في سبيل هللا" رواه الترمذي وحسنه، وصححه األلباني، وفي 

ن ال تمسهما النار أبدا: عين باتت رواية أنس بن مالك رضي هللا عنه عند أبي يعلى: "عينا

404تكأل المسلمين في سبيل هللا، وعين بكت من خشية هللا."  

                                                           
موقع إسالم ويب 
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، م هذا القول المتقدم لمحمد حسينوبالطبع ليس إال اآلن كذلك سنبصر إلى أي حد هو قي     

في هذا الفكر المتأزم الذي يراوح موضعه وال ينتج إال االختالف من غير أن يهتدي إلى 

  إلى مفرج:   حل وال 

ولكنهم ُغلْبوا وُضِرْباتع عليهم الذلة؛ ألنهم متخلفون في العلوم التجريْبية المادية ْبكل »   

فروعها الكيميائية والطْبيعية والميكانيكية، النظرية منها والتطْبيقية، غلْبوا ألنهم ال يملكون 

سجنهم  ون ْبه منتحّررمن المصانع ومن أدوات القتال ما يناهضون ْبه عدوهم وما ي

«االقتصادي  

االستخالف،  تصّورو الّصالحل لحقيقة العمل ْبدِّ المُ  تصّورالإذن القضية كلها كامنة في     

مة االستخالف، خاصة االستْبداد ْبيناه من العوامل المناقضة لشرط أما  عالوة على

إيثاره على األمة  الموافق للمزاج األناني المترجم على مستواه ْبحب السلطان إلى حدّ 

واإليمان ولو من ْبعد تنشئة على مرسوم الحفظ وظاهر من مسالك تنسب للمتقين، كما 

وكان »صنع أْبو العالء المأمون ْبن المنصور الموحدي، الذي يصفه صاحب االستقصا: 

ْبالقراءات، حسن  المأمون فصيح اللسان؛ فقيه ا، حافظا  للحديث، ضاْبطا  للرواية، عارفا  

ا حسن  الّصوت ا ْبليغ  والتالوة، مقدما في علم اللغة والعرْبية واألدب وأيام الناس؛ كاتْب 

التوقيع، لم يزل سائر أيام خالفته يسرد كتب الحديث مثل الْبخاري والموطأ، وسنن أْبي 

ا على عظائم األمور. ا مقدام  ا حازم  لقد أقدم هذا الرجل من  405«داود، وكان مع ذلك شهم 

من أجل السلطان والْبيعة التي أخذها اْبن أخيه يحيى ْبن الناصر، ْبني يعقوب المنصور، و

لى ملك ثم كتب من حينه إ»مر العظيم هو: قد أقدم على أمر من عظائم األمور حقا، األ

ا من الفرنج يجوز ْبهم إلى  قشتالة يستنصره على الموحدين ويسأله أن يْبعث له جيش 

عليه صاحب قشتالة أن يعطيه  لقتال يحيى ومن معه من الموحدين. فشرط 406العدوة

عشرة حصون مما يلي ْبالده يختارها هو، وأن يْبني ْبمراكش إذا دخلها لجيش النصارى 

الذين معه كنيسة ُيظهرون ْبها دينهم ويضرْبون فيها نواقيسهم لصلواتهم، وأن من أسلم 

                                                           
188..187ص –االستقصا  
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سعفه منهم ال يقْبل منه إسالمه ويرد إلى إخوانه فيحكمون فيه ْبأحكامهم إلى غير ذلك؛ فأ

407«المأمون في جميع طلْبه منه.  

هذه معالم الفقه الذي حق له أن يدعى في الحق فقها؛ وما كانت التقوى وال الحفظ لقوم     

ْبمخلف هو رضية لوحدها عند هللا تعالى للتمكين لدينه وتحقيق وعده وما كافلة وال هي ما 

أمر تقواهما عند الناس ين ومهما ْبلغ ، حتى تكون شهادة رجل أو رجلين تقيّ سْبحانه وعده

ومْبلغهما من العلم الضئيل عند هللا العليم الحكيم، أن يكون ْبها الحكم في عظائم األمور؛ 

ففقه سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحاْبه رضي هللا عنهم وهم خير من مشى 

 ُمصادرةعليها وأعلمهم وأفقههم وأتقاهم، يرد هذه الدعوى وهذا المذهب الذي جنح ْبأهله ل

علينا ذكر مْبدإ  . وقد مرّ عظيمة ْبها من الْبغي ما ال يستشعرونه ال أقول كالشرك الخفيّ 

ا حاْبي أحد  اإلمام مالك في موطئه الذي مفاده الحيطة من هذا المذهب. إن الحق ال يُ 

ِمنع على ناموسه ال يْبدل وال يحول؛ وللمؤمنين على الكافرين  وقانون االستخالف سائرٌ 

دِ  رْبهم خاصة خالصة هدي وسداد أعمالهم ْبما يكون ْبه قوتهم ونصرهم وعد هللا ال  ِعنع

وم، على ذات التضمن القيّ  يخلف وعده؛ ذلك تحقق أنه سْبحانه ذو الجالل واإلكرام الحيّ 

ه لمن ألقى السمع وهو ية المطلقة لناموس الرياضيات الحق كما أوفينا ْبيانِمعياروجوْبا لل

 أحسنه، والذين اهتدوا زادهم رْبهم هدى ونالقول فيتْبع ونستمعي الذين منوكان  ،شهيد

.وآتاهم تقواهم  
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مرة يوم حنينالدكتور راشد راشد ونداء أصحاب السّ  -1  

 

ال أحد يمكنه أن يجادل في كون ظواهر األشياء واألمور ليست هي حقيقتها، ومن يقف    

عن  حقا، من الغافلين ظاهر الشيء دون حقيقته فهو من الغافلين في موقفه التواجدي عند

ذات حقيقة األشياء المحيطة ْبه، وعن حقيقة وجوده نفسه، غافل وجاهل ْبمن يكون هو في 

أو  وفي أمر الحرب صراع عدوه ومواجهته، عالقته مع اآلخر، وكذلك هو الشأن في أمر

ْبالذات. الحروب  

وضوح  ا، ْبل وفيما كامنة في صدقهمهيال شك أن مرد شهرت ثمة مقولتان شهيرتان    

ا في الحروب والحاسمة في كثير وهي أن الجْبهة األكثر تأثير  األولى  .ِصدقيةذه الوْبداهة ه

 فهي أخطر عامل على مستوى ؛مات والتجسس على األعداءمنها هي جْبهة االستعال

، وْبالتالي عليها أو هي السالح األخطر المعطيات واللوجستيك مستوى الحرْبي، التخطيط

و وتفسيره وإن كان أمره وموضوعه خطيرا إلى هذا الحد، فه .للحرب هُ جِّ وا المُ  والخفي  

القدرة مصدرها ه من كل التفسير وضوحا، هو كون أقرب كل تفسير إلى الْبداهة وأكثر

ْبناؤه على معطيات الواقع والنهج المنطقي  أن إنتاج العمل وقوته الواقعية هوالعلم، أي 

كقوله  في رْبط القدرة ْبالعلم ناتْبي اتالذي هو الحق في الواقع؛ وفي القرآن العظيم آي

د   كاُنوا أشا لِهمع وا ة الِذينا ِمنع قْبع اقِْبا فا كانا عا نظُروا كيع ِض فيا ِسيُروا ِفي األرع تعالى: }أوا لمع يا

ا كقّوةِمنُهمع  ما ا ان هللاُ ' وا لِيم  ِض' إن ُه كانا عا ال ِفي األرع اِت وا اوا ما ء  ِفي الس  هُ ِمنع شايع جزا لُِيعع

ا'{)فاطرقاِدي  نع ما لِ  بُ ها ' يا اءُ شا ا يا ما  لقُ خع ' يا ِض األرع وا  اتِ اوا ما الس   لكُ مُ  وقوله عز وجل: }هللِ  (45ر 

ُه ايم  قِ عا  اءُ شا يا  نع ما  لُ عا جع يا وا  اثا  إنا وا  انا  كرا ذُ  مع هُ جُ وِّ زا يُ  أوع  الذكورا  اءُ شا يا  نع ما لِ  بُ ها يا اثا وا إنا  اءُ شا يا  ' إن 

لِيٌم قاِديٌر'{)الشورى (47عا  

الحرب  على أن   كذلك اهناك إجماع   ْبقدر ما لهذه الحقيقة من االعتْبار فإن  الثانية أنه و   

حامل السالح، مهما كانت حدة هذا السالح ومعنويات الدعائية المستهدفة لنفس المحارب 

 هي األخطرا ، إن لم تكن التجسسية ال تقل خطورة عن ساْبقتها ومضاؤه وفتكه وخطره،
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ْبالمْبادئ  وْبمدى إيمانه ،وقوته ْبمعنوياته ،فالسالح ْبحامله ؛إطالقا من غيرها تأثيرا   األشد  و

.التي يحارب من أجلها  

ما ْبلغ  أن عدو هللا ورسوله وعدو األمة اإلسالمية، وله من العقل والتدْبير فال غروى   

والصنع أن قهر المسلمين والعرب خاصة، غلْبهم على أرضهم وديارهم،  قّوةْبه من ال

قد أدرك أن حرْبه الدينية ْبصْبغتيها الحضارية  ،وتملك عليهم شؤون إدارتهم وحياتهم

األمة العرْبية  ْبالقضاء المْبرم علىواالستعمارية لن يتحقق لها النصر الحقيقي إال 

واإلجهاز  ما تستمد منه معنوياتها، ْبقتل ،حتى ال يْبقى فيها ثْبيت وال هْبيت اإلسالمية،

انها، ْبتشكيكها في دينها ضرب ما ْبه قائم كيْب وذلك لن يحصل إال ها.روح المقاومة فيعلى 

لعاقل أن يؤمل فيها وال  من تاريخها، وأنها أمة عقيم ليس ، والحطّ لغتها وترغيْبها عن

ي، وليس للمسلمين إال الّصليْبي، إنما ذلك للغرب الّصناعحظا ضئيال من التقدم العلمي و

 فإذا كان .لهم الخنوع والمذلة والخضوع ،هم وْبحمايتهمتطّورو ْبحضارة هؤالءالتنعم 

العقل الغرْبي في  ، وخاصة العلوم الهندسية، فإنتطّورة والالّصناعالعلم أساس القدرة و

 هذه هي الفكرة اتي يخدمونها ويجعلون جهدهم كله في ْبثها حتى تستقر حيد.ذلك وحيد ق

والعرب قد أْبلسوا ولم  الُمسلمونيكون وهكذا  في قرارة الوجدان والعقل والنفس جميعا.

ر عليهم عدوهم آخر حصن وأخمد قد دمّ و وال نفس للنهوض من كْبوتهم ،تْبق لهم ْباقية

.وعقولهم حتى شعلة الحياة في أنفسهم ومعنوياتهم  

 ظة والمكانة حين اقتحم ْبمفردهتلك الحِ  ففي هذا المضمار ومن خطره نال محمود شاكر   

 ب  حمل ذا وقد يُ  والمتنْبي، المعّريمعترك قضية الشعر الجاهلي و إال من همس ظهير،

 هذا المعنى لو شئنا إلى ذلك على نحو محمود حسين عن أحمد شوقي إلى درجة ما على

 من التقريب.

ْبيد أننا، ومقامنا مقام الذود عن أمة المسلمين جميعا ومقام تْبيان حقيقة اإلسالم كنظام    

ادملزمون ْبالصدح ْبنحن والعمران،  لالستخالف تصّورحياة و وْبمجاهدين ليست  جها

م حين انهزم عنه حقيقتهم إال على ذلك المشهد الشريف للنْبي صلى هللا عليه وسل تصّورت

ى هللا عليه وسلم: أي عْباس! ناد فقال رسول هللا صل" ،في حنين أصحاْبه وجيش المسلمين
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مرة؟ قال: فوهللا فقال عْباس: أين أصحاب السّ  -أي: أصحاب ْبيعة العقْبة -مرةصحاب السّ أ

طفتهم حين سمعوا صوتي، عطفة الْبقر على أوالدها  كأن    –أي: أجاْبوا مسرعين  –عا

يك، قال: فاقتتلوا والكفار ... فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو لْب  يك يا فقالوا: يا لْب  

، قال: ثم أخذ رسول هللا صلى على ْبغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: حمى الوطيسُ 

محمد، قال:  موا ورب  هللا عليه وسلم حصيات، فرمى ْبهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزا 

هم هم كليال، وأمرا فما زلت أرى حدّ  و إال أن رماهم ْبحصياته،فذهْبت أنظر، فوهللا ما ه

  408"-رواية مسلم في صحيحه -يعني قوتهم ضعيفة، وأمرهم في تراجع وهزيمة –ا مدْبر  

صدى من أصداء ما تجيش هذا ال ى وليصلكحقيقة ما أقول، فاسمع لصد   وألقفك على    

صاحب العمل الجْبار الجليل األسفار  409العظيم، الدكتور رشدي راشد ْبه نفس هذا الرجل

ادوإنه في  الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة""الخمسة   هجها

ألمة كالطود العظيم: وفريق عمله من غير استثناء  

إن شاءت  وأردت أن أجعل عملي في هذه األسفار األرْبعة وفي األسفار الْباقية»   

األقدار، مشاركة في إحياء تراث جزء من حضارة اإلنسان، قامت ْبه شعوٌب أوتيت في 

ا من الجدِّ والقدرة. فإن كان لي أن أنهي هذه الفاتحة ْبدعاء فهو أن تساعد  ذلك الزمن كثير 

هذه األسفار في كتاْبة تاريخ هذه الفترة من التراث اإلنساني ْبما يليق من موضوعية وُْبعد 

األهواء وأن تساهم، على تواضعها، في إيقاظ ورثة تلك الشعوب من ُسْبات دام عدة عن 

410«قرون، حتى تشارك من جديد في ْبناء اليوم والغد.  

حتى  قوى عليهقام ْبه هذا الرجل من عظيم العمل ما ال تإنك لو أنعمت النظر في ما    

 حجم الموضوعخلد من جيوش المؤسسات المسماة علمية، الجتماع جميع ما يخطر على ال

خطوط الحمراء ال، ومن خطر تجاوز والجهد اإلمكان وما يتطلْبه من وضخامته

ن ظهراني والرجل مقيم ْبي التفكير فيما وراءها؛ مجّردحتى  لُعقولوالمحظور على ا
                                                           

إسالم ويب –غزوة حنين تداعياتها ونتائجها  
408

  
-في المركز الوطني للبحث العلمي م، مدير أبحاث1956م يعيش بفرنسا منذ 1936رياضي مصري وفيلسوف ولد عام  
409

 

طوكيو -باريس، أستاذ في جامعة طوكيو، قسم تاريخ العلوم وفلسفتها        
20ص -الجزء الرابع -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة 
410
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 لما توانيت ولو شئت ألقسمت أنه ،افي ذلك ملّي   تنظرإنك لو  .واضعي هذا الخطوط

 ضرب من الكرامات.

، ولصْبغة كم هو عظيم فتح محمود شاكر في معركة المتنْبي شاعر العرْبية والعروْبة   

اِطلوالتي أْبت عليه إال مواجهة  -وهللا عليم حكيم -عليها منة من هللا تعالى  قا لِ خُ   ْبا

 لشعر الجاهلي ووحي مارجليوت،المؤسسة الجامعية ومحاضرات الدكتور طه حسين في ا

اِطل اِطلافتها ودينها وهويتها، والحرب على األمة وثق ْبا ما عْبر عنه ْبمفهوم وظاهرة  ْبا

التي ال تْبقي للجامعة روحها العلمية ومصداقيتها! "السطو"  

نهجمن يتحلى ْبها ومن يتحمل عْبئها، وْبما أسماه ْب ل  ة التي جا الممّيزإنه ْبهذه الصْبغة      ما

نهج" التذّوق"  ،التحليل والقراءة الشعرية الذي انْبثق عنده على أطوار متسقة منذ نشأته ما

في وقت نفث مرجليوت  -كأنما أعده القدر -ا ا فيه تمام  ا ويقين  وح  ضُ ا ووُ نيان  واكتمل عنده ْبُ 

نهجا ... ْبور  رُ زخرف القول غُ  لكذْبة منحولية الشعر الجاهلي يوحيها ْبعضهم إلى ْبعض ه ما

نهجهذا الذي أسماه  " تصدى محمود شاكر، وكأنه رجل واحد  يقتحم على التذّوق" ما

أقوى وجيش ْبأكمله، وْبرْباطة جأش عز نظيرها، فأْبلى الْبالء الحسن وخرج منتصرا 

نان، وغنم وغنمت األمة معه غنما عليها من عدوان السّ  د  ا أشا ر  افِ ا سا ان  وا دع عُ  د  را  وأعز،

..مجيدا   تاريخيا    

ط فيه، فلقد  الشعر الجاهلي"ف    ٌض ال ُيفر  وجد فيه نفسه، ورأى في »عند شاكر ِعرع

ها األولى، قْبل أن تفسدها األيام وتعْبث ْبها العرْبية من أْبعد آمادها على فطرت مرآته أمته

412.."411«فيها صروف الزمان تغّير... و  

ادْبألوان األ " كما سماه، يحمل لنا صورةالتذّوقوفي سفره هذا ْبنهج "    عا الشعرية  ْبع

استقْبال لخير  حزن رقيق؟ وأيّ  نشوة؟ وأيّ  نغم؟ وأيّ  : "فأيّ 413لُسلعميِّ ْبن رْبيعة فيقول

                                                           
-المصدر -414-413فتحي رضوان، الرجل واألسلوب، ص:  
411

  
نهجه النقدي: الدكتور إبراهيم الكوفحي، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعةمحمود محمد شاكر سيرته ا  ألدبية وم 
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الحياة وشرها ْبال خوف وال ترّدد؟ وأي قدرة على جعل هذه األلفاظ العرْبية الشريفة، 

ا مشدودة على قياس وحساب، حتى تنْبعث من تالوتها أنغام معْبرة عن الحياة  أوتار 

لِ  والموت ْبأضواء  تع يا من الْبيان ال تكسفها الرموز الميتة التي ينفخ فيها النقاد لتحيا، وقد ْبا

دِ عن الحق، ولكن العجب ل الّضاللوتعفنت في معاْبد الجهل ْبالحياة، وهياكل  ه لغة ِمنع ِعنع

وذيول  «إليوت»تملك هذه القدرة الخارقة، ثم يضل عنها إلى إليوت وأشْباه 

414"«إليوت»  

ه سقاء، ولكن ما كان أْبوو قط نْبوة ما ادعى شاعر العرب والعرْبية المتنْبيأْبو الطيب و   

.فتخريُ و ْبهم يعتز رمزا لهويتها همأقوامتجعله  من عظماء الرجال ممن  

وما أراك إال جازما أنها ذات الصْبغة التي عنها يصدر هذا الذي ينطلق من لسان رشدي   

 راشد حين يقول:

 طاطُ واالنحِ  كودُ ها الر  الهندسة أصاْبا  ْبأن   ْبين مؤرخي العلوم والرياضيات الظن   سادا »   

القرن الثالث قْبل الميالد، تألقت في سمائه  انا عصر ذهْبي عاشته في اإلسكندرية إْب   دا عع ْبا 

على هذه الحال من الركود حتى ظهر  األمرُ  ، وظل  أقليدس وأرشميدس وأْبلونيوس نجومُ 

هذا الظن لم تضف الفترة  با سا ديكارت وفرما وْباسكال في القرن الساْبع عشر. وحا 

اإلسالمية في الْبحث الهندسي الجديدا إلى ما أتى ْبه القدماء، أو على األقل لم تضف ما هو 

 جوهري وأصيل.

أحدهم في منتصف  مؤرخين، فكتبا ا ْبين جمهرة السائد   هذا الرأيُ  -الا ا زا وما  – وظل     

كثر رسة الهندسية السكندرية، تْبعثرت أالقرن المنصرم: "ْبعد انحطاط واختفاء المد

 ثيرهم سريعا. ومع ْبداية القرن الثامن، استقْبلا ية، وتوقف تأمؤلفات مهندسي اليونان أهم

 كانا  وها. وإنع عليها وترجم التي أمكنهم العثورُ  األعمال العلمية اليونانية أغلبا  العربُ 

نقاط أعمال رياضي اليونان في الحساب والجْبر وحساب  فأكملوا ْبعضا  حالفهم النجاحُ 

علينا أن  ترجمين الناقلين. ولكنع المُ  المثلثات، فيْبدو أنهم لم يتجاوزوا في الهندسة دورا 

                                                           
373محمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار، ص 
414
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ه لمساهمتهم في صيانة جزء من تراث مهندسي اليونان الثمين ونقلِ نعترف لهم ْبالجميل 

.415إلينا"  

عن كل  رع دُ صع يا  لمع  هذا الظن   المؤرخين على هذا منذ نصف قرن. ولكن   ى اعتقادُ را وجا    

ى في نفسه، ْبل في أكثر األحوال عن قصور المعرفة ْبتاريخ الهندسة هو   نع من قال ْبه عا 

الهندسي ْبالعرْبية ْبين القرن  إليه الْبحثُ  لا صا عما وا  رُ ْبِّ عا ال يُ  في الفترة اإلسالمية. فهو إذا  

ها. وليست وقصورا  المعرفة التاريخية افتا تها  سُ كِ عع التاسع والقرن السادس عشر، ولكنه يا 

فيها على وقائع التاريخ من خالل  هذه هي المرة األولى وال الحالة الوحيدة التي يحكم

 المعرفة القاصرة ْبها.

الرأي، وْبدا لي مع ذلك أن ْبعض جوانب  داثة مع اآلخذين ْبهذاالحا  نِ ما في زا  وأخذتُ    

الهندسة العرْبية الني ْبي نها أفاضُل المؤرخين من أمثال ف. فيْبكة في منتصف القرن 

التاسع عشر، وه. سوتر في القرن الماضي، وا. يوشكفتش وتالميذه في النصف الثاني من 

ته.دّ حِ  نع خفف مِ  القرن الماضي ال يمكنه أن يزعزع هذا الرأي وإنع   

في كتاْبة تاريخ نظرية األعداد التي كان  ت األياُم، وأنا مستهلكٌ وتفانا  الزمنُ  وتصّرما    

كسا ذلك، وفي تاريخ الجْبر، ال  ْبا  المساهمة العرْبية فيها ليست ْبذاتِ  قال إن  يُ  نُت عا ، فْبي 

، فأوضحُت متى 417، وفي تاريخ الهندسة الجْبرية416هتطّورفرسمُت من جديد خطوات 

                                                           
انظر:  
415

 

  R. Taton, “La géométrie projective en France de Desargues à Poncelet”, Conférence faite au 

Paris de la Découverte le 17 février 1951, p. 1-21, aux pages 6-7.    
انظر: 
416

 

 Sharaf al-Dīn al-Tūsī, OEuvres mathématiques. Algèbre et Géométrie au XIIe siècle, 

Collection «Sciences et philosophie arabes – textes et études», 2 vol.(Paris, 1986). 

الجبر والهندسة في القرن الثاني عشر، مؤلفات شرف الدين الطوسي، ترجمة نيقوال فارس، : انظر كذلك الترجمة العربية

     (1998بيروت، ( )5)سلسلة تاريخ العلوم عند العرب 
انظر: 
417

 

  Entre arithmétique et algebre: Recherches sur l’histoire des mathématiques arabes 

(Paris, 1984). 

تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب، ترجمة حسين زين الدين، سلسلة تاريخ العلوم : انظر كذلك الترجمة العربية
   (.1989بيروت، ( )1)عند العرب 
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سا  انتهت، وفي تاريخ الهندسة والمناظر. فقادني هذا الْبحث إلى السؤال: كيف تم   نا وأيع  تع أسِّ

ا خا  الهندسي   الْبحثُ  هذا اإلْبداع الرياضي ْبينما ظل   عني هل مكن هذا؟ أال؟ وهل يامِ راكد 

الجْبرية خاصة إلى ما وصلت إليه مع عمر الخيام وشرف  من الممكن أن تصل الهندسة

؟ وهنا تيقنُت أن ما قيل في فروع الهندسة األخرى ن يتقدم الْبحثُ الدين الطوسي ْبدون أ

ا أنع ا. ومن ثم  كانا حا يح  حِ صا  كونا يا  أنع  نُ كِ مع عن تاريخ الهندسة العرْبية ال يُ  اجْب  لي  وا قا عا

ا جديدا ُمستِتّْب ا للتأريخ لهذه الفترة، لْبيان ما أتى ْبه رياضّيو اإلسالم من جديد،  ج  أنهجا نهع

ما وقفوا دونه وما هي العقْبات التي حالت ْبينهم وْبين الذهاب إلى أْبعد مما  وإليضاح

ا وندرة ما خرج منه محققا تحقيقا متأنيّ  ا لي أمام ضخامة اإلرث الهندسيِّ دا . وْبا ذهْبوا إليه

ا حا  على مؤلفات اْبن الهيثم  دا هع أركز الجُ  الدراسة العلمية، أنع  ما تقضيه معاييرُ  با سا ومدروس 

في التقليد الرياضي الذي انتمى إليه  -على قدر اإلمكان –ها أضعا  الهندسية، على شرط أنع 

ن يكون ْبين أيدي ْبهذا أ ها والتيار العلمي الذي أراد أن يصل ْبه إلى منتهاه. وأحْبْبتُ مؤلِّفُ 

مقتطفات  مجّردال ، صرٌح متكامٌل، المؤرخين، إن ُوفقُت في هذا العمل وحالفني الحظ  

ون من آراء، ولكن على ْبيِّنة، وهكذا ُيِريدتف من هنا وهناك، يْبنون عليها كتاْباتهم وما ونُ 

ما  ُيلزمهم حكمهم، وحثني على هذا الجهد االعتقاُد أن تاريخ الرياضيات لن يصل إلى ما

يؤخذ في الحسْبان ما أتى ْبه رياضّيو  لمع  يكون عليه من موضوعية وكمال إنع يجب أن 

418«اإلسالم.  

الوحيد  الّركنون لألمة والذي ال يزال صُ إنها ذات الجْبهة، جْبهة الدفاع عن أخطر الحُ     

،  الدين واللغة وعدم الهزيمة نِ صع ة وكيانا، حِ من ْبعد هللا تعالى الْباقي مما هي قائمة ْبه أم  

، والثْبات النفسي األخير والسقوط الموت واالنهيارالتي ما إن تحصل حتى يكون ذلك هو 

وإن من أخطر الحقائق الفلسفية  ورْباطة الجأش ْبعدم الشك في نصر هللا السميع القريب.

، وليس ذلك فحسب وإن كان هو الذي يفسر خطرها ألنها التي انتهى إليه العقل الْبشري

انتظامية لتفسير الوجود والكون من الحكمة العملية والتطْبيقية للفلسفة، ْبل ألن لها سعة 

                                                           
المناهج الهندسية         –الحسن بن الهيثم  -الجزء الرابع -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة 
418
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ادما شئت من األ جملة وتجزيئا على عا . إلى العلم وتأصيلها قّوةالة رد ، تلكم هي حقيقْبع

الْبيتين الشعريين  جُ ها مطلق في اإلْبداع والفعل التواجدي التاريخي وا  وعليه فإنه إلى سريان  

ْبهما الدكتور رشدي راشد وشاحا الجزء  را د  رحمه هللا، اللذين صا  المعّريألْبي العالء 

 الثالث:

ك على طرف   منه، ُيناط ْبالثريا ذلك الطرفحْبلٌ  الفكرُ  ، متى ُيمسا  

كالْبحر، ما غيضت غوارْبه   شيئا، ومنه ْبنو األيام تغترف والعقلُ   

التاريخية هو العلم فْبه يقرأ ويفهم قوله آنفا: قّوةفإذا كان مصدر ال     

تواضعها، في إيقاظ ورثة تلك الشعوب من ُسْبات دام عدة قرون،  "... وأن تساهم، على

 حتى تشارك من جديد في ْبناء اليوم والغد."

أمتنا اإلسالمية.و أعداء  ههللا ورسولِ  أعداء ما يخشاهُ وهذا هو أشد       

 

)الكوس والْبركار( دجاجلة على العقل الصناعي -2  

اللغة والثقافة كما دجاجلة على    

 

غفل عنها األمة من الخلف وينجزها من الرجال ذوو الهمم إنها عظائم األعمال تعجز وت   

محمود شاكر  واجد ْبين ما أنجزه هذان الرجالن كوعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وإن

ادوما جعل إنجازهما عظيما ال نظير له في  ورشدي راشد العلم والفكر دفاعا عن آخر  جها

التطاْبق.  حد إلىالكثير  واجد فيه من الشْبه الشيء ،في العصر الحديث حصن لألمة

ما  ز  عا از تكون على مدى وشدة الجهد وكالهما محقق لذات القانون من كون عظمة اإلنج

 يستطاع.
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، حصن األمة األخير، موضوع ما ْبه قائمة األمة في  إن      القضية والموضوع هو هوا

ري للقرآن الحكيم، والعرْبية أيضا كانتماء هي اللسان كما جاء جوه ُمكّونكيانها، فالعرْبية 

الثْبات.و المقاومة في الخْبر. والوثوق ْبالذات وْبالمقدرات هو شرط  

على  وكذلك فإذا رأينا، ويتراءى لنا محمود شاكر رحمه هللا كأنه فارس يقتحم ْبمفرده   

، ومن تمنع وفكرها ومن فيهاا الجامعة ي وقد تملكوالّصليْبجيش من شياطين االستشراق 

؛ وهل في الْبشر من يطيق شدة من القلة ال يقوى على الجهر ال تكاد تسمع منه إال همسا

..!أهل األرض جميعا؟ ْبااِطلهذه المواجهة كأنما هو وحده يصارع   

 ،العمل الْبطولي للدكتور رشدي راشد فيما يخصّ  مناهفإنه عالوة على ما رأيناه أو علِ    

وامتداد زمن التحريف  من العراقيل ومن الخطوط الحمراء ومن الحظر المفروض

الذي  ،ات ثقافته وتعليمهقّررمما هو من ثواْبت الفكر الغرْبي األكاديمي وم ،والطمس العمد

 أْبت إال أنع  ،أمتهالحق وعلى وغيرته على  لهذا الرجل وشجاعته، اءالنفس الشم   أْبت

ا وال ّد  ال تفسد وُ  ،ْبإيماءات لطيفة جمةو ،جميال وإن ْبكياسة ولْباقة إفصاحا   ،تفصح عنه

 العمل يتطلب ما يشْبه أو يكون من المستحيل؛و هذا اإلنجازف ؛سمجا  ا ما أي  أثر  تترك أثرا  

لة الكْبرى التي عْبر عنها ْبقوله :المعضإلى  ضافةْباإلف  

ا "وْبدا لي أمام ضخامة اإلرث الهندسيِّ وندرة ما خرج منه محققا تحقيقا متأنيّ     ا ومدروس 

دا على مؤلفات اْبن الهيثم الهندسية،  با ما تقضيه معاييُر الدراسة العلمية، أنع أركز الُجهع سا حا

ها  ها في التقليد الرياضي الذي انتمى إليه مؤلِّفُ  -على قدر اإلمكان –على شرط أنع أضعا

 والتيار العلمي الذي أراد أن يصل ْبه إلى منتهاه." لكن يقول رشدي راشد:

وحين ْبدأت منذ أكثر من عقدين العمل على تحقيق ودراسة أعمال اْبن الهيثم »   

ثر هذه وتْبي ن النتائج التي تضمنتها وأ الرياضية من أجل كشف المناهج التي انطوت عليها

أمام نهجين،  الساْبق ومن ثم   نفسي حينئذ أمام السؤال وتلك في تاريخ الرياضيات، وجدت

ته نهايت  التقليد الذي أْبع  النظر إليها وفحصها من خالل  أولهما هو وثانيهما هو دراستها ه، لغا

ل النهجين هو أفضلهما وإن كان وِعر  ونشرها وحدها ْبدون اعتْبار لهذا التقليد. وأو 



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

456 
 

تُِّم علينا تحقيق ود راسة العديد من المؤلفات والتاريخ لفصل كامل من المسلك، ألنه ُيحا

غمفصول الرياضيات، وهذا غيُر ممكن في كل األحوال. وعلى  من صعوْبة هذا  الر 

الطريق سلكناه، حتى نضع أمام القارئ فصال كامال من فصول الرياضيات، فكان السفر 

ا ما يواجه م األول والسفر الثاني. وهنا ثلها مؤرخو العلوم في واجهتنا عقْبة جديدة كثير 

. وغياب الفهارس الشاملة اإلسالم، أعني تشتت مؤلفات الرياضيين في أنحاء المعمورة

ومما زاد األمر صعوْبة خلط قديم وقع فيه كل من كتب عن اْبن الهيثم منذ اْبن أْبي 

أصيْبعة ْبين صاحْبنا وفيلسوف ْبغدادي معاصر له هو محمد ْبن الهيثم. فنسب الْبعض إلى 

كتْبه محمٌد، وقرأ آخرون في كتب هذا األخير آراء األول. فصار حقا علّي   الحسن ما

ثم وأن أمّيزها من مؤلفات محمد ْبن الهيثم وأن ا أن أجمع كل آثار الحسن ْبن الهيواجْب  

أدرسها دراسة رياضية وتاريخية متأني ة، وأنقلها إلى إحدى اللغات األوروْبية حتى يتسنى 

ا من المعرفةفجمهرتهم تجهل العرْبية أ دة منها.للمؤرخين االستفا يعينها  و لم تْبلغ فيها مْبلغ 

على فهمها حق الفهم. هذا ما فعلته في هذا السفر حول رياضيات الالمتناهيات تاركا 

 ألسفار أخرى ما تْبقى من رسائله الرياضية.

ن الحسن ْبن الهيثم وصل ْبدراسة األهلة على مقرْبة من الرياضي وسيرى القارئ أ   

أنها لم تكن قْبل كْبلر  ، ودفع ْبحساب التكامل خطوات ظن  الْبعضُ reluEالسويسري أُيلر

ول من ْبحث في الزاوية المجسمة قرن الساْبع عشر، وسيرى كذلك انه أوكافليري في ال

ل من سلك في هذا الْبحث  حق الْبحث أثناء دراسته للسطوح واألجسام القصوى، وأنه أو 

ات الهندسية والمناهج التحليلية.طريقا جمع فيه ْبين اإلسقاط  

تطْبيق أكثر القواعد صرامة في  -كما فعلت في السفر األول –وآثرت في هذا السفر    

التحقيق، وأن ال أدع قضية وال ْبرهانا وال فكرة إال شرحتها في المقدمات، وأن ألحق 

ا وتعليقات ال غنى عنها. وقد وقع لي أثناء هذا كله اجتهادات  لغوية ْبآخره نصوص 
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ورياضية أرجو أن يوافقني عليها أهل اللغة والعلم والتحقيق وأن يعفوا عن الزلل، 

419«.يعطوحسْبي أني ْبذلت كل ما أست  

، وليس والرجالن معا من ذات الطراز ذي الكفل لحملها هيا هي، القضية هي نفسها،  

 ن  هللاا تعالىأمن وجه تحمل عليه من حيث عظمها وشأنها إال أن لها وصال وسْبْبا يصلها ْب

يْبعث في األمة حينا ْبعد حين من يجدد لها أمر دينها، وأكيد وْبديهي أن تجديد الدين ْبل 

رسول هللا صلى  كما قال كيانهم وكيان أمتهم، ْبقاء الدين رهين ْبحياة أمة المؤمنين وْبْبقاء

اللهم إن تهلك هذه العصاْبة من أهل عليه وسلم وهو يدعو رْبه عز وجل يوم ْبدر: "

420اإلسالم ال تعْبد في األرض!"
  

في صدر عدد من سور  مثنى فركن الهوية العرْبية هو ركن عرْبية الوحي منصوصا   

ا نا يع دا لا  ابِ تا كِ الع  ي أمِّ فِ  هُ إن  ' وا لونا قِ عع تا  لكمع عا ا لا ْبّي  را عا  آنا  رع قُ  اهُ لنا زا ا أنع تعالى: }إن   كقوله القرآن الكريم

(3-2'{)الزخرفيمٌ كِ حا  ي  لِ عا لا   

ا'{)الرعد    ِْبّي  را ا عا كذلِكا أنزلناهُ ُحكم  مستمده اإليمان  قّوةال وركن (38وفي قوله تعالى: }وا

واليقين ْبالنصر والوثوق ْبقدرة الذات الحاملة لهذا اإليمان واليقين كما هو الفقه الحق لقوله 

ا نا ْبُ سع الوا حا ق' وا انا  إيما  مع هُ ادا فزا  مع هُ وع شا فاخع  وا لكمع عُ ما جا  قدع  اسا الن   إن   اسُ الن   مُ لهُ  الا قا  ينا تعالى: }الذِ 

 هللاُ ' وا هللاِ  انا وا ضع وا رِ عُ اتْبا وا  وءٌ سُ  مع هُ سع سا مع يا  لمع  ل  ضع فا وا  هللاِ  نا مِ  ة  ما عع وا ْبنِ ' فانقلْبُ يلُ كِ وا الع  ما عع نِ وا  هللاُ 

 كنتمع  إنع  ونِ افُ خا ' وا مع وهُ افُ خا ال تا فا  هُ اءا يا لِ أوع  فُ وِّ خا يُ  انُ طا يع الش   كمع ا ذلِ ما ' إن  يم  ظِ عا  ل  ضع و فا ذُ 

ال قيمة لسالح من غير روح لحامل السالح، وال  (175..173'{)آل عمرانينا نِ مِ ؤع مُ 

وفيه  ،خشية على أمة ْبروح يحتضنها إيمانها ووثوقها ْبقدراتها، وهذا هو مرْبط الفرس

من ستار حكيم دقيق من وجوب  الدكتور رشدي راشد وإنع  تكمن خطورة ما يدعو إليه

 المنطْبق ْبعقلها أو ْبعقول أْبنائها؛انعطاف أمته إلى عهد قوتها، ألنها تملك شرطه ْبالذات، 

ه عدو  هللا ُيِريدهو العقل والعلم. وهذا ما ال  قّوةفالتأصيل المنطقي والفلسفي للقدرة وال

                                                           
15-14ص –الجزء الثاني  –الرياضيات التحليلية  
419

  
الئ كة في غزوة بدر وإباحة الغنائم أخرجه مسلم في صحي  اد والسير، باب اإلمداد بالم  ملتقى أهل –حه في كتاب الجه 
420

 

الحديث       
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ليس عقال إال العقل  أن ورسولِه العدو  التاريخي لألمة، فيفتري في تأريخه وتعاليمه

، فليسلموا ْبهزيمتهم قّوةالغرْبي وأن ال سْبيل للعرب والمسلمين في دخول حلْبة صراع ال

التاريخية هذه، وليقنعوا ْبعيشهم على وهن قاْبعين على هامش التاريخ، ْبل إني أكاد أجزم 

ممن يسرْبون مزعوم  -وحتى لو كان من غير سوء نية – جيشا من الكتاب والناصحين أن

والمخططات اليهودية، ويتْبعهم من ينقل عنهم، أن هذا ليس هدفه  ماسونيةاألدْبيات ال

ادإالمرسوم إال هذه الغاية، من  عا عن العلم وعن الكوس والْبركار  وتضليلها أمتنا ْبع

تطالمكافئين ائتمارا في ْبيان تنزيل رب العالمين ألمره تعالى:  ا اسع وا لُهمع ما تم ِمنع }وأِعد  عع

ُهم' هللاُ  لُمونا ' وآخرينا منع ُدوِنهم' ال تعع ُكمع ُدو  عا ُدو  هللاِ وا ِهُْبون ْبِه عا ل' ُترع يع ِمنع رْبااط الخا قّوة وا

'{)األنفال ف  إليكمع وأنتمع ال ُتظلمونا ْبيِل هللِا ُيوا ء  في سا ا تنفقوا ِمنع شيع ' وما لُمُهمع عع (61يا  

وعن خدمة هدفهم،  -وحتى لو كان ْبغير سوء نية - وضمنهم أيضا ال يخرجون عنهم   

من يزعم أن الثورات التاريخية، كالثورة اإلنجليزية المؤسسة حقيقة ألول العهد الدستوري 

صاْبع الحديث والثورة الفرنسية واألمريكية والروسية، يزعمون أن وراءها أيادي وأ

الكون من دون هللا  هذا كأنما اليهود هم المتصرفون في -وسْبحان هللا! -اليهود، وكأنما 

تعالى، يقدمون ويؤخرون ويفعلون ما يشاؤون. وإنما ههنا ْبمعدل خطاْبي، يفهمه أغْبى 

األغْبياء وكل غر قْبل العقالء، وْبما أن لكل سلوك أي كان وظيفة، ْبل وهذا من أسس 

ل عليها التاريخ وشرب المعلوميات، وما دامت هذه الثورات وأحداثها ونتائجها أك

فما هو يا ترى هدفها الذي ال  ،وقضي أمرها واستنامت عليها اللوحات األركيولوجية

ا؟!يمكن أن يخلو منها ْباعتْبارها مادة معلوماتية من ْبعد كونها كشوفات وأسرار    

فالمادة هذه ال تصلح وما كان ينْبغي لها أن تعتْبر مادة في الدرس التاريخي إطالقا،    

فليس يْبقى إال رصد الهدف من خالل موجه المالءمة، أي الْبحث عن شروط تلقي  وإذن

هذه المادة الخطاب. وليس موجودا وكائنا في األرض ْبين المشرق والمغرب من شعوب 

ْبل هي ذات األحوال والشروط وأنكى وأشد من الشروط التي  شروطها وأحوالها كما هي

واالسترقاق والتْبعية الخدماتية والعماالتية قامت عليها هذه الثورات، من االستْبداد 
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ا واالقتصادية للشعب ومن عليه، إال الشعوب العرْبية خاصة التي هي ا ورهْب  السياسية رغْب  

عرْبيا!عمود األمة اإلسالمية ألن الشريعة اإلسالمية أنزلت حكما   

ي الّصليْبين الهيكليين التاريخيين للغرب ُمكّونوليعلم أن هذا هو ثاني اثنين في ال   

ان ُمكّونوهذان ال ْبؤرة فلورنسا وفورتها العلمية العملية. ُمكّونواليهودي القوي، إلى جانب 

، هما اللذان أنتجا ْبسنن وْبعالقة تالزمية انُمكّونولعله الح لك وحدست االستنْباط، هذان ال

ت.هللا تعالى االجتماع المؤسساتي أو دولة المؤسسا  

وشْبكات هذا  هذا المثلث الخطير، والذي من خالله يمكن تتْبع واستكشاف هذه الفيالق   

الجيش المتسسل ْبوالئج خفية ماكرة يحسْبها الكثيرون محض النصح للعالامين واألميين 

قلنا هو  ،ين. هذا المثلث الذي هو مفتاح وإن جاز على تعْبيريماسونوال يحذرونهم اليهودا 

في األرض، هو ْبالتحديد الذي يدعو رشدي راشد ملء  قّوةْبملك ال الوصل ْبسنن الحق

 كاره.ْبأي ما يكون ويعترضه من المخاطر والم ، فصدع ْبه غير آْبهمهجته أمته إليه

وصدح في فضاء المعترك وْبسالح المؤسسة العلمية والْبحث العلمي، وْبمسلك جد لطيف 

األكاذيب المسطرة حتى أزاف يفند  في األعاليصدح  خارقة ناسفة؛ قّوة في جوهره ن  كِ يُ 

 الزيف على أهله.
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االستكشافية لمحمود شاكر ورشدي راشد قّوةأصل ال -3  

   

ملك ناصيتها وطاوعته  الخارقة الناسفة؟ وكيف قّوةلكن من أين لرشدي راشد ْبهذه ال   

ولم يكن ذلك لسواه من الرياضيين والمشتغلين ْبالرياضيات من خلف هذه األمة، 

 وللمشتغلين ْبالفلسفة وْبالعلوم وْبتاريخ العلوم جملة وكلية؟

 ،ال تذهْبن ْبك جمجمة وال لجلجة أنها القوى المجالية الجْبلية والوصل الوجودي الجْبلي   

منتهى ما ْبلغه العقل الْبشري من الحقائق العلمية الفيزيائية  على مكين من ْبامتداد المؤصل

 قّوةوافقة على الكمال ْبأن أمر القدرة والالممثلة في توحيد القوى الفيزيائية، والم ،والفلسفية

أو  ،ولست أرى غيره .ما هو في الحقيقة إال تجلي للعلم الذي هو أصل التدْبير والخلق

 اءا ما الس  ا سواه مما ليس ْبوحي أوفق تفسيرا لقوله تعالى: }وا ما أعلم قوال علمي ،ْبسديد القول

 ةِ قو  ذو ال اقُ ز  الر   وا هُ  إن  هللاا ( وقوله جل جالله: }47'{)الذارياتونا عُ وسِ ا لمُ إن  ' وا ا ْبأييد  ناها نيع ْبا 

(58'{)الذارياتينُ تِ الما   

طْبيعته وتكوينه إلى ما هو من  ومفاد هذا القانون المهيمن هو نزوع الكائن ْبحسب   

جْبلته، تماما على حقيقة الحديث "األرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر 

اختلف" وليس يختلفان إال على ْبعد اإلسقاط، األول تاريخي والثاني تزامني. وإذا كان 

لِها ْبالشعر الجاهلي ووجد نفسه في فطرته  شرا" "تأْبط ا الْبشرية في شعريوهان جوته وا

ها الفائق كل ما جمالها، وما انفك يلهج ْبأصوات الحروف العرْبية ورسومُ  وأسرته نغماتُ 

وكم كاْبد من الهيام  ،ألن روحه تستشف فيها جالال ومعانيه، جماليعرف من درجات ال

مها ويستقيم ْبيديه كتاْبتها وخطها..أن يتعل مجّردْبها ول  

ادالفطرية إلى فطرة اإلنسان األولى، فاألإذا كان هذا عند جوته لنزوع روحه     عا الجذْبية  ْبع

ادأكثر ونزوعيته أوسع على هذه األ عند شاكر عا ك من شدة ْبالذات، من غير أن يغض ذل ْبع

المشاكلة  حدّ  عند وكذلك ال يقف االئتالف هنا شيئا قليال. نزوع روح يوهان جوته وال

يفصله عن الجوهري إال آن الوجود في وحدة الْبنية، ْبل هو التطاْبق ليس  تصّورالتي ت
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ى في التناظر والنظائر؛ وليحصل أقصى التعارف كأنما التطاْبق إلى أعلى مد والخلق،

. "ولعل 421هما روح ونفس في وصل ْبعد ضالل ْبعيد وأمد انشطار في زمن األرض

أصيل ُيصّور طْبيعة االنفعال  ا ْبنصّ نا د  ناصر الدين األسد هو الْباحث الوحيد الذي أما 

سد عن غير ث األد  حا ق الشعر الجاهلي، فقد تا ْبشاكر حين يتذوّ  المدهش الذي كان يستْبد  

فوق ذلك  ثم إن  »العلمية، ثم ختم ذلك ْبقوله: واحدة من التجليات الفريدة لشخصية شاكر 

ا آخرا  ال يظهر تفصيله في كتاب من كتْبه، وال يعرفه إال من عايشه معايشتي إياه،  أمر 

كنت سنوات طواال، ذلك األمر هو ْبصر نافذ عجيب في تراثنا الشعري يكاد  وتلمذ له كما

يخترق أسداف الماضي فيرى من خاللها صورة الشاعر العرْبي القديم وهو ينظم قصيدته 

فاسا   ويحس ْبما يعتلج في حناياه من لواعج ويضطرب في أعماقه من أشواق، فيتاْبعه نا

ة، فيعيد ترتيْبه تعّددف ترتيب أْبياته في الروايات المنفاسا ، وينظر فيما وصلنا من شعر اختل

كانت عند شاعرها القديم على هذه  أْبيات القصيدة ة التي يخّيل إليك معها أن  الّصورعلى 

ة الجديدة، ألن النسق الشعري والوحدة الفنية يقتضيان هذا الترتيب، وهوفي هذا الّصور

يمثل والدة القصيدة مرة ثانية. وترى عليه، حين يمثل ذلك في  الجهد الذي يقوم ْبه

دروسه، من أمارات االنفعال والذهول ما تحس معه أنه هو الشاعر القديم صاحب هذه 

، في كالم نْبيل أشار فيه إلى ما كان يْبذله شاكر من جهود شاقة 422«القصيدة وهو ينظمها

 لرواية، ترتيْبا  لألْبيات، واختيارا  في سْبيل تنقية القصيدة ْبما علق ْبها من أوشاب ا

وليتني أستطيع أن أصف عمل األستاذ محمود وصفا  »للكلمات، ثم ختم األسد ذلك ْبقوله: 

ا، فقطعني دونه العجز  يحيط ْبأطرافه ويكشف عن جوانْبه، وأنى لي ذلك وقد حاولته مرار 

، حتى ظننت في نفسي شيئا من العقوق حين لم أسجل ما كان يفعل، ونحن عن المضي فيه

نقرأ عليه األصمعيات، من عجائب وْبدائع ال نملك إال أنا نتاْبعها مشدوهين، ثم ال نجد 

القدرة على الحديث المفصل عنها أو الكتاْبة المْبّينة لها. إن ما كان يفعله في 

                                                           
ْباعتْبار اإلمكان العلمي يوصل هذا ْبمدركنا لقوله سْبحانه:}وما نحن ْبمسْبوقين على أن نْبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال تعلمون'{)الواقعة 
421
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ن شهده وشارك ألمر يروع المرء فيلجمه، وه «األصمعيات» و مما يدرك ْبعض جوانْبه ما

423«فيه، ثم يعجز عن أن يؤدي صفته إلى غيره.  

ْبه  قُ ي المدهش الذي كان يتذو  الّروحعن طْبيعة االستْبصار  يكشف منطوق هذا النصّ    

شاكر نصوص الشعر الجاهلي، وعن توغله الْبارع في روح الشاعر الجاهلي، وحظه 

الوافر من الذائقة الشعرية الصقيلة التي قرأ ْبها جميع تجليات الْبيان اإلنساني، كما يكشف 

التي كانت تعترض طريق شاكر وهو يحاول أن يصوغ هذا  الّصعوْبةمفهومه عن آفاق 

ي لغة نقدية علمية دقيقة تحاول أن تضع الصوى والمعالم في ي العنيف فالّروح االنفعال

424طريق قراء هذا الشعر والمتذوقيه."  

ي المدهش والحلول ْبذات أنفاس الشاعر كأنما هو هذا الشاعر الّروحهذا االستْبصار    

، سناها ينْبعث من لسانه القديم ْبعث ْبيننا في زمننا ْبل في هذه اآلونة وهو ينظم قصيدته

ة المحققة لها، الممّيزى شرطها ْبنشأة محمود أت  التي تا  المجالية الجْبلية قّوةعنى الهذا هو م

الجْبلية كان تميز رشدي  يةلُعقولي أو المدارات الُعقولوْبنفس الشرط على ْبعد المجال ا

اِطلل راشد، فكان عملهما على نسق واحد: إنكار ْبنفس شماء أْبية ْبطلت حقيقة الوجود إن  ْبا

 هي أقرته ولو دان له الناس جميعا وأقروه. وهذا ما كان تعانيه نفس الدكتور رشدي راشد

األدب في جناب المقام: وتعْبر عنه ْبشتى التعْبيرات والتعريضات لما عليه من حق جمّ   

ى في نفسه، ْبل في أكثر األحوال     نع هو  ُدرع عن كل من قال ْبه عا "ولكن  هذا الظن  لمع ياصع

لا إليه  صا ْبُِّر عما وا عن قصور المعرفة ْبتاريخ الهندسة في الفترة اإلسالمية. فهو إذا  ال ُيعا

ِكُس تها  عع افتا الْبحُث الهندسي ْبالعرْبية ْبين القرن التاسع والقرن السادس عشر، ولكنه يا

ها. وليست هذه هي المرة األولى وال الحالة الوحيدة التي يحكم  المعرفة التاريخية وقصورا

425فيها على وقائع التاريخ من خالل المعرفة القاصرة ْبها."  

                                                           
25نفسه، ص 
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فالْبحث في تاريخ العلوم والرياضيات في عصر اإلسالم الكالسيكي، معزول ْبسْبب "   

راسات الشرقية، ويخضع لمعايير نوعية ما اللغة وهو محصور في الغالب ضمن نطاق الد

  426"تزال غامضة ومشوشة.

؛ ْبل ال كما أنه ال يكفي سرد وقائع العلماء وأسماء كتْبهم، وْبعض نتائجهم للتأريخ لهم"    

آخر للتأريخ، أعني على أنه تأريخ لتقاليد، ألجيال من العلماء خلف ْبعضهم  تصّورْبد من 

الْبعض، وأغنى الخلف أعمال السلف وذهْبوا ْبها مذاهب لم تخطر على أذهانهم، ووقفوا 

هم أيضا أمام عقْبات جديدة... إلخ، أو ْباختصار شديد كتأريخ لتكّون العقالنيات الرياضية 

 والعلمية...

الْبحث أن يكتمل، حسب ما خطط له، إال ْبالرجوع إلى مؤلفات اْبن الهيثم  وما كان لهذا   

ْبن الهيثم نظريات في الرياضيات  الحسنُ  را في العلوم الرياضية األخرى ... ففيها طو  

وغيرها،  التحليلية وفي الهندسة الكروية وفي حساب المثلثات وفي القطوع المخروطية

427هذا"وهذا كله لم يكن معروفا حتى يومنا   

نظير االستكشاف المدهش لمحمود شاكر للشعر الجاهلي والشعر العرْبي  ذا فها هو    

وللرياضيات الْبشرية، وهذه  نجده عند الدكتور رشدي راشد للرياضيات العرْبية اإلسالمية

ل وإعادة الترتيب وصياغته العجب الذي يثيره االستكشاف األوّ  الدهشة واالنْبهار إلى حدّ 

 مفهوم التقليد. لهو هوا الذي يعنيه ويمثله رسم النسيج الرياضي على مناطعلى ما كان، 

وهذا إن كان ال يسطيعه المؤرخ وال الفيلسوف غير الرياضي ْبادئ الرأي، فإنه ال 

يستطيعه الرياضي أّي رياضي، ولكن الرياضي الفيلسوف القادر على تتْبع مناْبت 

ضلكل نْبت منه وعاؤه و ،الرياضيات كتفكير إنساني تاريخي ْبل  ه التاريخيحوع

االجتماعي والسياسي، وْبهذه الهيمنة العقلية يتم له تحديد حدود هذه التقاليد حتى تعيين 

ها.من مفاصلال  

                                                           
 16-15ص -الجزء األول -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة 
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على اآلتي: وعلى سْبيل القصد في المقال والْبيان نجمل تجاوز وتحقق شروط اإلنجاز      

 - "ذهْبوا ْبها مذاهب لم تخطر على أذهانهم": شرط العُ لوّ  الرياضي.

- "تكون العقالنيات الرياضية والعلمية": شرط الرياضي الفيلسوف، وال حقيقة للفلسفة 

 وللذات الفلسفية من غير الرياضيات.

را الحسُن ْبن الهيثم نظريات في الرياضيات التحليلية وفي الهندسة الكروية  - "ففيها طو 

وفي حساب المثلثات وفي القطوع المخروطية وغيرها، وهذا كله لم يكن معروفا حتى 

يومنا هذا": معايير حرب الُعقول والحصون األشدّ  حسما في الصراع الحضاري والحرب 

 المقدسة التاريخية.

حقيقة ما نقول وما قدره ْبين أقدار األقوال وقيمته في ما للحقائق العظيمة من  تعلما لِ و   

ديكارت ومن هو ديكارت في معلوم تاريخ العلوم والفلسفة  ولتكون من الموقنين، فهذا قيم،

:وفي الرياضيات ْبالذات! ديكارت يقول  

  Les anciens ont fort bien remarqué qu'entre les problèmes de géométrie, les uns sont 

plans, les autres solides et les autres linéaires [ ... ]. Mais je m'étonne de ce qu'ils n'ont 

point outre cela distingué divers degrés entre ces lignes plus composées, et je ne saurais 

comprendre pourquoi ils les ont nommées mécaniques plutôt que géométriques. Car de 

dire que c'ait été à cause qu'il est besoin de se servir de quelque machine pour les 

décrire, il faudroit rejeter par même raison les cercles et les lignes droites, vu qu'on ne 

les décrit sur le papier qu'avec un compas et une règle, qu'on peut aussi nommer des 

machines. Ce n'est pas non plus à cause gue les instruments gui servent à les tracer, 

étant plus composés que la règle et le compas, ne peuvent être si justes; car il faudrait 

pour cette raison les rejeter des mécaniques, où la justesse des ouvrages qui sortent de 

la main est désirée, plutôt que de la géométrie, où c'est seulement la justesse du 

raisonnement qu'on recherche, et qui peut sans doute être aussi parfaite touchant ces 

lignes que touchant les autres.[ ... ] mais il est, ce me semble, très clair que, prenant 

comme on fait pour géométrique ce qui est précis et exact, et pour mécanique ce qui ne 

l'est pas, et considérant la géométrie comme une science gui enseigne généralement à 

connoitre les mesures de tous les corps, on n'en doit pas plutôt exclure les lignes les 

plus composées que les plus simples, pourvu qu'on les puisse imaginer être décrites par 
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un mouvement continu, ou par plusieurs qui s'entre-suivent, car par ce moyen on peut 

toujours avoir uneconnaisance exacte de leur mesure. (Descartes, 163 7, p. 15-16)
428

 

    

 بل يدل داللة قاطعة على عدم امتالكه حين هذا الكالم الذي يخرج من في ديكارت ينم     

وحالرياضيات الواقعية، التي هي  قال هذا الذي قال لحقيقة ، روح جوهرية الرياضيات، الر 

التي صبغت وميزت وتميز إلى اليوم الرياضيات البشرية ما قبل وما بعد الرياضيات 

عف وعدم الوضوح غير الموضوعي وفي ذلك الدليل القاصم على الض   .العربية اإلسالمية

سماة تخيلية المرتبط بإشكال حل داد المُ ة والتأصيل لألعفي تأريخ التحليل الرياضي خاص  

فصل الذي بدأت منه الرياضيات ارخ لهذا المَ معادالت الدرجة الثالثة، العنوان الكبير الص  

هندسة حساب  مجمع ودليله آيته ،فصل عربي إسالمي خالصلكن بنكران أنه مَ  ،الحديثة

ورالمساحة وهندسة الوضع و يوس الذي لم يكن ولم ة أو الجمع بين أرشميدس وأبولونالص 

  . يبلغه العقل الرياضي البشري من قبل

ليس ناظر فيه  إذا اتضح النسق وتشكل رسمه شاخصا أمام ناظرينا في وضوح تامّ    

أو  "َمنهجال"راشد وشاكر، فْبالوضوح ذاته يتحتم القول إنه ليس  يضام، نعني نسق عمليُ 

 إنما هو كما شاع ْبغير تدقيق علمي واتْبع فيه، عماد وركن النسق والعمل "التذّوق َمنهج"

 لوّ ْبالتحديد ذات وشخص صاحب العمل المحققة لشرط النفاذ القراءاتي واالستْبصار وعُ 

لذي ْبطْبيعة الحال ليس ، وا"َمنهج"ما قبل الالنظر وهيمنته، وهو ما سماه شاكر ْبعنصر 

نهجعن ال ْبطْبيعة الحال فصلهينْبغي  نهجاته التي يكون ْبها نُمكوّ ؛ فهو من عناصره وما ا ما

فالدارُس ينْبغي أن يكون قد ملك »جوهرا كامال، وهذا في توافق تام مع قول شاكر: 

نهجاألسْباب التي تجعله أهال لمعاناة ال 429.«ما  
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 الفصل األول

ية الرياضيةِمعياردليل الهيمنة الكونية لل  

 

عند أولي األلْباب ْبنيانه، وما يكذب ْبه ويرده إال أدعياء  ْبناء على ما تقدم ْبيانه واستقام   

ليس  زيف جوهره؛ من ْبعده العلم من ْبعد ما ْبدل معناه وعلى ْبهرج من األلقاب والشواهد

أن نرغب عن الراجح في الموازين  -وكان اإلنسان ظلوما جهوال - من العلم وال النصفة

فنأخذ ْبشهادة الرجال الذين ال يمكن  -ن نزعم حال تحري الحق واتْباعهونح –ْبالمرجوح 

وأكْبر من جهله، ذلك وإن  ألحدهم أن يزعم لنفسه فْبالحري غيرهم عنهم أن علمه أكثر

من أعظم قوانين األحكام تْبعيتها لمصدرها العلمي، أي لمداه وسعته، وهذا إن كان من 

ا ال يحق إهماله، ومن لم يعتْبره في أحكامه أوليات المعلوماتية، فإنه من أهم وأحق م

اِطلمن الكالم كان ال حّيزوأقواله في هذا ال والشيطان ناطقا ْبلسانه ولو خال في نفسه أنه  ْبا

إال هو؛ فليس من الحصافة وال من  المنافح عن الدين القائم ْبه ليس في العلماء وليس الفتى

 السوي عند العقالء وال مما جاز أن نستْبدل تحكيم الرجال ْبالحق.

الدين األفغاني  جمالإننا لو تركنا أمر هذه األزمة كما هي في موضوعنا هذا ومسألتنا،    

أو لنقل هذه المسألة التي هو فيها عنصر، إن نحن تركناها لهذه الكتاْبات التي وإن هي 

ت تكاد ال تختلف في كونها جميعا ليست تستند إال على شهادات هذا الرجل والشيخ تعّدد

أو ذاك ممن عرفوا عند الناس ْبعلمهم وتقواهم وعند هللا علمهم وعلم أحوالهم، لو تركنا 

نهجوهذا الوضع وال قرار، ألن كل سْبيل وال انتهى أمرنا فيها إلى جدنا في ذلك من لما و ما

أو عالم من هؤالء الذي عرضوا وسيعرضون  علم أو شهادة اتب أو طالبإنسان أو كل ك

لهذه المسألة على هذا النحو يعتْبر ميزانا مختلفا عن غيره، فهم إن اتفقوا مثال في الحكم 

في غيره،  عن الذين نقلوا عنهم، فسيتضارْبون ويختلفون الدين األفغاني نقال جمالعلى 

مثال في محمد رشيد رضا أو في الكواكْبي أو في شكيب أرسالن أو في أحمد شوقي أو 

 في حافظ إْبراهيم أو في غيره.
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ا    ية المطلقة للرياضيات ِمعيارْبأن ال –وهو سقف الفلسفة  -قد تحصل لنا الفقه الحق و أما

لقا هللاُ الس  }ما نزل من الحق في قوله تعالى:  متجالها ا خا ا إال ما ُهما نا يع ما ْبا ضا وا األرع اِت وا اوا ما

ى'{)الروم ّم  ل  ُمسا أجا قِّ وا اد( وأن هذا الموضوع والمسألة ال يخرج ْبعد من 7ْبالعحا عا ها عما أْبع

، فسيكون أولى في الحق لمن يعقل من العقالء خلق من السماوات واألرض وما ْبينهما

ه المسألة ذات الخطر والشأن ْبهذه وأولي العلم من الفقهاء والرْبانيين أن ينظروا في هذ

شهادة في الْبرهان من  فالحق أقوم أن يكون لهم في ذلك وصل ْبالحق؛ية؛ فعسى ِمعيارال

.شهادة اإلنس والجان  

ا ها لُ مِّ عا أو كيف نُ  اعترض معترض: كيف سنطاْبق ْبين األنساق الرياضيةوإن قال قائل و   

ختلفة عن ماهية العناصر الرياضية، المفي العناصر والوقائع التاريخية ذات الماهية 

والعنصر التاريخي يحتوي الْبعد الزمني واالجتماعي والنفسي والصيرورة المرتْبطة ْبعدد 

 يكاد ال ينتهي من العوامل؟

أن يتسع له  ية والنموذجية الذي يجبِمعيارقلنا له إن هذا هو ْبالضْبط هو المعنى الذي لل   

عد ومن الهندسة ينْبغي له أوال أن تدرك معنى الْبُ  تصّورال. وهذا عقلك ويستقر في خلدك

الممثل للخلق أو الكائن الكوني ممثال في الجسم  الكمّ  ألوقليدية اْبتداء كونه مطلقا، وأنّ ا

يته ونموذجيته كما يتْبادر إشكاله في المنتظم المثالي الدالة عليه الهندسة ِمعيارليست تْبقى 

المستوية أو األوقليدية، وإنما لدينا مع الزوايا المجسمة وأحجام المجسمات ذات السطوح 

المنحنية430 عند الحسن ْبن الهيثم رحمه هللا متما واتساقا لمسار اجتهادي عظيم منطلقا من 

، الرياضية ثاْبت ْبن قرة لُعقولآل الخوارزمي ْبني موسى ومن تلميذهم ذروة من ذرى ا

وليتسع تقرير ما عْبرنا  .والالمنتظم تغّيرال لدينا في ذلك تمثيلية مطلقة، ألنها تتسع لمطلق

، 431لمحسوسب كون الرياضيات فيزياء اياضيات" "األصول الحقة للرعنه في كتاْبنا 

لما يخلق هللا تعالى في األرض وفي  )ْبالنسْبة للعقل الْبشري( إلى التقرير ْبأنها فيزياء
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لكم ال مماراة أن ة وتجزيئا؛ وذمجاال واحدا كلي واآلفاق االجتماع الْبشري وفي األنفس

القيوم. الحيّ  سْبحانه ن  هللاا أقائم ْبالحق و الكون  

اداإليغال األ قلت: إن لنا في    عا ية مهيمنة على الحقل ِمعياري والصعود اإلدراكي ْبع

ادالوجودي المادي التاريخي ْبكل  عا ه الزمني واالجتماعي والعقلي والنفسي، ْبل وإن في أْبع

المرتْبطة اتصاال رياضيا وفلسفيا لما نحن فيه ْبمسألة  المنتظمع ْب  سا حل إشكال إنشاء المُ 

في حل هذه أو هاتيك المسائل وقد اعتْبرت من  ، إن  432تثليث الزاوية ومسألة الوسطين

ْبصر اإلنسان ْبما عنده من نعم هللا تعالى العزيز الوهاب من مصادر قْبلها من قْبل أن يُ 

تعتْبر  ترة لما في األرض جميعا، كانخِّ سا ات مُ التي أشدها العقل مجهزا ْبأنساق وآلي قّوةلل

كإحياء الموتى كما جاء في  على مستوى معجزات النْبوة وكأنها من اإلعجاز اإللهي للخلق

وإن محمدا ْبن عْبد هللا النْبي العرْبي األمين  – 433كالم قسطا ْبن لوقا في إحدى مراسالته

فيها لْبيانا ْبليغا ألولي النهى واألْبصار على القدرة  إن   -خاتم النْبيئين صلى هللا عليه وسلم

من ضروب المعجزات، في  ها اإلنسان ْبل يعتْبرها ضرْبا  تصّورالالمحدودة والتي ال ي

س الشديد منها، فذلك هو والْبأ قّوةتسخير األرض والتحكم في قوتها وامتالك مصادر ال

م، مما ْبيناه في داللة الكوس الفقه الحق أو الفلسفة الحقة فحوى إنشاء المسْبع المنتظ

وعمال على هذا الكتمان ْبأسلحة  ه إمعانا  ونا هُ وِّ ما على ما يكتمونه ويدلسونه ويُ  والْبركار

خفية لألذكياء من مثل نشر مذكرات رجاالت الحرب المقدسة يكذْبون على هللا سْبحانه من 

ء هذه األمة ذكيا" ناصحين أ!تسريب لمثل "ْبروتوكوالت حكماء صهيونفساق األنْباء، و

.وْبأنهم لم يصعدوا إلى القمر !والْبعد عن عْبادة رْبهم هو األخذ ْبعلم الحساب! الّضاللْبأن   
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 الفصل الثاني

؟سكين صليْبية هي مناورة تاريخية أماكتساح زنجي رهيب!   

 

ممن ْبقي له  كل من هنا ْبْبالد المغرب األقصىسْبوع ْبالذات، وْبينما في غضون هذا األ   

من هذه الزيارة لْباْبا الفاتيكان التي  في وجوم حس من معنى الحياة اآلمنة واالستقالل،

ْبيومين  قْبل حلوله ومجيئه  -يكذب فيها فعله لسانه -ب أعلن ْبرنامجها التعميدي للمغر

مخصصا جله لزيارة أهم النقاط المسيحية والتْبشيرية من الكنائس ودور الرهْبان الخيرية 

ا ا وكره  واستقْبال الموجات اإلفريقية المسيحية المستوطنين الجدد مغارْبة المستقْبل طوع  

فرط هذا الغمر واالستعمار اإلفريقي للْبالد ْبسعي ظاهر من الذين فتتوا العراق  علىو

أيديهم ال زالت ، هم أنفسهم وجوها السودان، هي ذات الوفرقواليمن وليْبيا وسوريا و

الذين هم إن رأيتها ال تخالهم إال تجمع ذئاب،  ، وشفاههماألهل واإلخوان دماءْبملطخة 

وراء هذه المؤتمرات التي يقفو أحدها اآلخر، كلها معالجة ألمر واحد، أو قل تضرب على 

المهاجرين وتعايش األديان، ومن يقل منهم إنه عرْبي موضع واحد، هو حقوق الهجرة و

ومما وجب علي اإلعالم ْبه، وهو واجب علي أمام هللا  مسلم فتلك داعشية وكفر وإرهاب.

تعالى أن أعلم ْبه، أنه وقْبل حوالي عام، وقد تعرفت على إفريقي في العقد الثالث من 

لْباعة ل معني وإياه فضاء صغير، جم، حافظ حفظا جيدا لكتاب هللاعمره، دينه دين اإلسال

وْبعد أيام معدودات من اللقاءات وتجاذب  المتجولين والقارين ْبجوار من أحد المساجد.

 أقراص القرآن الكريم وغالْبها ، والذي يْبيع الناسلشخص، إذ ْبهذا اأطراف األحاديث

من الحلوى تأتي من إفريقيا جنوب  ومعها نوع ْبتالوة أصوات هي أقرب ألصوات النساء،

ْبالد غير عرْبية وأنها ْبالتحديد أرض  أني وْباللفظ الصريح ْبأن المغربفاج ،الصحراء

إفريقية، وأفصح لي ْبأنه يكره العرب وصدام حسين رحمه هللا آخر حاكم عرْبي مستقل.! 

 هللِ  ضا األرع  هي قوله عز وجل ومن أصدق من هللا قيال:}إن   يفتأ يرددهاوكانت اآلية التي 

واآلية لمن له العلم والفقه  (127'{)األعرافينا تقِ مُ لع ة لِ ْبا اقِ العا وا  هِ ادِ ْبا عِ  نع مِ  اءُ شا يا  نع ا ما ثها ورِ يُ 
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مقترنا ْبالهالك  إال زيز الحكيم، لم يأت صنفها في القرآنالمكين لكتاب هللا تعالى الع

م!من ْبعده ينللموروث  

ا دون ما أردت حينها إال حائل قوتي التي رأيته ْبهاندفاعي والْبطش ْبالطْبع لم يمنع من    

، قد مأل وملك قلوْبهم الهيةمن الفتك ْبه، وإن أنا صرخت ْبأمره فما أرى جدوى من قوم 

المرمية من قمامة مالْبس النصارى  هذه األرطال من المالْبس المستعملة ب  حُ  شغافها

أن فْبينما تجد الفقير ذا النفس األْبية يكره  حقائق األشياء، يغّيريين، والتجاهل ال الّصليْبو

وهذا له صلة وفيه مغزى عظيم استحْباب لْبس الجديد ليوم العيد،  ،يلْبس ما ْبلي عن غيره

حيازة ما يناسْبها وترى فيه فإنه وهللا لمؤشر هالك حقا أن ترى الناس تتْبارى وتتساْبق ل

 جمالماونويل كانط، أن يكون  وزينة، وهللا ما هو ْبذلك عند هللا تعالى ثم عند إيجماال

هذه القمامة القشتالية؛ فهؤالء قوم امحى من أنفسهم معنى العزة واستمرأوا الذل من  وزينة

وفاقا لمْبدإ  إذا ، وال يلزمك من القمامة النجسة.قنعوا ْبالتنافس في لْبس الجينز واألقمصة ف

التناسق الكوني أن تسأل إن كان هؤالء يعرفون ما يحاك في العالم وفي أرض العرب 

عنهم ْبْبعيد. وما عليك ْبعدها أن تسأل  خاصة، وما سوريا وما العراق وال ليْبيا وما اليمن،

د لويس وال المؤتمرات السنوية التي تقام من أجل دولة مخطط ْبرنار هل يعلمون من أمر

ْبت ية اليهودية التي خرّ الّصليْبة إفريقية من ورائها ذات المنظمات الغرْبية وأمازيغي

 السودان.

هذا الشخص  مهمع هذه الموانع، كان الْبد لي أن أوضح له حقيقة العرب الذين يكره   

 . ْبل ْبلغ حدا أن جادلني صريحا فيا  مهاجر االمغرب ْبصفة إفريقي ْبل مسلم   إلى الذي جاء

 العليم الحكيم ن  هللاا تعالىأفذكرته ْبأنه يكفي  ،عن غيرهم ْبالفضل دليل تخصيص العرب

اصطفاهم من دون األمم لحمل الرسالة وليكونوا شهودا على العالمين وأن خاتم النْبيئين 

وأنه لهذا الشأن واالصطفاء كان موقف  عرْبي وصلى هللا عليه وآله سلم خير ْبني آدم،

دِ اليهود حسدا  أن العرب الذين تكرههم هم الذين حملوا أرواحهم على و ،أنفسهم ِمنع ِعنع

في  أوفق وأحق رد عليك م يكنأنه لْبوأقسمت له  ركاب الدعوة حتى أدغال إفريقيا.

لكان ذلك لو كان في الجزائر  ، وما أظنهاحّي   ْبر وتدفن في األرضالحقيقة إال أن تق
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ونهم أرضهم وأعراضهم ك جزاؤه؛ وإني هنا ومن أجل هذا ألفتخر ْبغيرة الجزائريين على

 عرْبا مسلمين وأنا عرْبي مسلم!

مسْبوق، وتعميد صليْبي  غمر إفريقي غير أقول في غمرة من هذا الحال الكسيف،   

وأنا أقرأ مختصر االستقصا لمحمد موسى  للمغرب ْبعد اإلمارات مقاْبل الحياة الموات،

َا وما إخالها إال سلوى على يقين ْب الشريف فك هللا أسره! َّ هو قيوم  هللاا تعالى أّن

عن غضب يعقوب المنصور  السماوات واألرض وأنه سْبحانه وتعالى العليم الحكيم، أقرأ

المريني رحمه هللا وإنكاره على اْبنه وولي عهده يوسف رحمه هللا الذي عقد له على غزو 

"واتصل ْبالسلطان ما تضاعف يي الرهيب عنها: الّصليْبالجزيرة الخضراء وفك الحصار 

هل الجزيرة من ضيق الحصار وشدة القتال وإعواز األقوات، وأنهم ختنوا األصاغر على أ

شحذت اإلرادات  ، هكذا وقد434من أوالدهم خشية عليهم من معرة الكفر فأهمه ذلك."

 ْبيقين موعوده: 

وكان السلطان يعقوب لما ْبعث اْبنه األمير يوسف إلى طنجة قد كتب إلى الثغور "   

على النهوض،  الناسا  وحض   ا وتوجيهها إليه، وقسم اإلعطاءاترتهْبإعداد األساطيل وعما

ادالمسلمين على ال ممُ فتوفرت هِ  ، وأجاْبوا من كل ناحية، وأْبلى الفقيه أْبو حاتم العزفي جها

صاحب سْبتة لما ْبلغه الخطاب من السلطان في شأن األساطيل الْبالء الحسن، وقام فيه 

فهيأ خمسة وأرْبعين أسطوال، واستنفر كافة أهل ْبلده من المحتلم إلى  المقام المحمود،

النساء والشيوخ والصْبيان، ورأى اْبن  الشيخ، فركْبوا الْبحر أجمعون، ولم يْبق ْبسْبتة إال

وأعد األحمر ما نزل ْبأهل الجزيرة، وإشراف الطاغية على أخذها فندم على مماألته إياه، 

ومالقة فكانت اثنتي عشر أسطوال فْبعثها مددا  أساطيل سواحله من المنكب والمرية

للمسلمين، وقدم من ْبادس وسال وآسفي خمسة عشر أسطوال فنهض في الوقت اثنان 

 حفل زيّ أخذت ْبطرفي الزقاق في أ، واجتمعت كلها ْبمرفإ سْبتة وقد وسْبعون أسطوال

وعقد لهم  ف فشاهدها وُسر  ْبهاوأكمل استعداد، ثم تقدمت إلى طنجة ليراها األمير يوس

  .جهاادرايتهم مع جماعة من أْبطال ْبني مرين رغْبوا في ال

                                                           
220ص –مختصر االستقصا  
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ثم أقلعت األساطيل عن طنجة ثامن رْبيع األول سنة ثمان وسْبعين وستمائة وانتشرت    

وصْبحوا العدو  فأجازوه وْباتوا ليلة المولد الكريم ْبمرفإ جْبل الفتح، قلوعهم في الْبحر

في دروعهم وأخلصوا هلل عزائمهم،  الُمسلمون وأساطيله يومئذ تناهز أرْبعمائة فتظاهر

وتنادوا ْبالجنة وشعارها، ووعظ خطْباؤهم وذك ر صلحاؤهم، والتحم القتال حتى نضحوا 

العدو ْبالنْبل واختل مصافهم، وانكشفوا وتساقطوا في عْباب الْبحر، فاستلحمهم السيف 

دها الملند في جماعة على أساطيلهم فملكوها وأسروا قائ الُمسلمونوغشيهم اليم واستولى 

الذين ْبداخل الجزيرة. الُمسلمون من حاشيته، وسرّ   

ولما رأى عسكر الطاغية الذي في الْبر ما أصاب أهل الْبحر منهم من القتل واألسر    

داخلهم الرعب وخافوا من هجوم األمير يوسف عليهم إذ كان مقيما ْبساحل طنجة مستعدا 

والنساء والصْبيان  الُمسلمونلْبلد لحينهم، وانتشر للعْبور، فقوضوا أْبنيتهم وأفرجوا عن ا

كأنما نشروا من قْبر، وغلْبت مقاتلتهم كثيرا من عسكر العدو على متاعهم  ْبساحة الْبلد

فغنموا من الحنطة واإلدام والفواكه ما مأل أسواق الْبلد أياما حتى وصلتها الميرة من 

 النواحي.

ساحل الجزيرة وأرهب العدو في كل وأجاز األمير يوسف الْبحر من حينه فاحتل ْب   

ناحية، لكنه صده عن الغزو شأن الفتنة مع اْبن األحمر، فرأى أن يعقد مع الطاغية سلما 

ويصل يده ْبيده لمنازلة غرناطة دار اْبن األحمر فأجاْبه الطاغية إلى ذلك رهْبة من ْبأسه 

إحكامه، ، وْبعث أساقفته لعقد ذلك ووموجدة على اْبن األحمر في مدد أهل الجزيرة

فأجازهم األمير يوسف إلى أْبيه وهو ْبناحية مراكش فغضب لها وأنكر على اْبنه وزوى 

م عنه وجه رضاه، وأقسم أن ال يرى أسقفا منهم إال أن يراه ْبأرضه وأرجعهم إلى طاغيته

         435مخفقي السعي كاسفي الْبال."

وذكر اْبن خلدون واْبن الخطيب وغيرهما من األثْبات: أن هذا الطاغية لما اجتمع »   

ا لعزه، فدعا السلطان رحمه هللا ْبماء  ا لقدره، وخضوع  ْبالسلطان يعقوب قّْبل يده إعظام 

 فغسل يده من تلك القْبلة ْبمحضر من كان هناك من جموع المسلمين.
                                                           

222-221ص –ن م  
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تقدم مع الطاغية، ودخل دار الحرب غازيا،  -رحمه هللا –ثم إن السلطان يعقوب    

فامتألت أيدي المسلمين، وضاق معسكرهم ْبالغنائم التي استاقوها، فقفل السلطان من أجل 

436«ذلك إلى الجزيرة فاحتل ْبها، وكانت غزوة لم يسمع الدهر ْبمثلها.  

وفاة السلطان يعقوب ْبن عْبد الحق، رحمه هللا»  

وفي آخر ذي القعدة من سنة أرْبع وثمانين وستمائة مرض السلطان يعقوب ْبن عْبد    

الحق مرضه الذي توفي منه، فلم يزل ألمه يشتد وحاله يضعف إلى أن توفي ْبقصره من 

الجزيرة الخضراء من أرض األندلس، في ضحى يوم الثلثاء الثاني والعشرين من 

وحمل إلى رْباط الفاتح من ْبالد العدوة فدفن المحرم، فاتح سنة خمس وثمانين وستمائة 

437«ْبمسجد شالة، وقْبره اليوم طامس األعالم، رحمه هللا.  

العْباد وهو  وألْبلغ ْبهذه السلوى التاريخية التي ال أشك أنها منة من هللا تعالى القريب من   

ت من الزمن أسرح تحّرر، وقد غمرني روحها وكأنني أعلم ْبأحوالهم وْبدقيق هواجسهم

في هذا  إلي   يعقوب هو أقرب روحا  أْبا يوسف  عر ْبالعزة، وأشعر أنأش التاريخ، في

ادوكذلك  الوجود، عا يكون الخلود، عزمت الزيارة لموقع شالة الجنة هي مطلقة وْبها  أْبع

 على رأس مثوى هذا ْبالدعاء ألقف )شاال( األثري غير الْبعيد، حيث المقْبرة المرينية

إلسالم من أن الغيور على ْبالد فتحها هللا ل المجاهد المغوار،، الرجل الْبطل المسلم حقا

  !الّصليبتدنس ْبأرجاس 

من عادة أحدنا إذا دعا لمزمع على رحل وسفر أن يقول له: رافقتك أو  إذا كانو   

ْبروحي وكياني خصيصا لهذه صحْبتك السالمة! فإنه وهللا ما إن خرجت من الْبيت متوجها 

هذا الزمن ْبعزة  لِ صع وا الْبطل المجاهد من رجال أمتنا األْبرار، لِ  الزيارة في هللا لقْبر هذا

، حتى التي حملتني الّروحوكذلك أحسست ْبأنها  اإلسالم، كان هذا هو روح زيارتي

مشيت ْبقدمي مخترقا السوق، فصليت  رأيت من كرامات األحوال. ذلك وإن تشعرت ْبلاس
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الظهر ْبالمسجد، ثم ركْبت سيارة األجرة إلى المقْبرة التاريخية، وفي هذا الظاهر من 

الِئكةتحمله العلى ْبساط كريم  كأننيفي ذلك أحسست الحياة الدنيا والظاهر الوجودي،   ما

ه في هللا؛ وسلم في فضل من زار أخارسول هللا صلى هللا عليه  حديثوعلى ما جاء في 

"عن أْبي هريرة رضي هللا عنه عن النْبي صلى هللا عليه وسلم أن أخا زار أخا له في 

قرية أخرى فأرصد هللا له مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في 

هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة ترْبها قال ال غير أني أحْبْبته في هللا عز وجل قال 

لي أمره ومن عجيب ما اتفق  438قد أحْبك كما أحْبْبته فيه." ن  هللاا أسول هللا إليك ْبفإني ر

ما قدم من المتاع على استعجال ْبمحل ْبيع  هذا اليوم، فإنني عند عْبوري السوق، مررت

صلى هللا عليه  عنوانا كتيْبين "مقتطفات من شمائل الرسول لي ، فالحا المستعملة والكتب

أخذتهما معي، وْبعد وصولي  ياب والمذاهب الشعرية المعاصرة"،ْبدر شاكر السّ وسلم" و"

فإني عندما  نيين،يالمأثرة السياحية التاريخية، وفراغي من زيارة جناح مقْبرة الملوك المر

فتحت عيني على الصفحة األولى لكتاب "ْبدر شاكر السياب والمذاهب الشعرية 

ومحتواه، لم أفتحها إال على هذه المعاصرة" أللقي نظره عليه وما يكون من مضمونه 

 الكلمات:

إن مت يا وطني فقْبر في مقاْبرك الكئيْبة أقصى مناي. وإن سلمت فإن كوخا في »   

«الحقول هو ما أريد من الحياة  

 ا زوجهجواره قْبرْبمريني حفيد يعقوب والْبالفعل لم يكن معلما منها إال قْبر أْبي الحسن    

قْبر الْبطل الشهم والرجل ْبعزة هللا ورسوله والمؤمنين، هللا، وكان  واْبنه رحمهم أم العز

طامس المعالم، لم أهتد إليه، وسألت رجال كان  أْبي يوسف كما جاء في االستقصا قْبر

، ال أعلم إن كان مرشدا هناك على لوحة قْبر أْبي الحسن وحوله زمرة من السائحين

 الخْبير ْبخْبر قومه حديثم ويحدثهم ْباللغة الفرنسية يشرح له سياحيا أم تطوع من نفسه

 وقد انتْبهت ب المنصور المريني، فأجاْبنيالعارف ْبالتاريخ، سألته عن موضع قْبر يعقو

تحسْبها ال تحسن  مغطاة الرأس وْبجلْباب تقليدي إن ترها تناهز الستين قد امرأة إلى سؤالي
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على محياها ملمح التمدن مع  إال العجين متوسطة الطول تميل إلى شيء من النحول،

الحق الذي نتلوه في  ِمعيارإليها حس االحترام على نفس ال تفرض على من ينظر قار،و

' ن  الْبيْبهِ جا  نع مِ  ن  هِ ليع عا  ينا نِ ُيدع  ينا نِ مِ ؤع مُ الع  اءِ سا نِ وا  كا اتِ نا ْبا وا  اجكا وا ألزع  قلع  ْبيءُ ا الن  ها ا أي  }يا  القرآن:

ا را فُ غا ان هللاُ ك' وا نا ذيع ؤع فال يُ  فنا را عع يُ  ى أنع نا أدع  كا ذلِ  ا'{)األحزابحِ ور  الرجل  تكلم (59يم 

إنه ال يوجد يعقوب المنصور المريني، ال  ، قال لي: ع ْبنية اإلفادة من الحوار،والمرأة تسم

هد ْباهتمام يوجد ملك ْبهذا االسم، إنما هو يعقوب المنصور الموحدي، والمرأة تتاْبع المش

أخي، ن نظرتها. فقلت له: ال يا متوقد مخاص يدل عليه هذه الهيئة في وقفتها والذكاء ال

متقمصا من يعجب  هناك ملكان حكما المغرب، كالهما يسمى يعقوب، فقاطعني هذه المرة

أن يكون ْبحقيقته هو أقرب من غيره  ْبصدق وينكر من يجادله في أمر من المفروض

هيئة ونْبرة المعجب المنكر: ْبذلك جعل حد لهذه المماراة، قال ْب ُيِريدوأدرى وأعلم، 

، وإني ال أعلم ملكا في تاريخ المغرب ْبهذا االسم، وإنما كما قلت هو أستاذ أتجادلني وأنا

!-ْبالرْباط –يعقوب المنصور الموحدي، من دولة الموحدين الذين ْبنوا قصْبة األوداية   

وكان في  -أخرى إليهو شفة تتاْبع تلتفت إلي  تارةوالمرأة ال تنْبس ْبْبنت  – قلت إليه   

المسير ْبين الناس،  م  ، كثير من الناس يسعى إليه ْبل يجعله ها مٌ هع ه وا فسا لحظة قد ركب ن

غير  من الناس ر في علم النفس االجتماعي ْبأنه يمثل ْبالنسْبة لهذا الصنف الغالبفس  يُ 

لديه ْبأنه مْبني على  تصّور" الوجود االجتماعي المعلة الوجو المعرفي في التواجد، ب"

وال يقر له قرار حتى يستشعر أو تستشعر نفسه أن تحتها ولو  التفاضل واألدنى واألعلى،

درجة اجتماعية أو حتى دركا اجتماعيا ولو واحدا؛ ويكون هذا في المجتمعات ذات 

غمغير المؤسساتية التي ْب األنظمة االستْبدادية مما قد يكون من مظاهر الحضارة  الر 

ألن حقيقة المؤسسات هي  فهي مجتمعات متخلفة تاريخيا، ،المستوردة والمستهلكة

االستخالف ْبالعلم، والعلم هو تحقق الحق والقسطاس المستقيم. فهذا هو هدف أفراد هذه 

ْبالنفس والنفيس في اقتناء ما يكون  جهاادمن يوم يولدون إلى اللحد، وْبه يفسر ال المجتمعات

 ْبه االستعالء االجتماعي إرضاء للنفس وغرورها ْبالتْباهي..

الوهمي تتمثله نفسه: وهو في اآلن قلت  
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!فتنا ياأستاذُ ر  شا    

وكأن  وأسلم سياسه نفسه وانخفضت شدة مالمحه إلى منحى الهدوء، ةُ د  حِ  حينها تع ف  فخا    

 عقْبتُ  هذه النفس لم تصب ولم تستسلم إال ْبهذا اإلطراء! وفي هذه اآلن ومن غير تراخي

 قائال:

الموحدية هي غير الدولة المرينية، الدولة  نعم قصْبة األوداية ْبناها الموحدون، والدولة   

الموحدية التي سْبقت الدولة المرينية تزعم حركتها المهدي ْبن تومرت الذي توفي في 

ما الدولة المرينية الزناتية فتزعم حركتها أ .أمام المراْبطين ه524معركة الْبحيرة عام 

منهم أْبو يوسف  ، كان. وهذا األخير خلف أرْبعة ْبنينه609عْبد الحق ْبن محيو سنة 

 لمريني الذي نقف على قْبره هذا هوأْبو الحسن اه، و684وب المنصور المتوفى سنة يعق

 حفيده!

عندما نطقت ْبهذه الكلمات، ومعشرنا نحن الثالثة كأننا حدث وجودي واحد أو عقل    

أنت تعرف.. إذا أنت تعرف ..!  د من حدة: إذا  نه تلقائيا لكن ْبصوت تحي  لسا واحد، فاها 

..! ليتلحق ْبجمع السياح ومن دون أن يلتفت إلينا قالها وهرع مسرعا  

 

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

478 
 

 الفصل الثالث

القضاء والقدرالخلقي لإلنسان أو  التنّزل  

 

 تْبلغ من العلم حتى ن لي أن هذه المرأة ومن خالل حديثها منصرف الرجل، أنهاتْبي     

وأن  تاريخ المغرب كما هو،ة ال تقدم الّرسميتدرك جيدا أن مادة التاريخ في المدرسة 

التصرف فيه حاصل ْبما يحفظ للدولة القائمة فضلها على الدول التي سْبقتها، وال يكون فيه 

 ثانية عشرةال أْبلغ فإني لم أكدما يظهر عكس هذا الهدف الوظيفي. لكن والذي نفسي ْبيده، 

، المغربين يعقوب المنصور حكما ميّ سا  ملكين عظيمين حتى كنت أعلم جيدا أن ثمة

فضل هللا تعالى علي أن  يعقوب المنصور الموحدي ويعقوب المنصور المريني، ومن

المنة اإللهية العظيمة، السنة التعليمية في ، سنة القراءة منذ سن الثامنة ْبب إليحْبو هداني

فْبفضل  ْبمدرسة التقدم ْبالرْباط. "رطيالق"شجعني عليها معلم الصف الثاني السيد  العمر،

دفع فيما أذكر عشرين سنتيما في ن ظيم، دخلت جنة ْبداخلها جنان، كنتالعهذا الرجل 

 "المحفوظ"استْبدال القصص على نمط االستعارة من مكتْبي قرب ْباب المدرسة اسمه 

الزرقاء يضع على رأسه طاقية ْبيضاء معتدل القامة  غالْبا في وزرتهالذي كان رحمه هللا 

ْبوجه صموت  الّصوتخافت  ،في غير سمنة وال نحول، أسمر اللون من غير اسوداد

لم أكن أتصور ، وحان رحيم رفقو ْبلين جانب المدرسة أطفاليعامل  وعينين هادئتين،

ا حْباه هللا ْبخلقه وم شخص لقمان الحكيم إال على مثل وشخص هذا الرجل. وإنه ليرجى

تعالى ْبه من الحدب والرحمة ْبالصغار، أن يْبلغ في دار الجزاء مْبلغا عليا مع النْبيئين 

...ين وحسن أولئك رفيقاالّصالحو  

منها تأخذك إلى عالم وجودي في  كانت سلسلة قصص عطية هللا األْبراشي كل واحدة   

ادالحقيقة أنت ْبطله و عا ادشعورك وعقلك وفكرك هي  أْبع عا عالم ليس يْبقى هذا الذي ه، أْبع

للواقع، ليس  مفارقاتهذه الفي الحياة و ه الصْبي من الشروط األليمة غير العادلةيعيش

يْبقى ْبالنسْبة إليه سوى إكراه مفترق ْبين التحمل كما يراه ساريا في الْبداهة عند الناس 
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نفسي وعند الجميع، ومن جهة أخرى موجْبا لإلنكار وطرح السؤال، ذلك ما ْبقي كامنا في 

والشيء  " التي لألسف كتب عليها الضياع.الطفل الشقيحتى تفجر في أقصوصة "

ْبالشيء يذكر، فإنني وْبعد السنتين األوليين، ومن ْبعد حظي السعيد ْبأن يكون معلماي 

رحيمين عطوفين مما ساهم إلى حد حاسم في إزاحة ذلك الرهب من المدرسة الذي عادة 

أخْبرت وجدت فيها ْباْبا لعالم  ى المدرسة، ْبل إنني كماما يصاحب دخول األطفال األول إل

والمحقيقي من السعادة مواز لهذا العالم، تماما كما هي  هذه السلسلة العجيْبة من  عا

 القصص.

أسيل  متوسط القامة هذا الرجل آه من معلم اللغة الفرنسية للصف الثالث، كانولكن    

ال يدخل ه سحنة القلق. وجه، أدم ال تفارق جعد شعر الرأس من النحافة في قليل الوجه

 جهم عاْبس الوجه، متلْببا  ، وقد أخذ التالميذ )األطفال الصغار!( مقاعدهم، إال وهوالقسم

للْبحث عنه للفتك  م  ر ْبثعْبان يتسلل ْبخفاء إلى حوشه فها قميصه إلى المرفقين كمن ْبصُ  كمِّ 

ولكن ما شأن هؤالء الفراخ ْبهذا العدو الذي شكل هذا الشخص على هذه الشاكلة  !ْبه

 ورسم حياته على هذا النحو؟!

ه يدا  هو واضعٌ  وال شك وال ْبد جالد قسم شرطة ال محالةيدخل القسم ك المعلمكان هذا     

من  على المجرم والمجرمين من أوالء المتهمين المعزولين في هذه القاعة الميؤوس فيها

ال جرم أنه حين حدث االنفراج السياسي في المغرب إكراها ْبعامل فالشفاعة والرحمة، 

سنوات  "سنوات الرصاص"، ولما فتحت ملفات ما يسمى بالمزاج السياسي العالمي تغّير

اإلنصاف والمصالحة، هيئة االعتقاالت السرية واالغتياالت والقمع السياسي، فيما سمي ْب

الوحش السياسي االستْبدادي  إلى حقيقة وحيدة كون أن ال خوف علىمما انتهى أمره وآل 

الديكتاتوري من تسليط آلية االغتيال والتقتيل والقمع والترهيب ْبأي وسيلة وإلى أي حد  أو

يكفيها التعويض المادي، قيمة نضالها  السياسية لُعقولتْبلغه وحشيته وانعدام آدميته، فهذه ا

أي مدى هو وعيها التاريخي، وما معنى وما جوهر وعذاْبها وعذاْبات أهلها رهن ْب

؟النضال من أجل الحق والتاريخ والشعب!  
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أو أدرجت  قلت ال جرم أنه كلما صادفت أو صادفني خْبر عن هذه الهيئة ْبقناة التلفاز   

، ْبالذات ة وهذه القاعة وهذا المعلمها، إال وتعود ْبي ذاكرتي إلى هذه السنجلسة من جلسات

، ولكن ْبدرجة أقل نسْبيا.جل المعلمين لهذا المفصل المأزوم وإلى غيره من  

وإن  تحديدا ما علتها األولى، شيء من التأتأة، ال أدري في صغري ْبي من قْبل لم  لقد أ   

كنت أذكر أمرا آن أوان ذكره ولو إضافة من ْبعد التحرير األول، وهو أمر من ْبعد إعادة 

، ْبه يفسر ارتْباطي الْباطني هو األول واآلخر تعالى ن  هللاا أالتحليل لمجرى حياتي وعلمي ْب

منذ حداثة سني ْبالفلسفة وْبالالنهائي؛ ذلك أنني وقْبل الساْبعة أو في غضونها لست أعقل 

إْبانها ْبالتحديد، كان يأتيني آت في منامي ممثال عندي لذات هللا العظيم في هيئة الالنهائي 

والدي خاصة فيقول لي ما لك  هرع إلي  فيغطني غطا شديدا وأصيح عندها: رْبي! رْبي! في

درك معنى لما أجد حتى أدري ما أقول وال ال أ يا ْبني؟! ما ْبك؟ وأنا مصْبب ْبالعرق

 ما أحاول النوم من جديد وعلى تماس مقارب لليقظة يعاودني الغط نفسه. مجّردأجيب؛ وْب

هو أنها خفت مع عكس المحتمل  -439وهللا سْبحانه وتعالى عليم حكيم – لكن الذي أعلمه

ألول الدخول المدرسي، خفت في العامين األولين، فلم أكن أعاني منها في القراءة، وأظن 

ن نالعطوفيع  نإلى حد الجزم أن ذلك من ْبعد هللا تعالى ْبفضل المعلميع  َع  الرؤوفيع  نالرحيميِ

على يديهما من  وتعالى ه سْبحانهوْبفضل ما أجرا الصفين االْبتدائيين، اللذين حْبا هللا ْبهما

فال ْبلسم للطفل يحل ضيق نفسه  غار؛ى هؤالء األطفال الصعظيم الخير والرحمة عل

ويذهب روعه ويفتح عقله الصغير إلى العالم من حنو يد تمررها على رأسه أو حلوى 

، فاألول واسمه هيمان يفعالنهذان الرجالن العظ تضعها ْبين يديه أو قْبيل ذلك كما كان

" هنا اختزال للقب السيد يقرن دوما ْباسم المعلم، كما هو شأن السي"، و"الطاهريالسي "

، ْبسْبيل من التقليد والعادة في المدرسة وإن درجا ، واللقْبان معا" ْبالنسْبة للمعلماتالال"

من قاموس مجتمع السيد والعْبد مجتمع األقنان، مجتمع النظام الذي وجد عليه  فهما

 إن  هللاا تعالى؛ والعرْبية اإلسالمية، والذي ال عالقة له ْباإلسالماالستعمار غالب األقطار 

                                                           
إذا كان حادث سيارة القائد التي سبق ذكرها نسقا نموذجيا لمسار حياتي في أطوارها، فإنه مما ال شك فيه أن هذا  
439

 

بظاهر مأساوي ال يقوى على تحمله اإلنسان العادي، حياة الغط والمعالجة كانت لقاحا ومناعة مما ستكون عليه الحياة     
  ظاهرها مأساة وحقيقتها أمر من عزم األمور وهللا تعالى أعلم وله الخلق واألمر وهو العليم الحكيم.
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 قلع قد أنزل الكتاب ليحكم ْبين الناس ْبالحق، ونزل أمره قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: }وا 

كان هذا المعلم  ( ...13'{)الشورىنكمع يع ْبا  لا دِ ُت ألعع أُِمرع وا  تاب  كِ  نع مِ  هللاُ  لا زا ا أنع ْبما  تُ نع آما 

ليس يشْبهه في ْبنيته السليمة  احمرار،أْبيض الْبشرة مع  ،أشيب الرأس ،طواال شيئا ما

وفي مالمح وجهه إال أولئك الممثلون السينمائيون الذين يصلحون ألدوار الْبطولة في 

وكنت ال تراه إال في وزرة ْبيضاء تضفي عليه فخارا طْبيعيا في  ،ةالّرصين الفكرية األفالم

ة الجدية الّصورصْبغة جدية ليس فيها والحق يقال مما يدعو إلى التخوف، ولكن هي ذاتها 

لقد كان هذا المعلم رحمه هللا وأسكنه فسيح  وجدية ما كانت تحمله صورة المدرسة.

أناملك الصغيرة ْبيمكث ْبجانْبك يمسك الجنان، ال يضيق وال يضجر من تعليم الصغار، و

تشعرانك أول ما تحس ْبهما ْبقرْبك ْبالرهْبة، يمكث ْبلين جانب  ْبيديه الغليظتين اللتين قد

، كما الحال ْبالنسْبة إلي، حيث لم أقض ْبالكتاب إال أساْبيع  حتى تصحح رسم الحرف

ي أطال هللا معدودة، وال زلت أذكر جيدا كما لو كان ْباألمس، حوارا ْبين والدي رحمه وأم

الْبيت ْبعيد الضحى في وقت وجب أن  دخل أْبي عمرها وأرضاها في الدنيا واآلخرة.

أكون فيه ْبالكتاب، فجلسا معا القرفصاء وأنا ْبين الجلوس والوقوف ْبينهما ألهو ْبحركات 

: ألم يذهب هذا إلى الكتاب؟! ردت عليه ضعي قرْبهما، إذ يْبادر أْبي متسائالأراوح مو

إني ال أرى ضرورة في أن يذهب أصال، فال حاجة له يض. فعقب األب: الوالدة: إنه مر

الحسم في مسألة ال تستحق  ُيِريدفي التعلم وهو في هذه الحال! قالها رحمه هللا ْبنْبرة من 

!كثيرا من العناية واالهتمام..  

كان عندما ننهي كتاْبة حرف من الحروف يزين هامش المعلم "الطاهري" رحمه هللا     

صفحاتنا ْبمحْبرة )خاتم مدادي( ْبعصافير وطيور ملونة، ذلك لمن أحسن الخط، وكثيرا ما 

كان يرى أن الكل يستحق هذه العصافير على هامش صفحاته، فقد كانت حقا تمأل علي 

 يومي أو اليوم من حياتي ْبغْبطة ال حد لها ال يسعها المتناهي.

ض الشيء، لم يضع قط وزرة المعلم، فهو سمين ْبع، "سي القرطي" وأما المعلم الثاني   

كان يأتي على دراجة حمراء قديمة، كثيرا ْبل غالب قدره أنها ترغمه على المرور 

ْبمصلح الدراجات، أسمر اللون إذا رأيته ترجح أنه صحراوي األصل، وكل هذه 
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 ،األوصاف والخصال، فالخلة التي تغلْبها وهو في المدرسة، هو ذلك المعلم غير المخوف

كان هذا المعلم  صحْبة أْبيك أو عمك أو ملك الرحمة أرحم. تدخل فصله كأنما تدخلالذي 

يعتمد في نهجه التعليمي نسق الحافز ْبدل نسق العقاب، ولئن كان هذا النهج موافقا تماما 

، مما يكون راجح الحكم على كون لفطرة السلوك اللين والرحيم مع الصغير والضعيف

الطْبيعة الرحيمة لشخص المعلم، فإنه من حيث نظر التحليل هذا السلوك هنا مرجعه 

، ألنه في طور االْبتداء المعرفي العلمي، ليس يصلح للطفل إال نسق الحافز التشجيعي

 .، الطور الذي ليس يالئمه إال هذا النهج واألسلوب في الترْبية والتلقينواالنفطار العقلي

طقي الْبداهي والذي ال يمكن للعقاب أن يعلل أما اإلكراه الموافق لنسق العقاب فشرطه المن

 إال ْبه فهو العلم المسْبق، العلم ْبفضل الشيء أو العمل.

من  الّصورما اقتطعه من  عندما نْبدأ حصة القراءة، يتعمد المعلم أن يضع على مكتْبه   

مطالعات وكتب قديمة، غالْبا ما تكون مختارة لتنال إعجاب الصغار، وهي ْبالطْبع من 

يقرأ قراءة جيدة.نصيب من   

نعيم الصف الثاني وجحيم قسم الفرنسية من الصف  شتان ما ْبين النعيم والجحيم،   

ما يكاد المعلم يدخل على الهيئة التي ذكرنا لك، حتى يْبدأ صب جم غضْبه أو قل  الثالث؛

ما يحمله من التأزم النفسي االجتماعي على هذه األمة من األطفال الصغار الذين كتب 

 إنه انشطار التأزم النفسي على لوح هم هؤالء الصغار عليهم أن يحملوه أو يتحملوه،

لْبريء أو ح للصيد األول فيمن سيكون المسؤول األول ايؤمرون ْبإخراج األلواْبالذات؛ 

الحقيقي في هذا السلوك غير السوي على أي من  الّسْبباء عن المسؤولين األولين الْبرء

على  فيطلب النفسي لهذا المعلم واالنفعال؛ تشنجوعن ال مْبادئ ترْبية وتعليم الصغار شئت

وا ْبالطْبشورة على اللوح حاصل وجه التحدي والمغالْبة من التالميذ أن يجيْبوا ويكتْب

شْبه إعجازية كأنما هم موضوع تجرْبة تخص عالقة السرعة  الجدول الضرْبي وْبسرعة

ْبالسلوك أو المواقف السلوكية عند الطفل وعموم اإلنسان، ألن السلوك أو العمل أو 

عصْبية التي ال -اإلنشاء اإلنساني إنما هو طرف مسار حدوثي يمر عْبر القاعدة الخليو
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إطالقا عن القيد أو األسر الزماني، وهذا هو من ضمن حقيقة ما نزل من العلم  تخرج

  (28'{)اإلنسانمع هُ را ا أسع نا دع دا شا وا  مع لقناهُ خا  نُ حع والنور في قوله تعالى: }نا 

هيئة دخول مكفهرة، والسلوك االنفعالي النفسي متناسب عكسيا مع النمو العقلي، وإذا    

لغ سوف يغيب وقد يْب الضئيل من سعة العقل عند الطفل الْبريءفالراجح علميا أن القدر 

ة لم يتراجع فحسب إلى ساْبق وأول ما كان أْبل وإن ما خف من التأت حد االنطماس كلية.

تشتد حينا وتخف  عليه، لقد تفاقم تفاقما إلى أشد منه فاستحال حْبسة، لزمتني طول حياتي

م كتاْبتي غير المقروء إال ما شاء ركاكة خطي ورس وكان لها مع خصيصة تارة أخرى،

هللا تعالى كما نْبهني إليه كثير من أساتذتي، كان لذلك أثر في توجيه حياتي وإن كان مْبطنا 

في أمري وخلقي خفيا، وهللا تعالى األول واآلخر غالب على أمره، كما قال جوته رحمه 

 هللا وجزاه ْبخير ما عمل وتجاوز عن سيآته:

في الحسْبان أو ما يعجزون عن  -وهم في غمرة مشاغلهم –إن ما ال يأخذه الْبشر »   

وهو الذي  -أخذه في الحسْبان، وما يسود ويتحكم على نحو يدعو ألعظم استغراب وتعجب

هو في الحقيقة، مهما تْبجحوا ْبعظمتهم، قضاء  – «المصادفة»يطلقون عليه ْبعد ذلك اسم 

وقدر ْبصورة مْباشرة، مفصحا عن قوته وجالله حتى في هللا وتقديره، فهو الذي قضى 

440«أصغر األمور وأهونها شأنا.  

ج ول أخش هذا الطور من أطوار جحيم هذا القسم المدرسي! طور " والحق إنني لم   

التماسك ما يجعلني أملك هدوئي،  قّوةوكأن لي من التقدير ومن الضرب على األلواح" 

مثلى في الحفظ، أعتمد فيها  فليس علي إال ضْبط النفس وقد أوتيت وهلل الحمد والمنة ملكة

ادعلى كل  عا ة والعالئق وما أمكن الّصورالمادة المطلوب حفظها من اللفظ والمعنى و أْبع

في العالم  ريءالْبإال أن أحافظ على هدوئي، فلن أكون المجرم  حدسه، إذا ليس علي  

المخطط لها من طرف  ،النفسي الحقيقي للمعلم المشؤوم ْبظروف المجتمع المأزوم

، فلقد كان هذا هو حال الشْباب العازب حين الّرسميلما ْبعد االستقالل  يالّصليْباالستعمار 

                                                           
ترجمة د. عدنان عباس علي، -جوته والشرق: كاتارينا مومزن، أستاذة األدب األلماني في جامعة استانفورد األمريكية 
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213ص -كتاب سلسلة علم المعرفة -مراجعة د. عبد الغفار مكاوي       



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

484 
 

من مختلف المشارب أغرقت السنيما العرْبية ْبأفالم الحب المصرية للستينيات وْبالمجالت 

ت التي تخدم نفس الغرض، كل ذلك ونمط حياة األوصال حذو النمط النصراني نسياوالج

والحرمان هو الذي خطط له أن يكون من  الغرْبي على مرأى العين صْباح مساء، والكْبت

نصيب الشعب والشْباب، والتهمة ليست ْبالطْبع للمخطط الجهنمي المرتكز على طْبقة 

لمحو الْبقية الْباقية منه من لالستقالل، وإنما األوصال والمحقق ال لوضع السيادة الحقيقية و

االنتماء للعروْبة ولإلسالم، فالتهمة للدين والتقاليد، وليس لهذه السياسة االقتصادية 

المفسدة في  ،ية الموظفة لطْبقة الخيانة التاريخية العظمى للكومْبرادورالّصليْبواالجتماعية 

 األرض المدمرة لْبنية األمة العرْبية اإلسالمية.

موضعها في معجمي الذاتي عما خلقها هللا تعالى  تغّيرقلت لم تكن األلواح تخيفني، وإن    

وذكرها ليس يقترن القلم..{ فأصْبح اسمها  -الكتاْبة -الكلمة -النور -له ضمن أسرة }العلم

كان من دون عندي هو أن هذا المعلم  األشدّ هذا الشيء السلْبي. لكن ْبإال ْبهذه المواجهة و

اآلخرين قد أتى ْبطريقة جديدة ومغايرة أو لعلها كانت تجرْبة أولى ْبكتاب جديد  المعلمين

للغة الفرنسية وْباعتماد مواز لنفس أسماء التشخيص الواردة في نصوص الكتاب، نفسها 

هي األشخاص الممثلة في قطع ورقية مصورة تلزق على إزار معلق على السْبورة، يكون 

فما يْبدأ المعلم ْبوضع وتعليق اإلزار على السْبورة  ْبذلك درس وحصة المحادثة الشفهية.

وحقا لم تكن  وترقب الجحيم. الخوف حتى يْبدأ تحولي الوجودي من عالم األرض إلى عالم

من هذا الحال  ،جهنم ليس معجميا فحسب وإنما إحساسا تصّورمسافة أدنى عندي في 

!في هذه الحصة لهذا الفصل والحدث والموضع الوجودي  

قسمنا الذي و فصلنا شخص المعلم وعموم حاليغني فيه العقل، فمر هنا ليس إن األ   

يغمره الرعب من أول ْبدء الحصة إلى آخرها، لم يكن ذلك إال أن يعيد التأتة ْبل أن يفاقم 

حْبسة شديدة في النطق ال تكاد تنفك عني  أسيرا  كما سْبق أن ذكرنا، لقد أصْبحتُ من حدتها 

أكثر ما ومن مقعدي حينا  وال ْبد أن يأتي دوري وال أكاد أجد عنها مهما حاولت فكاكا.

 441وأسمائها التي زادت غراْبتها الّصورأمام السْبورة للتحدث حكاية عن أشخاص  يكون
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جو رهيب، ال  عني ما يغشى هذه القاعة وهذه الحصة المخصوصة للمحادثة وأنا فيها من

 كمثل من أحاط ْبه ْبحر أمواجه عاتية أحالت زرقته سوادا كالحا تزيدها في نفسي إال

، ألن يستهزئ ْبي زمالئي من التالميذ، فقد كنت م  ولم أكن أحمل ها  .رهيْبا مرعْبا مظلما

غموْب وهذه منة من هللا تعالى، ، في صداقتي وعالقتي مع من هذا السن من الطفولة الر 

على نسيج قد ال يحصل ما فيه من التقدير واالحترام ومن دون خروج عن روح  األطفال

في  رون من الرجال أو الكْبار. ثم إنهمن يعتْب الطفولة وعالمها، ما ال يحصل في صداقات

قدر اهتمامه ْبالنجاة من العصا  هذه القاعة يذهل كل تلميذ عن غيره، ويكاد ال يهتم ْبشيء

!األليم ومن عقاْبه الحديدية للمعلم  

الهندسية المعلقة ألصناف  الّصورفي هذه الشروط، وال زالت في ذاكرة مخيلتي    

ودلفتي إلى عالم  الزوايا: القائمة والحادة والمنفرجة، في هذه الشروط كان أول ولوجي

 الحق في األرض!

 قسم اللغةدرس النحو في لم يكن يوازي هذه القاعة وهذا الولوج ْبهذه الظروف، سوى    

ناصع ظاهر من لهجته ومن ْبياض  من الشمال، أصله "سي التازيوالمعلم " .العرْبية

ما إخالك ذاكرا سوى صورة  إذا رأيته .يغلب عليه احمرار دم شرايينه من شدة أناقته

الهندام، ال يهمل منه شيئا، من الحذاء إلى رفيع وزير خارجية لدول من الدول المتقدمة، 

وهو المتناسق فيما أذكر الْبزات، والمالحظ أن األحب إليه تناسق ألوان األقمصة مع 

أو السوداء مع الْبنفسجي واألْبيض، وأناقته  المالئم األوجه لْبشرته وقده، هو الْبذلة الزرقاء

  فيظهر مظهر االعتدال حسن الهيئة.قصره شيئا ما  غضي عنهاته ت

التلميذ في قسمه ْبشيء  كان هذا المعلم نموذجا مثاليا صارما من غير عنف، ال يشعر   

. من الرعب أو الخوف، ولكنه ملزم ْباالنضْباط داخل الفصل أتم ما يكون من االنضْباط

 ة التي كانت تمثل هذا المعلم عند تالميذ المدرسة، وذلكالّصورالمسْبق أو  تصّورالورغم 

" أي يعاقب الذي درس عنده قْبلي، من أنه كان "يسلخ األكْبر أيضا ما حكاه لي أخي

غمفي حصة النحو؛ ْب ذلك أخص ما يكونْبالضرب على األيدي، و من ذلك، ولست  الر 

حيا  معلمي "السي التازي" هللا رحم –مقسما ْباليمين على ما أقول، إنه ومن الدرس األول 
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أصْبح من الحصص والدروس كلها  االنتْباه،االنضْباط ووكنت ْبطْبيعتي ملتزما ْب -وميتا!

 عليما  ان هللاُ وكفاني رْبي أن يجتمع علي  جحيمان وك حصة ودرس النحو أحْبها إلي،

!حكيما    

ترجيحا  والسر في هذا السحر لدرس النحو عند "السي التازي" أو هكذا أراه وأرجحه   

وهذا متناسق مع  –هو اعتماده  من خالل نسق التحليل والتركيب، إلى حد القطع ْبه،

اعتماده على األلوان، خاصة األحمر  -األنيقة الميالة إلى التناسق نفسي ةطْبيعة شخصه ال

فيميز في درس  لمراد تلقينها إلى التلميذ الطفل؛واألزرق في كتاْبة وإْبراز أهداف الدرس ا

ن ْبالطْبع مغاير للو الجملة االسمية المْبتدأ أو المْبتدآت ْبلون واحد، والخْبر ْبلون واحد

أواخر الفاعل والمفعول يفعل هذا ْبحركات أو عالمات و ليةاألول، وفي درس الجملة الفع

ووافق هذا  ولقد طاْبق ْبه، ونفس األمر ْبالنسْبة لحروف الجر، وللنواسخ وعملها، وهكذا.

، ها وتمايزها في طيفها الجميل العجيبتعّددول عندي أنني كنت محْبا لأللوان الطْبيعية

 أول ما عندما نعود إلى الْبيت المدرسيةأحب ما كان يثيرني ويشدني إليه من األدوات و

نة أول الدخول المدرسي نشتريها واألغلفة التي كل غالف ْبلون ، هو علْبة األقالم الملوِّ

مارين في القسم ْباالختيار معين، وما أظن اختيار اللون األحمر لدفتر الت مخصص لدفتر

 ِفي قلوبِ د رهْبة فهو أش . فهذا الدفتر مخصص لتمارين القسم مواقع العقابالّصحيح

لى رهب. ع حمرة غالفه في فؤاد الطفل رهْبا   التالميذ، يْبقى في خزانة المعلم وتزيده

وليس يضاهيه في ذلك سوى دفتر االمتحان، الذي يحوي في نصفه أو شطره الثاني 

لكن  ضاءات المدير والمعلم وولي األمر.وإم وخانة الرتْبة والمعدل جداول لتنقيط المواد

فعادة ال عقاب  ،دفتر االمتحان يتميز عن دفتر التمارين أن ال يستدعي وال يقترن ْبالخوف

من طرف المعلم مرتْبا على أجوْبة االمتحان ونقاطه، وإن كان شأنه أعظم وأجل وهذا 

كان يدركه الطفل، ألن هذا الدفتر هو دليل النجاح والسقوط، وقد يقْبل الصغار أن تدعو 

وال يعطون له  مما تراه من الشر والسوء في الدعاء فال يكثرتون لدعائكعليهم ْبما شئت 

فيستشيط غضْبهم ويجد أمرهم ليردوا الدعاء عليك  إال أن تدعو عليهم ْبالسقوط أهمية

هذا إلى ما يرتْبط ْبه من أمر األسرة ثناء وعقاْبا ومما  ْبمثله حتى تكون أنت الذي تْبوء ْبه.

الكسول أو المجتهد. ي وصفتيسيكون من نصيْبك ويعلق ْبك من وسم  
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ة األولى للصف الثالث الّدورإذا عرفت هذا فسأحكي لك قصتي مع دفتر امتحان    

كما هي  –الفرنسي. كما علمت مما سْبق أن هذا القسم لم يعد يمثل ْبالنسْبة إلي ككائن 

قاعة تعليم وعملية تعليمية، إنما هي ْبالنسْبة إلي وإلى يوم  -حقيقته في السماوات واألرض

ْباستحضار ما يروى عن حال قاعات التعذيب الْبوليسية  الناس هذا مقرونة عندي

وألحس ما يمكن لمخيلتي ونفسيتي أن  تصّوروالمخاْبراتية السرية، ْبل إنني لم أكن أل

هو الحدس  الوجه المكفهر لذلك المعلم؛يقة لجهنم من هذه القاعة ويكون أقرب معنى وحق

الِئكةالقريب عن صورة وتشخيص الزْبانية و جهنم. فأنى لطفل ْبه تأتأة أحالها هذا  ما

ْبله أن يكون له أصل فيما هي يعرف ويتفق  إلى الرحمة في شيء العنف الذي ال يمت  

ها إلى حْبسة تضيق ْبها نفسه حتى كأنه في ، أحالمْبادئ وأصول الترْبية والتلقين عليه من

 ؛كل لحظة من زمن هذا الحصة يحمل عذاْبا أثقل وأنكى من كل عذاب أهل األرض

للطفل  أنىف ...وكل شيء وتزلزل المدرسة فيتمنى أن لو تفنى الدنيا كلها واألرض والمعلم

هذا الشخص المعلم أن يلقنه؟! ُيِريدهتم حينها ْبمضمون ما أن يفكر أو ي  

الزوايا  ،أصْبحت ال أْبصر شيئا  حى؛أضحى وجودي نفسيا كلية ضمر فيه العقل ْبل ام     

فذلك في جواهرها وذواتها،  وْبينها اختالف تعرف ْبه، إن كانت تختلف عندي كلها سواء،

وإنما ذلك سْبيله العقل ينالها فيميز ْبينها ْبآلية نسق االختالف وسيلة العلم واإلدراك عند 

 اوجود استحال وجودي في هذه القاعةلكن ن رْبنا سْبحانه الخالق العليم، واإلنسان نعمة م

قه.انسأفيه  وتعطلتوارتْبكت العقل  ُطمِّس فيه اتحملي انفساني  

ة جديدة ليوم العيد، عيد الفطر، قد وعدني ْبأن يشتري لي ْبزّ  -رحمه هللا -كان والدي   

مع عطلة  دفاتر ونتائج االمتحانولكن القضية والطامة هو أنه صادف هذه السنة إعطاء 

فجال ْبي الظن وملكني هاجس الخوف إن أنا أظهرت لألسرة العيد قْبل يوم أو يومين، 

أن  ت إذاقّررسوف أحرم من شراء الْبذلة الجديدة؛ ف لقسم الفرنسية نتائج ودفتر االمتحان

ة الّدورائج أخفيه في مكان سري من الكوخ ال يهتدي إليه أحد، وسوف لن أعلن إعطاءنا نت

ْبالنسْبة  فرحتها وال أحرم من الْبزة الجديدة التي تفوق وليكن حينها ما يكون ،إال ْبعد العيد

ْبل يستحيل أن يحس ويْبلغ ْبه شعوره هذا  ،حتى لطفل الكوخ فرحة األمير في القصر
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 الحقيقي للحياة وروح الوجود. جمالالمدى من الزهو الجميل والفخر ْبما هو حق من ال

اياة العيد قضيتي وقد أنساني سروري وزهو الْبزة الجديدة وْبهجوْبالفعل ف ، الدنيا كلها قضا

الكون قدر شعوري  فقد ملك فخر الكسوة علي وجودي فكأني لم أعد أشعر ْبشيء في

ْبن أنس رحمه  الجديد للعيد ندب إليه اإلمام مالك سُ ْبع لُ  .ْبنفسي في صورتها وزيها الْبهي

وتدْبره وفلسفته أو  هعن فقه ليس كل فقيه يدركه، فلْبس الجديد في فقه قوله هذا ينمو هللا.

اْبستيمولوجيته هو إلْباس النفس ْبعزة طْبيعية حقة معْبرة عن التواجد الذاتي المعتز 

المادية  قّوةنفسانية وجودية هي شرط ال قّوة، وفي هذا الحياة والفخور ْبذاته، وتجديد لروح

ولهذا فما استشرى أمره من التعاطي مع  .سالممن مجتمع وأمة اإل للمسلم كعنصر

المالْبس المستعملة اآلتية من سقط متاع النصارى ومن مواضع القمامة عندهم التي يطلق 

شرائح المجتمع جميعها  اإلقْبال عليها من ما استفحل من ذلك من مالبس البال"،عليها "

لعليا، إن هذا لنذير شؤم ، حتى الموظفين ذوي درجات سلم )المادي( األجور اْبال مثنوية

أشد  وفقدانها إلْبائها وشممها وهزيمة النفسمن ْبعد نذير الهزيمة العسكرية والتكنولوجية، 

ترضى نفسه ْبلْبس قمامة النصارى فهو أحط ؛ فمن استعذب المذلة حتى من هزيمة السنان

!من الغثاء  

أخْبرتهم ْبشأن النتائج  ، ولم أكن أنا الذيوالت حين مناصّ  فهو آت وكل آت   العيدُ  مرّ    

، ْبل عليه والتوقيع قْبل رده منه لضرورة اإلمضاء وكان ال ْبد وقدمت لهم دفتر االمتحان

قد راقْبني  شقيقي الذي يكْبرني ْبعامين يكون إن الوالدة هي التي كشفته وراْبها أمره وقد

وحاصل الواقعة فقد أشْبعتني أمي ضرْبا وضرْبا  هو الذي دلها عليه. من حيث ال أشعر

ْبالصدى  صوته يثير فينا الخوف، فإنه اكتفى كعادته مجّردمْبرحا حتى، أما أْبي وإن كان 

، ومرجع طْبيعته هاته ليست الرحمة فقط وإنما ركه تهديده اللفظي الرهيبالمرعب الذي يت

الثانية، ولعله مع اعتيادي ة الّدورفي  .المدرسةشأن الدراسة و أيضا الالمْباالة ْبأمر

التدرجي مع هذا التيار الجحيمي الالمتوقع في الوجود من مخلوق خلقه رب رحيم ْبعْباده 

وهو الحق فقد جاء فيما صح من الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليس منا 

مع الشروط المحتمة مساوقة لذلك، ْبدأ  من لم يرحم صغيرنا ويوقر كْبيرنا" وتكيفي

الرجوع للوعي وعودة العقل شيئا فشيئا كأنه يستيقظ ويخرج من غشاوة غشيته وغيْبوْبة 
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ألمت ْبه. ولكن الحْبسة لم تفارقني، وكادت أن تعصف ْبي من جديد مع شخص معلم شْبيه 

ال ْبعض اكان طو في الصف الخامس؛ ْبجالد القسم الثالث، وفي القسم الفرنسي أيضا،

رتان يضع وجهه نتوءات عظامه أظهر عليه عيناه غائ ،أسمر اللون أصلع الرأس الشيء

ن، ما تراه في القسم ْبوزرته الْبيضاء الناصعة اليياض وْبشكله عليهما نظارتين حمراووي

أو  على ْباب مستوصف الذي وصفناه لك إال خلت نفسك وخصوصا في سن الطفل إال

وخز شوكات صياح الصغار من ْبداخله حتى لتكاد تشم رائحة المستشفى ذاته، حيث 

  .اللقاح

لرْبما هذا االنجذاب الشعوري الجميل نحو األلوان، ، ونعود إلى سر وسحر درس النح   

 أو القرية فموضع مسكننا أو كوخنا جاء من الحي ؛لعله من عامل التناسق مع ْبيئة نشأتي

، كثيرا ما كان أول ما ينعكس إلى ْبصري ففي نهاية فصل الخريف لي منه؛ْبع في جانب قِ 

عند خروجي من الكوخ هو ذاك المشهد العظيم الجدير ْباإلجالل واإلنعام، مشهد فالح 

 -رحمه هللا وأهله رحمة واسعة! –أي "أحمد صاحب األرض" أحم  مول البال " صغير "

" وهو يختلف على "طير بقرْبلشون القطعان  وراء محراثه تجره الدواب، تصاحْبه طيور

ه خطوطا متوازية نظما واحدا كأنما يخط على صفحة طول حقله ذهوْبا وإياْبا يرسم علي

الذي لن يقدر على أن ينشئه  جماللقد كان ْبحق مشهدا رائعا من ال ْبلون التراب سطورا.

ادعلى أي من فنان  عا فنون الْبشر، ْبل وقليل هي المواقع الوجودية التي يمكن منها  أْبع

وفي فصل الرْبيع، ومع  وْبسلم هذه القيم. جمالاإلْبصار واإلحساس ْبهذه القيم من النعم وال

وطفل الكوخ مطالب ْبجلب الفقر والحرمان مما عند المترفين أو المتوسطين من األحياء، 

الماء على الدالء ْبجانب إخوته ومن مكان ْبعيد ْبالنسْبة إلى طاقة ْبدنه وعمره، وال يمكن 

فال اآلخرون معفيون األط لْبعد الشقة، له ْبحال التملص عن هذا الواجب، وواجْبات أخر

.. ومع هذا كله فليس أنعم وال أقرب من منها لقرب كل المرافق من الدكاكين وغيرها

فصل الرْبيع من طفل القرية..! جمالاستشفاف واستكناه والتماهي في حقيقة   
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وزقزقة العصافير آلية لوجود  والفراش وإن في األلوان الزاهية للورود واألزهار   

شتهيه األنفس وتلذ األعين، واللون في هذا كله ْبديع من حكمة هللا العزيز فيها ما ت الجنة،

.جمالالحكيم، لقد اقترن عندي في نشوئي النفسي والعقلي ْبالرْبيع وال  

وال على  ،ولكي نزيد ونؤكد على أن أمر هللا تعالى في خلقه وأمره ال يسير على عْبث   

أو العلوم  نفوري وعدم ميلي لمادة األشياءهو متنزل تنزال ْبالحق، أن احتمال ْبل  مجّرد

الطْبيعية ال يفسر على الراجح أيضا إال ْبكون أولى صفحات الدفتر المخصص لهذه المادة 

مزرقط قاتم لألحمر  ْبتماوج ْبها صورة جسم اإلنسان مْبرزة عضالت الجسم وشرايينه

ا يكون إلي في إلى أفاعي الحواة التي كانت أْبغض م يحيالني طفرة واألزرق أو األخضر

إليها، والتي لم تنجل أو ْباألصح لم تضمحل ْبشاعة صغري حتى أني ال أطيق النظر 

صورتها عندي يا للمفارقة إال مع التعرض لها في دروس العلوم الطْبيعية في اإلعدادية، 

وأما اليوم فإني أراها أمة من خلق هللا لها عالمها كما عالم أمةالْبشر، وتلك الْبشاعة لم تكن 

ال لطْبيعة التصور فقط.إ  
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 الفصل الراْبع

والمال تعّددال، فلسفة اإلنسان محدودي ةتأصيل علم النفس و ي للطفلعا  

 

لتمثل الوجود عند الطفل هي  نسْبي ةإنك لو نظرت مليا وأنعمت النظر لْبصرت ْبهذه ال   

 ْبالمقدمات؛ النتائج ، وهي جميعها مْبنية على عالقةنسْبي ة مطلقة سارية على المخلوق كلية

، طرفاها الطْبيعيان الوجود النفسي الذي يمثله الطفل في وجودية محض استنْباطيةأنها أي 

أول ما يْبتدئ نشوؤه العقلي في أنساقه، فيكون ْبعد وجوده العقلي زئْبقيا ليس يستقر، يغلب 

ي المرح فْبل من طور الْبكاء إلى طور لعب وينتقل من حالة لهو إلى أخرى، عليه ال

والثاني الوجود المعتْبر ْبالتسديد والتقريب محض عقلي، وهو الوجود  طرفة عين.

وهنا يلوح لنا أمر عظيم هو أنه حين  المستغرق فيه ْبالتفكر على النسق العقلية والمنطقية.

ات وجودية عالق هتصّوروأيضا تمثله ومنظاره للوجود و نعتْبر السلوك اإلنساني الوجودي

، فإنه من الواضح أن هذا قيمّيةو شعورّيةحقوقا أو مواقف  أم سواء أكانت مسؤوليات

اديحتضن احتضانا كليا مجموع ما يمكن أن يكون من  ،الحقل النسْبياتي ْبقطْبيه هذين عا  أْبع

ومطلق ما أمكنه أن يعتْبر ويؤسس على أنه من التفلسف اإلنساني ومن  نفسي ةال الدراسات

للصنف  الّصحيحتْبين أن األساس المنطقي وسيو حن هنا كذلك يتضمالفلسفات اإلنسانية. و

الْبيئة، ْبيئة النشأة والوجود،  ِمعيارهو عامل أو  نفسي ةاألول، حزمة الدراسات والعلوم ال

 المرجع الذي ينْبغي أن يكون للثاني هو العقل ْبمعنى المنطق والميزان والقانون المهيمن.و

 نسْبي ةْبيئة نشأة ووجود، و نسْبي ةفعلم النفس شموليا والتفلسف اإلنساني تحكمهما نسْبيتان، 

وسوف نستجلي هنا كون أخطر ما أشكل على الخلق في قرارة أنفسهم  العقلية. محدودي ةال

، ومستْبصرهم ومتفلسفهم، كون ما أشكل وعقولهم، مؤمنهم وكافرهم، وعالمهم وجاهلهم

سْبحانه وتعالى ما خلق السماوات واألرض وما ْبينهم إال ْبالحق وأجل في الحق ْبأنه 

ة القضاء والقدر، وأنه سْبحانه رب العالمين كما في الدعاء: "اللهم أنت مسمى، وفي حقيق

رْبي ال إله إال أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم 

قد  ن  هللاا أكل شيء قدير، و هللاا علىن  أالعلي العظيم، أعلم  إال ْباهلل قّوةيكن، وال حول وال 
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أحاط ْبكل شيء علما، رب أعوذ ْبك من شر نفسي ومن كل داْبة أنت آخذ ْبناصيتها، إن 

وعلى هذا اإليمان ْبه الذي تلوناه آنفا عند يوهان جوته ْبدقيق  رْبي على صراط مستقيم!"

عقل اإلنسان. محدودي ةمن اللفظ ولطيف من التعْبير، أن العلة في ذلك هو   

والمرأة، فْبخصوص الطفل لكون  والتي تكون أكثر تجليا عند الطفل نفسي ةال نسْبي ةال   

له  ْبخصوص المرأة فلطْبيعتها ولما خلقتا يستفد ْبعد، هو في طور النشوء. وأما العقل لمّ 

وما ينطق عن  –، وهذا ْبالذات هو الذي ْبه يفسر ويفقه قوله عليه الصالة والسالم فطرة

في الحديث الذي رواه الْبخاري عن سعيد الخدري  قوله صلى هللا عليه وسلم -الهوى

في فطر إلى رضي هللا عنه أنه قال: "خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أضحى أو 

على نساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار! فقلن:  المصلى، فمر  

وْبم يا رسول هللا؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

أذهب للب الرجل من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول هللا؟ قال: أليس 

. أليس إذا لمرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: ْبلى. قال: فذلك من نقصان عقلهاشهادة ا

.442"حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: ْبلى. قال: فذلك من نقصان دينها  

 هذا الحديث د  رُ أقول ْبأنه ال يا  ، إذ مقامنا ليس لهذا الموضوع مخصوصا،وْباقتضاب   

في  ْباهلل ورسوله صلى هللا عليه وآله وسلم مجادلٌ  ذكاء أو كافرٌ  إال ناقصُ  حاال أو مقاال

الحديث نفسه  ؛ ذلك أنآيات القرآن الحكيم وفي مثْبت السيرة النْبوية الشريفة ودين األمة

ن  -ْبالطْبع ليس تفسيره وفقهه – أو أدلته دليلهل متضمن ُجليع ا را هو قوله تعالى:}فإنع لمع ياكونا

ضا  نع تارع أتاِن ِمم  را امع ُجٌل وا ا فارا اُهما دا ا فاتذكرا إحع اُهما دا اِء أنع تاِضل  إحع دا ها نا ِمنا الش  وع

ى{)الْبقرة را المرأة إذا حاضت لم تصل ولم تصم.  وكون المعلوم من الدين أن (281األخع

 فذانك دليالن من الحق الذي يأتيه الْباطل من ْبين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

 الذي يماري ويجادل في ل في صحة الحديث مثله كمثلوعلى نحو ما ْبالنسْبة لمن يجاد

                                                           
( : بيان اإلسالم304(، رقم )1/483صحيح البخاري )بشرح فتح البارئ( كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ) 
442

 

قل ودين"للرد على شبهات حول اإلسالم، دعوى بطالن حديث: "النساء ناقصات ع        



   المسلمون والتاريخ

493 
 

والحاجز هنا عالوة على المطاْبقة الخطإ للعقل  .443حديث سجود الشمس تحت العرش

ا كانا  ما ْبالذكاء، هو ضيق أْبعاد واْبتسارية الوجود تْبلغ إلى عالقة ال شك ْبقوله تعالى: }وا

جع  ُل الرِّ عا جع يا ِمنا إال ْبإذِن هللاِ وا '{)يونسلِنفعس  أنع تؤع ِقلونا عع لى الِذينا ال يا .(100سا عا  

ْبالطْبع اإلشكال هنا أسهل مما هو في "سجود الشمس تحت العرش" والشقة قريْبة، فال    

 ينْبغي إال االنتْباه واعتْبار حقائق قريْبة أهمها:

ثْبوت النْبوة لدليلها الفائق درجة الدليل الوجودي، دليل العقل والذات المفكرة -1  

الوظيفي للْبنية الخلقية كليا وجزئيا االرتْباط -2  

عدم تطاْبق العقل والذكاء -3  

 -واالرتْباط الوظيفي كْبنية عالئقية عضوية (3إذا نحن انتْبهنا إلى لْبس التصور )ف   

سيكولوجية( مؤسسة على مْبدإ وظاهرة الحث )نموذج الحث  -نفسية )فيزيولوجية

د الخلقي ْبال مثنوية، المقومة للفرويدية الفيزيائي( من المْبادئ الكونية السارية في الوجو

. وهو االرتْباط وتحديدا لمفهوم "اللْبيدو" مصححة وناقضة ألحادية وكلية التعليل الجنسي

لى الِذينا  ا ُكِتبا عا اُم كما يا كمع الصِّ ليع ُنوا ُكتِبا عا ا الِذينا آما ها ا أي  الذي تأصيله الحق قوله تعالى: }يا

لكمع تتقو لِكمع لعا '{)الْبقرةِمنع قْبع ولهذا نتكلم ْبْبْبداهة وحدس طْبيعي عن شهر رمضان  (181نا

 يضاأ منه. ومن لدن حكيم خْبير سْبحانه حاث لحقل التقوى فهو ْبحق مولدكأنه مدرسة، 

 حديث الوجاء.

وإذا انتْبهنا إلى كون مصداقية العقل المنطقي الحقة لمصداقية الدليل الوجودي، كنا ال    

جدل محققين لشروط منهج لودفيغ فيتنشتاين في أعلى سلمه، وْبه إذا كان هللا عز وجل 

وسيلة ووسيطا وظيفيا خلقيا في حفظ  جعل مما يسمى ب"الليْبيدو" مع التقويم والتصحيح،

ه سلوكه في تناسق لطيف حكيم. فمن أْبرز وأعظم مكونات وحقائق هذه ْبناء الخلق وتوجي

                                                           
الفصل الرابع: تهافت -عدنان إبراهيم دون الحق في اإلمكان العقولي، إشكاله مع سجود الشمس تحت العرش -2انظر "  
443

 

عوى العقالنية "من كتابنا: عدنان إبراهيم وأمين صبري، النبوغ والضالل     الدكتور ع. إبراهيم في د    
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الْبنية الخلقية ومرتكزاتها جد الهامة هو جمال المرأة وأنثويتها الذي ليس يفوقه في 

ظيفة التفاحة في هذا الوجود أن تشتهى التفاحة، وو المحسوسات جمال، فالمرأة أشهى من

ا هو عقلها من الخالق العليم؛ فهذا جوهرها وهذ كل لتحفظ حياة من يأكلها حكمة ْبالغةفتؤ

ن نصفها أو نسند إليها تفكيرا أو وعيا فإنه سيكون في سلم قيمتها الوجودي، إن جاز لنا أ

ب، وكذلك المرأة الوجودية، أن تكون أشهى ولو كانت على مائدة من خشب أو من ذه

لجميل! ]القلب الجميل هو ا ، ْبالطْبع غير النزوع إلى الشر ذات القلبالتي على الفطرة

ألن وجودها هو ْبالمنطق منتظم ومرتْبط  الذي يخلو من الميل إلى الشر ومن الحقد[

منطق هذا االنتظام  .األخطر ال شك من وظيفة التفاحة ْبطْبيعتها ووظيفتها الوجودية

 ليس الدين ،ا والنْبات والحيوان واإلنسانالكوني في التجاذب والتناسق في المادة جماد

الشريعة المنزلة وحيا على اإلنسان إال عين القانون المأمور ْباتْباعه لتحقيق االستخالف و

وحقيقة العقل وتجلي وظيفته هو التناسق  امتدادا للحق والناموس القائم عليه كل الوجود.

وْبهذا يتحدد المفهوم الصحيح للعقل في  مع هذه النظمة التي ْبينا أنها هي حقيقة الدين.

للتذكير التعريف األعلى فلسفيا وعلميا الذي سْبق إليه محمد ْبن محمد  الحديث، وهو

الفاراْبي والمفهوم الذي نسج عليه إيمانويل كانط فلسفته، مما أمكن اختزاله الجامع في 

ومن هذا يتْبين ْبكامل الوضوح تكافؤ  مفهوم أو شْبه مفهوم المسؤولية األخالقية لإلنسان.

ْبا مع النظام الذي أمر ْبه الحق سْبحانه في االستخالف وضع المرأة الوظيفي إيجاْبا وسل

 لع ها الذي هو الشريعة ْبالطْبع، مما يجعلنا على وصل ْبالخطوط الداللية لقوله تعالى: }ف

( الذي نرى أقرب 23'{)محمدكمع اما حا وا أرع تقطعُ وا  ِض ي األرع وا فِ دُ سِ تفع  أنع  تمع يع لتوا  إنع  مع يتُ سِ عا 

{ أي عن الجهاد ونكلتم "األقوال للسداد فيه قول اْبن كثير رحمه هللا:  تمع ليع ِسيُتمع إنع توا }فهالع عا

'{ تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية  كمع اما حا تقطُعوا أرع ِض وا ِسُدوا فِي األرع عنه، }أنع تفع

ْبخصوص السياق فإنه على  وهو إن كان الجهالء، تسفكون الدماء وتقطعون األرحام."

أعرضتم عن العموم مما جاء فيما يلي من حيث الصحة من األقوال: "فهل عسيتم إن 

". وهذا هو المفسر للحدة كنتم عليه في الجاهلية القرآن وفارقتم أحكامه أن تعودوا إلى ما

جل التي ُيستهدف ْبها النسق األْبوي لالجتماع واألسرة الذي ليس هو إال نسق قوامة الر

   .المنتظم والنظام االجتماعي الحق والمأمور ْبه في االستخالف
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استجليناه ْبخصوص الصيام هو روح سارية في كل أركان الدين وعمودها الصالة.  إن   

العالقة المنطقية ْبين الْبنية الخلقية لألنثى وهنا ال شك يتضح لمن له أدنى قدر من الذكاء 

ا إال الدين أو أركان الدين. وْبالنسْبة لنقصان العقل والطاقة االنتظامية التي ليس مصدره

كذلك يتضح أنه ليس ْبمعنى نقصان الذكاء، وإنما توجيهه على منحى الحديث "حْبك 

، توجيهه عليه ْبوضع الْبنية الخلقية للمرأة في ركن حب الشيء، 444صم"الشيء ُيعمي ويُ 

 وهذه من أْبلغ اآليات في الخلق لقوم يتفكرون.

وهذا من روح ومميز خصائص االجتماع والعمران والحضارة التي على منهاج الحق   

لوضوح اختالفين هما: اختالف خلقة الذكر  واضحة نفسي ةال نسْبي ة، النسْبي ةوناموسه. هذا ال

 عن خلقة األنثى، واالختالف الْبداهي لكل نفس في ْبيئة نشأتها ووجودها.

 ،المعطياتي المعرفي ُمكّونمنوطة في قيمتها وزاويتها ْبالالعقلية فهي  نسْبي ةوأما ال   

جازيا ْبالعقل. ومن وم التي يعْبر عنها أحيانا ،اآللياتي للنسق المنطقية والعقلية ُمكّونوْبال

هناك عالقة  ، وأنالثاني األنساقي ُمكّوند وتفيد في المالمعرفة ت نافل القول التذكير ْبأن

حيث يكون شرط المعرفة أهلية التلقي، التي ليست في حقيقتها سوى  ،جدلية ْبينهما

 ضرورة امتالك نظمة أنساق منطقية معينة الستيعاب واحتضان هذه المعرفة.

المنطق  ْبعض الخطوط في تشكيل هذا الطرح النظماتي الذي مرجعه وإذا كنا قد أْبرزنا   

 ،اإلنسان في دقيق من العالقاتالكوني، عْبر التحليل التعليلي في ْبناء وتشكيل حياة 

ولطيف من التوجيه المتنزل ْبالحق والمفسر ْبه تفسيرا سْبْبيا منطقيا مْبرما، من خالل 

صورة جسم اإلنسان في دفتر األشياء وشكل ولون تلك العالقة الجلية الواضحة مثال ْبين 

اء الناصعة األفاعي المرعْبة التي رآها الطفل، والمعلم ْبهيئته المنقْبضة في وزرته الْبيض

ه ْبكاء وهو يسمع منذ ولوجعموما في مستوصف الحي  مصير ما ينتظرهالْبياض ْب

 واعتماد معلم قسم العرْبية في درس النحو فال وصياحهم من وخز شوكات اللقاح.األط

على األلوان ْبالجوار الطْبيعي الجميل أللوان الورود واألزهار والطيور  وْبأناقة وتناسق

ضيفة على حقل الفالح الذي ال يفصله عن الكوخ إال خطوات ال عْبرة ْبها على  التي تحط
                                                           

: جامع السنة وشروحها  4530وم/ حديث رقمرواه أبو داود في سننه/كتاب األدب/أبواب الن 
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شيئا ذا أهمية علمية كْبرى جديرة ْباالهتمام. إنه ليس أقرب من ؛ فإني ذاكر لك ْبعد الْبصر

هي األرض وتراْبها الطْبيعة ومن األرض في األطفال من طفل القرية، فلقد كان جل لعْبنا 

ادجل مادته ونه في مسرحه وهي التي تحتض عا فكنا تارة نْبني عليها وْبمادتها  ه وحيثياته؛أْبع

ان ر إْبّ الصغ رمضان في سنيزمن ا وْبيوتا، وأخرى وقد كان ور  ما يمثل في مخيالنا دُ 

 فصل المطر، حيث تصْبح األرض مْبللة وعليها غطاء دقيق من التراب متماسك أملس

حور أهل الْبلد أشْبه ما يكون ْبهيئة الزْبد، زمانها الزْبد والخمائر والشاي،  وكان غالب سا

 تغّيرت الثقافة أو الوضع الغذائي ْبتغّيركان هذا منذ االستقالل إلى ْبدء السْبعينيات حيث 

 اهتمام الرأي العام وقت رمضان الزْبد والتمر جلّ ، فكان الشروط االقتصادية واالجتماعية

إلى حد ما يكون شأن األكْباش في األيام القريْبة  يبمن حيث الوفرة والجودة واألسعار قر

نحن الصغار وقد أصْبحت األرض مْبللة عليها طْبقة من  فكنا  عيد األضحى.المستقْبلة ل

نحاكي  التراب مكلسة تْبدو لك حين ترسل الشمس أشعتها الذهْبية كأنها زجاج شفاف،

أما  .والثمن يؤدى ْبالحصى، صغيرة ْبواسطة قصيْبات حادة قطعا الشراء والكيل ْباقتطاعه

الحشرات أمما من الكائنات  وتظهر ،يعود الدفء إلى األرضيحل فصل الرْبيع و حين

تْبعث لطور من الحياة جديد، كل أمة لها هيئة وجودية متناسقة وخلقتها أو خلقها، كل عالم 

ي فِ  ة  اْب  دا  نع ا مِ ما له الذي يستشعر ويحقق ويتحقق ْبه معنى الوجود: }وا دِّ عا وكل خلق منها له مُ 

ِطيُر  ر  ال طائِ وا  ِض األرع  إلى  ' ثم  ء  يع شا  نع تاب مِ كِ ي الع طنا فِ ر  ا فا ' ما ثالكمع أمع  مٌ إال أما  هِ يع احا نا ْبجا يا

أو موجات  ( عندما يعود هذا الدفء وتدب موجة الحياة39'{)األنعامونا رُ شا حع يُ  مع هِ ْبِّ را 

الحيوات للكائنات في نظام ْبديع متناغم، كذلك يكون أول الخروج للطفل من شرنقة 

أن يمثله إال التلقي األول له  ق  وجوده النفساني أو علوه عن مدار هذا الوجود، وال نسق حُ 

في شروط من التفتح المنشرح في كامل االنشراح ال تجد فيها إلى حد اإلعجاز  لنور الحق

والمشائْبة تعكر صفو التلقي والتعليم. إنها لحظة خلق وانْبثاق حقيقة الالنهاية من هذه ال  عا

التي تغطي ْبيئة الطفل، وإنه آية الحق راسخة، إنها رسالة الحق إلى الكائن وإنه القرآن 

و اإلنسان!فل هطالمشهود، فال  

والمالشيء الذي أود أن أذكره، وهو أننا وفي هذه الْبيئة الوجودية للطفولة ْبهذه ال    مما  عا

مل واالنتماء لهذه النظمة أمة وعالما ه لك، كنا في الحقيقة في تمام االنتظام والتكاوصفت
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 ناحتى يكاد يكون كله لهوا عْبثا وْبحثا في األرض وجريا ه يغلب عليه اللهو مستقال،

، عالم النمل الذي ال شك أنه والفضاء العوالميالْبيئة  هذه فية الممّيزاألمم  ومن وهناك.

طفل  ي الذي يثيره في أيّ تأملتوقف الوجودي اليستشعر ويدرك هذا اإلعجاب الرائع وال

ي ادِ لى وا ا عا تى إذا أتوع حين ينظر إليه، كما جاء في سورة النمل من القرآن العظيم: }حا 

ال  مع هُ وا  هُنودُ جُ وا  انُ ما ليع سُ  نكمع ما طِ حع ال يا  نكمع اكِ سا لوا ما خُ ادع  لُ ا النمع ها ا أي  لة يا نمع  قالتع  لِ النمع 

طرح صحته  في هذه النظمة الوجودية التي ْبيانها الذي ال يمكن (18'{)النملونا رُ عُ شع يا 

موضع السؤال هو عالقاتها الوجودية المنتظمة والمتراْبطة ْبالحق وقانونه، كنا نطلق على 

والم! إنه اسم ومواضعة عقل الجمعي، عقل هذه الْبيئة ال"نمل النصارىالنمل األحمر " ية عا

والمالمجتمع الكْبير ْب ،المنتظم فيها مجتمع الصغار ادة األمم واألتعّدده المعا عا هذا تنزل  .ْبع

 ،ومن درس مادة النحو ،كما هو تنزل الموقف النفسي ْبيانا نفسيا من درس مادة األشياء

ْبنظارته المخيفة ووزرته الْبيضاء الناصعة  ومن الطيف التمثلي للمعلم ذي الملمح الصارم

الْبياض، وإنما هو على مستوى حقل نفسي عقلي جمعي، الحقل المنتظم لعالم الصغار 

يقي.الواقعي الحق  

القاهر أو ْبتعْبير مكافئ إشكال وأيضا استشكال  التنّزلهنا يلوح للعقل المنفتح أن إشكال    

 محدودي ةوالقصور، المتناسب و محدودي ةأمر القضاء والقدر، أن ذلك إنما يرجع إلى ال

قل اإلنساني ككل، هذا وقصور العقل الجمعي لعالم الصغار ْبالنسْبة أو على مستوى الع

ا نا دع دا شا وا  مع اهُ لقنا خا  نُ لذي ال يخرج عن األسر الخلقي الوجودي: }نحع العقل ا

(، العقل الذي ال يسري جريانه إال في ْبمفهومي وْبحقيقتي ومجالي 28'{)اإلنسانمع هُ را أسع 

 الفضاء والزمن، كما ْبيناه في ردنا على الْبوطي رحمه هللا ْبشأن هذه المسألة ْبالذات.

وقد يكون كل طفل في قرارة نفسه وحين يرجع  ؟!أحمرا  قا لِ النمل األحمر إذ خُ  مُ رع ما جُ    

ي أذكره التمييز في عقله، قد يكون كما أنصدى هذه التسمية إلى الْبذور األولى لنسق 

وإن حديثنا هنا  هذه المواضعة لهذا العقل الجمعي؛ حاصال ْبالنسْبة لي له شيء ومقال في

.هو حول هذا األخير تحديدا    
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ية التنّزللننظر جيدا ومليا إلى ما انْبنى لنا من ْبناء نسق القول، نعني هذا الجرد للعالئق    

 لما قضي وقدر وكيف قدر ْبالحق!

إنه لن يعدو حقيقة نسق التحليل الرياضية التي كان ْبها الفتح المْبين للرياضيين    

ة وحفيده إْبراهيم ْبن أو الرياضيات اإلسالمية العرْبية مع ثاْبت ْبن قر المسلمين العرب

على من قْبلهم حله، ونعني  فيما استعصى حسن ْبن الهيثم ومن دونهم،سنان والسجزي وال

للهندسة  هنا رياضيي اليونان جميعهم، وذلك في مجمع السدين، مجمع الجْبر الهندسي

فالسفته الرياضيون ضرْبا من آيات هللا و يالالتينالغرب ما اعتْبره وتحديدا في المجسمة،

ع المنتظم، المنتظِم مدارها العقلي ْبمسألتي ْب  سا تعالى المعجزة للعقل الْبشري، مسألة المُ 

تثليث الزاوية وحل المعادالت الجْبرية للدرجة الثالثة، ْبالطْبع غير القاْبلة لها اختزاال عن 

ولم يأت في واقع الحقيقة رياضيو الغرب فيمن ْبعدهم فيه ْبشيء من كاردانو  درجتها.

اد، لم يأتوا ْبشيء ألنه أمر قد قضي، وعلى غير األوغيرهم كارتوفييت ودي عا  ْبع

.445المْبتسرة  

وكما أن كونية النسق الرياضي على المعنى الذي ْبرهنا عليه أن لو أْبصر ْبه شيخ    

المعرة لما أوصد "رسالة الغفران" ْبما أوصده ْبه ولجعله غاية دليال على ما ليس نهاية له: 

ما ال ها ( وفي الخْبر: "في30'{)فصلتونا عُ ا تد  ا ما يها فِ  لكمع وا  كمع سُ فُ ي أنع تشتهِ ا ا ما يها فِ  لكمع وا }

على نسق االنفتاح الْبهيج للمحاكاة  وال خطر على قلب ْبشر" وال أذن سمعت عين رأت

والمشاْبهة وال منتهي ما ال يحد وال يحصر من إمكان اإلنشاء الرياضي؛ فكذلك ههنا ليس 

في مسألة اللغة اإلنسانية  على الْبعد القانوني كحقيقة مستنْبطة تركيبلنا إال الحسم ْبلوحة ال

كاإللهام والوحي ونحوه التي ال  هل هي على المواضعة أم الوقف في جملة من تعاْبيره

اإللهام والوحي فيها، مقاْبلة التركيب  ينْبغي ْبحال أن تْبقى على هالميتها وما معنى

في تحليل ما أمكن اعتْباره في زمن السياق االستنْباطي لما تم التوصل إليه  الرجعي

ولكن في قاموس  -األطفال-وسيرورته مواضعة لكن ليس من طرف الذوات الْبيانية هنا 
                                                           

نظرية  –الحسن بن الهيثم  -الجزء الثالث -انظر: الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة 
445

 

المسبع المتساوي  -1المخروطات. األعمال الهندسية والهندسة العملية: الفصل الثالث "مسائل األعمال الهندسية"      
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والمالحقل الوجودي ال والمي الذي يحتويهم ضمن عا وإذن ال يمكن وال يصح أن نعتْبر  ه.عا

امنتظم  ْبيانألن ال ،ضعة ْبالمعنى الذي للمواضعةهذا موا تاما وحقله الوجودي.  انتظام 

ن العالم الطفولي وْبعاملي التكوينيذاتها لكن إلى مرجع مغاير في الْبعد عن  نسْبي ةهذه ال

ي جاءت في هجاء جرير للفرزدق العقلي والنفسي، هي التي تتمثل في اللفظة الت

لوط":"جيث  

ثلُوطا         يع الجا تع    وا اِف إذا الفُُحوُل ُتُنتِّجا ضا وا خا ا 446ُعد  ار  و  ْباة خا ناخع وا  

  من قصيدة "ما ْبال نومك ْبالفراش عرارا   لو أن قلْباك يستطيع لطارا"   

ْبها يْبقى ساريا. لفظة  التمثيلا  ، فإن  447من كالم النساء جرير وحتى إن كان قد سمعها   

إلى الفعل ومن غيب نسْبي مضى إلى الشهود والصدى، ولكن الذي وجب  قّوةتنْبري من ال

ال يجري على نسيج محدد هو ْبالذات االنتظام والحقل  ،فقهه هو أنها ليست عْبثا من اللفظ

وال يخرج عن هذا ساء إن كان هو حقل ْبرئه وانْبثاقه، الوجودي للشاعر أو لعالم الن

 التأصيل العلمي لحقيقة النحت في اللغة.

إن أنا أغضيت عنه وتجازوته  ال أكون ،من التوقف ْبرهة لتقويم الزب ال مناص  هنا    

في سْبيل تصفح ما يقدم من  ممن حياته ونمن  ينفقصحا للحقيقة العلمية وألهل العلم، منا

امتثاال ألمره العلي الحكيم المنزل على نْبينا  ب والمقروء حْبا في المعرفة، محققينالكت

أ{!  الكريم صلى هللا عليه وسلم أسوة المهتدين من العالمين: }ِاقرا

 

  

                                                           
جاء في شرحه: صفة إهانة تطلق على النساء، وال معنى لها في كتب العرب، وربما نحتت من لفظتي جلط وثلط 
446

  

 مصادر األحكام عند ابن حزمانظر: توطئة أبي عبد الرحمان بن عقيل الظاهري ل 
دراسة أصولية مقارنة تاليف د. 
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 الفصل الخامس

 قراءة نقدية لتوطئة الشيخ أْبي عْبد الرحمان

ل"مصادر األحكام عند اْبن حزم"   

 

)الشيخ العالمة( أْبو عْبد الرحمان ْبن  لنتوقف مليا عند هذه التوطئة التي تفضل ْبها   

أو هكذا يكون االستنْباط  - "، والتي ما أظنهمصا ر األحكام عن  ابن حزمعقيل لكتاب "

أمتنا  من ا لعلماءمن له هذه السعة من العلم وجمع في هذا الموجز من كلمه ذكر  ْب ي  لِ الجا 

أقول ما أظن هذا  -عند الغرب أرْباب الفلسفة والفكرو اسخين في العلم، إلى أعالمر أفذاذ

إال من عارض عرض  ،ز القطاة من اللطاةله من اللْبس واالختالط حتى ما ميالذي حصل 

قه الداخلي.طِ جوع إلى منع ة وال رُ أصدر فيه كالمه على عجلة من غير روي   ،له  

وحسْبي اآلن إضافة أشياء عن »ْبقوله:  دٌ د  حا لهذه التوطئة مُ  مقصودا   ما إن  الذي ُرسِ    

«األمانة مع اللغة، وعن عالقة اللغة ْبالفكر، وعالقة اللغة ْباألخذ ْبالظاهر  

" الذي عالقة اللغة بالظاهرفهو " واآلفة في كالمه كله من هذا العارض ما لِ ا الذي سا أم  ف   

" الظاهرالْبياني المرتْبط ْبمفهوم " تصّورالمعنى والهو في الحقيقة تحديد أو قل تصويب 

ر ْبه:نذكنسوقه وولقيمته يجمل ْبنا أن  " في القاموس الفقهي.الظاهريةأو "  

ولقد رأيت الغالب عند طلْبة العلم، )ْبل هو المشهور فيما درسناه من كتب مراجعنا »   

.. أي أن  األخذ ْبالظاهر يعني األخذ ْبالواضح وإلغاء الخفيِّ  : أن  في الدراسة المرحلية(

شائع ُمضلِّل  مٌ هع المدلول عليه إذا كان خفيا ال يكون ظاهرا حتى يكون واضحا؛ وهذا وا 

ُْبه أن القوم لم يطاْبقوا ْبا نهج سا أهل الظاهر في االستدالل على مقتضى أصول اللغة  ما

العرْبية؛ والواقع أن الظاهر يعني الواضح الجلي والخفي الذي ال يدرك إال ْبلطف؛ أما 

غير الظاهر فهو ما أْبى النص أن يدل عليه .. قال عْبد القاهر عن المسرفين في التأويل: 

فهذه اللمحة من عْبد القاهر أذكى ؛ «فهم يستكرهون األلفاظ على ما لم تقله من المعاني»
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عْبارة في تحديد الظاهر النصي؛ فما لم تقله األلفاظ من المعاني فليس ظاهرا ، وما قالته 

448«فهو الظاهر سواٌء كان جليا أم خفيا.  

 ا منطقيا لمفهوممؤطر   وإذا كان أْبو عْبد الرحمان قد رأى في لمح عْبد القاهر ذكاء     

ه التقريري لهذا الوهم الشائع المضلل، لهو ْبيانا  فإن   كذلك؛ "، وهوالظاهرية" و"الظاهر"

هم المتعالمون وكثير من  ثرٌ اعتْباره وتقريره من الحقائق؛ فكُ  استوجب من أخطر ما

ه للظاهرية حقيقتها.تصّوريواجهك ْبأنه من أهل الظاهر، وِقل  العلماُء وقليل من يطاْبق   

وأجدني  الخطل.و االختالط ما هو محضُ ن  شيخ إودون هذا فكل ما جاء في كالم ال   

، وحسْبي ما يخرج من لساني وما تخطه يميني حق اإلدراك ْبأني مدركٌ للتنويه مضطرا 

لست أحمل ضغينة  ،أني أمين مع رْبي الذي أمرني سْبحانه ْبالقسط فيه في ذلك ووقائي

غيره من  فا اإلنساُن علىرُ وْبالعقل شا  -وال شنآنا قد يضلني. ثم إنه ليس لذي عقل 

ويجعل الصحيح في  ،ليس له إال أن ينظر ويْبصر ليميز الخْبيث من الطيب -المخلوقات

لك ْبحقيقة  ل  دع وهاأنذا مُ  يضرب ْبه عرض الحائط.ف جميعا ويركم ما ال يصح ،صنفه

ودليل مقولي، والجواهر رهن ْبما هي عليه، ليس يحكم وال ينْبغي أن ينظر إليها إال على 

ات واألرض إال على ذلك.ما هي في ميزان السماو  

   " فيقول ويكتب:األمانة مع اللغةيتطرق صاحب التوطئة إلى ما أسماه "   

سْبحانه وتعالى أنزل شرائعه ْبالوحي إلى  هللاا  أن  فأما األمانة مع اللغة فالذي أوجْبها: »   

أنْبيائه ورسله عليهم صلوات هللا وسالمه وْبركاته ْبلغتهم التي هي لغة قومهم؛ ليْبينوا لهم؛ 

ال ؛ ألن شأن اللغة عظيم جدا ؛ فهي السْبيل إلى فهم مراد هللا .. فلزمت األمانة مع اللغة أو 

ٌد لمعصية  هللا، وانتهاك حدوده، وكل النصوص الشرعية ومخالفة مراد هللا ْبعد العلم ْبه تعم 

في وعيد هللا ْبالجحيم إنما هي لهؤالء المنتهكين حدود هللا ْبعد علمهم ْبها .. وهللا سْبحانه 

ِة محمد )وله المِ  ن  تا وتعالى جعل اللغة من آياته كما في سورة الروم، وامع  ، هُدا حع ة وا ن  على أم 

ل  جال رُ يع خا الع  هُ نع مِ وا  له( ْبمحمد نفسه عليه صلوات هللا وسالمه وْبركاته، وجزاه عنا واصْبا  جا

                                                           
38ص –ن م  
448
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ِته .. ولم يْبعثه  وعن كافة المسلمين، وعن جميع أمته ما يجزي هللا نْبيا  ورسوال عن أم 

يا ؛ ْبل لينقلهم إلى ا كتاب والحكمة؛ ولهذا امتن هللا على جميع الخلق لليظل دينه أمِّ

لة إلى حفظ اْبن آدم ما لم يعلم مما أذن هللا له ْبعلمه ب)القلم(، وجعله ميزانا، وجعله الوسي

كما في سورة الرحمان، وسورة القلم؛ والسر في هذا أن طرق الْبيان التي ذكرها الفالسفة 

تِورع  عع والمؤلفون في أصول اللغة قاصرة عن أداء اللغة ْبواسطة القلم؛ فالفرُد الذي لمع يا

ه وعقله ما يعطل قدراتهما: في وجدا : )من آالم، وآمال، وْبراهين، على نه مشاعرُ ِحس 

وقائع( قاطعة؛ فاألمانة مع اللغة التي هي السْبيل إلى فهم مراد هللا، وفهم مراد كل متكلم: 

فاهاا ألهوائنا: من هروب عن مراد هللا، أو حمية للمذهب والمشايخ  أن نتكي فا معها وال ُنكيِّ

معنى استجد ْبعد نزول كتاب هللا ولو كان من واألعراف .. وال يحل لمسلم أن يفسر كالم ْب

معاني العرب العوام؛ ْبل يفسر ْبالمعنى المعروف عند العرب وقت نزول القرآن الكريم، 

وْبالمعنى المعروف عند العرب قْبل التنزيل؛ ألن القرآن نزل ْبلغتهم؛ وألن ْبيان رسول هللا 

ِرُب  ا  قريْب صلى هللا عليه وسلم كالم رْبه جاء ْبلغتهم .. وأسلفتُ  ما في وجدان الفرد، وأضع

المثالا ْبالمقارنة ْبين داللة اللغة وداللتي ْبعض أوجه الْبيان القاصرة؛ فالمقارنة األولى من 

داللة وجه اإلنسان كما في قوله تعالى: }.. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر..{]سورة 

لعٌم الخاسُر(:72الحج/ [، وْبهذا المعنى قال )سا  

ال تسأل المرأ عن خالئقه   في وجهه شاهد من الخْبر            

فهذه أوال: داللة مرهونة ْبلحظات الرائي والوجه المرئي؛ وهي ثانيا داللة احتمالية غيُر    

 قطعية، وأْبلُغ من قول )سلم  الخاسِر( قول هللا سْبحانه وتعالى.

ما اإل    ظا .. مام اْبن حزم رحمه هللا تعالى من شأنهاوالمقارنة الثانية من داللة العين التي أعع

ه 1423كما في )مختصر طوق الحمامة(/ط داراْبن حزم ْبْبيروت ط األولى عام

449«...193-192ص  

                                                           
3..1ص –ن م  
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أن ما يخرج من الْبيان مفكك األوصال ال  نا ي  فقد ْبا  !رحم هللا مصطفى لطفي المنفلوطي   

إنما مرده وعلته األساس آفتان اثنتان: أوالهما اضطراب الفكرة،  ،متناسب األجزاء

التكلف والتعمل "فإذا جد الجد وأرادوا أنفسهم على اإلفصاح عن شيء مما  واألخرى

تختلج ْبه نفوسهم، رجعوا إلى تلك المحفوظات ونْبشوا دفائنها، فإن وجدوا ْبينها قالْبا لذلك 

ومن هذا  450نه انتزاعا وحشروه في كتاْبتهم حشرا"ونه انتزعوه من مكاُيِريدالمعنى الذي 

 يأتي اختالل التركيب وهجانته.

لكن ال تظنن أن األخذ ْبالقوالب األسلوْبية والْبيانية وتوظيف ما علق ْبالذاكرة من    

ن من لون من ألوان المعرفة، وكأيِّ  ضرب في ضروب الفنون، وأيِّ  المحفوظ من أيِّ 

أو  أن ذلك مما يشين العمل الفكري واإلْبداع األدْبيالمعلومات مما حصل في الصدور، 

ائم على ن نشوء اإلنسان وتعليمه وسلوكه جميعا ق! فإينتقصه وينال من صفة اإلْبداع فيه

الذي يزين ويشين ويحسن ويقْبح ويستقيم ويسقم إنما هو عامل ف هذا النسق، نسق المحاكاة.

 تا ؤع يُ  نع ما أصدق من هللا حديثا: }وا الحكمة وحظ المرء منها؛ يقول رْبنا عز وجل ومن 

(268{)الْبقرة'ابِ إال أولو األلْبا  ذكرُ ا يا ما ا وا ير  ا كثِ ر  يع خا  يا أوتِ  ة فقدع كما حِ الع   

 نا للحكمة في هذا السياق ْبأن تحمل فقط على إعطاءرتصو  ليس ينْبغي أن يقف ثم إنه    

ِوي ةا ْبه تحصل النطق الداخلي م حق الكلمات نظما  ْبذلك تخرجوتتضح الفكرة، حت  الر 

ة من واضحة على وضوح الفكرة التي هي ترجمة أمين ،متناسقة لغة سلسة سليمة اواحد

فههنا أمر عظيم ليس موطن من مواطن تجلي الحكمة  غير تكلف وال تعمل صورة لها.

سوء الطرف عن  يغضّ قد يتجاوز عن الخطإ و أعظم منه، إنه حفظ مقامات الخطاب!

كالذي  ،ولكنه في مقام غيره ،ولو على مضضذلك في مقام معين، غ يستساالتقدير و

المؤمنة  وال تسطيع النفسذلك ال يمكن  ،يستشهد فيه ْبالقرآن العظيم تنزيل رب العالمين

ا ع  اشِ خا  تهُ أيع لرا  ل  ْبا لى جا عا  آنا ذا القرع ا ها لنا زا أنع  حقا، النفس التي حصل لها فقه قوله تعالى: }لوع 

(، ال 21'{)الحشرونا تفكرُ يا  مع لهُ لعا  ا للناسِ ها ْبُ رِ ضع نا  لُ ثاا األمع  لكا تِ ' وا هللاِ  ةِ يا شع خا  نع ا مِ ع  دِّ تصا مُ 

                                                           
10-9ص –الجزء الثاني  -المكتبة الثقافية بيروت -لفقيد األدب مصطفى لطفي المنفلوطي النظرات 
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هفت واللفت في هذا المقام ال أن تغضى عن هذا -ولو أرادت -تسطيع النفس التي تتفكر 

 العظيم، ال تسطيع ذلك وإن أرادت.

أن يْبين  إلى كالم أْبي عْبد الرحمان تتحرى المعنى أو الحقيقة التي أراد إنك لو عدت   

، ا المعنى وهذه الحقيقة ال لغيره، وأن كل ما سلك من مسالك القول إنما هو لهذعنها

ليس يحصل  أن التحريف والتْبديل لكالم هللا تعالى التي مفادها حقيقةالمعنى واللتجدنه 

وهو قول  ه، ولكن وليجته التفسير والتأويل؛ْبطالنه وإْبطاله نفس نٌ فذلك ْبيِّ  ،ْبتغيير اللفظ

إلى حْبر األمة وترجمان  و  زُ عع ما  ،محصل مستقر في حد أدنى من تحصيل الفقه والعلم

 -وفيه كفاء وغناء - وكان حسب الكاتب .ماالقرآن عْبد هللا ْبن عْباس رضي هللا عنه

ن أو ثالثة أسطر:سطري  

ْبمعنى استجد ْبعد نزول كتاب هللا ولو كان من معاني  هللا يفسر كالم"ال يحل لمسلم أن    

العرب العوام؛ ْبل يفسر ْبالمعنى المعروف عند العرب وقت نزول القرآن الكريم، 

وْبالمعنى المعروف عند العرب قْبل التنزيل؛ ألن القرآن نزل ْبلغتهم؛ وألن ْبيان رسول هللا 

"صلى هللا عليه وسلم كالم رْبه جاء ْبلغتهم  

النظر كرة أخرى في جملة ما جاء في كل كالمه من هذه التوطئة والتقديم ْبرجعت  وإن   

كما ْبرهنا  ه عالوة أو ْباإلضافة إلى التقرير الحقالطمأن قلْبك وأيقن فؤادك لما نقول، فإن

عليه لألصل الفطري للغة اإلنسانية ممثال في مقول ومذهب اْبن فارس، والذي حقه 

وله المدار، هذا هو المغزى الذي حف م أن يوجز في ْبضعة أسطر،ْبحسب موقعه في تقدي

فيه  األشدّ ْبيد أنه مدار موتور من أي وجه من وجوه االنتظام إن على المنطق أو الْبيان، و

ة القرآن.مما ال يسوغ لذي علم وذي عقل هو ما يمس حمى عظم  

أن  ا، وفيهجلّي   تركيب التوطئة جملة واحدة واضحا   استْبان لك ك اآلن إال أنه قدإخالما و   

قسيمين  " ليسابالظاهر عالقة اللغة باألخذو" كر بالواقع"عالقة الفين "الّركنأو  نالنقطتي

ذلك أن العلم والقواعد التي وجب أن  ؛هما إال تفصيلٌ  " وإنع األمانة مع اللغةلما أسماه ب"

ا ما تكون للغة القرآن العظيم لغة الوحي الكريم ولغة القوم الذي نزل إليهم هيا هي: }وا 
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هع وا  اءُ شا يا  نع ما  هللاُ  ل  ُيضِ فا  'مع لهُ  نا يِّ ْبا يُ لِ  هِ مِ قوع  انِ سا إال ْبلِ  ول  سُ را  نع لنا مِ سا أرع   وا هُ ' وا اءُ شا يا  نع ي ما دِ يا

فما أسماه ب"األمانة مع اللغة" سْبيل تحققه علوم اللغة  (5)إْبراهيم{'يمُ كِ حا الع  يزُ زِ عا الع 

ْبل والتحديد للمعنى الظاهر من غير  ،ويتفرع الميز منه ينجليوأخصها النحو والْبالغة، و

من خالل ما صنف وسطر من قواعد الداللة. ،الظاهر  

إذا عمدت إلى خطاب تريد يحب اإلحسان في كل شيء، ولكل مقام مقال. ف إن  هللاا تعالى   

فاعتراضي  ،وعظوإن تخلل خطاْبك  فقم مقام الشيخ العالم ال الواعظ!ْبه أهل العلم 

 لا مِ عا وا  ا إلى هللاِ عا دا  نع م  ال مِ قوع  نُ سا أحع  نع ما وا } ،وْبتقدير؛ فإن للموعظة مجالس خصت لها

فق ْباإلشادة من خلتي الرّ  ( وال خالل أخص22'{)فصلتينا مِ لِ سع مُ الع  نا ي مِ نِ إن   قالا ' وا حا  الِ صا 

والحكمة. والعلماء أولى الناس ْباالصطْباغ ْبالحلم؛ فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وإنه قد أنزل علينا قرأنا هدى ونورا يتلى  وما كان عليه الصالة والسالم لعانا؛ أحلم الناس

 هللاِ  ولِ سُ ي را فِ  لكمع  انا كا  الجْبار المتكْبر: }لقدع  تعالى وهوو سْبحانه قوله هإلى يوم القيامة وفي

ثم إذا كان  (21يرا '{)األحزابكثِ  هللاا  ذكرا وا  را اآلخِ  ما وع اليا وا  و هللاا جُ رع يا  كانا  نع ما ة لِ نا سا ة حا وا إسع 

أقطار األرض القصية  انتشار دين هللا الحنيف فيأن  من حقائق تاريخ الدعوة اإلسالمية

ارة غم من الجيوش الجرّ ْبالرّ  من ْبعده أْبدا   كجنوب شرق آسيا وغيرها وما ارتد عنه أهله

من المْبشرين مدعومين ْبسالح الحديد وسالح اإلغراء، أن ذلك من ْبعد هداية هللا عز 

مرة والوشاح النوراني الذي يضفيه الدين اإلسالمي تلك الث وجل العزيز الحكيم ْبفضل

ى نفس المؤمن في المعاملة واألخالق وأثرها الطيب والعظيم في نفوس أطراف عل

وكسب  أليس فضاء االحتكاك العلمي حيزا للدعوة إلى هللا تعالى االحتكاك والتعامل؛

ال يستدعي نصْبا وال وصْبا، إال ، وهو في ذلك قريب الشقة والّصالحالحسنيين من العمل 

؟!سمو المطمح وخلوص النية  

 ، عينة لمجموع كالمه؛ والحقائق واألحكام ْبدالئلها: }قلع نص الكاتب ْبين أيدينا معينا فهذا  

أننا لسنا ْبصدد ْبيان مفكك األوصال ال  نٌ ( فْبيِّ 110'{)الْبقرةينا قِ ادِ صا  كنتمع  إنع  انكمع ها رع اتوا ْبُ ها 

ْبل  -وأول مستويات األمانة اللغوية حفظ نسيجها المعجمي -متناسب األجزاء فحسب 

، استعمال العناصر المعجمية لما وضعت له هاضاْبطعالقة الدال ْبالمدلول التي  هي ةمنحل
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والتي إذا انحلت آصرتها انحل كيان اللغة ذاته وذهْبت خاصيتها النظماتية التي ْبها كانت 

يا " و :ونطق ْبه لسانه فهو يقول أو جاء في كالمهوسميت لغة.  إنه "ولم يْبعثه ليظل دينه أمِّ

في نظمة السماوات واألرض وما فيهن أن يكون لجوهر الدين إحداثية  ألْبتة ال إمكان

ويقول كذلك: "ولهذا امتن هللا عرضا أو صفة او خاصة على ْبعد ُسل ِمي  لألمية والجهل. 

وظيفة القلم صناعية إنشائية وليست إنما على جميع الخلق ب)القلم(، وجعله ميزانا" و

وغ أو ذهْبنا . وقوله: "ْبل لينقلهم إلى الكتاب والحكمة" وإن تسقياسية تقويمية )أو تقييمية(

 غيض من فيض وهذا الترك.ْباالستركاك وأولى  عد شقته وتكلفهْبُ نسوغه ْبالغيا كان ل

تْبعين.تموال  ْبمحصين من الخلل والخطإ ولسنا لكل ما جاء ،على سْبيل الحصر والدليلو  

واتضح وال سْبيل لنقض ما هو شاخص ماثل للعيان،  قّررال يحتاج ْبعد هذا الذي تإنه و   

ي مفاصله وأوصاله من حيث االتصال، فاللْبنة ال ال يحتاج من ْبعده طرح سؤال الْبيان ف

مراء هي وحدة الْبناء. لكن القضية هنا هي أْبعد في االختالل، إذ أرْبى حده إلى حد 

. في اإلفصاح واإلْبانة لصاحْبهاالقطيعة ْبين المعاني ْبغض النظر عن مدى مطاوعة اللغة 

في نفس اآلن موصوال ْبأخطر ما  -ليس ْبه خفاء ي  لِ جا  نٌ يِّ ألنه ْبا  –وهذا ما سنْبينه أو نثيره 

 ال لم يلق له الكاتب ْباال من الزلة التي تنوء ْبثقلها الجْبال.

قوله:هذا المسار من لنأخذ      

"الروم.وهللا سْبحانه وتعالى جعل اللغة من آياته كما في سورة " -  

ل  جالله( ْبمحمد نفسه " - ُر واصْبا  جا يع ُه العخا ِمنع هُ، وا دا حع ِة محمد )وله الِمن ة وا تان  على أم  وامع

عليه صلوات هللا وسالمه وْبركاته، وجزاه عنا وعن كافة المسلمين، وعن جميع أمته ما 

ِته. "يجزي هللا نْبيا  ورسوال عن أم   

يا .ولم يْبعثه ليظل دينه " -  "أمِّ  

."ْبل لينقلهم إلى الكتاب والحكمة" -  
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ولهذا امتن هللا على جميع الخلق ب)القلم(، وجعله ميزانا، وجعله الوسيلة إلى حفظ " - 

"اْبن آدم ما لم يعلم مما أذن هللا له ْبعلمه كما في سورة الرحمان، وسورة القلم.  

ؤلفون في أصول اللغة قاصرة والسر في هذا أن طرق الْبيان التي ذكرها الفالسفة والم" -

"عن أداء اللغة ْبواسطة القلم".  

األساس الذي يقوم عليه ْبيان  الّركنوقع أْبو عْبد الرحمان في تقويض  فههنا ال ممارة  

اإلنسان، وهو روح ما ْبنى عليه الجرجاني كل مقوله حتى استحال نظرية وْبناء علميا 

السياق، وهو القانون كامال قائم الْبنيان، ركن وقانون أن ال معنى للعنصر المعجمي إال مع 

لكة اللغة، في درس الْبالغة في كل اللغات؛ ألن مرجعه الحق في فطرة م اقّررال سواه م

 وليس تجلي الحق إال هذا االنتظام والقانون المنتظم الذي نسميه تقعيد العقل.

ليس فقط في وصل مْباشر من غير فصل لمستويين  لقد جانب أْبو عْبد الرحمان الحكمة   

 ْبيانيين أو سياقين ْبنفس العناصر المعجمية "األمية" و"الكتاب"، حق كل سياق أن يكون

، ْبل هو قد داخل ْبين نى مخصوص غير الذي للسياق الثانين معلذينك العنصري فيه

ضرب من المنطق والتركيب ال يسند إليه وال يمكن  السياقين، وهذا ال مراءالمستويين و

فالتوافق الداللي، وهذا  .ْبال استثناء إطالقا ذلك من الداللة في مطلق وجميع أنحاء األلسن

من أشرف الفقه للنظرية السامقة الحقة للجرجاني، يصل المعنيين: الكتاب ْبمعنى الشريعة 

الْبناء  ال يخلو األمر من مظنة ومنه واألميين ْبمعنى الذين لم ينزل عليهم كتاب من قْبل.

ذكرة الَلماء تالتفسير كما ْبيناه في الجزء الثالث من كتاْبنا " االلتْباس على مستوى على

ذلك أن المنتين، منة الرسالة ومنة  451"(1في الربانية والمنهاج، مفاتيح علم الكتاب)

   الكتاْبة قد يحتمالن التداخل في قوله تعالى: 

 مع كيهِ زا يُ وا  هِ اتِ آيا  مع هِ ليع تلو عا يا  مع هِ سِ أنفُ  نع وال مِ سُ را  مع يهِ فِ  ثا عا إذ ْبا  ينا نِ مِ ؤع مُ لى الع عا  هللاُ  ن  ما  }لقدع    

( 164'{)آل عمرانْبين  مُ  الل  ي ضا لفِ  لُ قْبع  نع كانوا مِ  إنع ة وا كما حِ الع وا  تابا كِ الع  مع هُ مُ لِّ عا يُ وا   

                                                           
الفصلين السادس: لفظ 'الكتاب في القرآن' والسابع: 'الكتاب' و'القرآن' التداخل والتباين   –( 1انظر "مفاتيح علم الكتاب) 
451

 

(79..76)خاصة ص  -واالنطباق       



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

508 
 

 تابا كِ الع  مع هُ مُ لِّ عا يُ وا  ما كيهِ زا يُ وا  هِ اتِ آيا  مع هِ ليع تلو عا يا  مع هُ نع وال مِ سُ را  ينا يِّ ي األمِّ فِ  عثا ي ْبا الذِ  وا }هُ    

(2{)الجمعةْبين  مُ  الل  ضا ي لفِ  لُ قْبع  نع كانوا مِ  إنع ة وا كما حِ الع وا   

{ ْبين داللة العطف مع هُ مُ لِّ عا يُ هذا التداخل مرتْبط ومساوق لمعنى أو إعراب الواو في }وا    

أو داللة الْبيان. )الرْبط(  

، وكان حقا أن القلم وإذا كان قوله: "وجعله الوسيلة ... ْبواسطة القلم" على نفس الْبعد   

هذيانا  يهو عين الهفات ذهب فيه الكاتب يهذ وسيلة حفظ العلم، فإن الذي حصل من ْبعده

من  قواعد المنطق وما يلزم من راْبط النتائج ْبالمقدماتيكثرت لليس  ،شيء ال يلوي على

ي المناطات وخطرها الْبنائي فه مفاهيمصحيح طرق االستنْباط، وال ْباالهتمام ْبشأن ال

فالذي  تفريعاته واستطراده.ان فساد غالب ك تْبعة لزاما ْبالذات مرتكزات الْبيان؛ ومنه

مفهوم "الظاهر" و"الظاهرية" مثله حاصل  تصّورأشار إليه وذكرناه سلفا من شيوع خطإ 

ذا االختالف ويتضح هذا أو هو الذي يفسر ه .عنده "اللغة"عنده كذلك ْبخصوص مفهوم 

إلى حد التناقض في شأن حقيقة اللغة، هو دليل منطقي على افتقاد  المثير والتضارب

 وينتفي التردد في طيف غير ثاْبت من اللفظ والمعنى ، إذ ْبامتالكه يحصل التحديدتصّورال

 مما ْبينه وأشار إليه المفكر واألديب العرْبي الكْبير مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه هللا!

في  جعله ال يدرك ولم يشعر حتى جعل "اللغة"وهذا الالتوازن واالضطراب هو الذي 

ا حتى:علما، ْبل علما صورّي   ذاتها  

ألن اللغة في نفسها علم.. واللغة كالرياضة وسيلتان علميتان تعْبران عن عالقة ْبين »   

العارف والمعروف، فالرياضة علم صوري يعْبر عن معرفتنا ويحللها، واللغة كذلك علم 

  452«لها.صوري يعْبر عن معرفتنا ويحل

ه حين جمع ْبين أقصى ظاهر المتناقض وأوعاه في جملة وسياق د  وْبلغ االختالط أشُ    

الحق للغة عدم  تصّورأن الكاتب أو المتكلم جمع إلى افتقاد ال ْبقي الشك فيواحد، وهذا ال يُ 

إذ يقول: ورية"،"الصّ " أو وريالصّ تمثله لصحيح مفهوم "  
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الجامدون في الحكم ْباللحن والشذوذ، ويزلق فيه .. وهذا الفرق مزلق يزلق فيه "   

ن علم اللغة  يراعون مقصد المتكلم؛ والواقع أاإلْباحيون الذين يأخذون صورة التركيب وال

ومادتها علم صوري.. أي إنه إناء للمراد.. ومراد المتكلم يكون ادعائيا كما يكون حقيقيا؛ 

ْبياء  –ي: )رأيت ليلى ُيالعُب صورةُ التركيب على مراده؛ فإذا قال العرْب نزلفتُ 

األسنة(؛ فال تقل: )أخطأ(، أو )شذ  في إضمار المذكر ْبدال من  -المضارعة التحتية

أن ليلى كالرجال." اّدعاء ُيِريدث( ما دام المؤن  

واستنكافا منا عن اإلطناب وقصدا في الجهد نوجز ْبالْبرهان دليل الصدق، فمعطى    

 قوله:

التركيب وال يراعون مقصد المتكلم""يأخذون صورة      

تستلزم القصور القطعي لصورة التركيب عن  صحيحة ة منطقياقّرروهي مقدمة م   

المتكلم. 453التمثيل الجوهري المنطْبق ْبمقصود )ليس مقصد(  

أو النسق المنطقي على  يةْبنا الرياضيات فلكون ماهيتها محض عقلية، والنحفاظ الأمّ    

ا.علما صورّي   تع يا مِّ اإلسقاط أو الحدس والتمثيل الرسومي )الصوري( كانت وسُ   

فالمحتوى أو الحمولة اللغوية ليست تنحصر في التمثيل الخطي الممثل كذلك في عنصر    

وال هي منحصرة في  ألنْباء واألحكام والمعلومات كعلم؛ولكنه حافظ لإلخْبار وا ؛"القلم"

 ل تواجدية وسلوك نفس اإلنسان معا؛حا المادة الصوتية محدودة ْبْبعدها وماهيتها، ْبل هي

ادكل األ عا فيها. ُمكّونالمنطقي والمادي الفيزيائي والنفسي كل أولئك  ْبع  

أساسها  خرجليس ي ،السيمياء في قيامها وتحديدها القائم على داللة اإلشارة والملمح   

 ،حاال تواجديا وسلوكا فعليا وانفعاليا، وليست تفضلها الداللة اللغوية عن كونه وموضوعها

 ْبو عْبد الرحمان.كما ذهب إليه أ ،في سلم الصدق والكذب ،في عموم الوضع الطْبيعي

 ،ومي الصوريسُ سريانها، وافتقادها للحدس الرّ حقل  محدودي ة ولكن ْبمرجع عاملين اثنين:
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ولذلك كان العامالن أو هذان الْبعدان هما محور وموضوع العمل في الْبحوث العلمية 

والْبكم. مّ ْبشأن لغات الصّ   

       

وقع الرجل في زلة كْبرى، إذ  وهنا ْبالتحديد، ولألسْباب والعلل جميعا التي أنف ذكرها، 

ي كشرط في صحة ْبنيان القول والْبيان، ولخطر مفاهيمال تصّوركان تْبعة انفراط سلك ال

الحقيقة اللغوية  وقع في نقضوشأن القرآن وما أعظم خطر وشأن كالم رب العالمين! أن 

أو ما أسماه ب"األمانة مع اللغة" التي من أجلها وْبحقها أخذ الكلمة في هذا المقام، فخرج 

زان، ميزان ْبيان مع الميعن الشرط الشرعي لتلقي الخطاب، ووقع في تقويض انتظام ال

الحق، المتجلي في قانون االنحفاظ المنطقي في عالقة قيمتي الصدق والكذب ْبفحوى 

ستدرك والمكذب ْبما هو من مالخطاب؛ فكان لألسف ووقع من حيث لم يْبال في حال ال

 صدق الخطاب، ومن أصدق من هللا حديثا! فقد تكلم الرجل وقال )النص أعاله(:

ِرُب الم»    ثالا ْبالمقارنة ْبين داللة اللغة وداللتي ْبعض أوجه الْبيان القاصرة؛ وأضع

فالمقارنة األولى من داللة وجه اإلنسان كما في قوله تعالى: }.. تعرف في وجوه الذين 

لعٌم الخاسُر(:72كفروا المنكر..{]سورة الحج/ [، وْبهذا المعنى قال )سا  

هد من الخْبرال تسأل المرأ عن خالئقه   في وجهه شا            

•  إشاراتية

•  افتقاد الحدسية

 السيمياء

•  بيانية
•  خطية جزئية

 اللغة

•  قانونية

•  حدسية جوهرية

 الرياضيات
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فهذه أوال: داللة مرهونة ْبلحظات الرائي والوجه المرئي؛ وهي ثانيا داللة احتمالية غيُر    

«قطعية، وأْبلُغ من قول )سلم  الخاسِر( قول هللا سْبحانه وتعالى.  

 لآلية الكريمة مفاده تة ْباألسلوب اإلخْباريالمثْب عرف{ والصيغةفالحقيقة اللغوية }ت   

 التقرير واإليجاب المنطقي.

ْبمثاْبة خاصة  ُيلحظ أنها أن العلة في هذا، وهي علة -والمؤمن مرآة أخيه -وإني ألرى    

والكالم إنما هو صورة  -نفع هللا ْبه! -كالم أْبي عْبد الرحمان ْبن عقيلكل سلوكية في 

جلة، راجح لفظية للنطق الداخلي كْبناء فكري هي ذات عملية التفكير، أنه ومن عامل الع

ادإلى حد القطع، ال يْبني على شرط االستيفاء األ عا ي لموضوع أو موضوعات الفكر، ْبع

فهنا حقا  .فيحصل من هذه االْبتسارية والتجزيئية هذا التفاقم الواضح واالختالل الجلي  

وجود قصور للداللة السميائية عن اللغوية كما أومأنا إليه على مستوى وْبعد حقل السريان 

ال على الْبعد الثاني، الْبعد الحقائقي في الداللة؛ وحينما تمت اإلزاحة االْبتسارية لْبعد 

اءه ما  السريان لم يْبق في موضوع الفكر وعملية التفكير سوى الْبعد الحقائقي وحصل جر 

صل.ح  

جد في كالم يتْبنى ك ت، هو أنح ما شخص وظهر ماثال من هذه الحقيقةاضونافلة في إي   

:نسانية، أن نلفي فيه ما ينقضه ْبلسان المقالصاحْبه األصل التوقيفي للغة اإل  

مرة: أن  اللغة العرْبية من  قّرر.. وإن رغم أنف الدكتور )زكي نجيب محمود(؛ فإنه »   

ة الناس أن  علمهم محصور ت سجنا  لإلنسان!!.. واد  ُصنع اإلنسان، ثم صار عى على عام 

هم هو الذي يضع في حدود كلماتهم!!.. وأم   ا القلة فهم الموهوْبون؛ ولهذا زعم لهم أن  واحدا

ِمنع ه: أضاف إليها ُيِريدلنفسه الحدود؛ ألنه إذا لم تسعفه اللغة القائمة ْبأدوات التعْبير عما 

دِ  على درْبه. الناس يخدم ْبه أغراض نفسه؛ فتسير ْبقيةه جديدا  ِعنع  

ة غيُر مقال أبو عب  الرحمان    سا لعوا ة؛ ألن جملة )اللغة من صنع اإلنسان( تصّور: هذه ها

لِّلة ال تليق ْبمفكر اْبتلغ الع رى ْبيني قد الثامن ]كتْبت ذلك في حياته، وججملة عائمة ُمضا

نٌ  وْبينه جدالٌ  و  عي فلسفة تحليلية.. إن  اللغة أصوات في الجرائد والدوريا ُمدا ت[ وهو يد 



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

512 
 

وكل صوت تمتد وتسكن لتؤلف مخارجا وحروفا ؛ وهذا ُصنع هللا، وليس صنع اإلنسان.. 

ْبسيط كالحرف، أو مركب كالكلمة المركْبة من حروف: ال يخلق اإلنسان نطقه ْبها؛ وإنما 

ا ال حقيقة تصّوريجوز داال على معلومه من محسوس أو معقول؛ وْبهذا  قد يجعله رمزا

وصف اإلنسان ب)أنه تواضع على لغته، واصطلح ْبها(، ال أنه صنعها أو خلقها كما 

-وال أقول ْبصنعه أو خلقه -.. وأما نمو اللغة ْبتواضع اإلنسانيزعم ذلك فاقد الحس الديني

تهم كمصطلحات  : فتلك قضية أخرى؛ فقد تنمو اللغة ْبتواضع جماعة من الناس من خاص 

الة من  العلوم؛ وقد ينميها فرد ْبكلمة تؤثر عنه؛ فال يْبعد مثال أن يكون اسم كالفزاعة للُحْب 

وضع فرد فصيح أو أديب، وهكذا ْبعض األسماء المنحوتة من حكايات األصوات 

كالقهقهة.. ال يْبعد أن تكون ْبدايتها تنمية فرد؛ وهكذا ما استجدت معرفته فإن العارف 

، ثم يقترضه اللغاُت األخرى.. إال أن هذا النمو ليس ُصنع لغة، يشتق اسمه من لغة قومه

وإنما هو انطالق في محيط اللغة نفسها؛ فالنمو محكوٌم ْبأصول اللغة وقواعدها، وال نمو  

الفزاعة من إال وفق قاعدة.. ومعنى المسمى المستجدِّ اسُمه: مأخوذ من معنى لغوي قائم ك

من أصل لغوي قائم كالنحت.. والنمو محكوم ْبأوزان  ذون ْبهالفعل الماضي )فزع(، أو مأ

دة؛ وهي الصيغ المحصورة ْباالستقراء،  المدلوُل عليها في علم الصرف ْبمادة )فعل( محد 

 ْبإضافة حروف الزيادة )سألتمونيها(.

ِر قال أبو عب  الرحمان    صع : جرت العادة منذ الخليل ْبن أحمد رحمه هللا تعالى على حا

ى أْبسط الحروف؛ وهي الثالثي )فعل(، ثم يحصون أوزان الصيغ ْبما أوزان الصيغ عل

.. إلخ.. ولو اختاروا مثال  ال  ، وفع  ، ومفعول  يضيفونه من حروف )سألتمونيها( مثل: فاعل 

ِم( لكانت أوزان الصيغ من أحرف الكاف، والراء الُمهملة، والميم، مثل:  را (: )الكا ل  ْبدل )فاعع

، وكرام، م  ر  األوزان  وكرماء؛ ثم تكون حروف الزيادة مؤلفة من استقراء أكثر ُمكرم، وُمكا

 حروفا .

لة، والالم: اختيار موفق؛ ألن  قال أبو عب  الرحمان    ما : واختيار مادة الفاء، والعين الُمهع

(؛ فقد يتعب  ِملا لا أداء فاعل؛ فإحصاء الصيغ من فاعلية فكرية، وهي أْبلغ من مادة )عا الفاعع

العامل في العمل، ثم يكون عمله غير فاعل، وعدم صالحية ْباقي حروف الهجاء من ْباب 
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على أن  الزيادة في حروف الزيادة )سألتمونيها( افتراضية، على أولى، والمهم ههنا التنْبيه 

( الزائد على فاِعلع أضاف زيادة في المعنى.. والواقع ان الزيادة؛  أساس أن مثل )فااِعلع

عا  للداللة على معناها الوزني،  ضع ت موضوعة عند العرب وا ألن كل صيغة قلت أو كثرا

، را صا ت أوزان الصيغة مثل أْبع تعّددية مهما وأما معنى المادة كمادة الْبصر فهي ْباق

، وأْبعصار.. إلخ. ِصرع 454«وأْبع  

ة غيُر م فقوله أو تعْبيره:    سا لعوا ة؛ ألن جملة )اللغة من صنع اإلنسان( جملة تصّور"هذه ها

لِّلة ال تليق ْبمفكر اْبتلغ العقد الثامن"  عائمة ُمضا

التنْبيه على أن تعْبير "اْبتلغ العقد الثامن" ْبالنسْبة لمن يؤمن ْبأن ما يعمر من  ال يجبُ أو     

معمر وال ينقص من عمره إال في كتاب أمره هلل الذي يحيي ويميت، هذا التعْبير اليجوز، 

" تفيد االنعكاسية اإلرادية."افتَلألن صيغة   

لِّلة" فاألصل فيوأم      حق وصحيح لكن في ه ما هو ا قوله أو تعْبيره: "جملة عائمة ُمضا

اِطلغير هذا السياق؛ كقول من قال: "إن الحكم إال هللا" يراد ْبه  ، أو "المال مال هللا" في ْبا

رد معاوية على أْبي ذر الغفاري حين أنكر عليه استحواذه على مال المسلمين، فالمزاج أو 

م أول من يجوع النظام السياسي في اجتماع المسلمين والمؤمنين حقيقة أن يكون الحاك

 وآخر من يطعم.

على غير دعواه؛ وهذا  صاحْبه م في فحواه أُخرج على لسانالذي يهمنا نحن هو الكال   

 حكما عين ما تجلى لنا وأثْبتناه.

كما يزعم ذلك فاقد  ومن صنف هذا الخطل قوله: إن اللغة أصوات تمتد وتسكن ...   

أْبي عْبد  تصّورعدم استقرار وال ثْبات  الحس الديني" فهذا واضح وكذلك فيه جلوة

 الرحمان للغة.
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"وأما نمو اللغة  " في قولهأماوالذي دعانا إلى هذا الحكم األخير هو استعماله للفظ "   

" ألنها تفيد المْباينة التقسيمية وقد جعل فيها االصطالح أو المواضعة على ْبتواضع اإلنسان

 القاموس العلمي والتوليد والنحت اللغوي.

تجعل  -والمعنى رهن الكلمة -"نمو اللغة"لكن العجيب والغريب هو أن لفظة وتركيب    

يجعله   -وميزان السماوات واألرض يأْبى حكما سواه -منطوق الشيخ أْبي عْبد الرحمان

"ألنه إذا  فاقد الحس الديني: زعم أو مذهب -من غير حفظ للخلق العلمي -اهلما سمّ  مطاْبقا

دِ ه: أضاف إليها ُيِريدلم تسعفه اللغة القائمة ْبأدوات التعْبير عما  ه جديدا  يخدم ْبه ِمنع ِعنع

  أغراض نفسه؛ فتسير ْبقية الناس على درْبه." أليس هذا إياه؟! 

ليس ينْبغي للغة في حقيقتها التوقيفية وكونها ملكة "النمو"  فالجوهر الداللي للفظة   

اإلنسان خلق هللا تعالى القويم، والنمو مستلزم لْبعد سلمه منحاه من النقص وظيفية في ْبيان 

الصيغ  د  فال جرم أن ضل اْبن عقيل ضالال ْبعيدا فعا  إلى الكمال ومن القصور إلى الكفاء.

ا، وهي في روح اللغة منذ أن كانت لغة قائمة أنساق، كأنساق جزيئات ّو  مُ االشتقاقية نُ 

على مساره من الدوتيريوم )نظير الهيدروجين  تقر التكوينمنذ أن اس ،وذرات المادة

تتكون نواته من ْبروتون ونوترون واحد( إلى الفلزات )العناصر الثقيلة( المادة التكوينية 

إن على الموجهات أو االتساع" "إنما الصحيح هو أننا ْبصدد مفهوم و للنجوم والمجرات.

و أو الموجهاتي والمنظمي،  لصيغاتيالصيغ المحددة، وهذا أمكن تسميته ْباالتساع ا

االتساع الداللي المعجمي الذي نعْبر عنه ْبالتوليد والنحت والمواضعة العلمية وقْبيلها، 

والتي حق لها قواعدها العلمية علمها اإلنسان أم جهلها، على توافق مع قواعد اللغة 

 المعلومة وصيغها االتساعية المنظمية.

كعنصر  "النمو" هذا االعتْبار المعجمي الخاطئ عند أْبي عْبد الرحمان في عنصر   

ي منطقي مما سيْبنى عليه مقوله أو خطاْبه وْبيانه كمجموع مقوالت، سوف يطفو تصّور

في كالمه ال أقول، والحق أحق أن يتْبع والدين النصيحة وأولى ْبها أهل العلم، ال أقول: 

يرورة ْبناء فكري قائمة نطقا داخليا، في كالمه أو تعرضه "تفكيره" ألن حقيقة التفكير س

 لما أسماه ب"قضية التفكير واللغة":
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اياوقضية التفكير واللغة من  قال أبو عب  الرحمان:»    ، الفكر: الحديث الحيوية قضا

: أحد المواقف الجدلية 455مواكْبة التفكير وتحديد الفكر عن اللغة والذهاب إلى عجز

عْبر عن هذا الموقف )سْبيرمان( ْبقوله: ))ما أشْبه ميدان المعرفة ْبمحيط العتيدة، وقد 

تناثرت فوق سطحه جْبال الجليد، وليست هذا الجْبال إال الفكر الذي أمكن تجميده في 

ألفاظ(( .. ومما يفرحع ْبه كل شرقنا العرْبي اإلسالمي: أن المفكر المسلم القمة أْبا العْباس 

ذا الموقف، وعالجه في معرض مهاجمته الحد  األرسطي؛ اْبن تيمية رحمه هللا تنْبه إلى ه

الظاهر  ْبي ن أن وسيلة المعرفة الحس   رسطيمن وجوه رده على الحد األ ففي الوجه الراْبع

ا الكالم فال يُ والْباطن، ثم قال أن ُيعرف ْبمجرده مفرداُت األشياء إال ْبقياس  تصّور: ))فأم 

الحقيقة((.. وقال في الوجه  تصّورتمثيل أو أو تركيب ألفاظ، وليس شيء من ذلك يفيد 

الخامس: ))والمعاني الكلية وجودها في الذهن ال في الخارج((، وقال في الوجه السادس: 

 تصّورت اللفظ ْبغير اللفظ، فمفردا تصّور))واللفظ ال يدل المستمع على معناه إن لم يكن 

المعاني المفردة يجب أن يكون ساْبقا  على فهم المراد ْباأللفاظ، وقال في الوجه الخامس 

نفس المعاني ففطري يحصل ْبالحس  تصّورعشر: ))فاألسماء النطقية سمعية، وأما 

456«الْباطن والظاهر((.  

منتظمة مع الحق الذي في  يجب أن تعلم أوال أن ذاتنا المعرفية هي ذات حدسية طْبيعية   

الصورية الذهنية، وهذا السماوات واألرض من خالل نعمة العقل. هذه الحدسية هي 

، ورية في حقيقتها إسقاطا  منطوق الوجه الخامس أعاله. ولما كانت الحدسية أو الصّ 

. وهذا وجه قوله ْبداأ هيطاْبقواإلسقاط مهما أرْبت درجة تمثيليته ونقله للجوهر، فإنه ليس 

أعاله. وجامع الْبيان في هذا أن التجرْبة مصدر المعجم الذهني اللغوي وساْبقة عليه، 

للغة كوسيلة تواصلية؛ هذا كل ما أراد أْبو عْبد الرحمان وحاول جهده نقله  والمعجم ساْبق

ولكي يتضح لك كل الوضوح ويستْبين لك حق  من التفصيل المسهب الْبن تيمية رحمه هللا.

ما قصدناه  ه الذي جعله لكل ما عرض إليه خالصة استنْباطا، وفيهاالستْبانة، هذا من قول

                                                           
!هكذا أسلوبا ولفظا وترقيما 
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 " مرتكز محوري في ْبناء القولاللغة نمو"ه المثل في عنصر تصّورمن تعيين فساد 

 عنده:

قال أْبو عْبد الرحمان: ومن خالل موقفايع اْبن تيمية رحمه هللا وسيْبرمان، ومن خالل »   

قف ر تْبيانا  يزيل إن شاء هللا كل موقة ْبين اللغة والفكواقع الفكر واللغة: فإنني مْبيٌِّن العال

 جدلي وفق هذه العناصر:

من دون اللغة، ومفهومة متميزة من دون اللغة..  تصّورأن المعاني قائمة في ال -1   

ه ُيِريدالذي ال  تصّوره المتكلم من المعنى المُيِريدالذي  تصّورولكن تمييز المعنى الم

يق ْبيان اللغة؛ وْبها يجب التفر إال ْبدالالت أو إشارات أو رموز أظهرهاالمتكلم: ال يمكن 

ما أراده  اته( وتمييزنا ما أراده عن مراده، ووسيلةتصّورْبين قولنا: )تمييز المتكلم 

 المتكلم.

أن مواكْبة اللغة للفكر أمر ضروري؛ لتحديد مراد الفكر أوال، ولمشاركته في  -2   

ْبمعرفته الْبشرية معنى ليس له اسم دال  في اللغة وجب أن  معرفتنا ثانيا ؛ فمن اكتشف

يتواضع على هذا المعنى ْباسم دال  متميز عن أسامي المعاني األخرى؛ لينحصر تفكير 

 المتلقي في المدلول الجديد؛ فيشارك المكتشف في معرفته. 

المعارف؛  أن مواكْبة اللغة الفكر يعني مثال أعلى؛ وهو ثراء اللغة ْبمقدار ثراء -3   

فاللغة التي تميز ْبضمائرها ْبين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث: مثال أعلى 

 للتعْبير.

ُر دعوى المنقْبة للغة دون غيرها، من حيث ُيزعم  -4    سع أن تلك  -ْبالْبناء للمجهول –كا

اللغة استوفت الداللة على المعارف والموجودات، وأنها أصْبحت مكتملة ال تقْبل النمو 

ى الميتافيزيقية في اللغة؛ ْبل نقول كمال اللغة  اوا عا واإلضافة؛ فمثل هذه المنقْبة من دا

457«مشروط ْبكمال المعارف...  
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، ومفهومة متميزة من دون اللغة" هي من دون اللغة تصّور"أن المعاني قائمة في ال ف   

 الحدس الذهني لألشياء.

"دالالت أو إشارات أو رموز أظهرها ْبيان اللغة" هو المعجم. وهو ما دون اللغة التي    

هي النسيج والوسيلة في اإلْبانة عن الواقع وتصويره، هي اتحاد المعجم وقواعد النحو 

 والْبالغة وكل ما له صلة ْبتقعيد الْبيان.

ا{ ف" فمن اكتشف ْبمعرفته الْبشرية كلها  اءا ما األسع  ما آدا  ما ل  عا وإذا كان المعجم هو مدلول: }وا    

معنى ليس له اسم دال  في اللغة وجب أن يتواضع على هذا المعنى ْباسم دال  متميز عن 

أسامي المعاني األخرى" هو ممتد لها ضمنها، فالموصول "من" الذي اكتشف هو ممثل 

 للكل اإلنساني وفي أمة اللغة وقومها تخصيصا .   

ْبين الْبعدين المعجمي واللغوي، فالمواكْبة هنا ال تهم  – 3مان في ْبو عْبد الرحلقد خلط أ   

ا سوى الْبعد المعجمي وكذلك الثراء اللفظي. وهذا الخلط مكمن وعلة عضل كالمه. وأمّ 

'{ وهذا هو الذي يفيد ويقطع حسما انا يا ْبا الع  هُ ما ل  عا  انا سا اإلنع  لقا الْبعد الثاني فهو من حقيقة }خا 

حمله وال يجوز غيره ، وعدم كمالها ليس ينْبغي قّوةكاملة ْبال -جمليس المع –في أن اللغة 

فقوله . -ليس ألفاظها –إال على عدم كمالها عند اإلنسان ْبعدم كمال اكتشاف قواعدها 

'{ تعالى: انا يا ْبا ُه الع ل ما انا عا سا لقا اإلنع هما خلق وتعليم كامالن في أحسن تقويم، والخلق  }خا

والتعليم هنا مفيدان موصوالن ْبكمال واستيفاء الوسيلة في التوافق مع مجال االستخالف 

على ْبعد الميزان، الحافظ للحق القائم عليه أمر السماوات واألرض والذي ليس المنطق 

 إذ قالا وا ل وهو الخالق العليم: }والحساب إال من تجلياته وتحققاته؛ وهنا نتلو قوله عز وج

الِئكةللِ  كا ْب  را   نع مِ  يهِ فِ  تُ خع فا نا وا  هُ تُ يع و  فإذا سا  ون  نُ سع ما  إ  ما حا  نع مِ  ال  لصا صا  نع ا مِ ر  شا ْبا  قٌ الِ إني خا  ما

( وال يفوتن أولي األلْباب االنتْباه إلى سياق سورة 29'{)الحجرينا اجدِ سا  وا لهُ ي فقعُ وحِ رُ 

إجاْبة  أمر السجود وتعليم األسماء وسؤال أو االستفسار عن سرِّ الْبقرة ففيه الجمع ْبين 
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الِئكةال الِئكة، وقد ْبرهنا أن أرجح وأقوم التفسير فيه أن الما ْبهم تحقق الخلق وأمره وكل  ما

458أصله العلم كأنما هم العلم.  

مثال فقوله "فاللغة التي تميز ْبضمائرها ْبين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث:    

أعلى للتعْبير." فهذا دليل الخلق العظيم ْبتوافق مع ميزان الكون وانتظامه، وهل يحق ْبعده 

القول ْبعدم كمال اللغة، وإنما ذلك عند اإلنسان أما معجم اللغة فليس إياها، وخطأ عظيم 

أن نطاْبق اللغة محققة تجليا لميزان الرحمان القويم، أن نطاْبقها ْبمعجمها أو  كوجهل كذل

" ع م كمال اللغةثم نقول هكذا وال نلقي لقولنا ْباال " 459ل اإلنسان من قانونهاْبمحص

 ُيِريد" نمواللغةاه من غير سداد الْبتة ب"" وما إلى ذلك. وكذلك فإن ما سم  نمو اللغةو"

 إال إذا وسديدا   اعتْباره صحيحا   وال حق   اإلثراء المعجمي، فهو في حقيقته ال يكون سليما  

أحمد ْبن فارس رحمه مذهب  وهذا هو روحُ  ا.القواعدية والمعجمية مع   كان وفق النظمة

ه في نفسه ُيِريد، وهو ما أثْبته وجاء على لسانه الذي تارة وحينا يطاْبق ما هللا في اللغة

  وأخرى يعارضه. 

عما ساقه من قول  وْباطنا   ا انفصاله ظاهرا  وإذا علمت هذا يظهر لك واضح     

ي . والثاني أالتمثيل الجوهري هوا هو الحدس اللغوي للفكر إلى حد ُيِريد)سْبيرمان(. فهذا 

اْبن تيمية ينظر في عالقة اللغة ْبالواقع وتحديدا في منحى هذه العالقة؛ فشتان ما هما 

ثم كيف نرضى أن يصْبح حالنا أن نقنع ونفرح ْبمجرد موافقة كلمة  وشتان ما ْبينهما.

ولننْبئه ْبأعظم من ذلك مما  انا للفرح ْبه.واحدة كما جاء وذكره أْبو عْبد الرحمان ودع

يعلمه أساطين الفكر الحضاري المعاصر من علماء ْبني إسرائيل وغيرهم من العجم، 

نصح العلم والدين أقوم رشدا، إن الترسانة الرياضية في ولعله يهدي علماءنا إلى ما هو 

ة سرقة موصوفة العالمي، هي مسروق الغرب وتحكمه قّوةعليها اليوم  ةالتي ْبنى ومؤسس

وكان  إذ كل ما ينكر ملكه لصاحْبه ويصادر فهو مسروق، من العقل العرْبي اإلسالمي،

ا وتفكيرا من الواقعية تصّورذلك أن وافق مفصل التحول الكْبير والخطير للرياضيات 

                                                           
297..295ص -الجزء األول –انظر 'تفصيل الخلق واألمر  
458

  
الفصل الثالث: نقد النحو العربي –انظر "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" الباب الثاني  
459

  



   المسلمون والتاريخ

519 
 

ية إلى االْبتسارية الجْبرية، التي كانت هي الدثار والتغطية لهذه السرقة ِمعيارومن ال

العظمى.التاريخية   

(: اآلن نعود إلى الشطر الثاني أعاله؛ فو    ل  المالحظ أن قوله: "ولو اختاروا مثال ْبدل )فاعع

ِم( .. وعدم صالحية ْباقي حروف الهجاء من ْباب أو را لى" ينقض آخره أوله.)الكا  

" وال هي القلم"ممثال هنا ب اا ْبيانه فهو ْبرهان آخر على اللغة ليست فحسب خّط  أم     

قطعي، ومنه فالتمثيل الصيغاتي  ُمكّونْبأصوات قصرا، فالخط حدس، والصوت مادة 

على الْبعد اإلسقاطي الخطي. ولما كان  لمطلق الحروف ك)عمل( و)كرم( جائز لكن فقط

َيارالما عْبر عنه ب"الفاعلية الفكرية" ليس في حقيقته سوى  المثلى الحقة تماما  يةم 

َيارك ادفي الْبنية األضائية ية الهن سة الفم  عا ية للمادة واألجسام، فقد هيمنت واستوفت ْبع

أْبطل العنصر الثالثي )عمل(، ذلك أن ليس ْبمحقق شرط الهيمنة  الْبعد الصوتي الذي ْبه

واالستيعاب لكل الفضاء اللغوي الصوتي في كل صيغه ْبزوايا مناحيه وتراكيْبه، إال 

)هندسية( مخصوصة، هي التي أعطته ( لخصائص طْبيعية صوتية )فَلالعنصر الثالثي 

ية. وأما النظر إليها من ِمعيارهذه االتساعية الموزونة في التمثيل وهذه الْبميزان الرحمان 

َيارحيث الْبساطة وهو نظر دون األول، فمثاله   -في النموذج الكيميائيية ذرة بور م 

 الفيزيائي.

ْبوجوب طرح السؤال حول إن كان  جميعنال ما يثير االنتْباه هو أنه ههنا قد نالحظ فأو     

َا  لل اللة.." هذا التركيب والتعْبير  إن كان خطئا شائعا عن "موضوعة عن  الَرب َوضع

 ترديد وتقليد فترسخ ْبذلك وفيه من داللة الوضع ما فيه.

ا الزيادة التي أشكل أمرها هنا فْبعدها الصيغة وليس المعنى، وإنما على ْبعد هذا وأم     

"نقض مقولة التقسيم مما عرضنا له في كتاْبنا  ،عامل االتساع تناسقا وتوافقااألخير 

   رق لمقولة الْبناء واإلعراب.وخاصة في التط "وتصحيح النحو الَربي

أحق ْبغيره ْبالنصح من مقام العلم، فال مندوحة من أن أصرح  موطنليس ولئن كان    

 كون أوضح ما يمثل حقيقة االختالط والخطل:
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: وأما داللة العرب ْبواسطة القلم، وإظهارها ما في وجدان أبو عب  الرحمان قال»   

المتكلم: فقد تعرضت لهجمات شرسة من قْبل الشعوْبيين والطائفيين والعلمانيين وكفرة 

المسلمين عن فهم دين رْبهم وفق مراده؛ فأما كفرة إيران من مجوس  أهل الكتاب، ليصدوا

لْبنان: فإن قْبلتهم للعْبادة ْبزعمهم هي مشرق الشمس؛ إيران وعمالؤهم )حزب الشيطان( ْب

حيث قرن الشيطان؛ وذلك في )قم(، وقْبلتهم لإللحاد ْبظلم، واإلفساد في األرض هي 

الحرمان الشريفان قْبحهم هللا، وقد حماهما هللا ْباألسود من آل سعود أدام هللا ظلهم.. ودينهم 

فتراء على دالالته، وتفسيره ْبما ال الذي يزعمونه هو تحريف الكلم من ْبعد مواضعه، واال

ُدوا كفرةا اليهودِ  سا  شائْبة فيه من داللة العقل ومصدره من الحس، وقد حا

لعنهم هللا إذ قالوا: )حنطة( لنون ْبين الحاء والطاء المهملتين استهزاء ْباهلل إذ أمرهم أن 

ة الهجمات ما لم يصد يقولوا: )حطة( ْبدون نون ْبين الحاء والطاء.. ومن تلك ر عن محاد 

ون ْبه ْبزعمهم تنزيه رْبهم، فإذا هم يتنقصونه ُيِريد؛ ْبل عن اجتهاد خاطئ شنيع الخطإ هلل

؛ فحكموا ْبأنه يجري كاجتهاد  كثير  عند المعتزلة )وإن كان في ْبعض اجتهادهم خيٌر كثيٌر(

ه مما جعل هللا للمكلف حرية فعله أو تركه، و في كون هللا قد ما ليس في قدرة هللا رد 

ومن الهجمات  أفضت عن هذه المسألة منذ سنوات ْبْبحث مطول نشرته ْبجريدة الجزيرة..

يون( قافية علمية فكرية منذ هجمة )ناْبلالشرسة ما يْبوء ْبإثمه من جعلهم العامة رموزا ث

!!..  على شرقنا العرْبي اإلسالمي، ويسمون هذه الهجمة )عصر النهضة العرْبية الحديثة(

الدكتور )طه حسين(، وال سيما في كتاْبه )مستقْبل الثقافة في مصر(، وامتص هذه النهضة 

د إرادة السوء؛ ألن كتْبه ككتاْبه )حديث األرْبعاء(، وما حققه من كتب  وما أظنه تعم 

حر أستاذه : دليل على أنه عرْبي النزعة، ولكنه مخدر ْبسوأحاديثه اإلذاعية التراث،

ة عند النصيري جته الفرنسية.. واساليهودي )مرجليوت(، وزو ما تشرت الهجمة الُملاغ 

)أدونيس(، ومثله في القْبح زوجته )خالدة(، ولقد كتب هذا النصيري عن اإلمام الشيخ 

فصدق وهو كذوب كما قال هللا تعالى محمد ْبن عْبد الوهاب على أنه رائد اإلصالح )!!!(؛ 

ُد إنكا لا  ها شع اِفقونا قالوا نا كا الُمنا اءا هللاُ عن المنافقين: }إذا جا ُسولُُه وا لاُم إنكا لارا عع ُسوُل هللاِ وهللاُ يا را

'{]المنافقون/ اِذُْبونا اِفقِينا لاكا ُد إن  الُمنا ها شع [1يا  
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: وما خفت صوت النصيري حتى ظهرت في الطرف الغرْبي قال أبو عب  الرحمان   

رْبة ( إنقاذ للعرب والمسلمين علما ، وتجماسونيةأصوات غير متوارية، ْبل تعلن أن )ال

يا؛ فال يتوارى )أركون(، و)النيهوم( عن واقعهم الذي هو النياْبة عن جمالحسية، وفكرا 

هما أنشط رواد  -وغيرهما كثر –في فرنسا؛ وهذان االثنان  ماسونية)مْبخوت( رئيس ال

و جنوب الْبحر المتوسط، وقد رْبوا رموزا عرْبية يماسون)التثقيف الجنوْبي( الذي يديره 

واألول منهما ألف خمسة كتب يدعو فيهن ْبكل حيلة ومراوغة إلى تفسير في )السرْبون(.. 

القرآن الكريم ْبما استجد من التنزيل ْبقرون من الداللة السيميائية، وأرجو هللا جلت قدرته 

أن يوفق أخي الدكتور )عْبد هللا الغذامي(؛ فإن سيرته صالحا  ومحافظة على الصالة وال 

تفي ْبما مر في حياته من احتواء السيميائية وأخواتها إال صالة الفجر عاطرة: أن يك سيما

ْبشرط أن يعلن في كل مناسْبة يكتب فيها عن السيميائية: )أن هذه الداللة التي استجدت 

ضرورية لتوسيع آفاق أدْبنا الحديث؛ )وذلك هو تفجير اللغة(، وأنه ال ياحل لمسلم أن يتفهم 

   460«الحديثة ْبقرون..ْبها كالم هللا الذي نزل قْبل هذه الداللة 

ين هلل تعالى ورسوله صلى هللا عن المحادِّ  االستغراق اإلفاضة في الحديث إلى حدِّ  إن     

، ْبحدة كأنما صاحْبها قد ناله من عليه وسلم، المحارْبين لدين هللا الصادين عن سْبيله

يخْبرهم مع أمره وهرع فج ،لم يْبصروا ْبه ما محدق ْبأهله وقومه ر  العجب حين أْبصر ْبشا 

الناس إلى يوم  عليها أمرُ  يحذرهم، ال جرم أنه ينم عن إغفال لسنة جار  ينْبئهم وو خْبره

اِطلالقيامة، سنة صراع الحق وال :ْبا  

 هِ ينِ دِ  نع عا  نكمع مِ  دع تدِ رع يا  نع ما وا' وا تطاعُ اسع  إنِ  كمع ينِ دِ  نع عا  وكمع د  رُ تى يا حا  لونكمع قاتِ يُ  الونا زا ال يا }وا    

ا يها فِ  مع هُ  ارِ الن   ابُ حا صع أ كا أولئِ ' وا ةِ را اآلخِ ا وا نيا ي الد  فِ  مع الهُ ما أعع  ْبطتع حا  كا أولئِ فا  رٌ كافِ  وا هُ وا  تع مُ يا فا 

(215'{)الْبقرةونا دُ الِ خا   

د  الذِ     لة يع ما  كمع ليع عا  يلونا مِ فيا  كمع تِ عا تِ أمع وا  مع تكُ حا لِ أسع  نع عا  تغفلونا  وا لوع رُ كفا  ينا }وا

(101ة'{)النساءدا احِ وا   

                                                           
8..6ص –مصادر األحكام عند ابن حزم  
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لى عا  ل  ضع ذو فا  هللاا  ن  لكِ ' وا ضُ األرع  تِ دا سا لفا  ض  عع ْبْبا  مع هُ ضا عع ْبا  اسِ الن   اعُ فا ال دِ لوع }وا    

(249'{)الْبقرةينا المِ عا الع   

ا ّض  واألخذ ْبه عا  ومن أعظم ما قاله شاعر قوم وهم اليوم أجدر ْباالنتصاح ْبشاعرهم    

ضقول زهير: "ومن لم يذد عن  ْبالنواجذ !!ه ْبسالحه يهدم"حوع  

ما في هذا منهاجيا ْباعتْبار الطْبيعة العلمية للمقام وأن الغرض مما يراد منه هو  شرّ أو   

، مثله كما جاء في موضوع علمي صرف " في الداللة والخطابالظاهرموضوع مفهوم "

ه في التعوذ من الشيطان ال تنْبيهه عليه الصالة والسالم ونهيه في إفراط أحدهم واستغراق

فيكون حاله حال المعظم لشأنه، فيتعاظم عدو هللا حتى  ،أحيانهيفتر عنه حتى يملك عليه 

 يصير مثل كذا وكذا..

 موضوعالمحادين والمحارْبين ْبدل  فقد أصاب الشيطان ْبغيته إذ صرف االهتمام إلى   

له أن يثْبت من هذه التوطئة  ق  داللة الخطاب؛ وإن ما حُ  ، موضوعهذه المحادة والمعاداة

اديس في يقارب نسْبة اإلهمال ل عا السلوك والعمل اللساني فحسب، ْبل في الْبعد  أْبع

.2/100المختْبراتي، المساوية ل  

وهو يوجهه  رضي هللا عنه ثم إنه إذا كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال لعلي   

: "ألن يهدي هللا ْبك رجال واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو كما إلى حصن خيْبر

والعلماء ورثة األنْبياء وهم أولى الناس ْباتْباع هديه الكريم والتأسي ْبه  جاء في الحديث"

في هدايتهم لمن كان يؤمن ْباهلل  فما دون اليهود أحرى ْباالطمع عليه الصالة والسالم،

 يوم يكون المرء فيه أحوج إلى الزاد. ،؛ ففيه حظ أي حظ ذخرا ليوم المعادواليوم اآلخر

عليه وسلم وهو أشجع خلق هللا أحلم الناس، لين الجانب  ولقد كان رسول هللا صلى هللا

يظ القلب لِ ظا غا فا  كنتا  لوع ' وا مع لهُ  نتا لِ  هللاِ  نا مِ  ة  ما حع ا را وأرفقهم ْبالناس؛ قال عز وجل: }فْبما 

(159'{)آل عمرانكا لِ وع حا  نع وا مِ النفض    

كما هداك رْبك من  كهميكون في الناس ْبالنور والرحمة، ف وأكرم ْبها خلة أن تمشي   

إنجاء غيرك من عذاب الجحيم: الّضالل  
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(22'{)النورلكمع  هللاُ  را غفِ يا  أنع  ونا ْب  }أال تحِ      

(93)النساء'{لُ قْبع  نع مِ  كنتمع  كا }كذلِ      

كما جاء في سورة  - اإليمان تحققا، ما أحوجنا إلى وما أحوجنا معشر إخوة اإليمان   

ْبما جاء ْبه نْبينا األمين حجة على من  -(135)اآلية{نوا آِمنواآما  ينا ا الذِ ها ي  ا أالنساء : }يا 

جلين الذي تألى أحدهما تلقى خطاْبه وحديثه إلى يوم الدين، ما أحوجنا هنا ْبذكر خْبر الر

ال يغفر ألخيه على ما كان عليه من اإلسراف على نفسه من المعصية والفسوق.على هللا أ  

ون مالحاة ومشتمة، وما صوصا، فليس له أن يكإذا كان مجال العلم للعلم مخوكذلك    

يقول المنفلوطي رحمه هللا في رسالة "أدب المناظرة": كان السْباب من شأن العلم أْبدا.  

صداه من جوانب نفسي؛ فرْبما خالفت  أنا ال أقول إال ما أعتقد، وال أعتقد إال ما أسمع»   

هم في ذلك أن الحق أولى الناس في أشياء يعلمون منها غير ما أعلم، ومعذرتي إلي

، لُعقولْبالمجاملة منهم، وأن في رأسي عقال أجله عن أن أنزل ْبه إلى أن يكون سيقة ل

 وريشة في مهاب األغراض واألهواء.

فهل يجمل ْبعد ذلك ْبأحد من الناس أن يرميني ْبجارحة من القول أو صاعقة من    

الغضب ألني خالفت رأيه أو ذهْبت غير مذهْبه، أو أن يرى أن له من الحق في حملي 

 على مذهْبه، أكثر مما يكون لي من الحق في حمله على مذهْبي.

أن ينقض أدلة خصمه  ال ْبأس أن يؤيد اإلنسان مذهْبه ْبالحجة والْبرهان، وال ْبأس   

ويزيفها مما يعتقد أنه مْبطل لها، وال مالمة عليه في أن يتذرع ْبكل ما يعرف من الوسائل 

إلى نشر الحقيقة التي يعتقدها إال وسيلة واحدة ال أحْبها له وأعتقد أنها ال تنفعه أو تغني 

، وهي وسيلة الشتم والسْباب.عنه شيئا  

حجته وحلول كالمه المحل األعظم في  قّوةيما في إن  إلخالِص المتكلم تأثيرا  عظ   

القلوب واألفهام، والشاتم يعلم عنه الناس جميعا  أنه غير مختص فيما يقول، فعْبثا يحاول 

 أن يحمل الناس على رأيه، أو يقنعهم ْبصدقه، وإن كان أصدق الصادقين.
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ألنه يذهب في واد أتدري لم يسب اإلنسان مناظره؟ ألنه جاهل وعاجز معا ، أما جهله ف   

غير وادي مناظره وهو يظن أنه في واديه وألنه ينتقل من موضوع المناظرة إلى الْبحث 

في شؤون المناظر وأطواره وصفاته وطْبائعه، كأن كل مْبحث عنده مْبحث "فيسيولوجي" 

وما أعجزه فألنه لو عرف إلى مناظره سْبيال غير هذا السْبيل لسلكه، وكفى نفسه مؤونة 

اس إياه وحملها الدخول في مازق هو فيه من الخاسرين، محقا كان أم ازدراء الن

   461«مْبطال.

أما من حيث الموضوع االذي عليه يدور كل هذا الخضم المتالطم من تماوجات يدخل    

"إذ قالوا: )حنطة( لنون ْبين الحاء  ْبعضها في ْبعض على غير هدى وال انتظام، فقوله: 

ْباهلل إذ أمرهم أن يقولوا: )حطة( ْبدون نون ْبين الحاء والطاء"والطاء المهملتين استهزاء   

القرآن العظيم، وذلك قوله تعالى:  فال أدري كيف استساغ من استساغ هذا في تفسير   

طة قولوا حِ وا  دا  ج  سُ  ابا لوا الْبا خُ ادع وا  دا  غا را  ئتمع شِ  ثُ يع ا حا ها نع ة فكلوا مِ يا رع القا  هِ ذِ لوا ها خُ إذ قلنا ادع }وا 

ا لنا زا أنع فا  مع لهُ  يلا قِ  ينا الذِ  را يع ال غا وا قوع ظلمُ  ينا الذِ  لا د  ' فْبا ينا نِ سِ حع المُ  يدُ زِ نا سا ' وا اكمع طايا خا  لكمع  رع فا ُيغع 

اءِ ا ز  جع وا رِ ظلمُ  ينا لى الذِ عا  ما وهل كان ذلك حقا  (58-57'{)الْبقرةقونا سُ فع وا يا ا كانُ ْبما  ِمنا الس 

 ْبهذا اللفظ العرْبي وْبالحروف العرْبية وأنهم ْبدلوا ْبإضافة حرف النون؟!!

إذ وإذ لم يثْبت مأثور من التفسير فمنتهى اإلمكان فيه هو وصله ْبصنفه كقوله تعالى: }وا    

نا' يع صا عا نا وا عع مِ قالوا سا وا' عُ ما اسع وا  ة  قو  ْب ناكمع ا آتيع ذوا ما ' خُ الطورا  قكمع نا فوع عع فا را وا  يثاقكمع ا مِ ذنا أخا 

 تمع كنع  إنع  انكمع إيما  ْبهِ  كمع رُ أمُ ا يا ما ْبئسا  ' قلع مع هِ رِ ْبكفع  لا جع عِ الع  مع هِ ِفي قلوْبِ وا ْبُ رِ أشع وا 

 بِّ را  قالا  تُ وع ما الع  مع هُ دا أحا  اءا تى إذا جا حا ( وتوجيهه هو قوله تعالى: }82'{)الْبقرةينا نِ مِ ؤع مُ 

لى إ خٌ زا رع ْبا  مع هِ ائِ را وا  نع مِ ا وا لها قائِ  وا ة هُ ما كلِ ا نها كال' إ كتُ ا ترا يما فِ  حا  الِ صا  لُ ما أعع  ليا لعا  ونِ جعُ ارع 

فيما عمر واستخلف فيه  فالكلمة هنا تعني كلمة الكفر (101-100'{)المؤمنونثونا عا ْبع يُ  مِ وع يا 

 مع هُ ما ( }وألزا 2'{)التغاْبننٌ مِ ؤع مُ  نكمع مِ وا  رٌ كافِ  نكمع فمِ  لقكمع ي خا الذِ  وا في وجوده وفي حياته: }هُ 

                                                           
207-206ص –النظرات، الجزء األول  
461

  



   المسلمون والتاريخ

525 
 

وصْبغة وجودية. ْبالطْبع وتعني في  ا( سلوك26ا'{)الفتحلها أهع ا وا ْبها  ق  كانوا أحا ى وا ة التقوا ما كلِ 

.سياقات إسناد جليلة أمر هللا تعالى وحكمه وسنته  

 تصّوروهذا التفسير اللفظي ْبالحنطة تْبديال ل"حطة" ال يْبعد من حيث ضيق سعة ال   

العقلي وأنساقه قصة الرجل الذي جاء عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وْبيديه خيطان 

 نا مِ  ضُ يا ط األْبع يع خا الع  لكمع  نا ي  تْبا تى يا المعنى الذي وعى ْبه قوله تعالى: }حا  ُيِريدأْبيض وأسود 

(186'{)الْبقرةرِ جع الفا  نا مِ  دِ وا األسع  طِ يع خا الع   

" في أمره أفْبمرجوحية قول اْبن حزم في قصر داللة "وهذا ْبالضْبط هو ما يحكم    

 احا نا ا جا ما لهُ  ضع فِ اخع ' وا ايم  ال كرِ ا قوع ما لهُ  قلع ا وا ما هُ رع ال تنها وا  ا أف  ما لهُ  وقوله عز وجل: }فال تقلع 

قصرها على  (24-23ا'{)اإلسراءير  غِ ي صا انِ يا ْب  ا را ا كما ما هُ مع حا ارع  بِّ را  قلع ' وا ةِ ما حع الر   نا مِ  الذلِّ 

   ".أفذات اللفظ "

ن ز كوني معيّ يّ من المسلمات الكونية أن المقياس أو المكيال، أي مقياس، وفي ح   

حدوث أي تغيير في قياسات ذات األشياء. لكن هنا عند األخ أْبي فيه ، ال يمكن ومستقر

عْبد الرحمان األمر خارج عن هذه القاعدة مما يطرح سؤال الوجود لمعايير ثاْبتة أو 

فهو يقول أو يْبني كالمه على التالي: .يفي ْبوجود حقيقة المقياس ثاْبتميزان   

"فقد تعرضت لهجمات شرسة من قْبل الشعوْبيين والطائفيين والعلمانيين وكفرة أهل  -(ا)  

 الكتاب، ليصدوا المسلمين عن فهم دين رْبهم وفق مراده"

ة هلل؛ ْبل عن  -(ب)  اجتهاد خاطئ شنيع الخطإ "ومن تلك الهجمات ما لم يصدر عن محاد 

)وإن كان في ْبعض اجتهادهم خيٌر كثيٌر(" ..  

فهؤالء خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا. وفي حديث عمرو ْبن العاص رضي هللا عنه    

الذي رواه الحاكم والدارقطني، عن النْبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إذا اجتهد الحاكم 

له أجر واحد"فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ ف  

"ومن الهجمات الشرسة ما يْبوء ْبإثمه من جعلهم العامة رموزا ثقافية علمية فكرية" -(ج)   
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 ل  ضِ ا يا ما فإن   ل  ضا  نع ما ' وا هِ سِ فع نا ي لِ تدِ هع ا يا ما ى فإن  تدا اهع  نِ ما وهللا تعالى يقول وقوله الحق: }   

(15ى'{)اإلسراءرا أخع  را زع ة وِ را ازِ وا  رُ ال تزِ وا ا' ها ليع عا   

د إرادة السوء؛ ألن كتْبه ككتاْبه )حديث األرْبعاء(، وما حققه من  -(د )  "وما أظنه تعم 

كتب التراث، وأحاديثه اإلذاعية: دليل على أنه عرْبي النزعة، ولكنه مخدر ْبسحر أستاذه 

 اليهودي )مرجليوت("

 هللاِ  يدا يا  نا يع وا ْبا مُ تقدِّ نوا ال آما  نا يا الذِ ها ي  ا أا: }يا وهللا عز وجل القائل أمرا عليا حكيم   

يقول سْبحانه فيما أنزل قرآنا يتلى و( 1'{ )الحجراتيمٌ لِ عا  يعٌ مِ سا  إن  هللاا ' اتقوا هللاا ' وا هِ ولِ سُ را وا 

 تع دا م  ا تعا ما  نع لكِ ' وا ْبهِ  طأتمع ا أخع يما فِ  ناحٌ جُ  كمع ليع عا  سا ليع ى للمؤمنين:}وا د  وهُ  لى يوم الدين نورا  إ

(5'{)األحزابيما  حِ ا را فور  غا ان هللاُ ك' وا كمع قلوْبُ   

في ْبيان العرب وْبميزان السماوات واألرض أنها من الخلق  لشراسةلفالداللة الحقة    

سيئه والتشارس المعاداة. فكيف يستقيم في عقل اإلنسان والْبيان معلق ْبالعقل، أن يخرج 

وجميعها لها مخارج شرعية أعاله  (د)، (ج)، (ب)من فم اْبن عقيل كالم وفيه أن 

(؟ا)متضمنة في منصوص عليها في الكتاب والسنة، أن تكون   

وأما قوله: "فإن سيرته صالحا  ومحافظة على الصالة وال سيما صالة الفجر عاطرة"    

إمام المدينة  ِمعيارونذكر من جديد ْب .ء  يع ي شا فِ  فِ رع فهذا ليس من معايير القول العلمي الصِّ 

رحمه هللا في الموطإ، فقد قال إنه لقي رجاال يستسقى الغمام ْبهم، فما أخذ عن أحد منهم، 

أن هذا الشأن له رجاله وله عقوله، وإنما العلم أحكام واألحكام ْبدالئلها  ُيِريدو يْبين

ها. والتقوى لصاحْبها، هي من شرط العدالة في ظاهرها، رُ قرِّ وْبراهين صدق تثْبتها وت

وهللا أعلم ْبمن اتقى؛ والعدالة يؤخد ْبها فيما هو مرتْبط ْبها في طْبيعتها وحقيقتها كالتوثيق 

 والشهادة وغيرها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا .

ا أسماه ب"    م  أْبي عْبد الرحمان ما " فإن  ذلك ال يكون إال األمانة مع اللغةوإذا كان ها

ْبه، أال وهو الميزان. ورائز الميزان هو عدم التفاوت في " مع ما اللغة قائمة األمانةب"

وإن تعجب فعجب قول أْبي عْبد الرحمان: خلق الرحمان وقانونا وقواعد في االنتظام.  
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)أن هذه الداللة التي استجدت ضرورية لتوسيع آفاق أدْبنا الحديث؛ )وذلك هو تفجير "    

 الذي نزل قْبل هذه الداللة الحديثة اللغة(، وأنه ال ياحل لمسلم أن يتفهم ْبها كالم هللا

".ْبقرون  

اِطلالحق فهو  فعلى قانون التوافق الحق، ما لم يوافق    ينما نكون ْبصدد رائز ، وحْبا

اِطلاالنتظام فإما حق وإما  . فكيف نْبني آداْبنا وحامل ثقافتنا ووعاءها األدْبي وتوسيعه ْبا

اِطلعلى ال النور الهادي إلى أقوم السْبل في الذي ال يتوافق مع كتاب رْبنا الذي هو  ْبا

واآلداب التي هي من المقومات المحورية لكيان األمم؟ الحضارة وْبناء الثقافة  

اِطلأليست هذه أخت دعوى مرجليوت، من حيث الوليجة والتسويغ، في الْبناء على      ْبا

اِطلمن القول، وال واحد في ميزه عن الحق ومخالفته؟ ْبا  

في  -الوم  ا وعُ اها علم  وقد سم   -هذا العلم أو هذه العلوم  ضرورة وإذن فإذا كان حقا   

كامن في تمثل  فاإلشكالٌ توسيع آفاق أدْبنا الحديث، والعلوم تْبنى على أسس منطقية حقة، 

 -وال ينْبغي لحق أن يعارض الحق -، الحقيقة التي ال تخرجه عن الحقحقيقة العلم كلية

رض لذلك ْبعد حين.وفي تمثل هذا العلم تخصيصا كما سنع  

وإن ما  -وإن ْبقي شيء أجدر ْبالذكر فهو هذا الالتناسق ْبأن نسوق في توطئة كتاب   

يريْبني حقا أكثر وأدعى ما يريب هو هذه أو هذا السعر المْبهظ الذي يثقل على ثقل محن 

ث عن المعايير حال العرب والمسلمين، وإنه يكفي إنع  فحدث عن الشكل الشائن مما  ُتُحدِّ

ينال من تركيز الزْبون القارئ )المحترق حْبا في ثرات وثقافة قومه ونفسه كله هم واهتمام 

إنه ليس من التناسب  -ْبشأن أمته( ومؤكدا انفعال سلْبي لخاليا الدماغ، وكان خيرا تركه

 متداد طال وني فا قوال عن داللة العين وعلى ا المالءمة أن يساق في التوطئة ِمعياروال من 

على الثالث صفحات الْبن حزم قاله في كتاب هو محور موضوعه وصلب اهتمامه. 

طْبيعة الضوء  واإلشكال الجدي هنا واألنكى هو أن الكالم الذي قاله اْبن حزم هنا وشيجته

رحمه هللا وجزاه ْبخير ما عمل وتجاوز عن  -وظاهرة اإلْبصار، وقد مات اْبن حزم 

اهرة الحق والصحيح وال ْبلغ ذلك سواء لطْبيعة الضوء أو ظ تصّورالعلى غير  -سيئاته!



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

528 
 

، وْبْبساطة نقول ْبأن العين ليست مصدر الضوء كما وصل إليه الحسن اْبن الهيثم اإلْبصار

م( وطْبيعته موجاتية تم اكتشافها مع األعمال العتيدة 1040رحمه هللا )توفي حوالي

 ماسونيةألوروْبا تحكمها في الشعوب واألمم وليس ال قّوةلماكسويل وغيره ممن قدموا ال

وإنما يتحتم على علماء أمتنا  ، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا.كما يروج له كيدا أو جهال

والدين النصيحة كما صح في العلم  –الحكمة في صرف الجهد، ْبالعمل أكثر على النصح 

ْباب؛ فإنه مما يحزن ويطْبق النصح ألئمة المسلمين ْبفرضية اتخاذ األس -الحق والخْبر

لنا أن نفرح  من الفرحة، وأنى ب الحية منفذ ألدنى قدر أو ْبصيصحزنه فال يْبقى فيه للقلو

وقد وكلنا أعداء هللا ورسوله وعدونا ْبأمننا وحمايتنا، ْبل وكيف تفرح أمة ويد عدوها حرة 

الرا وال رياال؟! طليقة في ْبيت مال المسلمين، يسلْبهم ما يشاء وحينا ال يْبقي لهم منه دو

فتوجيه جهد علمائنا على هذا الوجه هو الصحيح ال الوقوع في شْباك المالسنات وإنفاق 

كراعا؛ وأما الكافرون  يعد سالحا وال ، مما ال يصنعماسونيةاالهتمام في تهويل ال

في ذلك أو مع ذلك نجد في هذا التقديم والمنافقون فحسْبهم جهنم وساءت مصيرا . أقول: و

ا:مسطور  

قال محقق الكتاب الشيخ عْبد الحق التركماني: )الطفرة في رأي النظام: هي أن المار  "   

، وال مر  عليها(  على سطح جسم من مكان إلى مكان ْبينهما أماكن: لم يقطعهما هذا المار 

أ اْبن حزم هذا الرأي، ثم قال:   «هذا ليس موجودا ألْبتة إال في حاسة الْبصر فقط..»وخط 

إن الصوتي  يقطع األماكن، وينتقل فيها، »ثم قارن ْبين حاسة السمع وحاسة الْبصر فقال:

.. انظرالفصل «وإن الْبصر ال يقطعها، وال ينتقل فيها)أي إن إدراكه المرئيات طفرة..

5/64-65"462    

 الّسْببم/ث. وإذا عرف  3.108م/ث أما سرعة الضوء فهي 33فسرعة الصوت حوالي  

 فسر الْبيان وحل اإلْبهام.

 

                                                           
6-5ص –مصادر األحكام عند ابن حزم  
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 الفصل السادس

 الحسم في سؤال أصل اللغة

 

كون ذينك الْبيانين وتينك النسْبيتين إن هما  لميع اآلن كذلك لعله أن يكون قد الح عندك   

الن ْبالحق محققا ْباالنتظام والتراْبط المنطقي والوجودي وهذا ال مرية هو مرجع  .إال تنز 

اد، وْبه يتحدد أهم المعايير واألعلمية ْبيانية التحليل النفسي عا في دراسة وتحليل التعْبير  ْبع

ن واالختالف ْبين الْبيانين والنسْبيتين، لمح ال محالة هذا الْبوالشعري كسلوك وجودي. وسيُ 

المهيمن، الذي  الذي مرده مما هو واضح جدا إلى المسافة أو الزاوية من المرجع المطلق

ال التعيين. يكفي فيه هنا االعتْبار  

فْبديهي أن المختلف ْبينهما، أي ْبين النسْبيتين والْبيانين، هو االختالف ْبين الوجود    

النفسي شْبه الكامل عند الطفل، أي الالعقلي، والوجود الشاعري الممثل أو الجامع 

ات ثالثة: ْبيان شْبه مشْبع للحقل، العقل، النفس.ُمكّونل  

" منْبثقة لوطجيثلمطلق من األولى، ولفظة "لى المرجع االثانية أقرب إ نسْبي ةفالوإذن    

أحد زاوية وأْبعد من التوليد في اللغة  تنزال من روح الحقل النسْبي ْبالحق، ولذلك هي

والنحت والتركيب، وكله ال يخرج كلية عن المواضعة واالصطالح مما هو دون المعنى 

ي الموجه والمنحو ْبه حيث معنى وحقيقة االرتْباط واالنتظام األعلى والساْبق لكل التنّزل

والم ا فحسب ضمن ُمكّونالذي تعتْبر فيه الذات الْبيانية  ،هذا االنتظام اتُمكّونو عا

ات.ُمكّونال  

هنا ْبالذات نستجلي وجود عالقة عليا وساْبقة للفظ ْبالمعنى، واللفظ مادة شفهية، والمادة    

ْبشرط الشاعرية الممثلة في  جريرلوط" عند ؛ فانْبثاق لفظة "جيثالّصوتالشفهية ماهيته 

اإلشْباع اللغوي والشعري هو منتظم مع هذا المعجم المشْبع إلى حد تمثيل لغة قومه ْبذاتها، 

ْبنية ولة من قال: لوال الفرزدق لضاع ثلث اللغة!"، وإذن فهناك تناسق ْبين كما هو في مق
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ي متسع ليس ينْبغي له الّصوتوالمعنى، وْبما أن اإلنشاء والتشكيل الْبنيوي  الّصوت

الحصر، فْبيان اإلنسان ولغته متسعة لمطلق التعْبير. والعالقة أو القواعد العلمية وقانون 

جوده سوى تحييد الزاوية الحادة هاته، الزاوية الممثلة هنا هذه العالقة ليس يْبقى لتقرير و

الذاتية للشاعر التي تفصله عن الشروط األولى والفطرية للغة. نسْبي ةلعوامل ال  

وعندما أذاع فون هامر شيئا من ترجماته للقرآن أكد أن:»     

فسحر اللغة القرآن ليس دستور اإلسالم فحسب، وإنما هو أيضا ذروة الْبيان العرْبي.    

العظيم )...( يشهد على أن القرآن )الكريم( هو وحي من هللا )...( وأن محمدا صلى هللا 

عليه وسلم لم ينشر سلطانه على قومه ْبالسيف، ْبل نشره في المقام األول ْبإعجاز 

الخطاب. فالكلمة الحية التي فاقت القصائد السْبع )...( المعلقة على جدار الكعْبة، لم يكن 

كن أن تكون ثمرة قريحة ْبشرية، ْبل تحتم أن تكون كلمة ُنطقت وُكتِْبت منذ األزل من المم

 في السماء. ومن هنا فإن القرآن هو وحي من هللا.

 الّروحوأصدق ترجمة له ستكون هي تلك الترجمة التي ال تصرف جهدها للتعْبير عن    

نص من حيث اإليقاع فحسب، وإنما تسعى لمحاكاة شكل الخطاب وإيقاعه أيضا. واقتناء ال

والرنين شرط ال غنى عنه في مثل هذه الترجمة. أضف إلى هذا أن السحر العظيم الذي 

ة والحركة فحسب، وإنما يكمن فيما تنطوي الّصورنحسه في الشعر العرْبي ال يمكن في 

أيضا، فهذه تدوي في األذن العرْبية دوي الصفارة الساحرة  عليه وحدة القافية من روعة

كي يكون في اإلمكان تقديم ترجمة للقرآن صادقة ْبالقدر المستطاع، ينْبغي على حقا. ول

الترجمة أن تحذو حذو النص األصلي، ال من حيث تسلسل األفكار فحسب، ْبل من حيث 

النْبرة أيضا، أي ينْبغي أن تحاكي اإليقاع الذي يأتي في نهاية اآليات، وهذا ما لم تأخذ ْبه 

لنا حتى اآلن. والواقع أنه ال توجد لغة أوروْبية يمكنها أن  الترجمات )الغرْبية( المعروفة

463«تستجيب لهذه الشروط والمتطلْبات استجاْبة اللغة األلمانية.  

                                                           
298-297ص –جوته والشرق  
463

  



   المسلمون والتاريخ

531 
 

                  

   

فْبهذا تحديدا ال ْبغيره يتأطر معنى الوحي واإللهام أصال في اللغة والتوقف، المعنى    

هنا كونية التناسق  تصّورينْبغي لنا أن نفهم أو ن. وال ي وفق قانون التناسق الكونيالتنّزل

 هِ اتِ آيا  نع مِ في الخلق مما نصه وتجليه قوله تعالى:}وا  إال مع سريان قانون االختالف الكوني

 ات  آليا  كا ي ذلِ فِ  ' إن  كمع انِ ألوا وا  كمع تِ نا ألسِ  الفُ تِ اخع وا  ِض األرع وا  اتِ اوا ما الس   لقُ خا 

هنا هو نظماتي في حقله تماما كما هو التناسق  التنّزلفالتناسق و (21'{)الرومينا المِ لعا لِ 

النظماتي للغطاء النْباتي مع حقله الجغرافي وْبيئته. وهذا هو الذي وجب التعقيب ْبه 

ْبخصوص ما جاء في آخر النص، فإنه، ْبل وْبمرجع هذه الجوهرية التناسقية ْبين الْبنية 

وحفظ  كان جوهر اللفة شفهيا، يستحيل انحفاظية والمعنى أو الداللة، والتي منها الّصوت

 جوهرها خارج جوهر ْبنيتها.

 توقيفية اللغة وشفهيتها

بقية النحو  جوهرية العالقة س 

 قانون االختالف

 نظماتية العالقة لكل لغة نحوها

التناسق الكوني   

عالقة الصوت بالمعنى  تنزل النحو  
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وليت شعري ماذا أو كيف استقر عند األستاذ سعيد األفغاني تسديده لمذهب أْبي حزم    

 في اللغة مما جاء في قوله:

وله فيما نسميه اآلن )اللغة الكاملة( رأي سديد سْبق إليه، ويتمنى تحقيقه اليوم »   

اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح، »أن  قّررل لغة للغتهم؛ فْبعد أن أصحاب ك

ولو كانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معنى في العالم »قال:  464«وعْبارات عن المعاني

ليت ذلك كان، فحقق  465«اسم مختص ْبه، لكان أْبلغ للفهم، وأجلى للشك، وأقرب للْبيان

نيات علماء اللغة إلى اليوم.أمنية عالمنا القرطْبي قْبل تسعمائة عام، وأم  

فقيها من فقهاء  –حين يترك األمر لعلمه ولملكاته ال لظاهريته  –وْبذلك يْبدو اْبن حزم    

علم اللغة، صادق الحس، دقيق المالحظة، حسن االستنْباط، صحيح األحكام، فيه استعداد 

466«لشمول النظرة إذا أراد.  

النظر، هو أنه إذا كانت نشأة اْبن حزم إنما الحق وْبنهجه على الذي أكمل في صدق    

رحمه هللا في غير حضن القداسة الفقهية وقداسة الشيخ والفقيه، هي التي جعلت منه رائزا 

 تا دع ومنذرا تاريخيا ينْبئ عن إشكال عويص ووشيك للعقل اإلسالمي العرْبي، وهذا لو أعا 

 حصل ْبغير طريقه استيعاْبا  ا ال يتْبه قراءته وقراءة صداه وأثره لوجدته مفسرا إياه تفسير  

، فإن في ما جاء ْبه هذا الرجل ليس أوفق ْبيانا من أن يسمى ْبالمفارقة. وسوف واستيفاء  

يتْبدد ما قد ينتاْبك من قلق عقلي ومنطقي وينزاح غيم العجب إذا وقفت على حقيقة هذا 

 القول.

مصيْبة المذهْبية مصيْبة العقل اإلسالمي العرْبي المتمثلة، في إن اْبن حزم مؤشر ومنذر    

االستخالف التاريخي  قّوةالمتخذة المذاهب أرْباْبا من دون هللا واألئمة األرْبعة، والمعطلة ل

إيذانا على األْبواب ْبغلب قريب؛ فهذا هو منحى الرْبانية. لكنه ْبرده المستميت للقياس 
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ة ينقض غزله في سلم المنهاج، ألن الرْبانية قائمة على األصول والدراسة، أي على آلي

القياس ال على النمطية المْبقية على روح المذهْبية. ومذهْبه في اللغة ومؤمله فيها كما ذكر 

األفغاني ما هو إال دليل على هذه الحقيقة، وعلى مجانْبته الحق يقينا في رده للقياس القائم 

اِطلعليه منهاج الرْبانية المنصوص عليه ْبصريح القرآن الذي ال يأتيه ال  من ْبين يديه وال ْبا

 نع ي مِ لِ  ادا  ْبا وا عِ اس كونُ لن  لِ  قولا يا  ة ثم  كما حِ الع وا  تابا كِ الع  هللاُ  هُ يا تِ ؤع يُ  أنع  ر  شا ْبا لِ  ا كانا من خلفه: }ما 

 أن   كم  ر  أم  ال ي  و   'ون  س  ر  تد   ا كنتم  بم  و   تاب  الك   ون  لم  تع   ا كنتم  بم   ين  ي  ان  بَّ كونوا ر   ن  لك  و  ' هللاِ  ونِ دُ 

الئ كةذوا ال  تتخ   .(79-78'{)آل عمرانون  م  ل  س  م   إذ أنتم   د  ع  ب   كفر  بال   كم  ر  أم  ' أي  ابا  ب  أر   النبيئين  و   م   
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 الفصل الساْبع

 فطرة مخارج الحروف وعلمية عالقة الصوت ْبالمعنى

 

ه ِمعيارْبالمعنى ليس يحصرها حقل  الّصوتأن عالقة  مما سْبق واضحا   ْباتا     

، ولكنه علم ذو شعب شتى محمود محمد شاكر رحمه هللامفهوما كما هو عند " التذّوق"

اصطلح عليه ْباأللسنية أو اللسانيات، وليس هو كما يخرج من شفاه الكثيرين الذين 

ها وأمثلتها النحوية واإلعراْبية هي تذجويجعلون نم يقصرونه على مْبادئ األلسنية العامة

لم النحو عمقاْبل " "لح يثعلم النحو اويعْبرون عنه ب" النسق النحوي واإلعراْبي كله

علم األلسنية  أن ال نهتم ْبل أن نعارض ونرد  وأقْبح منه  فهذا جهل قْبيح! الَربي"،

أو هكذا زعم الْبعض اعتمادها في  ألنه ذات يوم اتخذت ،ية المتصلة ْبهاالّصوتوالدراسات 

 ي الكيد لإلسالم والطعن في الدين، كرسالةتْبغ دراسات )رسائل جامعية خاصة(

من قْبلها و، 467"" راسة في أصوات المّ  في التجوي  القرآني تغريد عنْبرل الماجستير

لة. و"الفن القصصي في القرآن" لنيل الدكتوراه رسالة محمد أحمد خلف هللا هذه  الصِّ

 ْباأللسنية لمختلف ما أردت وما شئت من مسمى مجازا ْبالعلوم اإلنسانية والتاريخ

لةهذه والدراسات الفنية واألدْبية،  والمدخل لضرب آخر وأعظم حصن  وليجةالهي  الصِّ

المنكرة والماحقة، حصن اإليمان ْبما  ْبقي للمسلمين من ْبعد هزيمتهم المادية والعسكرية

ما جاء ْبه نْبيهم صلى هللا عليه وسلم. فهذا هو الغرض األساس ْبأنزل إليهم من رْبهم و

ماديا وأستاذية وتوجيها ْبشتى والخلفية الرئيس من هذا المخطط التعليمي المتحكم 

في روع "عميد  منحولية الشعر الجاهلي ونفثُ  ما إحكام.والمحكم أيّ  ،المقارْبات واآلليات

أقصى، ورفضت الجامعة وسلكها أن ترى ما  ثلٌ ما  األدب العرْبي" على نحو تقاطع متماس

ارآه محمود شاكر  تشراق المعمدة ْباالس النفاثة الّروحأوفى، وكذلك  موصوفا   سطو 

                                                           
م تحت إشراف حسن عون، أستاذ كرسي العلوم اللغوية في كلية اآلداب باشتراك األستاذ1965جامعة اإلسكندرية  
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امرجليوت أنكر أن في القضية   قال،ا يُ مك افرافر على الحا وقوع الحا  مجّردوإنما هو  سطو 

تحصله  وهكذا فلن تجد محصلة ذلك إن ذهْبت وتقارب األفكار وكفى! لُعقولا من توافق

دليل المثقف العرْبي الذي ال يرام شأوه، إال  ،يات المتخصصةالّدوروتسْبره في المجالت و

تعلقا  فيمن يلحق ويتعلق ْبأهذاب هذا المخطط، وحلْبة صراع فيمن هو أشدّ  مضمار سْباق

إلى  التناصّ و الهيرمينوطيقا من مفاهيمه وأشْباه المفاهيما على معلقاته وْبه وأكثر تردد  

النحو ] :وليس يخلص قصارى ما فقهوه ولقنوه، سوى التعارض وما وليها؛ األسطورة

، األلسنية )علم اللغة الحديث([.القديمة )هكذا(القديم أو علم النحو في تركيْبته   

من ْبعد نفث منحولية الشعر الجاهلي التي  كان نموذج "الفن القصصي في القرآن" لئن   

ي الجناح الفكري للحرب الحضارية والدينية الكْبرى في الّصليْبنفثها روح االستشراق 

في حضنه، ْبرامج ومواد وأساتذة،  الناشئالذي هو مؤسسه وصانعه،  الجامعي العقل

"، في الشَر الجاهليفتمثل التلقف الحتمي مخططا له في الدكتور طه حسين في كتاب "

من  ا ْبهذه الجْبهة الجهنمية، وقد عرضنا لهاْبمثاْبة كشف مْبكر وإعالما نذر   إن كان ذلك

ْبأقصى  لجاْبري،" للدكتور عاْبد ام خل إلى القرآن الكريميِّها وقْبيلها "خالل الرد على سِ 

ادما يمكن من األ عا ما هو مهيمن، فلسفيا وفقهيا ومنطقيا وتاريخيا وعلمية مهيمنة؛ إن و ْبع

كان هذا ْبخصوص "الفن القصصي في القرآن" فأمر وقضية تغريد عنْبر في "دراسة في 

يملك على الناظر فكره  وليس عجبٌ  ،لأللْباب رٌ يِّ حا مُ  أصوات المّد في التجويد القرآني" أمرٌ 

كله فال ينفك في صورة تمثال رجل واضع ذقنه على كفه، ليس أعجب من هذه القضية 

ذ أن طرحت إلى التأمل في ذلك من يل شكلها ومضمونها وأصلها ومآلها؛في حيثياتها وتحل

أثاروها! هم أو هذه القضية عندهم أثيرت القوم الذين وضع اليوم، يوم  

اِطل، كل أولئك من ها والمادة التي شكلتهاالذي ناطت عليه تغريد عنْبر لوحت إن       ْبا

أو العقل الذي  تصّورالق مسمى علم التجويد والقراءات، نعني ْبادئ ْبدء خر  ومُ  تصّورال

 ، علمواإلدغام وغيرهما موضوع علمه وهو يزعم لنفسه صفة العلمية، يجعل من المدّ 

ْبي!مخصص ألهل اللسان العر مقيض  

 وأما تداعيات القضية ومستقرها الذي انتهت إليه:
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وتْبنت مجلة المصور هذه القضية، وأخذت تعرضها على أئمة رجال الدين »...    

ا لموقف لجنة المناقشة، وتْبرئة للرسالة  والعلم، وحظيت ْبإجماع من استفتتهم فيها، تأييد 

الة، ومن هؤالء العلماء: الشيخ مما نسب إليها، ونادى الجميع ْبرفع الظلم عن صاحْبة الرس

فرج السنهوري، والشيخ الخفيف، والشيخ دراز، ومفتي اإلسالم في األردن، ومفتي 

اإلسالم في ْبيروت، وأستاذ الشريعة اإلسالمية في دار كلية العلوم، والدكتور األهواني، 

 والدكتور القط، والدكتور الدواخلي، والدكتور عْبد الصْبور شاهين.

عارضة أحالت القضية إلى مجلس الْبحوث اإلسالمية الذي أحالها ْبدوره إلى لكن الم   

ا مؤيِّدا   ئا   مستشاره الديني الدكتور عفيفي عْبد الفتاح، فوضع تقرير  رِّ للجنة المناقشة، وُمْبا

 الرسالة مما نسب إليه، وداعيا إلنصاف صاحْبة الرسالة.

وحينما أحست صاحْبة الرسالة ْبما يدْبر في الخفاء، ذهْبت إلى فضيلة الشيخ حسن    

في  –مأمون، وعرضت عليه الموقف، وشرحت القضية، فأنصفها، وأنصف ْبحثها 

ا، واقر ْبأن الرسالة ْبعد تعديل عْباراتها  –حضور الشيخ ْبخاطره الشافعي  ووعدها خير 

 الجافية لم يْبق لها إال أن تجاز.

أن العناصر األخرى ظلت تلعب دورها، حتى انتهى األمر ْبدعوة ْبعض أعضاء  غير   

مجلس الْبحوث اإلسالمية ْبسرعة، وْبدون مقدمات، وفي أثناء مرض الشيخ حسن مأمون، 

في جلسة تشْبه ان تكون سرية، لم يحضرها إال ثمانية أعضاء من ثمانية وعشرين 

ا، وكان ْبعض الثمانية يجهل تفصيل القضية،  فاتع له، واتخذوا عضو  والْبعض اآلخر قد ُزيِّ

ا ْبرفض الرسالة.  قرار 

ا، وأذن لها  وأخيرا ... ُدعيت    صاحْبة الرسالة إلى ْبرلين، واعترف ْبْبحثها علمّي 

      468«ْبتحضير الدكتوراه )!!(
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اِطلهو حقل مختلق ْبمدخل  ،ْبين طرفي القضية من مْبدئها إلى مستقرها ومآلها    لم يتم  ْبا

هو اعتْبار مدود القرآن في خطاب العرْبي  ْبااِطلحق. المدخل ال الخروج منه إال ْبمخرج

ذي اللسان وذي الْبنية العضوية اللسانية العرْبية اعتْبارها موضوع علم مزعوم. وأما 

ْبالفعل الخروج من الجهل المركب واالستجهال واإلغراض  حيث تم   الّصحيحالمخرج 

ة السماء المنزلة ْبلسان عرْبي مْبين، وحيث حصل االستقرار ْباللغو في تلقي رسال

، وْباالعتْبار العلمي غير ْبالمالءمة الموضوعاتية لحقل الخطاب األعجمي غير العرْبي

ية. وْبعد لزوم الّصوتالمغرض الذي كان في مدخلها آلليات دراسة الْبنية اللغوية وخاصة 

ليس يتوجه ْبه إلى عرْبي النشأة واللسان إال عن جهل وقصور في النظر  الفقه ْبأن هذا

حتاج لمقاييس نطق عظيمين مما أتاهم الشيطان عن أيمانهم، فإنه لألعجمي الذي يا 

ية الّصوتالحروف أو المونومات ومخارجها لعدم امتالكه الْبنية العضوية أو المورفولوجية 

 العرْبية:

واعد التجويدية اإلطار الوظيفي والعلمي للق»  

هذا المفهوم للسان هو الذي وجب أن تؤطر ونفهم به أن القرآن العظيم نزل    

بلسان عربي مبين؛ وهذه هي العربية في كل حقيقتها؛ فليست هي نتاج التقعيد 

البشري، وما يقول بذلك إال جاهل غبي عظم جهله؛ ذلك أن القواعد إنما تستمد 

. والوصفكأحكام مستنبطة من الدراسة   

والعلم البشري هذا أمره وصبغته وحدوده؛ فالعقل وظيفته هنا الوصل من خالل 

الضبط ثم التجميع ثم االستنباط. وما قواعد الصوت أو الفونولوجيا في كليتها سوى 

تعبير أو قراءة بشرية وصفية ال تنال اللسان واللغة كما هي في الحق إال بقدر ما 

اني في طاقته وكفاءته من حقيقة ظواهر الكون والوجود؛ ينال اإلدراك والعقل اإلنس

وإن إنتاج فونيم واحد وما يتطلبه من شروط وتناسق وظيفي جد دقيق لكثير من 
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العناصر والمكونات العضوية بسيطها ومعقدها كالرئتين والمخ واألعصاب 

في والحنجرة والشفتين واللسان، ومن توافق دقيق لكل هذا مع البعد الالمتناهي 

الصغر للزمن ولسعة الهواء، وتوزيع الربط العصبي الدقيق على هذه الكثافة 

الوظيفية التي تكاد تكون، وهي كذلك بالنسبة لإلدراك اإلنساني، لحظية وآنية. وإن 

هذا ليس ببعيد عن حقل إيماء وداللة قوله تعالى وهو اللطيف الخبير:}يا أيها الناس 

تدعون من دون هللا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 

(.71له' وإن يسلبهم الذباب شيئا ال يستنقذوه منه' ضعف الطالب والمطلوب'{)الحج  

لنحدد اإلمكان واإلطار الوظيفي لما  ما دمنا هنا على مقربة من معطى علمي هام،

. إذا قلنا بأن اللهجات تشترك في موحد وسط يراد به قواعد تجويد القراءة والنطق

شريطها، هذا الموحد الذي نسميه اللغة العربية واللسان العربي، فالشريط هنا يعتبر 

شريط التمثيالت كذلك للخاصات والميزات أو المظاهر الطبيعية والفيزيائية للمواد 

مستوى اللهجة الصوتية، فليس مستبعدا وباعتبار مبدإ التقريب أن نجد حاالت على 

أو مستوى الفرد، يكون فيها النطق لعنصر صوتي معين أبعد عن الموحد المشترك، 

وهو غالبا ما يعود في إطار اللهجة إلى التفاعل والعامل الجغرافي والتاريخي أو 

بفعل الجوار لبيآت لسانية أدت إلى هذا التغير العنصري  للصوت. فأما إن كان ذلك 

يقتها، وإن كان بالنسبة للفرد فيعتبر ذلك حالة مرضية قابلة بالنسبة للهجة فهو حق

 للتقويم وللتصحيح من خالل القواعد التي استنبطها الدارسون والعلماء.

من هنا يتحدد لنا الموضوع األهم والمستهدف لقواعد تجويد القراءة والنطق،    

لسان؛ والتفسير األولي وهو المنطبق والموافق للوظيفة التعليمية لغير المنتمين لهذا ال
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والمحيط هو عدم امتالك األساس العضوي أو الفيزيولوجي الذي يتطلب نشوءا 

المنطبقة بالبيئة االجتماعية، ألن  ةنوعيا، حيويا )بيولوجيا( وزمنيا وتفاعليا مع البيئ

اللسان واصل بنيوي في النسيج المنتظم لكل مناحي الفضاء المجتمعي وعصبه، فإن 

ين للسان أساسهم اللساني مختلف ال يتناسق ويمثل مقاومة وعسرا طبيعيا غير المنتم

 في إنتاج وفي وظيفة ال تتناسب مع إمكانه. 

هكذا فالوظيفة التعليمية والتقويمية لقواعد القراءة وإجادتها وتحسينها، إنما هي    

لسماء صوتية ومادية محضة، ال يمكن أن ينظر إليها بميزان الحق الذي تقوم عليه ا

واألرض وما بينهما، الذي هو ميزان العلم الحق ال المسميات الوهمية التي ليست 

من العلم وال هو منها في شيء، قلنا ال يمكن أن ينظر إليها إال خارج حقيقة اللسان 

وخارج اللغة في جوهرها الداللي والبياني، خصوصا إذا ما أكدنا على صفتها 

ان ما بين االعتبار الكلي ل)الداللي؛ النفسي؛ وكيانها المعزول اعتباريا؛ فشت

الصوتي( وبين االعتبار المعزول للصوت، فالعنصر إن كان في الرياضيات 

الكالسيكية والبنائية األولية أو في االعتبار الفلسفي السكوني )الستاتيكي( يحدد 

 ويعتبر باختالفه عن غيره، وهو أس مبدإ االختالف وقانونه الساري في السماء

واألرض، فتعدد األبعاد الكونية وسيرورة هذا التعدد واستمراريته، واعتبار الكينونة 

المتحركة والمتغيرة للذوات والكائنات، كل ذلك يستوجب ويجعل من النافع 

 واألحسن عمليا االعتبار المزدوج للعنصر والنتمائه وانتظامه العالئقي.

، فالعملية التعليمية لن تدخل المجال ولئن كان المقصد العملي هو اللغة والبيان   

اإلنتاجي إال حين يبدأ تناسق األداء الصوتي مع الحمولة الداللية ومع الذات النفسية 
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في نفس اآلن، أي أن يكون الصوت من ذات التعبير مرتبطا به ارتباطا عضويا 

لمخ، وجوهريا، إذ حينها يتم التناسق مع اللوحة األولى أو القطب األول الذي هو ا

يصبح األداء والحدث الصوتي أكثر انتماء وقربا إلى اللسان المنطوق  ورويدا رويدا

469«به من قواعد التعليم والتجويد ذاتها.  

ة، وْباستيعاْبها على ما هي عليه منطقيا، تطّورْبآلياتها الحديثة الموفي هذا كله فلأللسنية    

أي أن ال حقيقة لها إال ْبأن يكون النحو العرْبي وخاصة النسق اإلعراْبية والْبالغية المحققة 

هو قاعدتها التي ال يمكن ألي علم حق أن يخالفها وليس لأللسنية إال تؤسس عليها وتوجه 

اها علي ليس أعظم منه، وهذا هو ما يخشاه  زحيّ توافقيا؛ لأللسنية في القرآن العظيم  انتظام 

ما أعجز العالمين  ية للقرآن الحكيم لهي أعظم من كلالّصوتأعداء هللا ورسولِه، فالْبنية 

 العالِمين لو أن الناس يعلمون!

 

  

                                                           
 –ام واأللحان القول الفصل في القراءات والتجويد، رشيد بلواد: التجويد والقراءات من الغلو واالستئثار إلى ضالل األنغ 
469
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 الفصل الثامن

" عند محمود شاكر وآلية التحليل والتركيبالتذّوق"  

 

طرق مسامعي في خطاب لهذا الدارس أو ذاك  لكن علينا أو مما لم أطق تجاوزه وكلما   

 فكرا  ممن تصدوا لفكر وحياة محمود محمد شاكر، هذا الرجل الذي كانت حياته كلها 

ادو وقوله الشريف لحسان ْبن ثاْبت  على فقه حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا  جها

فللكلمة موقع في المواجهة، من  470معك!" هم وجْبريلأو هاج رضي هللا عنه: "اهجهم

حيث أثرها ووجوب تْبيانها، فهو ال مرية في هذا علم من األعالم حجة في سؤال الحسم 

نهج" أو "التذّوق َمنهجعت لفظ وتعْبير "كلما سمقلت وحتمية االختيار في االنتماء؛  ه في ما

مستوى النظمة المعجمية  من االنفعال السلْبي والالموافقة على تحصل لدي درجة "التذّوق

محمو  المنطقية، وإن لم أجد في ذلك إال متاْبعا. يقول الدكتور إْبراهيم الكوفحي في كتاْبه "

" حين يعرض نظره في أصوات الحروف ه النق يَمنهجمحم  شاكر.. سيرته األ بية و

:471العرْبية  

:«معاني أصوات الحروف»»      

نهجونجد شاكرا يحاول تطْبيق     ، على أصوات حروف العرْبية، «التذّوق»ه في ما

علم معاني » يستخرج ْبها معانيها الدفينة، ودالالتها الخفية، وذلك في مقاالتها الثالث

، «أصوات الحروف سّر من أسرار العرْبية نرجو أن نصل إلى حقيقته في السليقة العرْبية

.1940التي نشرها ْبمجلة المقتطف سنة   

وات الحروف، ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرف، ال ْبقوله معاني أص ُيِريدوهو    

التي يمكن أن تنْبض ْبها موجة اندفاعه من مخرجه من  نفسي ة، من المعاني الالحرف نفسه
                                                           

": جامع السنة وشروحها !البخاري وعنده أيضا بلفظ "اللهم أيده بروح القدس 
470
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جهاز النطق، وما يتصل ْبكل هذه من مقومات نعت الحرف المنطوق. وليس المعاني 

هو يستطيع أن  ، في رأيه، هي كل ما يستطيع أن يحتمله صوت الحرف، ْبلنفسي ةال

يحتمل أيضا صورا عقلية معْبرة عن الطْبيعة وما فيها من المادة، وما يتصل ْبذلك من 

مما ال يمكن حصره إال ْبعد طول  أحداثها أو حركاتها أو أصواتها أو أضوائها أو غير ذلك

الممارسة لوحي الطْبيعة في فطرة اإلنسان، وْبعد ممارسة اللغة ومفرداتها على أصل 

ا الْباب، واالحتفال في كل ذلك للتدْبر واالستقصاء ومداورة اللسان على دقيق من هذ

مخارج الحروف مع حسن التفطن للمعاني األولية التي يمكن اعتمادها أصال لمعنى 

  «472ة في حرف  حرف من حروف العرْبية.الّصور

نهجا و" مفهوم  التذّوقوإن كان أول ما انْبثق وْبدئ ْبه ذكر " ذلك،    محمد ا عند محمود ما

انطالقته في التأليف؛ فإنك لو ذهْبت تنظر  تلك ، وكانت كذلكشاكر هو كتاْبه حول المتنْبي

ما دون ،مادته وخاصة شعره فحسب فينظرك وتحجز إلى الحدث كله ْبرمته ولم تقصر 

ادعلى مرجع غير أحادي األوالمحكم  اختص ْبهذه المادة والشعر من العمل عا غايته حفظ  ،ْبع

وْبعد المادة  ،التاريخي والْبعد الترجمي والْبعد النفسي لشخصية الشاعر الْبعد التناسق ْبين

نظرك للحدث إلى هذا لقي، لئن اتسع ْبيانا ولغة إلى ْبعد وركن القارئ أو المت ،الشعر

اداأل على هاتيك اإلطار المهيمن عا التضح لك أنه ْبهذا  ،التكوينوعناصر  العواملو ْبع

 المادة الشعرية، أنه هو عين آلية التحليل والتركيب الشمول وليس قصرا وال حصرا في

تنْبي" ْبلغت ْبكتاب محمود شاكر "الم هي ْبالتحديد التي الرياضية، وكونية النسق الرياضي

مزهوا محتفال ْبالحق ْبشاعر  ،ومْبتكر من النهج ْبديع ،ملحقما ْبلغت ْبه من السْبق غير 

 العرْبية!

لتي ُيرتقى إليها، وهي التي تسمو نفوس كل علم وكل تعلم فله غاية هي ذروته ا»    

الراغْبين فيه والمجتهدين في طلْبه إلى الوصول إليها واالقتدار عليها. وعلوم التعاليم مْبنية 

على الْبراهين، وغاياتها التي ُيرتقى إليها من استخراج المجهوالت من جزئياتها ووجود 

ليها نفوس الراغْبين في هذه العلوم الْبراهين التي تدل حقائق معانيها. والذروة التي تسمو إ

                                                           
-المرجع –..320(، ص:1انظر: محمود محمد شاكر، علم معاني أصوات الحروف ) 
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والمجتهدين في طلْبها الظفُر ْبالْبراهين التي ُتستنْبط ْبها مجهوالتها. والْبرهان هو القياس 

الدال ْبالضرورة على صحة نتيجته. وهذا القياس مركب من مقدمات يعترف الفهم 

ْبصدقها وصحتها، وال يعترضه شيء من الشْبهات فيها، ومن نظام وترتيب لهذه 

لمقدمات، يضطر سامعه إلى تيقن لوازمها واعتقاد صحة ما ينتجه ترتيْبها.ا  

وطريق الظفر ْبهذه المقاييس هو تصّيد مقدماتها وتمّحل الحيل في تطلْبها وتطلب    

ة التي ْبها تصيد هذه المقدمات وْبها يتوصل إلى الترتيب المؤدي إلى الّصناعترتيْبها. و

تحليل. وجميع ما خرج إلى الوجود من علوم المطلوب من نتائجها، تسمى صناعة ال

473«ة.الّصناعالتعاليم إنما خرج ْبهذه   

من  تصّورية ليست كْباقي ما يفهم ويِمعياريجب استيعاْبه جيدا أن هذه ال والذي   

 ثوقا؛ فهي على نفسية واإلنشائية الْبشرية، فهي مطلقها تمثيال وأعالها وُ الّصناعية ِمعيارال

لديكارت ذات لحظة في وجوده ثم أفل وفكر  تعالى ان هللاالذي منه الح ْبريق ْبره لوِّ العُ 

الحق! ية انحفاظية القانون المطلق، معيارية فيهاِمعيارفكانت تأمالته! إنها   

ية أو قل دليل أنها قانونية وأن قانونها ْبالذات ِمعياروْبرهان هذه الحقيقة الكْبرى لهذه ال   

المنحفظ في مثلث ديكارت، والذي ْبانحفاظه والقيام ْبعمل وْبناء صالح هو قانون المثلث 

" هذا الْبرهان أعمل صالحا إذن أنا موجودعلى مرجعه وحفظه يستنْبط منه وجود األنا: "

والدليل هو آلية التحويالت النقطية حال ألصعب المسائل التي اعترضت العقل الرياضي 

" عند السجزي وفي فكرة فن االبتكارض "الْبشري. يقول الدكتور رشدي راشد في معر

:" تحديدا  لتحليل والتحويل النقطيالعنوان التحتي "ا  

وقد لجأ كثير من رياضي العصر إلى التحويل النقطي عندما تعاطوا مع التحليل »   

والتركيب، ومنهم ْبعض العلماء ممن يعرفهم السجزي جيدا، ونستطيع أن نورد اسم 

كر ْبمثل ْبناء المسْبع المنتظم: نْبني مثلثا من النمط ) ، 5( أو )1، 2، 4القوهي مثال. لُنذا

                                                           
المناهج الهندسية. –الحسن بن الهيثم  -الجزء الرابع -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة 
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ي من ثم في الدائرة المفروضة مثلثا متحاكيا وأحد تلك (، أو غيره أيضا؛ ونْبن1، 1

. وقد طْبقت هذه التقنية عدة مرات في أعمال اْبن الهيثم، إثر السجزي، 474المثلثات

ونصادفها حتى الحقا، مثال لدى فيرما، عندما حدد المستقيم المماس لُوريقة ديكارت تحت 

.450زاوية   

   والنقطة األساسية هنا، هي التحويل النقطي لمسألة صعْبة ُيطْبق عليها التحليل، إلى 

مسألة أقل صعوْبة475. وفي هذا السياق تمتلك التحويالت النقطية دورا مزدوجا: رياضيا 

)تحويل األشكال الهندسية(؛ ومنطقيا )االنتقال مما هو أصعب إلى ما هو أسهل(. وْبهذه 

476«الطريقة يغتني التحليل ْبصورة مزدِوجة.  

 

 

  

                                                           
-المرجع –لفصل الثالث من الجزء الثالث من هذا الكتاب انظر ا 
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التسطير مني، وأقول بأن التحويل يلزمه شرط التطابق 
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 الفصل التاسع

الّضميروخطأ اْبن حزم في مسألة  علم تأويل األحالم وآلية التحليل والتركيب  

 

يرى في القرآن المجيد  ممن 477وهنا ألفت انتْباه من ليس فحسب يستْبعد ْبل يستهزئ   

ا للنظريات العلمية، وْبالطْبع فليس يعني هذا أن نجد فيه نصوص المْبرهنات مصدر  

ذلك، وإنما نعني المرتكزات واألنساق القانونية والمجاميع والجداءات الحساْبية ونحو 

ية والحقائق دليل هذه المرتكزات واألنساق؛ فْبناء على الْبنية النظماتية للكون كلية ِمعيارال

وجزئيا، وتحديدا اعتْبارا لمْبدإ التناسق وخاصة التراْبط، فمرتكز واحد أو حقيقة يتم 

اإلْبصار ْبها تدل عليه، فذلك كفيل لْبناء النظمة النظرية العلمية كاملة ْبناء مستوفى غير 

ى ما هو قريب إلى أفهام الذين يعلمون من هذا فيما يخص قانون منقوص. فعالوة عل

نِيَن االختالف:  ْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا َوَقدََّرهُ َمنَاِزَل لِتَْعلَُموا َعَدَد الّسِ }هَُو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ُل اآليَاِت لِ  ' نَُفّصِ ، قانون (5َقْومٍّ يَْعلَُموَن'{ )يونسَواْلِحَساَب' َما َخلََق هللُا َذلَِك ِإالَّ بِاْلَحّقِ

االختالف، المرتكز الذي يمكن أن نْبني عليه كل الْبناء الرياضي الْبشري، وهنا كذلك 

ية النور..كاسِ ياء وانعِ المتقدة حقيقة فيزيائية ْبنائية في أصلية الضّ  لُعقولل  

ل والتركيب عالوة على هذا، فلئن علمنا ما هي درجة آلية التحويل النقطي والتحلي   

ْبالنسْبة للعقل الرياضي الْبشري وقيمتها في تاريخ الرياضيات الْبشرية، فهذه اآللية 

متواجدة ومتضمنة لمن يفقه ويعلم تأويل األحاديث في ثنايا سورة يوسف من القرآن 

 كا كذلِ الكريم، وإن رْبك عليم حكيم، وْبالتحديد في اآلية الكريمة وقوله جل وعال: }وا 

(6'{)يوسفيثِ ادِ األحا  تأويلِ  نع مِ  كا مُ لِّ عا يُ وا  كا ْب  را  تْبيكا جع يا   

لسنا ملزمين اتجاه المخاطْبين ْبهذا الْبيان ْبأننا لن نتصفح في القرآن الحكيم دروس    

التحويالت الهندسية من اإلزاحة والتحاكي والمشاْبهة وغيرها، وال األصول األولية 

                                                           
الل"   192ص -انظر كتابنا "عدنان إبراهيم وأمين صبري .. النبوغ والض 
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األوقليدية الضرورية وال نظرية المخروطات مفصلة وال معنى الزاوية المجسمة 

ي عام ممثال في النموذج عْبرة ِمعياروغيرها. وإنما هذا من التعميالت والتطْبيقات لنسق 

قصة يوسف عليه السالم ْبعلم أحوال الفتيين نفسيهما وحقلي محيطهما. أي أن معنى 

ؤى، ولكن على معنى الواقعي أو الحقيقي أو عْبر الر  التأويل هنا ال ينْبغي قصره على 

عاشور رحمه هللا في التحرير  ه إليه اْبنُ الواضح أو قْبيل هذا المنحى من الداللة كما نْبّ 

تعالى: وما يعلم  –والتأويل: إرجاع الشيء إلى حقيقته ودليله. وتقدم عند قوله »والتنوير: 

 تأويله إال هللا.

كون جمع حديث ْبمعنى الشيء الحادث، فتأويل األحاديث إرجاع واألحاديث: يصح أن ي   

«الحوادث إلى عللها وأسْباْبها ْبإدراك حقائقها على التمام، وهو المعني ْبالحكمة.  

حدثني يونس، قال، أخْبرنا اْبن وهب، قال، »وعلى نور هذا الفقه في تفسير الطْبري:    

، قال: تأويل الكالم: العلم والكالم.قال اْبن زيد، في قوله: )ويعلمك من تأويل األحاديث(  

ا ْبلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ]سورة     وكان يوسف أعْبر الناس، وقرأ: ولم 

   «[.22يوسف:

في "تأويله" من }إال  الّضميراْبن عاشور هنا هو الذي أْبعد ْبجعل  ومن الطريف حقا أن     

 ما ذهب إليه جلّ لا'{ عائدا على مستعْبر الفتيين مخالفا كما يا أتِ يا  أنع  لا قْبع  هِ يلِ ا ْبتأوِ أتكما نْب  

واستقالل الكالم؛ وكذلك هو موجه ْبعنصر  الّضميرالمفسرين ومخالفا األصل في حقيقة 

الطعام الوارد أيضا في رؤيا الملك. وهذا أْبعد مما انتقده كثير من النحويين على اْبن حزم 

ى وحا ا يُ ي ما فِ  ال أجدُ  سب لحمه ْباآلية: }قلع في استدالله على نجاسة الخنزير كلية وليس فح

ا عا  م  ر  تة أوع  كونا يا  إال أنع  هُ مُ طعا يا  م  لى طاعِ إلي  ُمحا يع ' سٌ جع رِ  هُ فإن   ير  نزِ خِ  ما لحع  أوع  فوحا  سع ا ما م  دا  ما

 ورٌ فُ غا  كا ْب  را  إن  فا  اد  ال عا وا  اغ  ْبا  را يع غا  طر  اضع  نع ما ' فا ْبهِ  ر هللاِ يع غا لِ  ل  أهِ  قا  سع فِ  أوع 

" يقول سعيد ير  زِ نع " على "خِ سٌ جع رِ  هُ في "إن   الّضمير( أي ْبعود 146'{)األنعاميمٌ حِ را 

 األفغاني:
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هذا مذهب اْبن حزم، ومذهب غيره أن الرجس ْبهذا النص هو لحمه فقط، وانتشرت »   

المسألة من كتب الفقه إلى كتب النحو، فنقد أْبو حيان في تفسيره رأيا اْبن حزم هذا، ونقله 

ه( من أهل 772الدين اإلسنوي ) جمالعنه جماعة، وقد رأيت في مخطوط نادر طريف ل

الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد » المائة الثامنة للهجرة اسمه

:478عرضا لهذا الرأي كما يلي «النحوية  

إذا سْبقه مضاف ومضاف إليه، وأمكن عوده على كل منهما على  الّضميرمسألة: »   

انفراده، كقولك: )مررت ْبغالم زيد فأكرمته( فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه؛ 

ليه وقع ذكره ْبطريق التْبع، وهو تعريف والمضاف إمحدث عنه، ألن المضاف هو ال

المضاف أو تخصصه، كذا ذكره أْبو حيان في تفسيره وكتْبه النحوية، وأْبطل ْبه استدالل 

اْبن حزم ومن نحا نحوه... على نجاسة الخنزير ْبقوله تعالى: }أو لحم خنزير فإنه 

في قوله تعالى: }فإنه{ يعود إلى  الّضمير[، حيث زعموا أن 145رجس{]األنعام:

479«الخنزير، وعللوه ْبأنه أقرب مذكور.  

 جاء عند المؤلف تحقيقا أسفل الصفحة: 

ينْبغي أن يكون المراد ْباألقرب غير المضاف »وتتاْبع نقد اْبن حزم، قال الدماميني: »   

الصْبان على حاشية  «له إال ْبدليل الّضميرإليه، أما إذا كان األقرب مضافا إليه فال يكون 

«ه.1280، مطْبعة ْبوالق سنة 1/146األشموني:   

الْبيان والنحو  حّيزلقد كان أول ما تصدينا له ْبخصوص العقل العرْبي اإلسالمي هو    

ب علم على خطإ المقول اإلعراْبي عصا  الواضحُ  ْبحمد هللا تعالى الْبرهانُ  . وتم  480ْبالذات

النحو، وليس يْبقى من ْبعده سوى القاموس أو االصطالح النحوي الميسر ْبتوجيه األنساق 

                                                           
ه نحو(. قلت: طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن عواد 5144من مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ) 2/2الورقة  
478

 

بدار عمان باألردن، واسمه: الكوكب الدري. )ن(       
218-217ص –لمحات من سيرته وأضواء على عْبقريته" لألستاذ سعيد األفغاني  اإلمام ابن حزم األن لسي" 
479

  

نعني كتابنا "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" الذي نرجو العودة إليه بقصد مراجعة صياغته الترقيمي ة 
480

 

!واإلمالئية..       
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من التفريعات ْبل  هذا المجموعا  اإلعراْبية. واألهم الذي حاولنا استجالءه وْبيانه هو أن  

ومن القواعد التي يعتْبرها العقل العرْبي وال زال علم النحو، ليست من العلمية في شيء. 

ثال الذي نحن ْبصدده، مثال قريب يفي لذوي الفهم ْبغرض الْبيان.وهذا الم  

، فما كانت حقيقة العلم هي آراء وال أقوال رجال نحاة ْبمعزل عن إذا كان النحو علما     

مساطر محددة وقوانين متْبعة؛ فنجعل مرجعنا فيه هذا القول لهذا الشخص أو ذاك ْبدل أن 

 الدليل هنا ال ينْبغي أنع  مفهوما  اعد. وأيضا فإن  يكون هو هذه المنظومة من المساطر والقو

حمل إال على معنى االنتظام التقعيدي والقانوني.يُ   

 الّضميرليس يمترى في خطئه، لكن ليس قول من قال ْبأن  ئٌ طِ خع حزم هنا مُ  اْبنا  إن     

كذلك. ولنسلك األناة في  الّصحيح" في اآلية ْبير  نزِ خِ  ما يعود على المضاف في "لحع 

 التوضيح.

من أهم الحقائق التي من لم يقف عليها ويتحصل عليها ويفقهها ال ينْبغي المماراة  إن     

هي أن الْبيان اإلنساني قائم ْبالميزان، وميزانه الحق. وْبما أن العقل اإلنساني محدود  ،فيها

 -رحمه هللا!- قرون، ومنذ سْبيويهالكفاءة والسعة التحليلية والفقهية، ودليله أنه عاش منذ 

إلى اليوم وال زالت القواعد اإلعراْبية التي تدرس، عاش وال زال كذلك ْبخطإ هذه 

القواعد. وإذن فأيسر وكفل ما ْبقي له ليحفظ العلمية في ْبناء أقواله وأحكامه هنا، هو أن 

 يعتمد الميزان في المستوى الداللي والمعنوي.

نهجعبد السالم شعيب مؤلف )يقول األستاذ عمران »     ابن هشام من خالل كتابه  م 

 'المغني'( حين حديثه عن رعاية واهتمام ابن هشام بالمعنى:

إذا كان الناس قد تواردوا على القول بأن اإلعراب فرع المعنى، فإني لم أجد بين »   

نجد شواهد  النحاة من طبقه كما طبقه ابن هشام، وال من دعا إليه كما دعا هو إليه، فإنا

 ذلك مبثوثة في ثنايا كتابه بصورة ال تدع مجاال للشك في أن هذا كان له عنده أهمية بالغة.
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ولعل من أبرز ما يوضح ذلك عنده أن الجهة األولى من الجهات التي يدخل االعتراض    

على المعرب من قبلها والتي جعلها مضمون الباب الخامس من كتابه هي أن يراعي 

ناعيقتضيه ظاهر المعرب ما  ة النحوية ويهمل المعنى، وجعل ابن هشام ذلك سببا الص 

 481«وما بعدها( 582ص-تزل به األقدام في مواطن كثيرة )المغني

ليس هناك شك أن ابن هشام رحمه هللا أراد هنا بقوله وتنبيهه الجزئيات أو االحتماالت    

أو خبرا أو صفة أو غير ذلك، اإلعرابية وحاالتها ومواضعها، كأن يعرب اللفظ مبتدءا 

نهجوقد أوضح ذلك بأمثلة كما أشار إليه وذكره مؤلف )  ابن هشام(: م 

ويسوق للتدليل على هذا ما حكي له من أن بعض مشايخ اإلقراء أعرب لتلميذه قول »   

 الشاعر:

 ال يبعد هللا التلبب وال     غارات إذ قال الخميس نعم

إلى معنى البيت، فلم يجد فيه ما يدل على صحة هذا  فقال: نعم حرف جواب، ثم نظر   

 482اإلعراب، ألن )نعم( في البيت واحد األنعام.

وينقل قول الشلوبين: إنه حكى له أن نحويا من كبار طلبة الجزولي سئل عن إعراب    

كلمة )كاللة( في قول هللا سبحانه:}وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة{ فقال: أخبروني 

 لة؟ وبعد أن وقف على معناها بدأ في اإلعراب . .ما الكال

. . وينقل في ذلك أيضا ما حكاه بعضهم من أنه سمع شيخا يعرب لتلميذه )قيما( من    

( صفة لعوجا، قال: فقلت له: يا هذا كيف 2-1قوله تعالى:}ولم يجعل له عوجا قيما{)الكهف

ف التنوين في )عوجا( وقفة يكون العوج قيما؟ وترحمت على من وقف من القراء على أل

 483«(589ص -لطيفة دفعا لهذا التوهم، وإنما )قيما( حال.)المغني

                                                           
481

نهج ابن هشام   263ص -م 
482

 582ص -المغني  
483

نهج    264ص -الم 
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 إذن سنعتمد مرتكزين كفلين هامين: المنطق ممثال للميزان، والثاني هو التركيب     

والداللي؛ فنقول: ممثال للمستوى المعنوي  

" وله إمكان سٌ جع رِ  " في "إنهُ كونه جعل اسم "إن   نٌ يِّ وْبا  ه جلي  حزم وخطؤُ  أخطأ اْبنُ    

التأصيل إلى مْبتدأ، جعله نكرة عرية من قصد أو تعيين، وهذا منطقيا ليس يصح، ألن 

ا قوله تعالى مما ن. وأمّ ي  عا التمكين ال يكون إال ْبالمعرفة أو النكرة المقصودة وقْبيلها من المُ 

 لغا ْبع تى يا حا  نُ سا أحع  يا ي هِ ْبالتِ  إال يمِ تِ اليا  الا وا ما ْبُ ال تقرا لم يستشهد ويحتج له ْبه: }وا 

" معرفة، وهو متمكن جاز أن يْبنى عليه تيمِ ( فهنا المضاف إليه "اليا 153'{)األنعامهُد  أشُ 

{ والمعنى المحدد ْبالسياق، جوهر النظرية هُد  أشُ  لغا ْبع تى يا كالم كسلوك وْبناء وجودي: }حا 

المعنى موجه لإلعراب، يدل على أن الْبالغية لعْبد القاهر الجرجاني رحمه هللا تعالى، 

 الّضمير"، مع لزوم التصويب لخطإ مقول يمِ تِ الكالم مرجعه ومرتكزه المتمكن هو "اليا 

ي والتأثيري هو حروف الّسْبْب" الذي موضعه في التمثيل لغا ْبع المستتر، وهنا في فاعل "يا 

"الخصائص"، المضارعة التي أول من نْبه عليها فيما أعلم هو اْبن جني رحمه هللا في 

" يمِ تِ والياء هنا ليست ضميرا جوهريا وإنما هو ضمير زمني، والفاعل مقدم ذكرا هو "اليا 

484وليس ضميرا مستترا.  

هنا سوف نالحظ ْبأن اْبن حزم أقرب مسافة من غيره لو اعتْبرنا ْبدل اآلية الحكيمة من    

" على سٌ جع رِ  هُ فإن  يرِ نزِ الخِ  ما إال لحع  ما  ر  حا مُ  كالم هللا العليم الحكيم، لو اعتْبرنا ْبدلها :"ال نجدُ 

."يمِ تِ اليا  الا نسق "ما   

" كما ذهب إليه ير  نزِ خِ  ما " في "لحا ما ليس يعود على "لحع  الّضميروطرف الْبيان هو أن    

م مما أوحي إليه صلى هللا عليه وآله وسلم، أي ر  حا ونحاه األكثرون، ولكن إلى جوهر المُ 

". ما  ر  حا مُ  إلي   يا ا أوحِ يما "فِ  جوهر  

وال ينْبغي أن يعود إلى طعام إذ ال يحسن »وأما ما جاء ْبه من القول محل الدليل:    

فهو  «إطالق التأويل عن األنْباء ْبأسماء أصناف الطعام خالفا لما سلكه جمهور المفسرين.

                                                           
مير المستتر   128..113ص –وما بعدها انظر كتابنا "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" مقولة الض 
484
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ية ألصناف الّرمزواه ْبل مردود وإن النموذج النسقي للرؤى فيما ُيرى هنا هو ْبالذات هذه 

مكرما ْبالعقل ومهذْبا  -الطعام، ألنها رمز الغرض الوجودي الحيواني واإلنساني كذلك 

الواضح، حتى حق أن يعتْبر هذا الوجود دالليا صنفيا للرزق. وهذا ْبالطْبع جلي  -ْبالدين

في دارتي الحيوانات الْبحرية والْبرية، وما اإلمْبريالية واالستعمار وقتل الشعوب واألمم 

لتوسع االقتصادي والرْبح المادي، كل أولئك إال من هذا الصنف ْبعضها لْبعض ْبغية ا

ا ما . وفي الداللة العامة للوجود اإلنساني إن شئت فاتل قوله تعالى: }وا الّصرفالحيواني 

 تاب  ي كِ فِ  ا' كل  ها عا دا توع سع مُ ا وا ها تقر  سع مُ  لمُ عع يا ا وا قها زع رِ  لى هللاِ إال عا  ِض ي األرع فِ  ة  اْب  دا  نع مِ 

( وجوار اآلية متجاوز ْبادئ النظر ألن يقصر على المعنى الغذائي األولي، 6'{)هودْبين  مُ 

 والسياق الحكيم هو:

ا ما وا  ونا ر  سِ ا يُ ما  لمُ عع يا  مع هُ اْبا يا ثِ  ونا شُ تغع سع يا  ينا أال حِ ' هُ نع وا مِ فُ خع تا سع يا لِ  مع هُ ورا دُ صُ  ونا ثنُ يا  مع هُ }أال إن     

 لمُ عع يا ا وا قها زع رِ  لى هللاِ إال عا  ِض ي األرع فِ  ة  اْب  دا  نع ا مِ ما ' وا ورِ دُ الص   ْبذاتِ  يمٌ لِ عا  هُ ' إن  ونا نُ لِ عع يُ 

 ام  أي   تةِ ي سِ فِ  ضا األرع وا  اتِ اوا ما الس   لقا ي خا الذِ  وا هُ ' وا ْبين  مُ  تاب  ي كِ فِ  ا' كل  ها عا دا توع سع مُ ا وا ها تقر  سع مُ 

 تِ وع ما الع  دِ عع ْبا  نع مِ  وثونا عُ ْبع ما  كمع ن  إ قلتا  نع لئِ ال' وا ما عا  نُ سا أحع  كمع لوا ْبع يا لِ  اءِ ما لى الع عا  هُ شُ رع عا  كانا وا 

( ونحو هذا المعنى الوجودي للرزق 7..5'{)هودْبينٌ مُ  رٌ حع ذا إال سِ ها  وا إنع رُ كفا  ينا الذِ  قولان  ليا 

ا ما وا  قكمع زع رِ  اءِ ما ي الس  فِ كمطلق ما يكسب ويكتسب وأنه في كتاب مْبين قوله تعالى: }وا 

(22'{)الذارياتونا دُ وعا تُ   

فتعْبير الرؤيا هو المقاْبل للتحويل النقطي للمشاْبهة الْبنيوية القانونية، المجهول فيها هو    

، والعالقات ْبين هذه العناصر المقاْبلة للكم الّصورالنقاط المحول إليها أو النقاط 

 واألوضاع في التحويل الهندسي. واألمر كله قائم على الشرطين:

العلم -ا  

الحكمة -ب  

  .الّصحيحهذان الشرطان يكفالن حفظ الحق في النقل، وْبالتالي الحصول على التأويل   
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وكذلك فالطفل الذي  485: "أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا"الّصحيحولهذا جاء في الحديث    

ينشأ على الكذب ويعتاد عليه، يشق على عقله استنْبات األنساق الرياضية ألن كنهها حفظ 

 الحق.

ا التدْبر لقوله تعالى على لسان نعم  ا ومُ تدْبر  ك إال أن تعود من جديد لتتلو مُ واآلن ما علي   

( وما اإلحسان إال حفظ للحق ْبأن تعْبد هللا 36'{)يوسفينا نِ سِ حع مُ الع  نا مِ  اكا را ا نا الفتيين: }إن  

 هُ صع لِ خع تا أسع  ي ْبهِ تونِ إئع  كُ لِ ما الع  قالا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله جل وعال: }وا 

ي إنِّ  ِض األرع  نِ ائِ زا لى خا ي عا لنِ عا اجع  ' قالا ينٌ أمِ  ينٌ كِ نا ما يع لدا  ما وع يا الع  كا إن   قالا  هُ ا كلما ي' فلم  سِ فع نا لِ 

(55'{)يوسفيمٌ لِ يظ عا فِ حا   
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 الفصل العاشر

 قضية المتنْبي وآلية التحليل والتركيب

 

الرياضية ْبآلية النقل الهندسي يتم من خالل التحليل والتركيب،  الّصعوْبة لئن كان حلّ    

والشرطان الالزمان في ذلك العلم والحكمة ينطْبقان ْبالعلم والعقل أو الذكاء الهندسي لهذا 

 العقل المنصوص عليهما ْبقوله:

فْبالنسْبة إلى السجزي، يتْبدى التحليل ْبدوره تحت سمتين اثنتين غير قاْبليتين للفصل، »   

ة الخاصّ كن ليس ْبصورة ظاهرة دائما: األولى هي طريقة لالكتشاف على غرار الطرق ول

األخرى، وهي ْبهذا المعنى طريقة رياضية؛ والثانية طريقة لالكتشاف مغتنية ْبكل 

...(. من الواضح أن الحدود تغّيرالاألخرى )التحويالت، الطرق المْبتكرة ]الحيل[، 

فعقا تعقد الشيء الذي  تغّيرجامدة ْبشكل قطعي، إنما تالفاصلة ْبين سمتي التحليل ليست  وا

سُيكتشف: وتحديدا لجهة عدد المقدمات وعدد األْبنية. وُْبغية تقدير درجة التعقد تلك، ال 

يستحضر السجزي عالوة على ذلك الحذقا وذكاءا الهندسي فحسب إنما حدسه أيضا. وهذا 

لمركزي، منفردا أو مؤتلفا مع التفكر ا الّدوراألخير لن يتوقف منذ تلك اللحظة عن لعب 

وتخمين المسلك األجدى المؤدي إلى المقدمات  الّصعوْبةوذلك ْبغية تعيين درجة 

   486«الالزمة.

اْبالطْبع فهذا ليس     ْبالسجزي، ْبل هو الحق. وشرط العلم دائما هو هوا على التحديد  خاّص 

في التأتي الستخراج هب الذي جاء في مستهل كتاب أْبي الحسن ثاْبت ْبن قرة إلى اْبن و

الترتيب الموضوعاتي ووضع مذهب آخر لكتاب األصول  وإعادة عمل المسائل الهن سية

على أن من أراد استخراج شيء من أْبواب هذا العلم، ْبل من  –وينْبه ْبه »... ألوقليدس 

كيف السْبيل له إلى ذلك وما الذي يحتاح أن يقيمه في نفسه ويحضره  –كل علم ْبرهاني 
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من األصول والمعاني التي في ذلك العلم التي ْبها يتهيأ االستنْباط، إما كلها وإما ما ذهنه 

تيسر منها على أوسع ما يمكنه، ْبعد أن يعلم أن كلما اتسع في المعاني التي هي ُعدد 

487«الستخراج األمر المطلوب وتوطئة له، كان أقدر له الوقوع عليه.  

سائل غير النموذجية التي هي هدف العملية والحكمة حاسمة من حيث علوها في الم    

التمرينية، وحينها يجب أن يكون الوقت المخصص للتأمل والنظر في المسألة من قْبل 

الملكة  وتحرير حلها أوفى وأطول. وفي هذا النوع من األسئلة واالمتحانات يتميز ذو

ْبمداومة التمارين الرياضية محض التقنية المحصلة  لُعقولالتأملية والرياضية الحقة عن ا

وخصلة االجتهاد، الالزم ْبالطْبع في عموم األحوال، والمكسب لقصب السْبق على 

 األقران.

" عند محمود شاكر، حدث الصياغة ْبوثوق الحق لمسار المتنبينعود إذا إلى حدث "   

حياة أْبي الطيب على نحو لم يسْبق إليه وليس يلحق في قيمته في جناب العرْبية وأمة 

  فؤاد صروف في مقدمة كتاب "المتنْبي": يقولالعرب. 

وال يسعني في هذه السطور أن أفّصل القواعد التي ْبنى عليها األستاذ شاكر رأيه، »   

فهي كثيرة مفرقة في جميع الفصول، وهذا الْبحث الظريف في حياة المتنْبي وأدْبه ليس إال 

 وليد تطْبيقها.

ائق حياته، وينقض الروايات المنقولة قتطاع أن يكشف من شعر المتنْبي عن دفقد اس   

إلينا عن أصله ونشأته وتنْبؤه وحْبه ومصرعه، ويصل ْبين حياة الرجل وأحداث عصره. 

ت الفجوات في تسلسلها، واستقام وْبذلك اتسقت حياة المتنْبي، واتصل أولها ْبآخرها، وقل

أساس معقول من األدب والتاريخ. همها علىف  

فالذي يقرأ الْبحث ويعود إلى مطالعة ديوان المتنْبي، متدْبِّرا، تنكشف أمامه معاني    

 شعره، وصلتها ْبنفس صاحْبها من ناحية، وْبتاريخ عصره من ناحية أخرى. 
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ْبالكوفة، ورسم  فقد نقض األستاذ شاكر الرواية المتداولة عن أن والد المتنْبي كان سقاء   

ف العلويين فيها، وْبي ن صلة المتنْبي ْبالعلويين من نشأته صورة لحداثته في مدارس األشرا

إلى وقت مصرعه، وتأثير ذلك في حياته وشعره وآرائه السياسية، ونفى ما اتهم ْبه 

المتنْبي من النْبوة مستدال على صحة ما يذهب إليه ْبما استنْبطه من شعره، وما استخرجه 

 الّسْبب، واستطاع أن يصل إلى من دفائن الحوادث التاريخية المتصلة ْبمسألة النْبوة

488«المعقول في تسمية أْبي الطيب ْبالمتنْبي.  

ات الموضوع وحفظ ُمكّونهي قواعد التحليل من رصد العالقات ْبين فالقواعد ا أمّ ف   

اداأل ِمعيار عا  طرف التحليل ونهايات أوصاله هي الحقائق المكتشفةيكون خاصة، و ْبع

وتصحيح أو إزاحة ما لم ينتظم ْبالحقيقة والواقع منها. والتركيب هو رجع القراءة من 

كالطود العظيم عال لعظمته موجه  ْبحرا   واحدا   تنْبي وحياته وعصره ْبساطا  لشعر المجديد 

فال جرم أن أْبصر األعمى وأسمع من ْبه صمم. مد كل ْبصر، كالجْبال وفق تناسق  

طريق الظفر ْبهذه المقاييس هو » الثالث وهو األول عمليا ْبالطْبع هو ُمكّونأو ال الّركن   

د هذه ة التي ْبها تصيّ الّصناعتصّيد مقدماتها وتمّحل الحيل في تطلْبها وتطلب ترتيْبها. و

المقدمات وْبها يتوصل إلى الترتيب المؤدي إلى المطلوب من نتائجها، تسمى صناعة 

ة والمثْبتة إلى الحقائق قّرروالشعرية المؤدية والمويمثل هنا ْبالشواهد الترجمية  «التحليل

 الّسْببو ة وهيئتها خصوصا النسب العلوي أو العالقة ْبالعلويينالّصورمفاتيح عمود 

، ولئن الّركنهذا  لخولة أخت سيف الدولة أمير حلب. هوحْب ،الحقيقي في سجنه رحمه هللا

وذلك على الْبداهة  في العمل كله؛ كان كما أكد عليه السجزي رحمه هللا هو حجر الزاوية

ْبّين، إذ أنساق الحق ساْبقة الوجود إن هي إال مكنونة مفاتيحها التفكر وذكوة العقل، وهذا 

وعمروا األرض  قّوةة الامتالك اليهود والنصارى وغيرهم من األمم أزم   وحده هو سرّ 

على أساس من قوانين الحق  الّصحيحأو العمل  الّصحيحْبأْبنية وعمارة على العلم والْبناء 

ال قصره فقط على ْبذل الصدقات.  الّصالحفي األرض، وهذا هو األقرب لمعنى العمل 

ْبسعة علمه وحذقه وذكائه وحدسه ليس يفتأ أن يلعب  قلت لئن كان ركن الدارس والمحلل
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المركزي في هذا العمل، فإن ليس ينْبغي أن يغيب عنك كون قوام هذا العمل ليس  الّدور

ا إلى ذات الدارس والمحلل فوض  ه الذي ينتظم هذه المادة، أي ليس األمر مُ دته ْبل قانونما

إال من حيث ما يملك من آليات حقة أي علمية، أو ما يقارب ذلك في السداد والدقة، وهذا 

وسنكون في تطْبيق متراكب للتحليل  هي داللة الحذق والحدس في ْبيان السجزي.

أن تجد واحدة منها في  ز  من ميزات عا ختص ْبه هذا العمل والتركيب حين نستشهد ْبما ا

غيره من األعمال األدْبية، ْبله أن تجتمع كلها في واحد منها، مما قد يجعلها قاب قوسين أو 

في »، وقليل مؤهل له. فأدنى من النسق الكوني الحق، وذلك هو النهج العلمي القويم

، «جائزة الملك فيصل العالمية لألدب العرْبي»منح شاكر  قّررم، ت1983أواخر سنة 

ا إلسهاماته القيمة في مجال الدراسات التي تناولت األدب العرْبي القديم  وذلك تقدير 

 والممثلة في:

م، الذي حمل كثيرا  من القيم العلمية واألدْبية 1936سنة  «المتنْبي»تأليفه كتاب  -   

والدقة في  ة والجهد واالستقصاء، والقدرة على االستنتاجالعالمية، منها: التعمق في الدراس

أساليب  تطّورْبين الشعر وأحداث الحياة، والكشف عن ذلك في  ، والرْبط المحكمالتذّوق

  489«..المتنْبي.

إذا كانت آلية محمود شاكر في كتاب "المتنْبي" هي التحليل والتركيب كنسق رياضي    

 ألغاز شاعر العروْبة الكْبير أْبي الطيب المتنْبي كوني، وكانت هي وحدها الكفيلة لفكِّ 

، تماما كما هي كفل وروح حل المعادالت الرياضية، ومنها ارتْباطها األوحد في مداره

استْبان وتجلى أن ْبنية كتاب "المتنْبي" لمحمود شاكر ْبنية  ْبفن االْبتكار واالكتشاف، فإنه

قل ْبما هو أنساق منطقية ة، ليس فيها من عامل غير عامل العمنطقية وعلمية متراصّ 

بومحتمل  وحفظ لها مما ليس منه من دواعي النفوس ونحوه. التعص   

 

 الفصل الحادي عشر
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العلمية ِمعيار" في مرجع المعجمية والتذّوق"  

 

"، ليس ْبما أريد ْبه ولكن من ناحية التذّوقوهنا ننظر إلى مفهوم أو ْباألصح إلى لفظ "   

لإلْبانة والتدليل عليه!توافقه وما أريد له ووظف   

ق"التذّوق"    ل" ْب " مصدر من فعل "تذو   تضعيف وتاء، داللتهالخماسي على وزن "تفع 

ائه، ة من تضعيف عينه، واالنعكاسية اإلرادية ْبالتاء قْبل فليّ العِ العلية االنعكاسية اإلرادية، 

القريْبة من المطاوعة في "انفعل". كما أن علية  "افتعل" وهي أقوى من اإلرادة في تاء

ل" من جهة ْبع ل" أقوى من علية "أفعا دي الكثافة واالستغراق الحدوثيين، وقد أومأ إلى "فع 

باب  خول "" و باب افتراق فَلت وأفَلت في الفَل للمَنىذلك سيْبويه رحمه هللا في "

لت على فَلت ال يشركه في ذلك أفَلت َّ .490"ف  

ق" هو "جعل نفسه يذوق"إذن     والذوق اختْبار الطعم، وهو في المعنى  فمكافئ "تذو 

الحقيقي يدخل في حواس اإلنسان، التي هي وإن تقارْبت في األصل، تْبقى مختلفة المدى 

 والشدة، تاْبعة لما يعرض لهيئته، كما قال أْبو المتنْبي رحمه هللا:

ا ِريض    ياجدع ُمّر  نع ياُك ذا فام  ُمر  ما الال وما اءا الز  ْبِه الما  

   " ومن تْبع!التذّوقوهاك مثاال ْبنحو ما يسلك ْبه محمود شاكر في التعْبير ب"   

ا الكالم والْبيان إنا نقول ْبْبيان علمي ْبأن آلية التحليل والتركيب لهي التي منحت هذ   

أجنحة ملكية  منحته ،جوته" لتأثيرات قرآنية على قصائ  ال يوانية في "للكاتْبة األلمان

حلقت ْبه في رحاب العلياء، حين فسرت ما ركب فيه الشاعر العظيم رْباعيته المقتْبسة من 

ِر  يع ِهمع غا لايع تا عا مع عا اطا الِذينا أنع تقِيما ِصرا اطا العُمسع را ا الصِّ ِدنا اآليات الكريمة من أم الكتاب: }ِاهع

'{)الفاتحة الِّينا ال الض  ِهمع وا لايع ُضوِب عا غع ( إذ جاء نظم شاعرنا:7..5العما  
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أن ُيرْبكني الّضالل ُيِريد»   

 لكنك تعرُف كيف تهديني

 فإنع أقدمُت على عمل أو أنشدت شعرا  

ة الطريق   «فأِنرع لي أنتا جاد 

 قالت كاتارينا مومزن:

رْبما يشق على القارئ إدراك مدى تأثر هذه الرْباعية ْباآلية القرآنية ْبسْبب الفعل »   

ا متى ما أخذنا )ُيرْبكني( الذي ال و جود له في النص القرآني. إال أن األمر سيكون يسير 

الحقيقة التالية ْبعين االعتْبار: إن المسلم قادر على تحديد السلوك الضال، أي المنافي 

ل)الصراط المستقيم( ْبسهولة، ألن القرآن الكريم يشتمل على القواعد والمْبادئ األساسية 

يه إلى الصراط المستقيم وما يضله عنه. وْبهذا المعنى التي تْبين له )أي للمسلم( ما يهد

يكون لهذه القواعد والمْبادئ تأثير ال ينقطع على حياة المسلم اليومية. أما ْبالنسْبة لجوته 

( موضوع أكثر تعقيدا، ألن الشاعر الغرْبي ال يتوافر على معايير وقواعد الّضاللفإن )

جد جوته يتحدث هنا عن )اإلرْباك(، تعْبيرا ة التي شرحناها. ولذلك نالّصورسلوكية ْبينة ْب

  491عن عدم وضوح رؤيته لماهية الصراط المستقيم"

من مشكاة الْبنية الشعرية الذي ينطْبق في حقيقته ْبالمستوى  للكاتْبةهنا جلى ما ت إن     

التركيْبي، إنما هو نتاج ونتيجة الشرط األول شرط استيفاء التحليل، الذي ال يتم إال 

للذات الدارسة والمحللة. الّصرفْباالنتظام الموضوعي العلمي المحض و  

كان طلب الهداية من هللا  هذه الشجرة الطيْبة لْبيان الكاتْبة وأصلها هو أنه إن إن جذع   

 إنه  }و  يقول هللا تعالى:  تعالى، فإن الهدى هو العمل ْبالقرآن العظيم وهو الصراط المستقيم،

قال ترجمان القرآن عبد هللا بن عباس  (43'{)الزخرفألون  س  ت   ف  و  س  ' و  ك  م  لقو  و   لك   كر  لذ  

                                                           
239ص –جوته والشرق  
491

  



   المسلمون والتاريخ

559 
 

 يه  ف   تابا  ك   كم  لنا إلي  أنز   رضي هللا عنهما: إنه لشرف لك ولقومك؛ وهذا مثل قوله تعالى: }لقد  

}وإنه{ أي: هذا القرآن الكريم »(. قال السعدي رحمه هللا: 10'{)األنبياءلون  ق  ' أفال تع  كم  كر  ذ  

لكم، ومنقبة جليلة، ونعمة ال يقادر قدرها، وال يعرف { أي: فخر ك  م  قو  ل  و   لك   كر  }لذ  

وصفها، ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي واألخروي، ويحثكم عليه، ويذكركم الشر 

{ عنه: هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به ألون  س  ت   ف  و  س  ويرهبكم عنه، }و  

تقول  ،إنسان الغرب والغربروح إن و «فيكون حجة عليكم،  وكفرا منكم بهذه النعمة؟

التي يعْبر  الّروح؛ هذه هذا النورلمفتقد ومفتقر حقيقة لهذا الكتاب والكاتْبة وتلمح إليه، 

 عنها الشاعر ْبلهجة صادقة وْبصدق وجودي ب"اإلرْباك".

والفقه الحقيق على أن  الّصحيحهو أنها تذكر ْبأن هذا هو المعنى  وفرع هذه الشجرة   

يعتْبر ْبكون الدعاء مخ العْبادة وأنه هو العْبادة، فال تقف العْبادة وما كان لها أن تقصر 

 الّصالحعلى سؤال الهداية دون االهتداء الذي متحققه العمل ْبالكتاب وذلك هو العمل 

 أوآله وسلم هو }ِاقرا هذه األمة وأسوتها صلى هللا عليه  ْبه نْبي   را ا أمِ ما  لا أو   ْباإلطالق، وإن  

 ما ل  عا  قلمِ ْبالع  ما ل  ي عا ُم الذِ األكرا  ْب كا را أ وا ' ِاقرا لق  عا  نع مِ  انا اإلنسا  لقا ' خا لقا ي خا الذِ  كا ْبِّ را  مِ ْباسع 

( وحقيق ْبأمة تقرأ وتضع الكلمة على جْبينها أن تسْبق 5..1العلق{)'لمُ عع يا  ياكنع  ا لمع ما  انا اإلنسا 

ِمنع رْبااط  تالوته: األمة وتصنع تالية كتاب رْبها حق تم ِمنع قّوة وا تطعع ا اسع وا لُهمع ما }وأِعد 

ا  ' وما لُمُهمع عع ُهم' هللاُ يا لُمونا ' وآخرينا منع ُدوِنهم' ال تعع ُكمع ُدو  عا ُدو  هللاِ وا ِهُْبون ْبِه عا ل' ُترع يع الخا

ف  إليكمع تنفِ  ْبيِل هللاِ ُيوا ء  في سا '{)األنفالوأنتمع ال قوا ِمنع شيع وصدق رسول هللا  (61ُتظلمونا

: كتاب هللا صلى عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم ْبه لن تضلوا من ْبعدي أْبدا

492"وعترتي أو كتاب هللا وسنتي  

                                                           
صرا على كتاب هللا: متلقى أهل الحديث ومركزعند مسلم وفي صحيح الترمذي ورواه غيرهما بألفاظ متقاربة ومقت 
492
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الشاعر قد أعلن في سن السْبعين أنه يفكر تفكيرا في أن يحتفل في خشوع ْبتلك أن "و   

لى النْبي." و"أنه ال يتنصل من مظنة اعتْباره الليلة المقدسة التي أنزل فيها القرآن ع

   493مسلما"

وأنه كان يرى في العرْبية ذاتها سحرا ونورا ليس لغيرها، ألنها ْبالذات لغة الوحي، لغة    

 القرآن الكريم.

ُد النفس وهذا هو     ، ذلك الهدف الّروحينع ثمره ومقصود العقل وحكمته، غايته ُْبعع

النْبيل. وال يحملنك أن يكون فضاء األثر النفس أن تسميه  امي لروح الكاتْبة الطاهرالسّ 

نسيج ووصل لفرع ْبأصل ثاْبت، ْبشرط منتظم  "، فإنهالتذّوقوتسلك فيه تعْبيرا عنه اسم "

    ْبسعة العلم وقصارى الموضوعية والمنطق.

علم معاني أصوات الحروف سّر من أسرار »جدير ْبالتوقف قوله:  قمن ْبنا ثم إنه   

، فإنه في هذا السياق العلمي ال «العرْبية نرجو أن نصل إلى حقيقته في السليقة العرْبية

يحمل إال على سريان القانون في األمر كله تجليا لما نزل من العلم ينحى ْبه وينْبغي أن 

( 85'{)الحجرقِّ حا ا إال ْبالع ما هُ نا يع ا ْبا ما وا  ضا األرع وا  اتِ اوا ما س  لقنا الا خا ما اليقين في قوله جل وعال:}

الذي هو دليل تحقق العلمية إلى درجة كونية النسق الرياضي كما نهضنا وأفضنا في 

" عند األستاذ محمود شاكر أن يخرج وال حق التذّوقفال ينْبغي للمراد هنا ب" ْبيانه. ومنه

له أن يخرج عن هذا االنتظام، وأنه مؤطر تحديدا ْبميزات أهلية ركن الدارس والمحلل من 

. ومنه فليس الّصرفسعة العلم والحذق والحدس غير خارج عن فضاء العقل والمنطق 

فكريا مع الحقيقة ا ألسنيا ومحتوى عنصر   كون المفهوملت "التذّوق" تتناسق هذه اللفظة

 والمضمون الموضوعة له.

 

         

                                                           
295-294انظر جوته والشرق ص 
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 الفصل الثاني عشر

 المقاْبر واألكواخ الكئيْبة

 

اليوم جت ْبكم على اْبن حزم ويوهان جوته ومحمود شاكر أعود ألقول ْبأنه ْبعد أن عرّ     

كلما دعا داع أو خطيب ْبهذا الدعاء "اللهم ارحم من علمنا!" إال وكان أول من يشخص 

أوال أمامي هو هذا الرجل الذي سخره هللا تعالى لخير وعمل صالح عظيم. ومنه هديت 

إلى اقتناء الكتب الصفراء التي كانت تعرض خاصة على أْبواب أحد المساجد ْبالمدينة 

دروس التاريخ، فقد أدْبني رْبي ْبحسن  ر الذي كان تتركه في  القديمة، وْبعدها ولألث

االنضْباط داخل الفصل، فكنت شديد االنتْباه، وال زلت أذكر كما لو أنها جرت ْباألمس 

مات غريقا  رحمه هللا أحد رفاق الصغرومن ْبعد خمسين عاما، ْبعض المحاورات مع 

، كان آخرها درس وكنا خارجين على التو من حصة الصْباح !على شاطئ األطلسي

 عن الدولة السعدية، ونحن في هذه السن نناقش لجوء أحمد المتوكل إلى األتراك التاريخ

هذا الشقاق والعداوة ْبينه وْبين أعمامه أخوي أو إخوان أْبيه  ْبالجزائر، ونتساءل حول

أكيدا وال شك أن في األمر ظلما، ولكن من الظالم ومن المظلوم؟ هذا سوف  ْبالذات!

الدين األفغاني مع العرب. جماليعرف في آخر قصة   

قلت: ْبعدها لم أعد اكتفي في مادة التاريخ والجغرافيا ْبما يلقى في المدرسة أو ما    

تين وفي نفس اآلن في دفتر الدروس، فكنت غالْبا ما أعتمد في إعداد هاتين المادنسطره 

المدرسي. ولعل هذا  قّررأوسع من الم أشْبع نهمي المعرفي من خالل مطْبوعات ومراجع

نعكاسية ا قّوةالميل نحو الكتاْبة ك صْبغ الجذر هو الذي جعله هللا تعالى الخالق العليم

ْبدأت  والمنة. الحمد وحده سْبحانه وتعالىله و وهللا تعالى عليم حكيم، منذ الصغر، أنساقية

عشرة وال زلت أذكر  ةلثالثأول ما ْبدأت ْبنظم الشعر أو محاوالت فيه وأنا ْبالضْبط في ا

الذي وظفت فيه  من غير معرفة ْبعلم العروض النظم مطلع هذه المحاولة األولى في

:المعرفية التاريخية ثروتي  
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 مضى وقت المقاومة ولم ينته    وجاء الوقت المحدد إلتمامه

حلْبة شعره   وأتلو سنا قصيدتي هاته فتوالت القصائد في  

ملك وشعب من أجلك ثارت فتنك    ونهض يا صحراء  

 فسر يا همام في طليعة جنودك  وسر يا همام ونحن وراءك

 عفاف وإقدام جنودنا الْبواسل

 جنودك يا همام من أهم الفيالق  وتذكري يا إسْبانيا طارقي

لمضيقوما تركه لمسكينك لذريق    إْبان معركة الجْبل وا  

ما ينيف على السنة لكن لحكمة أرادها هللا عز وجل، شاء سْبحانه وتعالى، وْبعد سنة أو    

 ،ل هذا االهتمام ْباللغة العرْبية ونحوها وْبالروايات التاريخية والتاريخ عمومايتحو  أن 

التي كنا مطالْبين  !الشيقة القصص العرْبية والمترجمة إال ما كان من القصص الفرنسيةْبو

 أْبلغو أكثر في   أثرو ْبقي من ذلك ماكان و جْبات المنزلية ْبقراءتها وتلخيصها،ضمن الوا

امي يميل إلى هتملمترجمة للمنفلوطي، سوى هذا أصْبح اماجدولين القصة ا التأثير قصة

في  ةقّرروالذي لم يدم طويال لكثرة المواد الم الكتب الرياضية القديمة الفرنسية ْبالطْبع،

األهمية التي جديرين ْبالتوقف عندهما، وهو أن ال ْبد من تذكير وتنويه  ، أيضااإلعدادية

، األجنْبية على كيان الطفل تمثل ثقْبا عليه تعطى للغة األجنْبية الدخيلة كشرط ملزم مكره

ر الذي ، وهذه هي عين الحقيقة واألمأسود، ال يذر أدنى إمكان لملكاته التأملية واإلْبداعية

رحمه هللا عندما تطرق إلى موقفه النفسي والوجودي وهو  تعْبيره عند محمود شاكرتجد 

وال جرم فإن القضاء على  .طفل من فرض اللغة اإلنجليزية في المرحلة التعليمية األولية

الوعي التاريخي، هي حامل ثقافة  ، ألن اللغة هي حاملةالغة األمة إنما هو قضاء عليه

نف يقول روجر الْبون من ص"فلسفتها الوجودية وهويتها. ولهذا ومنظارها ودينها و األمة

عكس العدو المتكتم وهم جل  -العدو المتهور الذي غلْبت عليه حرارة صدره وشدة طمعه

عْبودية األمم المقهورة، ال سيما  يدحتى ْباح ْبكل ما ينويه لتأْب -الغرْبيين وحكوماتهم
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المسلمين، الذين يرونهم أشد خطرا من الجميع ْبما ينفث القرآن في روعهم، من روح 

ْبعد جرد العوامل  ؛ قال هذا العدو المْبين494ةالعزة وتهوين الموت اْبتغاء الحياة الكريم

على  ا قولهسسمؤ داء والشمالية واستعْباد أهلها،الصادة عن هيمنة فرنسا في إفريقيا السو

:مجرد األكاذيب واألْباطيل  

هذه على وجه اإلجمال العوامل المضرة التى سلطنتنا معرضة لها. والتقاء ضررها "   

وصف الناس أدوية كثيرة، منها عالج جمع كل اآلراء وهو نشر اللغة الفرنسوية495، فهو 

العرْبي هو لغة يوم ال يْبقى اللسان »الذي يقول:  496أمر ضروري وهو رأي لوشاتليه

. وهو رأي «تجارة في إفريقيا، ال يْبقى خطر من جهة اإلسالم ألن مدارسه تصير قفرةال

حل المسألة العرْبية هو في الكتاب، وأتمنى أن »ْبول ْبرت الفسيولوجي المعروف القائل: 

. وهو أيضا رأي الرحالة قاتل «أرى في كل قرية مغرْبية معلما  عرْبيا  ومعلما  فرنسيا  

إفريقيا علما  ْبينغر. وهو كذلك مشرب الكردينال الفيجري مؤسس جمعيات التْبشير أمور 

ال حاجة ْبنا إلى الدعوة لنفس الدين، ْبل الحاجة هي إلى التعليم »الذي قال: 

497".«والتمريض  

يرون ان ال قرار لهم  وحنقا، لهْبا يزدادوهذا المخطط وهذا العداء الذي لم يزل أواره    

حتى يتم لهم القضاء على أمة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، هو ما فاجأ المهتمين 

ْبمصير المغرب والمغارْبة من ْبعد الزيارة غير العادية للْباْبا ْبمراسيمها وْبرنامجها، حين 

 في خرق صريح للدستور ت المصادقة في الْبرلمان على إعادة فرنسة التعليم ْبالمغربتم

وإذا كان  العرْبية واألمازيغية. المغرْبي الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين للْبالد هما

، فإن التدريس ْباللغة األجنْبية هو كما قال إليه االنفتاح على اآلخر ْبتعليم اللغات مندوْبا

وتْبعا لما سْبق ْبيانه فإنه مشروع إْبادة أمة، عْبر وسيط  498األستاذ محمد أقديم إْبادة لغوية

                                                           
العالم اإلسالميحاضر  لألمير شكيب أرسالن، مقالة روجر البون والتعليق عليها اإلسالم والجنود السوداءانظر:  
494

 

305ص –المجلد الثاني  -        
التسطير مني 
495

  
496

 Le Chatelier 
320ص –مصدر المقالة  
497

  
498

 Linguicide 
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والمتتْبع الحصيف لمجريات األحداث ليس يشك في أن هذا  .499مْبرادور السرطانيالكو

. فالعقل من حقيقة االْبتزاز السافر نظرا للوضعية الوطنية مع الظرف العالمي الراهن

الرْبيع العرْبي كضلع، ْبه تم  ،السياسي المغرْبي الرسمي في حيرة من أمره وسط مضلع

تقاطع ْبعض مكونات الحل مع أهداف العدو الغرْبي والكومْبرادور العدو المْباشر الداخلي 

الذي ال استقالل للمغرب إال ْباستئصاله، وما يريده النظام الرسمي الجزائري الذي أعلن 

ْبية، قال أحد مسؤوليه الكْبار تماما مع الضجة التي أثارها ْبانكيمون في تندوف المغر

الجنرال المسؤول عن الجهة من ْباب التهكم والتعريض ْبأن المغرب خلق لنا مشكلة كْبيرة 

أو خلقوا  هم الذين ْبتسهيله دخول األفارقة إلى أرضنا، قالها تهكما وتعريضا ْبأنهم ْبالفعل

ساهموا إلى جانب المنظمات التي قسمت السودان والروح التي فرقت الليْبيين ومزقت 

للمغرب إلى جانب مشكلته مع  الخطير وريا كل ممزق، في هذا المشكلالعراق وس

الصحراء. وهنا ال ْبد من التصريح واستجالء أمر جد هام، وهو أنه إذا كان الخالف 

الجزائري المغرْبي على مستوى األنظمة السياسية، كان له أساس ذو مصداقية في ْبداية 

لمغرْبية التي هي ْبحق التي من ْبعد هللا استقالل الْبلدين، ْبعد مصادرة جهاد المقاومة ا

عداء للشعب  واستحال تعالى كان لها الفضل في تحصيل االستقالل، فإنه اليوم أصْبح

 ْبعيدها مة العرْبية اإلسالمية، وخصوصا إذا علم أن المصادرة نفسها حصلتالمغرْبي ولأل

الضلع  تما.كل ما سيمس المغرب لن تنجو منه الجزائر حفي الجزائر الشقيقة. ثم إن 

الثاني ضعف كيان األمة العرْبية ْبعد االنقالب على الثورة الْبوعزيزية التي كان سْبْبها 

ولن  -ال شعب الخامس والعشرين الشجاع –الرئيس ضعف العقل الثوري المصري 

نجانب الحقيقة إذا قلنا ْبأن كل المصائب والويالت التي يعيشها ويكاْبدها العرب 

ومة هجير من الديار واالْبتزاز سْبْبه الرئيس هو ضعف حكوالمسلمون من القتل والت

أن  وإلحقاق الحق ولئال يأتي مثله من ْبعده، كان ضرورياو الذي مهد لالنقالب، مرسي

وعقدة "شعب مصر العظيم" التي فطن لها شياطين  يحاكم قْبل محاكمة مجرمي االنقالب،

ن غريب، وليس في ذلك مهذان ضلعان نقيضان، وكالهما سلْبي للعقل الرسمي،  الغرب.

                                                           
تاريخي لألستاذ محمد أقديم: -انظر المقال المميز والجامع، المحيط بمسار حيثيات هذا المخطط الصليب 
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مصدر الخطر. وْبالطْبع فالضلع الثاني هو الذي جر  فإن الشعب مصدر القوة وهو أيضا

ن ْبصدد . إذن فنحعلى المغرب عقال وشعْبا هذا االْبتزاز، فالكل أصْبح في موقف الضعف

حل  -عدو ظهير ومْبتز -االنقالب او الثورة المضادة -مضلع نواقض: الثورة الْبوعزيزية

إدخال األفارقة ْبحجم مذهل إلى الوطن( استحال خطرا محدقا في كل لحظة ظهير )

    ْباستقراره ومصيره التاريخي ...

نعود إلى حديثنا عن أثر التدريس ْباللغة غير الوطنية، فأقول:    

أن تجد إْبداعا حقيقيا، وفي كل المجاالت الفكرية  ةلاالستحالهذا يضمر إلى حد     

مفروض على أفرادها أن يعْبروا وأن ُيظهروا ْبأنهم يفكرون  ، في مجتمعاتوالعلمية

ْبل إن الحقائق اإلْبداعية  ويفهمون ويتمثلون الحقائق الفكرية والعلمية ْبغير لغتهم.

، أي األولية ةواالكتشافية ترجع ْبدايتها وجذورها إلى كل الْبنية والنظمة العقلية المعرفي

وعملية مسار ترتيب هذا العقل لمحصله ونظمته.  العقل المعرفي من أول تكوينه ونشوئه

وأشير هنا إلى كون تصحيح اإلعراب وْبدقيق اللفظ وسديد المعنى اكتشافي لالختالل 

وخطإ األنساق اإلعراْبية للنحو العرْبي، انْبثق لدي منذ سن الثانية عشرة على التسديد 

فه واضح ومقصوده والحق فإن هذا المخطط التعليمي هد والتقريب حين الح لي حدسه.

عري من العقل خلو من التأمل والتفكير، مخطط محض تهجيني  مْبين غير خفي إال على

وتدجيني، قصاراه التقنية الخدماتية المحدودة والمعطلة ْبالعطالة التاريخية للمجال، أي 

كما تفعل القنْبلة  لُعقوليعدم ملكة التفكير الحر وحياة اينسف و للمجتمع. هو مخطط 

جنات معروشات  حتضنمن ْبعيد، أرض ت فيها للرائي ْباديا الدوح ة ْبأرض كانالنووي

 ي جذور الرياضيات، قل وأين جذعها؟وأين ه ألقدام خاللها ْبين سطور الرياحين.تسير ا

الجذع الذي لو سألت التاريخ سؤال الملح المصر على اإللحاح، أجاْبك ْبما يذهل أنه منذ 

وفننها صْبغه لم يخلق ساْبغا إال حين كل أولئك أغصان ليْبنتز ونيوتن والجرانج وأولير، 

وهو يفكر ْبلغته كان راسخ القدم التاريخية وكان تفكيره  اكان العقل العرْبي اإلسالمي حّي  

. إن انْبثاق مفهوم الدالة ليس هو روح رياضيات منتهى الصغر حّي ا وجوهرّي ا

ى الْبياني ال الكيان والكيونونة ، وإنما هو فقط انْبثاق على المستووالرياضيات التحليلية
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ال يمكن لعقل ْبله لرياضي يفقه ما يلم ْبه ويتمثله على هذين ه، وهذا تعّددوالجوهر و

 الْبعدين ال على ْبعد واحد.

وكان الذي استوقفني منها في حياتي وتكويني هو نظرية ْبول، التي استشف فيها قلْبي    

العنصر والمجموعة والحدس  مفاهيممضفيا تناغما وجوديا ْبين  جمالقْبل عقلي نسقا من ال

لعله سلوى  النسقي األخاذ. جمالذات ال والمنطق منة خالل قوانينهالْبياني التمثيلي 

أو أرْبع سيكتب على  من عمري وجودية لشروط حياتنا الْبئيسة يومها، فْبعد ثالث سنوات

أحلم أنني جالس على ما كثيرا و أسرتنا التحول من حي سكني ْبشروط حياتية طْبيعية،

ال يفصله عن حظيرة األميرة، أخت الملك إلى حي صفيحي انتقلنا عتْبة ْباب الْبيت القديم، 

من  )وليس ذات الحي( فهذا الحي الذي سكانه الحسن الثاني، إال ممر غير معْبد. )الراحل(

محمدا  رأوا -عهد موعودميثاق ضمني وولها  -الذين رأوا ذات ليلة تاريخية مشهودة 

على  أو هؤالء رأوا شخصه على وجه القمر! هذا الحي الخامس أو فرطا من حْبهم إياه

 للدار، للكاتب " للحي القصديري المجاور" ار الخليفةالوصف الذي جاء في رواية 

إلى حد  الذي يقال ويزعمون أنه محب للمغرب وللشعب المغرْبي إنجليزي( -)أفغاني

جمع فأوعاه كتاْبه من االحتقار واالزدراء  على ما هعشقه لحْبالعشق، وإن تعجب فاعجب 

 المصطْبغ ْبتقمص شخصية األرستقراطي ذي النشأة المترفة المريضة ْبزيف الكْبرياء

!المزرية ْبأصحاْبها وهم ال يشعرون  

حظيرة األميرة والصافنات الجياد تنعكس عليها أشعة الشمس اتجاه الحي وهي تعْبر    

لذي ال زلت أذكر جغرافيته جيدا منهده ومنخفضه وحفره، وذلك ا ذاك الممر التراْبي

مرت سيارة من السيارات القالئل،  الغْبار الذي يرتفع كأشْباح الجن والعفاريت كلما

، الجياللي وخاصة في فصل الخريف، وكنت أعرف وال أشد ما كنت أخشى سيارة القائد

نت أنا من الجهة ، فْبينما كحياتيحدا ل يوم من األيام أن تجعل ْبيضاء، كادت في 4رونو 

، وأذكر جيدا أنه كان يوما أو قريْبا منها ، كنت حينها في سن الساْبعةاألخرى من الممر

ن رؤيتي لسيارة القائد أردت أن أسرع في من األيام ْبين الخريف والصيف، وال أدري أمِ 

 – ْبسرعة مفرطة ني وْبين السيارة المقْبلةيعدم تقديري للمسافة ْب مجّردعْبور الطريق، أو 
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كان ذلك آنا من اآلنات التي جعلها هللا تعالى لي آية  -وكان ذلك دأب هذه السيارة الملعونة

والعجيب أن حياتي تخللتها على أنحاء  أنه حافظي عز وجل،تثْبيتا ئقة في الْبرهان فا

نت وهو خير حفظا. فْبقدر السرعة التي كا مختلفة مثل هذه والحمد هلل نعم الوكيل سْبحانه

، ْبقدر ما ترك اء توقفها وكْبسها المفاجئها واهتزازها جرّ وي  عليها السيارة، ْبقدر ما كان دا 

طول حياتي، حيث هرعت هارْبا وقد نزلوا  صاحْبني ذلك في نفسي من أثر رهيب

على  ولقد كان للقائد زمانها سلطان وسطوة ون اإلمساك ْبي،ُيِريدجميعهم من السيارة 

وخاصة من أهل القرى والْبوادي تماما على العهد الفيودالي في أورْبا القرون  الناس

الرعب حافي القدمين تكاد قدماي ال تمس  هرْبت جريا على سرعة مذهلة من الوسطى،

دخلت  اجهه عالم ونفس هذا الطفل الصغير!..األرض من هول هذا األمر العظيم الذي يو

ت اللحظات أترقْبهم يتْبعونني إلى الْبيت، مرّ ْبيتنا أو كوخنا فانزويت في ركن منه، 

، وْبدأ األمن أن تغرب جسدي، مكثت وقتا حتى كرْبت الشمسوتوشك نفسي أن تخرج من 

رويدا يدب إلى روحي، ومرت السنون ْبل والعمر ولم أحك ما وقع لي من هذه القصة 

ي، تماما على لقاح لما سيأتي مما هو مقدر ل  كأنهعلى هذا السياق؛ لقد كان فيما إخاله 

' ي إلى هللاِ نِ زع حُ ثي وا كو ْبا ا أشع ما نفس فقه قوله تعالى على لسان نْبيه يعقوب عليه السالم: }إن  

(86'{)يوسفونا لمُ ا ال تعع ما  هللاِ  نا مِ  لمُ أعع وا   

نا القصديري المقاْبل لحظيرة األميرة على نمط كل أحياء القصدير في لقد كان حي     

مغرب وأمة المسلمين وْبالد اإلسالم في القرن العشرين، النمط الذي أسهب في وصفه 

الحكواتي محمد زفزاف رحمه هللا ومْبارك رْبيع ْبكتاْبة أدْبية حقة. -الكاتب  

قصيدة ما ْبعد االستقالل سطرها  ،الحياةال كهرْباء وال ماء، والماء أصل أحياء ْبأحياء و   

، على مرمى الْبصر ونسيت أن أخْبركم ْبأنه قريْبا جدا وعلى الناحية األخرى الرعاة.

فإذا كانت  فذون لمخطط االستقالل حديث العهد.تطالعك فيالت الكْبراء ومنهم وزراء من

ا التحرير وفي تحرير الْبالد، ْبل إن هذ في المقاومة جميع أطياف الشعب كلها شريكة

وهذه المقاومة ْبالذات لم تفر فورتها أشد ما تكون إال مع محمد ْبن عْبد الكريم رحمه هللا 

وإال في وادي زم وخريْبكة ْبعد نفي ملك الْبالد ورمز كيانها السياسي حينها محمد الخامس 
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ل فالك ،الفدائية حتى التي انطلقت من هذه األحياء القصديرية رحمه هللا وْبخاليا المقاومة

كان يعمل على ذات النظمة الجماعية: الكل وحدة منصهرة تعمل للكل، التي هي روح 

ادالنسق المؤسساتي، سر تقدم اليهود والنصارى واألمم من غيرها، ْبه تحقق ال ْباألنفس  جها

ي المكلف الذي يستحيل قيامه في ْبنية الّصناعواألموال لالرتفاع إلى شروط السْباق 

ْبنحو  األناني والدول التي يحكمها الشيطان التاريخي االستْبداديالمجتمعات ذات المزاج 

. إنها ْبحق خيانة ويا لخيْبة الخيانة!لْبوب دينار الّدور  

ولم يمر  لالستعمار األجنْبي الّرسميفكيف تنقلب هذه الشراكة ومْباشرة ْبعد الرحيل    

الرهيب الغريب، وْبهذه الفسيفساء الشيطانية وهذه  إلى هذا التفاوت العقد من ْبعد العهد

   اللوحة المريب؟!

، ورب استطراد كان من أول وزيارة مأثرة شالة التاريخية الحديث نعود إلى محور      

زيارة هذه المدينة أو ه الجذع، لما قضيت حاجتي من الغصن األثرى واألثمر يحمل ْبمنزلة

العهد الغاْبر للرومان، ووصلت روحي الوجودية  ما ْبقي من هذه المدينة القديمة من

ْبدعائي لذي العرش المجيد الحي القيوم لروح هذا الْبطل المسلم الغيور على دينه وْبالده 

تحت ظل طليحة ضئيل  ألفيت فيها ْبعض الهدوء وعرض أمته، صعدت نحو هضيْبة

تلتحق  ،وْبعد جلوسي ْبقليل وجه وادي نهر أْبي رقراق. ، فالموقع جاء على منحدرظلها

ْبالقرب مني أسرة من أْبوين في مقتْبل العمر وولد حوالي السادسة عشرة وطفلة تصغره 

أسرة مغرْبية شاْبة وأصيلة، واضح ذلك جيدا في كل شيء، في سمتهم  ْبْبضع سنوات،

كانوا يجلسون من خلفي، ْبحيث يروني وال أنظر إليهم، وأمامنا وأسفل منا مشهد  ولْباسهم،

وار من أهل الْبلد ومن السياح.الز  

السلطة ْبتقطيع الْبصل والطماطم، وما إن هممت ْبفتح علْبة السمك حتى  أعدْبدأت     

قريْبا من  مني، فقال لي ْبسم هللا ومد إلي التي حطت على مقرْبةوقف علي اْبن األسرة 

 اإلجاص ْبالدجاج. ثم ْبعدها ْبقليل أعطوني نصيْبي من الفواكه من خْبزة كْبيرة محشوة

االستخْبار في  أنع "؛ فهؤالء هم المغارْبة األقحاح وليس الذين أفسدهم عراْبو والتفاح

في ْبالد عقْبة  ، والكل يعلم من سن أول من سن ْبيع األعراض"واالقتصاد كل شيء مْباح
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، في أرض يوسف ْبن تاشفين ويعقوب لألعراب ممن انتقم هللا منهم وطارق ْبن زياد

نعم طارق ْبن زياد الذي دخل إسْبانيا  هللا عزيز ذو انتقام.ووْبالفعل قتلهم هللا، ، المريني

وليمهد لحضارة عرْبية إسالمية لم يعرف التاريخ لها سيا وال  فاتحا ْبسْبعة آالف رجل

 نظيرا لمدة ثمانية قرون!

ال تحصى، ومن ليس يشكر الناس لم النعم التي تعد و ال التي الءكرا هلل تعالى ذي اآلش   

هلل وهو خير حافظا، ومن ال يغار على امرأة أيا كانت من ْبني قومه  يشكر هللا، والحمد

 فالموت ْبه أولى.

فتحت عندما تناولت الكتيِّْبين الذين ذكرتهما، و، واستندت إلى جذع الشجرة شْبه الجافة   

كتاب "ْبدر شاكر السياب والمذاهب الشعرية المعاصرة" ل عيني على الصفحة األولى

إال على هذه  كما ذكرت يكون من مضمونه ومحتواه، لم أفتحهاأللقي نظره عليه وما 

 الكلمات:

إن مت يا وطني فقْبر في مقاْبرك الكئيْبة أقصى مناي. وإن سلمت فإن كوخا في »   

«الحقول هو ما أريد من الحياة  
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 الباب الثامن

مشاكلة السالح أو  هاء األفغاني والماسونية  
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 الفصل األول

 األفغاني في بيت أبيه براء 

 من تدهور مصر وهوان األمة

 

الحراك قد  سا فا ْبنا الحديث إذا إلى أن األمة أصْبحث جثة ال حياة فيها، ذلك أن نا  استقر     

 خمد فيها.

وْبما أن التاريخ، تاريخ االستخالف الْبشري العملي هو روح عملية، أصْبحت أمتنا ال    

أو نسق النظمة التواجدية التاريخية،  في النسق التاريخيل أو تواجد تملك حتى موضع فع

فهي موات وهي تماما على الحال الذي أنْبأنا ْبه نْبينا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم 

"يوشك األمم أن ت اعى عليكم كما ت اعى األكلة إلى قصَتها، رسول هللا إلى العالمين: 

يلومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم ي  ".السَّ

والموات كما يعلم ُيجفى فليس فيه من نفع للناس. وهؤالء أصْبحوا في ميزان السماوات 

تاريخي يلزمهم روح واألرض خارج النسق والنظمة، فإن هم أرادوا العمل والفعل ال

ال أن يردهم  ُيِريد، كما أن الذي وحياة أن يستخدمهم وأن يرْبح من ورائهم شيئا عليه أو 

ا يكون الجشع كغريزة حيوانية  م  وع ويؤهلهم من جديد للدخول إلى حقل التاريخ. فكثيرا ْبل دا

ا، يكون عامال ومحددا أساسا لوجهة السياسة والتاريخ؛  في اإلنسان ليس ينفك عنها أْبد 

ِه لمالحقة 1492ندلس سنة ْبعد الطرد النهائي للمسلمين من األف م كان التحريض على أُشدِّ

المطرودين وغزو أرضهم جميعا واستئصالهم، وعقدت النية وحصل اإلجماع على ذلك، 

انكشاف مناجم وفيرة للذهب في القارة المستكشفة عزيز الحكيم صرفهم ْبولكن هللا تعالى ال

إصرار الْبرتغال فكان في ذلك إال ما كان من  حديثا في نفس السنة، وصرفهم هللا تعالى،

وسوف نرى أنه ْبهذا   هو العزيز الحكيم. سْبحانه إنه هالكهم ْبمعركة وادي المخازن،

سيتم التفسير على منتهى ما يمكن أن يتصّور من الوضوح لكل الوقائع واألحداث 

 والسلوكات والمواقف منذ أول ما دخل ناْبليون مصر إلى يوم الناس هذا..
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لنكون صادقين مع واقع أمتنا ولنكون علميين ومحققين للعدل كل العدل  ا  وجب علينا إذ   

واإلنصاف في الوصف، أن نضع موضع كلمة ولفظة التمدين الذي جاء ْبها ناْبليون 

أهل الْبالد على ما يفهم في  قّوةتحملها قواته العسكرية وعدة ْبأس شديد، ليس فحسب فائقة 

م؛ إنه وضع وإن كان ْبين آدميين وآدميين، فإنه اللسان من معنى الموازنة في نفس السل

ْبين آدميين أنفقوا من تاريخهم واجتماعهم ونظامهم ما هو واجب وضروري لْبناء صروح 

، وآخرين أنفقوا كل اهتمامهم من النظم االجتماعية والمؤسساتيةاألمم على ما تْبنى ْبه 

زعة أنانية طاغية للوالء لحكامهم من طلوع الشمس إلى غروْبها، خوفا وطمعا، وْبن

اُنُكمع  وا إخع اُؤُكمع وا نا أْبع اُؤُكمع وا انا آْبا وحرص لخدمتها واالهتمام ْبها مزاجا اجتماعيا: }قلع إنع كا

ُكمع ِمنا  ب  إليع ا أاحا ها نا وع ضا اِكُن تارع سا ما ا وا ها ادا سا نا كا وع شا ة تاخع ارا تِجا ا وا فتُموها را اٌل ِاقتا وا أامع ُتُكمع وا ِشيرا عا وا

ُسولِ  را ادِه وا هللِا وا ما  جها ِدي القوع هع هللاُ ال يا ِرِه، وا أِتيا هللاُ ْبأمع ت ى يا ْب ُصوا حا را ْبيلِِه فتا ِفي سا

'{)التوْبة ( حتى حصل ما حصل من تقاْبل الجمعين، جمع له عدة ْبديهي أن 24الفااِسِقينا

وراءها عقل وعمل صحيح ْبقوانين وسنن الكون والتسخير التي جعلها هللا عز وجل 

العلمي للكون وفورته األولى  التسخير واالستخالف، من حين اكتشاف السرِّ وسيلة لهذا 

الذي كان أول من أشار إليه محمد ْبن محمد  –قرن الخامس عشر ْبفلورنسا نهاية ال

ْبداية  -الفاراْبي ثم أعاد الكرة وْبقوة الحسن ْبن الهيثم رحمهما هللا تعالى رحمة واسعة

ة، وجمع في مقاْبله ليس له ذلك وْبالطْبع ليس له عقل أو له عقل ال يعقل ْبه شرارة النهض

 ... 

عا ْبدل كلمة التمدين التي جاء ْبها ناْبليون تحملها قوته وْبأُسه الشديُد،     با أنع ناضا جا أقول: وا

 كلمة التأهيل أو اإلحياء التاريخي!

د التي استعمرها كما كان لم يكن هدف االستعمار من نشر حضارته هو تمدين الْبال»     

يتشدق ْبه ويزعمه. ولكنه كان يقصد ْبذلك إزالة الحواجز التي تقوم ْبينه وْبين هذه 
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الشعوب، وهي حواجز تهدد مصالحه االقتصادية، وتجعل مهمة حراستها والمحافظة 

500«عليها صعْبة غير مأمونة العواقب.  

تعمار عقد على استعباد أهل يتضح لنا أمر مهم هو أن الوصف الحقيقي هو أن االس      

وذلك من بعد إحيائها التاريخي وتأهيلها. وهذا  -ال تمدينها كما يزعم –هذه الجثة الهامدة 

على فريسة  تتسابق   ول االستعمارية كأنها وحوش  راع بين الد  بالطبع سينتج عنه الص  

 واهنة في نهاية مقاومتها وخمود أنفاسها. 

لعلنا أو يجب علينا أن ال نغفل عن الغاية وعن مقصودنا األهم من الْبدء واالهتمام أوال    

ا، وْبسداد موفق صادفناه ْبحمد هللا تعالى  ومسْبقا ْبحقيقة العصمة، وعصمة اإلجماع تحديد 

في إيراد دالئل عينية واضحة في ذلك ممثلة في إجماع أو ما يكاد أن يكون كذلك على 

من أن الحسين  -والظلم ليس عدال! –منكر من القول وجرم عظيم وظلم  الخطإ، ْبل على

ال يعلم الجزئيات، على العكس والنقيض  ن  هللاا تعالىأاْبن سينا رحمة هللا عليه كان يقول ْب

مما قال ومما علمه من الحق سْبحانه على ما انضْبط لنا ْبيانه، والتحريف لمقول أْبي نصر 

الن أو األمثلة هذه، كالخطإ في النحو العرْبي واإلعراب الفاراْبي رحمه هللا؛ فالمثا

ْبالتحديد، الذي ال يزال يدرس ويلقن ْبه النحو واإلعراب في مدارس ومؤسسات التعليم من 

عصمة ْب األدلة الدامغة ليست فقط توضح ْباطل القولالرْباط إلى ْبغداد. والتجليات و

عقل األمة، من خالل اإلجماع، ولكن هي ْبالذات تعين وتشخص موقع الخلل في 

ات هذا العقل.ُمكّونلكل  الّرصينالمؤطرات ومواد هذا التأطير، أي من خالل الفحص   

وإذا كان اإليمان ْبهذا هو الذي ساق األستاذ محمود محمد شاكر رحمه هللا إلى النجح    

ا  كله في فك اللغز التاريخي ألْبي الطيب المتنْبي شاعر العروْبة ْبال منازع، وال أعلم أحد 

فى في أمر المتنْبي ْبهذا التحليل وهذا الحد الذي أخرس النفوس الخسّ  يسة، كما غيره تحا

. وإن كنت أرى أن طه الّصليبتلمذة أْبي العالء وتلقيه العلم على دحض زيف زعم 

حسين لم تصْبه عدوى االستطراد عن شيخ المعرة فحسب كما ذكره في ْبعض حديثه! 

 ولكن أيضا شيئا من ْبعض التذمر الذي في رسالة الغفران..
                                                           

42ص –اإلسالم والحضارة الغربية  
500
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ن إلى أن وكذلك إذا كان اإليمان ْبهذا هو الذي دفع وأْبى فيه الدكتور محمد محمد حسي   

ريح الحق إلى أهله يرفع الظلم عن أمير الشعراء أحمد شوقي ويذب عن عرضه..يُ   

 جمالفلِما ال نذهب ْبهذا اإليمان نفسه إلى هذا الشخص الذي مأل الدنيا ذكره المسمى    

 الدين األفغاني، فننظر ماذا نرجع ْبه؟!

  حين ُعرض لترجمته ذكروا عن نشأته:   

قولون ْبأنه نشأ في منزل والده، أشرف والده على تعليمه حتى السنة أما عن نشأته في»   

العاشرة، فحفظ القرآن، ودرس العرْبية، وظهر ولوعه ْبالمناقشة، وْبرزت هوايته في حب 

األسفار والرحالت، ثم انتقل إلى مدرسة قزوين التي كان والده يدرس فيها، وفي تلك 

اصة وعلوم النجوم، ثم انتقل ْبه أْبوه إلى الفترة ظهرت منه اهتمامات ْبدراسة العلوم خ

سنة وهناك ظهرت نْباهته وذكاؤه عندما جالس أكْبر علمائها الذي  12طهران وعمره 

عرف جرأته ومقدرته العلمية ثم إنه أمر اْباه ْبأن يشتري له عْباءة وعمامة ليكون في عداد 

 العلماء حيث كان هذا سمة أهل العلم.     

والده فمكث فيها أرْبع سنوات درس فيها التفسير والحديث  ثم رحل إلى النجف مع   

والفلسفة والمنطق وعلم الكالم واألصول والرياضة والطب والتشريح والهيئة وعلم 

تقريْبا، وقد زهر ألول مرة في حياته حسد  16النجوم، وأنهى دراسته في النجف وعمره 

النجف فذهب إلى الهند الحساد له فنصحه الشيخ مرتضي شيخ تلك المدرسة ْبمغادرة 

سنة ثم عاد  19وتنقل في مدنها وتعرف على علمائها ثم قصد مكة المكرمة للحج وعمره 

أدراجه إلى النجف فكرْبالء فأسد آْباد مسقط رأسه في إيران. ثم طهران حيث فتن ْبه شيخ 

الطريقة الذهْبية فترك طريقته ولحق ْبه فذهب إلى خراسان، ثم ذهب إلى أفغانستان 

على أميرها دوست محمد خان وألف أول كتاب له ْباللغة العرْبية وهو )تتمة  وتعرف

الدين مع األمير محمد أعظم خان  جمالالْبيان في تاريخ األفغان( ودخل السياسة ووقف 

سنة فعينه رئيسا للوزراء فلعب  23ضد أمير الْبالد دوست محمد خان وكان له من العمر 

دورا ْبارزا في تلك الصراعات التي ال زالت دائرة ْبين األمراء للوصول إلى كرسي 
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دولة الحكم ولكن الغلْبة كانت لألمير شير علي خان حيث نجح في احتالل كاْبل عاصمة ال

الدين في كاْبل محاطا ْبالحراسة  جمالفرحل األمير محمد أعظم خان إلى إيران وْبقي 

واإلقامة الجْبرية، ثم إنه طلب السفر إلى الحجاز للتخلص من هذا القيد فسمح له ْبمغادرة 

أفغانستان فذهب إلى الهند وهناك فرضت السلطة الْبريطانية عليه قيودا مشددة في تنقله ثم 

إلى السويس على سفنها فدخل القاهرة ألول مرة ومكث فيها أرْبعين يوما ومنها إنها حملته 

ذهب إلى األستانة عاصمة الدولة العثمانية وكانت تحت حكم السلطان عْبد العزيز محمود 

فرحب ْبه الصدر األعظم وكْبار رجال الدولة ْبما فيهم  السلطان. وعين هناك عضوا في 

اطا وأْبدى مقدرة في حل المشكالت المستعصية، كما المجلس األعلى للمعارف فأظهر نش

أخذ يتصل ْبالعامة عن طريق الخطب واألحاديث التي كان يْبثها من جامع الفاتح الكْبير 

وكان مجلسه يجمع العامة والخاّصة ورجال الفكر والدولة، وظهرت له أفكار منحرفة لم 

حسن فهمي أفندي الذي نقله  يعهدوا مثلها من قْبل. فنقل هذا االنحراف إلى شيخ اإلسالم

ْبدوره إلى السلطان عْبد العزيز، فكانت هذه أول غمزة في عقيدته تصل إلى المراجع 

501«العليا.  

وفي تمهيد كتاب "العروة الوثقى":      

أخي القارئ الكريم،»     

لنعش فترة عاْبرة مع األفغاني، الذي ضاقت ْبه سجون أفغانستان فترك ْبالده وسطوة    

م وحط الرجل رحاله في 1869 -ه1285الْبريطاني على أشدها هناك سنة  االستعمار

 الهند .. وهناك ترصد له نفس المستعمر ليسأله عن المدة االتي سيقضيها في الْبالد.

فقال األفغاني: ال أكثر من شهرين فْبثت الحكومة الْبريطانية عيونها حول زوار ضيفها    

 الجديد ..

                                                           
–المملكة العربية السعودية  -الرياض -دار طيبة –في ميزان اإلسالم: مصطفي فوزي غزال  دعوة جمال الدين األفغاني 
501
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ات .. وزاره في اليوم الثاني مئات وفي اليوم الثالث والراْبع فجاءه في اليوم األول عشر  

تقاطرت الجاهير عليه .. وهرع العلماء واألعيان لمالقاة ْبطل جريء .. وغصت 

الساحات ْبالوفود .. كلها تريد أن تسمع األفغاني وهو يحادثها ويناقشها في شؤون ْبالدهم 

.. 

حكومة أمام الحشود يستعجله فب مغادرة وحدث ما كان في الحسْبان .. وتقدم مندوب ال   

 الهند .. فقد أوقد القلوب وطنية لتطالب ْبحقها في االستقالل ما فيه الكفاية ويزيد!!

وكادت الجماهير تفتك ْبمندوب الحكومة لوال تدخل األفغاني ليهدئ من روعها ..    

 ولنسمع إلى األفغاني وهو يقول لمندوب االستعمار:

ركم ألخيف حكومة ْبريطانيا العظمى وال انا على استعداد للشغب .. إني ما أتيت ديا   

ولكن تخوفها من زائر أعزل مثلي وتفريقها المتظاهرين من زواري وهم أضعف مني .. 

إنما يسجل على حكومة ْبريطانيا وهن عزيمتها وضعف شوكتها، وضيق صدرها، وعدم 

هذه األقطار الشاسعة أضعف ْبكثير في حقيقة حكمها ل -ْبريطانيا –أمنها من حكمها وأنها 

 من شعوْبها!

«وفي صْباح اليوم التالي كان ْبطلنا يشق طريقه إلى مصر ..      

الدين األفغاني  جمالرسم وتحديد ميزات شخص  من ْبعد هذين النصين ليكن هدفنا   

؛ على تقويم مقالتهم "المتأفغن!" ليس السؤال في أن يكون أفغانيا أو إيرانيا أو سواهماو  

وإنما  ال من مصداقيتها،نفي الحقيقة أسئلتنا إلى حد ما موجهة، غير أن هذا التوجيه ال ي   

حقق القصد:هو مقرب الشقة وم  

ناْبغة؛  -ذكي -متوسط -ضعيف العقل -السؤال األول: إذا كان لدينا سلم رْباعي الدرجات: 

الدين؟ جمالأية درجة يتْبوؤها   
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السؤال الثاني: إذا كان جامعو سيرته ومترجموه جميعا أجمعوا على نْبوغه، ْبل على    

 نْبوغ حاد؛ هل كان نْبوغا سكونيا خامدا، أم مندفعا فاعال؟

أثر ما في هذه الميزات جد النادرة والتي عز من  ماسونيةالسؤال الثالث: هل كان لل   

 امتلكها واتصف ْبها من الرجال في التاريخ؟

الطْبع ليس يساورني شك أنكم أنتم كذلك ستدعمون هذا الرأي أو هذه اإلجاْبات ْبل ْب   

وسيزيد ْبعضنا على ذلك أن يقول: وكيف يمكن أن يكون سواها؟! إن هذه لهي اإلجاْبات 

 الحقة، وما من واحدة منها إال ولها دليلها داللة الشمس على النهار.

كان العقل العادي يستنْبطه تماما على ما  ، وإنقي أمر يحتاج منا إلى ْبعض االهتمامْب   

شْبه خارقة ال  قّوةيتحدد ْبالْبوصلة من االتجاه، وهو أن هذا النْبوغ ظهر سياسيا لكن ْب

 تحدها درجة وتضيق ْبها اآلفاق!

ز      فهذا هو الرجل الذي نزل ْبمصر، نزل رجال من طراز الرجال العظام الذين عا

ن تاريخ أمتنا العرْبية اإلسالمية ْبالذات.نظيُرهم ْبل وفي هذه اللحظة الحرجة م  

هذه الميزات العظيمة وهذا الطراز من الرجال الذين يوقظون أممهم من السْبات ْبل    

هذا أمر كان قْبل أن يحل الرجل  -قصعة تداعى عليها أكلتها! –ُيحيونها وهي موات 

إال من ْبعده!  ماسونيةْبمصر، وما جاءت ال  

إن صح هذا  –لى الذين يجعلون مركز ثقل وخلفية شخصه أفال تعقلون؟! إنكارا ع   

يجعلون وراءها منظمات سرية، على نفس اإلنكار الذي ورد في السياق القرآني  -التعْبير

من سورة آل عمران في الذين يجادلون في إْبراهيم عليه السالم ويقولون إنه كان يهوديا 

لهم وإخاللهم ْبنسق عقلي واضح من أو نصرانيا؛ فيرد عليهم رْبنا عز وجل مْبينا لهم ضال

 جيلُ اإلنع اة وا را التوع  لتِ زِ ا أنع ما ' وا يما اهِ را ي إْبع فِ  ونا اج  تحا  ما تاب لِ كِ الع  لا ا أهع أنساق العقل السوي:}يا 

(64'{)آل عمرانلونا قِ ' أفال تعع هِ دِ عع ْبا  نع إال مِ   
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العظام المؤثرين في التاريخ،  الكْبار الدين جاء مصر ْبميزات الرجال الفاعلين جمال إن     

الرجال الذين وكأنهم لم يخلقوا ولم يوجدوا إال لذلك، ْبقدر عْبد الرحمان الداخل واْبن أْبي 

 ما يكون ْبالمهدي ْبن تومرت في رحلته من أفغانستان إلى مصر عْبيد هللا وْبقدر ْبل أشْبه

ْبر منهم في نواح لو نهجنا العدل في القول هو أك وهوعائد من المشرق إلى المغرب، وإنه

شتى من نواحي التقويم، إال أنه جاء في شروط غير الشروط التي أتاحت لمن سْبقه أن 

يكونوا مؤسسين لدول كْبرى كان لها أعظم األثر في التاريخ وأسهمت ْبقدر كْبير في 

 تشكيل تاريخ المسلمين. وهنا نورد أقوى ما وافق فيه محمود حسين وقارب الحقيقة:

ب ي  محمد عبده في أحضانها كان لها  والذي يبدو»    ككل  –هو أن دعوة األفغاني التي ر 

يدظاهر وباطن، فظاهرها يخاطب الجماهير، وهو يصور ما  -الدعوات السرية  ي ر 

صاحب الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين عنها، مما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع  

ي ي خفيها أصحاب ها عن الناس، ويكشفون الستر االرتياح والقبول. وباطن ها يمثل حقيقتها الت

عنها قبل أن تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز السلطة. ومحمد عبده كان تابعا لسيده 

ه أن يكتب إليه في بعض رسائله، واألفغاني كان  األفغاني أو خادما  له، كما تعود هو نفس 

يد ه الذي لعبه اإلسماعيلية من  ي ر  ور نفس  أصحاب الدعوات الباطنية التي تتستر أن يعيد الد 

وراء التشيع، وتتقرب إلى جمهور المسلمين بأنها تدعو إلى خالفة أهل بيت النبوة. كان 

يد ور نفسه الذي لعبه اإلسماعيلية حين أقاموا دولتهم الفاطمية في مصر، بعد  ي ر  أن ي عيد الد 

لسانحة للزحف منه إلى مصر، أن مهدوا لذلك باالستيالء على المغرب، وانتظار الفرصة ا

، ومن هنا كان اهتمام ه  ري  ولكن األفغاني استبدل السودان بالمغرب في تخطيطه الس 

العروة الوثقى  جمعيَّةبثورة المهدي ومفاوضاته باسمها في انجلترا. ومن هنا كان إنشاؤه 

ها في شمال إفريقية، وفي الشام وفي السودان وا لتي وضع لها السرية التي انتشرت فروع 

. ومن هنا أيضا كانت صلته الوثيقة وصلة 502في درجاته يماسوننظاما  يضاهي النظام ال

تلميذه محمد عبده من بعده بالمستر بالنت، الذي كان يطوف هو وزوجته بالبالد العربية 

 مرتديا  الزيَّ العربي لي ثير  حميَّة العرب القومية، ويدعوهم إلى إنشاء خالفة عربية، خدمة

                                                           
)المؤلف( 558-553: 2، 380، 283: 1تاريخ األستاذ اإلمام  
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غل ب  على ظني أن لها صلة بال وبالصهيونية العالمية، وإن كانت ال تخلو  ماسونيةألهداف ي 

ن بالدولة العثمانية  ي  من فائدة  مشتركة لالستعمارين اإلنجليزي والفرنسي الم ترب ص 

ن في اقتسام ممتلكاتها بينهما، من أجل ذلك كان من وراء األفغاني ومحمد عبده  ي  والطامع 

قمة  – ماسونيةبيرتان تعمالن على ترويج آرائهما، وإعالء ذكرهما، وهما القوتان ك

503«واالستعمار. –األجهزة الصهيونية السرية   

لنحتفظ بهذا الكالم جيدا وبهذا الفصل تخصيصا ، فإنه وهللا الذي خلق اإلنسان وعلمه    

نه لم يقرأ سوى أالبيان، وكما سبق أن سقنا قصة الحسن األخ األصغر لمحمد الخوارزمي 

المقاالت الست األولى من "أصول" أوقليدس ليتوصل وحده إلى النتائج الواردة في 

، فكلنا قادرون على استنْباط الحكم الحق إذا ما تقرر لنا سقوط الْبعد المقاالت السْبع الْباقية

لتسقط ْبه  ها وغلْبهاسقوطو صعود األمم وهيمنتها الشخصي عن الْبعد التاريخي حقل

مسؤولية جمال الدين عن حال األمة وليْبقى في ميزانه إنشاء هللا ما حاول جهد حياته في 

جعل هللا خالقه له  ، ْبشرط وحيد، وهو أن ال نعطل أفئدتنا ليفكر لنا غيرنا، كمنإحيائها

 عينين، وهو ال يكاد  يخطو وال يسير إال ْبمن يأخذ ْبيده ويقوده!
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 الفصل الثاني

 العين التاريخية لصقر أفغانستان

 

الدين األفغاني رحمه هللا:     جماليقول      

رال... لقد جمعت ما تفرق من الفكر، ولممت شعث »    ، ونظرت إلى الشرق وأهله، تصو 

جسمي ترابها، ثم الهند وفيها تثقف عقلي،  فاستوقفتني األفغان، وهي أول أرض مسَّ 

فإيران بحكم الجوار والروابط، فجزيرة العرب: من حجاز هي مهبط الوحي، ومن يمن 

وتبابعتها، ونجد، والعراق وبغداد وهارونها ومأمونها، والشام ودهاة األمويين فيها، 

دماغي واألندلس وحمراؤها، وما آل إليه أمرهم. فالشرق الشرق، فخصصت جهاز 

لتشخيص دائه، وتحري دوائه، فوجدت أقتل أدوائه داء انقسام أهله، وتشتت آرائهم، 

واختالفهم على االتحاد، واتحادهم على االختالف، فعملت على توحيد كلمتهم، وتنبيههم 

.504«للخطر الغربي المحدق بهم  

الدين إلى المشهد حين الح له ْبعينين غائرتين من ْبعيد، كأنما ليست  جماللقد نظر    

غايته الرؤية فقط، وإنما هو يْبحث عن شيء مفقود لعله يكون هنا أو ألمر آخر، يدل على 

على وشك الفتك  رسةمفت وشاذلك هيئة هذه الرؤية الثاقْبة الموجهة للمشهد. فلم ير إال وح

ب للموت ليس يقوى على أدنى مقاومة وليس يحرك ْبرجل مخدر مغيْبا أو في حال مقار

 ساكنا:

وكانت الْبالد العرْبية موضع طمع االستعمار اإلنجليزي واالستعمار الفرنسي اللذين »   

505«ويقتسماها ْبينهما.ينتظران انحالل الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها   

                                                           
للبستاني دار العربوالثورة التحريرية الكبرى، جمال الدين األفغاني، محمد عبده، الناشر:  العروة الوثقى تمهيد لكتاب 
504
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قريش ْباألندلس، صقرا من الدين األفغاني ْبمصر على نحو ما حط ْبه صقر  جمالنزل    

. لكن عْبد  ل  قور النظُر ِمنع عا قر الُعلو  وميزة نظر الص  ة الص  اص  صقور المسلمين، وخا

الرحمان الداخل رحمه هللا كان له شيعة من ْبني قومه األمويين أو على األقل ْبقية منهم 

ويكفي أن  ،قّوةومناصرون من أمته، ومنهم رجال وعلى رأسهم أئمة كْبار لهم سلطان و

يكون منهم اإلمام مالك رحمه هللا في فتوى يمين المستكره، التي ال شك ستكون من ْبعد 

 هي العامل األساس في المنحى الفقهي المذهْبي للغرب اإلسالمي.

صقر أفغانستان أو إيران لم يكن له من هذا الذي أتاحه الدهر لصقر قريش، إنما هما    

لعسكرية يومها. ولمدى قوتهما يومئذ لم تفكر دولة من اْبريطانيا وفرنسا أكْبر القوى ا

الدول الغرْبية واالمْبريالية في دخول هذا الصراع حول هْبة النيل، كنانة هللا في أرضه، 

موقع محوري للتحكم في األمة العرْبية اإلسالمية من كل النواحي الدينية )الثقافية( 

 والساسية واالقتصادية.

ا، أما ْبنو أمته فهم هذا المريض ْبعينه، وهم هذا المخدر إذن هي اْبريطانْبا وفرنس   

المغي ب وهذا الموات، إنهم على الحال والوضع الذي أنْبأنا ْبه النْبي صلى هللا عليه وآله 

 وسلم "قصعة تداعى عليها أكلتها".

تك وواجْبك الوجودي كله محددا إنك لو كنت في هذا المعترك، وأنت ترى مسؤولي   

من هالك محقق شر هلكة، إنك لو أنعمت النظر وْبلغت  تنقذ أمتك زما وهو أنوال

قصارى ما يْبلغه العقل اآلدمي فيما يْبلغه من االجتهاد في النظر ومن تقليب األمر على 

لمواجهة العدو ليس إال  قّوةكل وجوهه، سوف لن تجد إال حال وحيدا في مصدرين لل

ما أمكن على مستوى الخداع السياسي مصدرين: استمدادها من هذا الكيان الموات، أو م

إن ُوجد. الّدهاءو  

لكن الموات ال ُينتفع ْبه، فال ْبد من إيقاظه من غيْبوته وإحيائه، ليس ْبغرض النفع ْبه    

واستخدامه كما تستخدم ْباقي وسائل ومواد اإلنتاج كما هو هدف ومخطط االستعمار، 
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هة إلى نحر  قّوةهذه ال ولكن لغاية أنْبل من ذلك وأخطر، وهي أن تستخدم وتكون ُموج 

 العدو ذاته.

إننا اآلن ال شك ألقرب في تسديد القراءة للوقائع واألحداث ْبموضوعية كما جاءت في    

سياق التاريخ كونه إرادة فعلية لفاعلين، فالتاريخ ال يسير من غير إرادة وال يقوده إال ذوو 

يحمله سيله الجارف الذي يحقق  اإلرادات الفاعلون، أما ما دون ذلك، فهو شيء وغثاء

سنن الحق ال يْبالي ْبمن يْباد ويستذل ويساق سوق سْبايا التاريخ، والمذكر والمؤنث هما 

 صنفان كثير من قاصري النظر ال يرونه إال في الْبعد والجنس الحيواني.

إننا اآلن مستْبصرون ْبحقيقة الحركة اإلحيائية، هذه التي دْبت دْبيب الحياة في شرايين    

ذا الجسد الذي استحال غثاء لتعيد إليه الحياة، ومن وراءها وما هي األهداف المرسومة ه

أن يعيد لمصنع عظيم نشاطه العظيم المتوقف من عطل  ُيِريدلهذا العمل الجْبار كمن 

 أصاب نظام محركه اآللي.

 هناك إحياءان:

ْبة لينتج ويكسب إحياء خدماتي استعماري صليْبي استعْبادي، كمن يصلح شأن آلة أو دا -1

من ورائها، وهذا هو سياق الْبؤرة اإلحيائية مع دخول ناْبليون، ذات الغايتين االقتصادية 

 والدينية ْبالقضاء على الهوية اإلسالمية عْبر الدعوة القومية:

م(، وقد كان أيضا 1883 -1819ومن مؤسسي هذه الدعوة أيضا ْبطرس الْبستاني )»   

الْبروتستانت من األمريكان، وتولى منصب الترجمة  على صلة ْبدعاة المذهب اإلنجيلي

في قنصلية أمريكا ْبْبيروت. وأعان الدكتور سميث المْبشر األمريكي، ثم الدكتور فانديك 

م، ثم طْبعت في 1864من ْبعده في الترجمة الْبروتستاتنية للتوراة التي تمت في سنة 

سة عْبية األمريكية، وهي . وأعان الدكتور فانديك أيضا  في إنشاء مدر1866أمريكا سنة 

مدرسة عليا ترجع أهميتها إلى أنها كانت تقوم ْبتدريس العلوم الحديثة من جغرافيا وطْبيعة 

عت لذلك كتْبا  خاصة قامت ْبطْبعها، فشاركت  ضا وكيمياء ورياضة ْباللغة العرْبية. وقد وا

ْبي ) ْبذلك في حركة اإلحياء العرْبية. وْبطرس الْبستاني مع ذلك هو صاحب القاموس العر
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محيط المحيط(. وهو صاحب دائرة المعارف المعرفة ْباسمه، أتم منها ستة مجلدات، 

وتوفي في ْبدء الساْبع، فأتمه هو الثامن اْبنه سليم، ثم توفي اْبنه قْبل أن يتم التاسع، فأصدر 

أْبناؤه الْباقون ْبمعاونة اْبن عمه سليمان الْبستاني )مترجم اإللياذه إلى العرْبية( األجزاء 

)التاسع والعاشر والحادي عشر(. وقد ساهم ْبطرس الْبستاني مع ذلك كله في الْباقية 

نة(. يع 506«النهضة الصحفية العرْبية ْبإنشاء ثالث صحف، وهي )الجنان( و)الجنة( و)الُجنا  

القصور الذاتي،  قّوةالعرْبية اإلسالمية السْبيل األوحد ل الّروحإحياء مغاير، الستعادة  -2

 وتوجيهها ضد العدو:

  507«الدين حرك الفكر والتعليم في مصر جمالإذا نستطيع أن نقول ْبأن »   

هذه الراْبطة نشأة الدعوة إلى الجامعة اإلسالمية في النصف الثاني  قّوةوزاد في »...    

وهي دعوة صادفت استجابة قوية عند كل المسلمين ودعمها من القرن التاسع عشر. 

لسياسي واالقتصادي الذي يهدد المسلمين بالفناء، الشعور بالخطر المشترك أمام الزحف ا

فتزايد عدد الصحف التي تدعو إلى الجامعة اإلسالمية تزايدا ظاهرا قبل الحرب العالمية 

 1906ال يزيد عن مائتي صحيفة، فبلغ عددها سنة  1900األولى، كان عددها في سنة 

إحصاء ستودارود على األلف صحيفة، حسب  1914خمسمائة صحيفة، ثم زاد في سنة 

508في كتاب 'حاضر العالم اإلسالمي".   

ويجب أن نالحظ أن هذا في توافق تام مع المعطى األولي:     

ُت هذا ال»     رع و  من جانْبيه: من جانْبه اإلسالمي: الذي سعى إلى اقتْباس  تطّوروقد صا

من الفكر الغرْبي المعاصر ليستعين ْبه في نهضته التي يحاول فيها أن يلحق  الّصالح

ْبركب الحضارة، ومن جانْبه الغرْبي: الذي يحاول أن يطْبع العالم اإلسالمي ْبطاْبعه 

ر األنماط الغرْبية، التماسا   تطّورعلى إيجاد فكر إسالمي م ُيشجعالحضاري، وأن  ُيْبارِّ

                                                           
206ص –ن م  
506
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سالمية، ليستعين ْبذلك على إيجاد عالئق مستقرة ْبينه للشخصية اإل الممّيزلمحو الطاْبع 

509«وْبين الْبالد اإلسالمية تخدم مصالحه.  

ثم ال ننسى أن النسق الوجودي التاريخي قد امتلكه العقل الغرْبي منفردا ْبه ْبسْبقه غير     

فال جرم  .سنن التاريخ، سنن الحق ولن تجد لسنن الحق تْبديال قّوةمنازع فيه، ناله وحازه ْب

أن العقل الذي كان هو العلة ال غيرها في هذا التواجد خارج التاريخ، واإلسالم دين هللا 

الرئيس في هذه الغثائية، ال  الّسْببتعالى القوي العزيز ْبراء من هذا التخلف، هذا العقل 

واقع زال يوهم نفسه ويوهم متْبنيه أنه يمثل اإلسالم، ويزعم ْبرأيه الفاسد حقا وآيته شاهد ال

أن أحل أمته حال الهزيمة ال يْبغي االنتقال عنها إلى حال العزة دهورا وعدة من التاريخ 

قرونا، يوهم ويزعم أن عالقته التواجدية مع التاريخ هي عالقة اإلسالم ْبالكفر عجْبا! حتى 

أن الناس والعلماء من فرط أثر غاشية العامل النفساني الذي يكفر مسالك القول والتفكير 

ي وتمييزها عن السقيم ْبل السمج المضحك يقرون ْبهذا الكالم:السو  

ومع حرص ْبعض المصلحين من والة أمور المسلمين على أن يجري اإلصالح في »   

ة واالقتصاد والتنظيم اإلداراي، فإن الّصناعحدود الخْبرات الفنية التي تتصل ْبالجيش و

ولكن أهمية الطهطاوي وخير الدين  ... األمور قد تجاوزت الحدود التي أرادوها وقدروها

510«ترجع إلى أنهما قد جلْبا هذه الْبذور الغرْبية وألقياها في الترْبة اإلسالمية.  

ال كنص مناط لقضية "    الواقع بين القراءة هذا النص هو الذي عرضناه أو 

"، التي هي في الحقيقة قضية الكتاب ومتعلق موضوعه ككل. ولن نطنب في والمضمون

إن هؤالء والة األمر من الحكام وِسلكهم  نقول على وجه القصد واالختزال:م فالكال

التاريخ يا لهول  قّوة -خارجية ال قْبل لهم وْبه ْبها  قّوةالممثلين للعقل الجمعي المصدوم ْب

ا، هؤالء  -الحقيقة! الممثلة في الحملة الفرنسية ْبالخصوص واالستعمار الغرْبي ُعُموم 

وهذا العقل حين رأوا أن ال قْبل لهم ْبالمغالْبة، ْبل واقعهم وضعفهم أحط مما ال  الّرهط

يمكنك أن تعْبر عنه ْباللغة، وأيقنوا في أنفسهم حق اليقين أنه قد أحيط ْبهم ونزل ْبساحتهم 
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الموت وحل ْبهم الهالك وسوء المصير، أرادوا أن يدخلوا فضاء التاريخ المحتم عليهم 

ادوا أن يلجوه ْبْبعض ويْبقون خارجه ْبْبعض، حفاظا على الذات طوعا أو كرها دخوله، أر

والعلة في الذي  الّسْببنزوعا غريزيا، ولكن اإلشكال والعضل هو أنهم وهذا العقل هو 

حصل لهم كأشخاص ممثلين له في إْبانهم ولألمة. وْبالطْبع ليس لهم من سلطان وال مرجع 

هو اإلسالم، وما هو ْبممثل لإلسالم  يركنون إليه سوى هذا العقل جاعلينه شعارا وتلْبيسا

 يقينا. يقول الدكتور طه جاْبر العلواني رحمه هللا:

وإنه ألمر خطير أن توضع الجماهير المسلمة أمام خيارين ال ثالث لهما: إما االستبداد »   

والفقر ورفض الحضارة بدعوى صون اإلسالم، وإما الحرية والغنى والعدل في ظل 

نهج ن.غير إسالمي، ك م  ي  511«أن اإلسالم عاجز عن الجمع بين الحسني   

ويقول رحمه هللا:      

إن أزمة هذه األمة هي أزمة فكرية تندرج تحتها سائر األزمات االقتصادية »   

واالجتماعية والسياسية. واألزمة الفكرية إما أن تحدث نتيجة الضطراب مصادر الفكر، 

معا . وهي تنشأ عن قابلية واستعداد. ولقد أو اختالل طرائقه أو مناهجه، أو عن ذلك كله 

تجسدت هذه األزمة في غياب الرؤية الواضحة، وانعدام األصالة الثقافية والتوازن 

، وازدواجية التعليم، واختالط األهداف وانهيار األنظمة مفاهيمالنفسي، واضطراب ال

المقنع لسائر والمؤسسات. ثم إن اضطراب البناء الفكري لإلنسان المسلم هو التفسير 

512«المتفشية في سائر أجزاء األمة اإلسالمية. -بمفهومه الشامل –ظواهر التخلف   

سائر "" ب"األزمة التاريخيةوْبالطْبع فعلى التوافق يستْبدل تعْبير أو العنصر الْبياني    

". ولما استحال أن يكون االضطراب في األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

األصل، المنطبق هنا بالكتاب أو الوحي، وهو كما بينه أبو نصر الفارابي أعلى وأوثق 

وأقوم مصدر لشريعة المدن أو الدول، فعلته هنا بالنسبة لألمة اإلسالمية هو المنهاج أو 

                                                           
18-17ص -. د. طه جابر العلواني: خواطر في األزمة الفكرية والمأزق الحضاري لألمة اإلسالمية 
511
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: "وهي تنشأ عن قابلية العقل، العقل الجمعي لألمة. لكن مرتكز بيان التحليل هنا هو قوله

كونوا  ن  لك  قد ن صَّ على المنهاج بمحكم وصريح القرآن: }و   نَّ هللا  تعالىأواستعداد"، ذلك 

( وهذه القابلية 79'{)آل عمرانون  س  ر  تد   ا كنتم  بم  و   تاب  الك   ون  لم  تع   ا كنتم  بم   ين  ي  ان  بَّ ر  

االتباع لما أنزل من الكتاب وبين واالستعداد هي التأثير واالرتباط النظماتي بين مدى 

 إمكان سريان هذا المنهاج.

، وتاريخيا   وأرضيا   بيد أن األجدر بالعلم واألخطر أثرا هو كون الحقل االستخالفي ماديا     

وإن  -وبالتالي فوضوح الرؤية تمثل فيها العلمية المادية التاريخية في الحقل االستخالفي 

شرطا ضروريا:   -كانت غير كفائية بل وضالة على الغاية وعلى الفلسفة الوجودية الحقة

وحإن الجفاف » ي الذي يشكو منه الغرب اآلن وصل إليه بإهماله معطيات الوحي، الر 

حده، بينما نجد المسلمين قد اعتراهم التخلف حين أهملوا دور العقل واستخدام العقل و

واعتبروا الكون وارتياد آفاقه للعبرة، واالتعاظ، وليس الكتشاف النواميس وتسخيرها 

والنسق التاريخي نسق كلي وثقافته تكون ثقافة القيادة وثقافة  513«لخدمة البشرية.

 الم سلموناألمة عميقة الجذور. فقد أحس  إن األزمة التي تعيشها»حضارتها وتاريخها: 

بالتخلف حين أفلت زمام األمور في العالم من أيديهم في أواخر عهد الخالفة العثمانية 

وتمثل الغرب ما تعلمه من الحضارة اإلسالمية في األندلس وصقلية، وبنى لنفسه حضارة 

ومنه  514«البشرية. انتزعت القيادة من األمة اإلسالمية، وحلت محلها في تقرير مصير

يتضح ويفسر باقي كالم الدكتور العلواني؛ فاألصالة الثقافية الغربية ليست األصالة الثقافية 

اإلسالمية، ليس فحسب في حدود االختالف والمغايرة بل النقيض. ثم إن العالقة هنا في 

حقل األمة بهذه الثقافة ليت على مسارها الغربي الطبيعي، وإنما هي موجهة بحسب 

ليبالالتخطيط  ي العدواني أوال ثم االستعماري المصالحي المصاحب له والمساوق. ص 

فاألمر إذا ليس فقط انعدام التوازن النفسي وازدواجية التعليم إلخ ... بل هو تدمير لهذه 

نهجالنفس كهوية وكذات تاريخية، ب تعليمي استعماري إلى اليوم ليس يعني وليست غايته  م 

    إال هذا التدمير والمحو. 
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إذن وجب علينا هنا أن نعتْبر دوما العقل الجمعي واألشخاص الممثلين له، ألن العقل    

والفكر يجسدان في التواجد والسلوك االجتماعي في كل مؤسساته، وفي كيانيي المجتمع 

والدولة أو النظام السياسي والفلسفة الوجودية لهذا المجتمع وهذا النظام. من هنا نفهم أو 

من الممكنات أن يأتي شخص كريم فيكون في نقطة تاريخية ممثال لنظام يتضح أكثر أنه 

فاسد ظالم. ولهذا فالقضية وأزمة أمتنا هذه ال يمكن أن تجد حلها إال على مستوى العقل 

الجمعي أو العقل التاريخي ال دونه وال الشخصي وال المعين في إْبان ما أو أشخاص ما 

ا. يقول وجيه كوثراني في مقال ة جد قيمة، ووجيهة في أتم ما يكون للوجاهة العلمية تحديد 

 من داللة:

في عالقتنا نحن العرب ْبالتاريخ، التْباس تْبدو معه ذاكرتنا وكأنها مخزن مشاعر، ال »   

مرصد معرفة. نستحضر الحدث فنسْبغ عليه من حاضرنا ما يفيض من أحالم حلوة عند 

ْبدو أن هذا هو حالنا مع األحداث الْبعض أو من كواْبيس مزعجة عند الْبعض اآلخر. وي

.«نعمة»وإما  «نقمة»وإما  «نكْبة»الكْبرى والمصيرية، فهي إما   

هكذا هو حالنا وال يزال مع أحداث التاريخ وال سيما مع التاريخ الحديث. فهذا التاريخ    

هو تاريخ عالمي ْبالنسْبة ألوروْبا وللغرب عامة. صحيح أنه تاريخ ُيرى وُيقرأ من مركز 

والمْبي ولكنه يقرأ ْبمنظار شمولي تتداخل فيه الأورو في جغرافية تاريخية تنحو نحو  عا

العولمة ْبفعل آليات وديناميات المشروع الرأسمالي الكْبير ومواقع حامليه في العالم. أما 

ْبالنسْبة لنا فهو ذاكرة جزئية محدودة ْبمكان معين، وزمان معين وراو معين، أو نقرأه 

ا على هوانا، إنه ا استحضار للحدث وتذكر له ْبال سياق وْبال نتائج وْبال ماض وْبال أيض 

 حاضر وْبال مستقْبل!

هكذا كان حال عالقتنا ْبالتاريخ أيام الفتوحات األوروْبية الْبحرية الكْبرى في أواخر    

القرن الخامس عشر وما ترتب عليها من نتائج في العصور الالحقة على أوضاع الشرق 

لعالم ْبأسره، إذ مر الحدث الْبرتغالي )اكتشاف رأس الرجاء العرْبي واإلسالمي وعلى ا

على مؤرخينا في ذلك  -التاريخية والحضارية للعالم –( الذي غير الجغرافية الّصالح

العصر مرورا عاْبرا ، وكاد الحدث الكْبير أيضا في آخر القرن الثامن عشر وهو حملة 
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ل وموسع ومسهب. ناْبليون على مصر، أن يمر هكذا لوال تسجيل الجْبرتي ل ه ْبشكل مفص 

رْبما ألن الحدث هذا قد أحدث االختالل في القلب ولم يقف عند األطراف وعند ْبواْبات 

العْبور في العالمين العرْبي واإلسالمي. كما كان شأن الحدث الْبرتغالي أو الحدث 

 الهولندي الحقا .

لب للعالم، منذ الثلث كان المؤرخ فرناند ْبروديل قد أشار إلى توقف خفقان المتوسط كق   

األول من القرن الساْبع عشر، فهل يمكن اعتْبار حملة ناْبليون في آخر القرن الثامن عشر، 

محاولة إلعادة النْبض لهذا القلب، وفي إطار المنافسة العالمية ْبين ْبريطانيا وفرنسا؟ قْبل 

تعْبيراته في الفرض من زاوية التاريخ العالمي، لنقرأ تجلياته و –الدخول في هذا السؤال 

سنة ثالث عشرة ومئتين وألف »تاريخ محلي أحسن الجْبرتي وصفه وصفا دقيقا : 

(، وهي أولى سني المالحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة 1798ه )1213

والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف األمور وتوالي المحن واختالل الزمن 

موضوع وتتاْبع األهوال واختالف األحوال وفساد التدْبير، وانعكاس المطْبوع وانقالب ال

وما كان رْبك مهلك القرى وأهلها »وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر األسْباب، 

«مصلحون.  

يشعر الجْبرتي ْباختالل الزمن. ومن يقرأ سياقات هذا االختالل في توصيف المجتمع    

قوى الفرنسية لهذا المجتمع، يشعر أن العصري وسلطاته وهيئاته وطْبقاته عند اختراق ال

ا وشديد التعقيد، فهو من جهة اختالل ْبالمعنى  أي  «الالتاريخي»لهذا االختالل معنى ملتْبس 

ة التي رسمتها الثقافة اإلسالمية المتأخرة الّصورْبالمعنى الذاتي لدى الجْبرتي، اختالل 

 «تدْبير»االجتماعية، يلخصها والتي جمدت التاريخ في ْبنى ذهنية ونمط من العالقات 

يجري ْبين سلطنة ورعية ووالية وشيخ وحرفة وسوق وطريقة صوفية ... وهو من جهة 

ْبالمعنى التاريخي المقارن، أو التاريخي العالمي حيث يستحضر في  «اختالل»أخرى 
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المشهد التاريخي الواحد أنماط ونماذج من الثقافات والمجتمعات والْبشر، فيْبدو الخلل 

  515«ختالل ْبصور من األشكال المقارنة ْبين حضارة وحضارة ومجتمع ومجتمع.واال

القيمة الكْبرى لهذا الكالم هي في الحقيقة التي يسلط الضوء عليها، مقاْبلة التاريخي  إن     

ْبالالتاريخي. لكن األخطر من ذلك هو أن التحليل ولو ْبدا علميا عند الجل والغالب من 

هذه القضية المصيرية الشائكة، فإن ههنا عوائق مجالية فكرية المحللين والمتحاورين في 

وتحول دون مساحته التي هي له ودون إسْباغه، ْبل  ،وفلسفية تاريخية تحد من هذا التحليل

 هي ْبهذه السلْبيات المجالية المحددة لمجال المفكر فيه تعمي عن الحقيقة.

لب من ْبداخل المجال السائد ولئن نحن لم نقف حيث ينتهي التفكير والسؤال عند أغ   

والغالب في التفكير والثقافة الغالْبة والسائدة ومعاييرها وحقل أسئلتها، وندعو كل مفكر هو 

من أهل الفكر ال من مجال مخصوص فيه له أصحاْبه وفالسفته، وهم في ذلك نسْبيون 

، فإنهم وإن لم يكونوا نفعيين ْبراغماتيين في وجهتهم الفكرية والفلسفية وال أدلوجيين

 متفقون معنا على ما يلي:

الثقافة اإلسالمية وهي العقل الجمعي هي العامل في الجمود، لكن الثقافة اإلسالمية  إن     

أو ثقافة المجتمع اإلسالمي ليست هي اإلسالم، يكفي أن الثقافة من التراث ْبيد أن اإلسالم 

الْبشري، فالطْبيعة ليست  هو الدين الحق، والحق فوق الحادث كشريعة وقوانين، أي فوق

 هي قانون الطْبيعة.

اآلن للنظر إلى وضع الالتاريخي ما هي حقيقته!     

إن  الالتاريخي في هذا السياق والْبيان من الفكر والموضوع هو الذاتي والشخصي    

 والنفسي.

                                                           
مسائل في ، 1999ربيع األول -38العدد– لحوار( منبر ا1وعي مقارن واستجابات)أفكار النهضة بين األمس واليوم  
515
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ومقاْبله التاريخي، أي العقلي الخالص، ألنه ال يعتْبر الذاتي والشخصي إال شيئا    

الجمعي عا للعقلي كاجتماع وككيان. ومنه  يستْبط على الجلي أن الالتاريخي عقله وموضو

خارج التاريخ، ألن التاريخ روحه سنن هللا تعالى في خلقه  إذن فهو غير عقلي الماهية،

 وهي الحق والعلم حقيقة.

 فالالتاريخي هو كيان مزاجه ودالته الشخصانية واألنانية من دون اعتْبار لآلخر إال   

}قلع إنع خدمة لهذه النزعة. وهو وضع ما نهى عنه الحق سْبحانه وتعالى العليم الحكيم:  

ا  ها ادا سا نا كا وع شا ة تاخع ارا ِتجا ا وا فتُموها را اٌل ِاقتا وا أامع ُتُكمع وا ِشيرا عا اُنُكمع وا وا إخع اُؤُكمع وا نا أْبع اُؤُكمع وا انا آْبا كا

ُكمع ِمنا  ب  إليع ا أاحا ها نا وع ضا اِكُن تارع سا ما ُسولِِه وا وا را ادهللِا وا أتِيا هللاُ  جها ت ى يا ْب ُصوا حا را ْبيلِِه فتا ِفي سا

'{)التوْبة ما الفااِسقِينا ِدي القوع هع هللاُ ال يا ِرِه، وا اإلسالم وبنو (؛ وهكذا نجد مؤلف كتاب "24ْبأمع

" الجنرال جواد رفعت آتلخان الذي خاض غمار حرب الْبلقان والحرب العالمية إسرائيل

جْبهة فلسطين وحارب في سوريا وسيناء وغزة، يقول هذا الْبطل رحمه هللا األولى في 

تعالى الذي لم أسمع كالما نظير كالمه إال من الْبطل قائد العْبور سعد الدين الشاذلي رحمه 

هللا، وأهل الرْباط والمجاهدون في سْبيل هللا يجعل لهم رْبهم نورا يمشون ْبه، هم مسددون 

؛ هكذا نجده حين تناول حدث السقيفة لتحديد لمسدد من القوليهديهم رْبهم إلى ا في النظر

نهجمن يخلف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، تناوله من مأخذ و علمي عال ودقيق،  ما

العلميين من المؤرخين ولمن  -ويضيق فيه في نفس الوقت على المغرضين من أشْباه

المقاْبلة ْبين النفسي  ِمعيارحديدا ْبيخدمونهم من أعداء اإلسالم، حين حدد زاوية النظر ت

 والعقلي أو الشخصي والعقلي، وذلك من جهة هذا العنصر الخطير ل"األنانية"، فقال:

والحق الذي ال شك فيه أن هؤالء الخلفاء أشخاص ْبارك هللا فيهم، إنهم ْبما وهْبهم هللا »   

منزهون عنها. وقد إيمان ْبعيدون كل الْبعد عن األنانية، ْبل  قّوةتعالى من فضل ونْبل و

أخذوا ْبالنصيب األوفر من الفضيلة ْبفضل مصاحْبتهم لنْبي الكمال صلى هللا عليه وسلم 

516«ورضي عنهم.  
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وهو يتحدث  ةالّصحيحوإذا كان هذا المجاهد الْبطل المثقف الثقافة اإلسالمية الحقة و   

النْبيئين محمد صلى ن أهل نور نْبوة نْبينا خاتم اليهود المستمر الذي ال يني منذ أعن كيد 

هللا عليه وآله وسلم على العالمين مهيمنا على جميع الرساالت ومصدقا لما أنزل من قْبله 

من الكتاب كله ومهيمنا عليه، إذا كان قد ذكر إلى جانب االختالف السياسي المذهْبية 

كان أسلوْبهم في المرحلة األولى إذكار نار الخالفات المذهْبية واآلراء »الفقهية: 

ا أسلوْبهم في المرحلة الثانية فمختلف فإذكاء الخالفات السياسية ...اال  517«جتهادية. وأم 

فإن ذلك ما هو إال دليل ْبنيوي مصدق ْبعضه لْبعض كون التأصيل لهذه المذهْبية خاصة 

ومن ْبعدها ارتْباطا ْباالنقسامات السياسية ودعواتها ليس يتنهي ويفضي إال إلى عامل 

هذه هي الحقيقة التي كان نظرنا في كتاْبنا "تفصيل الخلق واألمر . وواألنانية الشخصانية

 في سؤال حوار األديان وتفرق المذاهب الفقهية" ْبجزأيه قد جالها:

التكتل حول كما أن أهم ما يميز هذه الفرق والتكتالت من الميزات الشخصانية، أي »    

فت واشتهرت بها، مما ، وذلك ما يدل عليه أعالمها وأسماؤها التي عرأشخاص الرجال

يعني ويحكم باألرضية الخالصة والمحضة لتكتالتها، ويفسر المسافة القريبة بينها وبين 

518«مروقها وفسوقها، وتغيير حدود الشريعة واإليمان ببعض والكفر ببعض.  

هي التي نجعلها المحور والمرتكز في البيان واالحتجاج ومناط  519فهذه األحادية»   

لالدليل والبرهان، على  اط  وإفك مقولة حوار األديان، وعلى زيغ وضالل التحزبات  ب 

التي هي على نقيض ما جاء به الدين وشرعه، وما قام عليه من توحيد والمذاهب الفقهية، 

  520«جااألمة ووحدتها، وعدم التفرق فيه شرعة ومنها

ومنه فهذه الثقافة وهذا العقل الجمعي هما نقيضان لما دعا إليه هللا تعالى ولما وجب أن     

يكون عليه مجتع وثقافة المسلمين حقا، وأن هذا العقل عقل ليس على الحق وأن نقيضه 

 هو الحق.
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ي وفي العالقة ْباإلشكال الكْبير والعضل في المنظار، والذي ال يزال لألسف هو الذ    

ُيقرأ ْبه التاريخ وْبه ُينظر ْبل ويقوم رجال عظام يكفي أنهم على قدر ليس يعتْبر إال ْبالْبعد 

التاريخي وْبعد تاريخ األمم؛ ْبخصوص هذا الشأن وما عْبرنا عنه "الواقع ْبين القراءة 

 والمضمون" يسوق كوثراني قول المؤرخ شارل عيساوي:

قافة الغرْبية حتى حين طرقت أْبواْبه وقد جاء الجْبرتي معْبرا عن عدم اكتراثه ْبالث»   

ْبواسطة جيش ناْبليون. فقد دعاه المعهد المصري وْبعض العلماء اآلخرين لحضور ْبعض 

ا من الحيرة واالنْبهار مثله مثل المحاوالت  التجارب الكيميائية، غير أن هذا قد أثار مزيج 

ذلك تناقضا  الهادفة إلى التأثير على المصريين عن طريق إطالق المناطيد، وقد شكل

521«مذهال مع الياْبان حيث تزايد االهتمام ْبالتعليم الغرْبي في القرن الثامن عشر.  

غموما أْبلغ هذه العْبارة وأغناها داللة ْب     وجازتها: الر   

قد يصح القول إنه كان للحملة فعل الصدمة غير المرغوْبة وليس فعل صدام »   

  522«الحضارات أو حوارها كما يحلو للْبعض القول.

إن وْبال هذا العقل، الذي ليس هو العقل المرضي عند هللا تعالى وعند رسوله صلى هللا    

عليه وآله وسلم، هذا العقل الالتاريخي عقل األثرة وعقل الدولة الكرامية الجاهلية على 

قاموس الفكر السياسي السامي لمحمد ْبن محمد الفاراْبي، إن وْباله ليس ينحصر في ما حل 

مما جاء في وصف الجْبرتي رحمه هللا وفي الفصام الْبين ْبين واقع الحال  ْبساحة األمة

أن يصدق ما حل ْبه من صروف  ُيِريدوالمقال، االنفصام المفارقة الوجودية الذي ال 

الدهر ونوازل الزمان وتتاْبع األهوال ْبل إلى حد الحجب عن رؤية ما يجري وما يوجد 

عقل أو والته وروحه الحقيقية يحملها خاصة خارج المجال الوجودي الذي يرتضيه هذا ال

 أهل الكرامة فيه واألسياد والمقرْبون:
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وحين سأله ْبعض المْبعوثين أن يسمح لهم ْبجولة ليتعرفوا على الحياة »    

«الفرنسية، رفض في حزم صارم أن يجيْبهم إلى ما يطلْبون.  

ب كل من وْبال هذا العقل الجمعي هو ْبوار حقله وهالك مجاله ْبالحق، فيصي   

وحصول التدمير » ... فيه من المتواجدين عليه جميعا، ليس ينجو منه أحد: 

وما كان رْبك مهلك القرى وأهلها »وعموم الخراب وتواتر األسْباب، 

فهذا على نسق الجزاء والعذاب الذي يعم ثم يْبعث الناس على نياتهم،  «مصلحون.

 وهللا عليم ْبذات الصدور.

أقول: وْبال هذا العقل ليس يقتصر على هذا، ْبل سيكون هو العامل الرئيس    

الدين  جمالي االستعماري مع الّصليْبوالحاسم والخطير في صراع الغرب 

وهم يعيشون أو  –األفغاني، سواء ْبالتمادي االنفصامي واعتْبار ما هو تاريخي 

اعتْباره ضد اإلسالم، وزاد الطين ْبلة هو المكر ونجاح  -عقلهم خارج التاريخ

الذي اعتمده أيضا األفغاني في  ماسونيةالعدو في تحويل الصراع في توظيف ال

الحرب والمواجهة ضده، فكان دهاة وشياطين الغرب واالستعمار يرمون في 

اني ومحمد عْبده وفالن وعالن من المحفل مذكراتهم وحواراتهم لألذكياء أن األفغ

إنهم يتاْبعون الحرب على كل ما من شأنه نفخ روح الحركة في هذه  !يماسونال

األمة حتى ال يْبقون عليه وعلى أثره في العقول والقلوب شيئا، وهم نفسهم فيلق 

"أحجار على رقعة الشطرنج، والمهولون لخطر الماسونية حتى استقر عندهم 

وسْبحان هللا رب العالمين!  –المدْبر ألمر السماء واألرض وضعها موضع 

والعياذ منه من هذا المدى من الجهل، الذي عليه معتمد طلب التصديق لعدم 

صعود الغرب المسيحي إلى القمر وحصر المصدق في المدجن النفسي المحكم 

 لقناة دْبي ناسيونال جيوغرافي!

صر للغرب على محاولة األفغاني وْبالطْبع يستمر ويستقر الوْبال حين وجب الن  

للجثة الموات، يستمر ويستقر على القراءة للتاريخ على هذا الذكاء  الّروحفي نفخ 

 وهذا العقل.
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وْبذلك مهد الطهطاوي، من حيث يدري، أو من حيث ال يدري، لقْبول التشريع »    

، ووافق في –على قصوره، وعلى مخالطة الشهوات له  –الوضعي الذي يستند إلى العقل 

ْبأنه أعمق غورا  في فهم  –كما أشرنا من قْبل  –ذلك خير الدين التونسي، الذي يمتاز 

الحضارة الغرْبية. فهو يدعو إلى االقتْباس منها عن فقه وْبصيرة، تختلف عن السذاجة 

التي تْبدو في كتاْبة الطهطاوي، وهي سذاجة تذكرنا ْبسذاجة الجْبرتي في وصف غرائب 

523«ء الحملة الفرنسية.ما شاهده عند علما  

ه ْبها هللا تعالى؛ فالعدو الحقيقي هو نفسنا التي ْبين     إن المسألة هي مسألة الحكمة التي نو 

جنْبينا، هو العقل الجمعي االجتماعي والسياسي الذي أودى ْبنا والذي هو أخطر سالح 

روج األمة من مادي جعله هللا تعالى ْبين أيدينا، وجب علينا أن نعي جيدا ْبأن ال سْبيل لخ

 هذا الوضع المهزوم إال ْبمعالجة قضية هذا السالح.

إن إحالل التشريع الوضعي وووضع العقل مشرعا من دون هللا تعالى هو من السفه    

والكفر المْبين، ولكن اإلْباء والنكوص عن الدخول في السلم كافة وجعل الحاكم والمحكوم 

اُؤُكمع عْبادا هلل جميعا في نظمة أمره وقوله تعالى  انا آْبا وهو العزيز الحكيم: }قلع إنع كا

اِكُن  سا ما ا وا ها ادا سا نا كا شاوع ة تاخع ارا ِتجا ا وا فتُموها را اٌل ِاقتا وا أامع ُتُكمع وا ِشيرا عا اُنُكمع وا وا إخع اُؤُكمع وا نا أْبع وا

ُسولِِه وا  را ُكمع ِمنا هللاِ وا ب  إليع ا أاحا ها نا وع ضا ادتارع ت   جها ْب ُصوا حا ْبيلِِه فتارا هللاُ ِفي سا ِرِه، وا أِتيا هللاُ ْبأمع ى يا

'{)التوْبة ما الفااِسِقينا ِدي القوع هع (، إن النكوص عن أمر هللا تعالى والرغْبة عن الوجهة 24ال يا

الكلية لألمة نحو االستجاْبة ألمره عز وجل ْبأن يكون العمل كله هلل ولعزة األمة، ال لخدمة 

الجاهلي كما سماه محمد الفاراْبي، خاصتنا وخاصة ْبعضنا لْبعض على االجتماع الكرامي 

ولكن أكثر الناس ال - قّوةإن هذا هو الكفيل وحده لنهضة علمية وعملية قوية ال تضاهيها 

ألن اإلخالص في العمل يكون ْبقدر الحب والذين آمنوا أشد  حّْبا هلل سْبحانه  -يفقهون

زتها ونصرها والحاكم والمحكوم على غرار ما كانت عليه األمة وكان شرط ع وتعالى.

وقهرها ألعدائها مهما كانوا وأينما كانوا، أن يكون الكل عْبيدا هلل تعالى ال ْبعضهم عْبيدا 

 وْبعضهم أرْباْبا:

                                                           
31ص –ن م  
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   "وأنا خديمكم الْبعيد وكل منا إن شآ هللا تع يجتهد في كسب رضاكم كما هو الواجب 

علينا فالمأمول من كرمكم أن تظلوا شاملين ْبالحلم عْبوديتنا524 ْبالحلم والرضى وتأمرونا 

525ْبما يكون مقْبوال لديكم ومرتضى.."  

"الحمد هلل وصلى هللا على سيدنا محمد رسوله وعلى آله وصحْبه وسلم:     

إلى الجناب المعظم كريم الشيم سنى الهمم سيدي المفخم   السيد مصطفى الموقر    

 المكرم أدام هللا تع سيادته ْبالعز والنعم

احتكم الشريفة والدعاء ْبدوام سيادتكم المنيفه فإني أتجاسر هذه المرة أما ْبعد تقْبيل ر   

على تهنئة جناْبكم األثير ْبهذا العيد الشريف الخطير مجددا ْبذلك صدق عْبوديتي وقديم 

ممنونيتي على ما نلت من لدنك من اإلحسان على اختالف األمكنة واألزمان ... وأن يْبقى 

 الجناب العالي لجميع المنتمين إليه مالذا وغياثا وعياذا..."526 

االجتماع أو األمة التي يكون مركز أمرها هو شخص الحاكم، عنوانا لمزاج  إن     

اجتماعها األناني، ومما يطلق عليه اصطالحا ْباالستْبداد، هذه أمة قائم نظامها على غير 

نصر الفاراْبي رحمه هللا في صنف الدولة  هللا تعالى، فال جرم أن جعلها أْبوأمر 

تعالى تستلزم نفي عْبادة ما سواه. ؛ إن عْبادة هللاواالجتماع واإلنسان الجاهلي  

وليعلم أننا ْبصدد ذات العقل الجمعي المصدوم، الذي ْبلغ في حد عزلته الالتاريخية عن    

؛ فهذا ض الكنانةالتاريخ، هو أن العجب عم مجال العزلة ولم يقتصر عن الجْبرتي في أر

تعْبير الناصري صاحب االستقصا أْبلغ عن هذا التناقض المرعب عن وضع وواقع حل 

 ْباألمة مذهل يذهب ْبالعقل:

عدة ْباشدورات  -أيده هللا –وفي سنة أرْبع وتسعين ومائتين وألف وفد على السلطان »  

لألجناس مثل الفرنسيس واإلصْبنيول والْبرتغال، وغيرهم، وتكلم الفرنسيس في شأن ْباْبور 
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والتلغراف وإجرائهما ْبالمغرب كما هما ْبسائر ْبالد المعمور، وزعم أن في ذلك  527الْبر

ا للمسلمين والنصارى،  وهو  ا كْبير  ْبوا عين الضرر، وإنما النصارى أجر -وهللا  –نفع 

سائر الْبالد فأرادوا أن يجرْبوا هذا القطر السعيد الذي طهره هللا من دنسهم نسأله سْبحانه 

528«أن يكْبت كيدهم ويحفظ المسلمين من شرهم.  

قلت: لم يظهر لي وجه اعتراض المؤلف على ما ذكر إال أنه يخاف »وعقب عليه معلقا: 

529« أعلم.أن يتخذه النصارى ُتكأة لموطن قدم لهم في المغرب، وهللا  

واعلم أن أحوال هذا الجيل الذي نحن فيه قد ْباينت أحوال الجيل الذي قْبله غاية »   

التْباين، وانعكست عوائد الناس فيه غاية االنعكاس، وانقلْبت أطوار أهل التجارة وغيرها 

من الحرف في جميع متصرفاتهم ال في سككهم وال في أسعارهم وال في سائر نفقاتهم 

ه األسْباب على الناس، وصعْبت عليهم سْبل جلب الرزق والمعاش حتى ْبحيث ضاقت وجو

لو نظرنا في حال الجيل الذي قْبلنا وحال جيلنا الذي نحن فيه وقايسنا ْبينهما لوجدناهما 

كالمتضادين، والّسْبب األعظم في ذلك، مالْبسة الفرنج وغيرهم من أهل األورْبا للناس 

اإلسالمية، فغلْبت أحوالهم وعوائدهم على  وكثرة مخالطتهم لهم وانتشارهم في اآلفاق

 عوائد الجيل وجذْبته إليه جذْبة قوية.

ا،     ا، وأرفقهم معاش  وأهل المغرب أقل األمم اختالطا ْبهم فهم أرخص الناس أسعار 

وأْبعدهم زيا وعادة من هؤالء الفرنج، وفي ذلك من سالمة دينهم ما ال يخفى، ْبخالف 

فإنه يْبلغنا عنهم ما تصم عنه اآلذان، فليتأمل هذا  مصر والشام وغيرهما من األمصار

 الذي ذكرناه وليعرف منه سّر  هللا في خلقه.
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ا ال      ا وظهر ظهور  ا منكر  ا أن أمر هؤالء الفرنج في هذه السنين قد عال علّو  واعلم أيض 

ا متضاعفا ، وعلم عاقْبة ذلك وغاي ته كفاء له، وأسرعت أحواله في التقدم والزيادة إسراع 

المنفرد ْبالغيب. -تعالى –إلى هللا   

530«وأعلم علم اليوم واألمس قْبله    ولكنني عن علم ما في غد عم     

ولم يْبق إال المحاوالت اليئيسة للفريسة ْبين مخالب الكواسر وذوات األنياب:     

إال ما كان من نواب أجناس الدول فإنهم أكثروا التردد إليه، واالقتراحات عليه، »...   

اِطلة والحجج الواهية، و التلونات لديه، فمرة ْبالنصائح الفارغة، ومرة ْبالتظلمات الْبا

وأخرى ْبطلب التخفيف من األعشار والتنقيص من الصاكات إلى غير ذلك مما ال تكاد 

ا ال ناصر له وال معين إال هللا الذي  تقوم له الجْبال الراسية، وهو يدافعهم ويراوغهم وحيد 

531«م ْبه اإلسالم والمسلمين.أيد ْبه الدين، وعص  

ومن الناحية المعيارية التمثيلية لألمة، اعتْبارا لكون العرب مادة الدين اإلسالمي ومحوره 

 رسالن رحمه هللاأالتْبليغي اصطفاء من لدن حكيم خْبير، مما عليه يتوافق قول شكيب 

:وْبارك في أثره ونفع ْبه!  

وقد كان مضاء العرب في فتح خراسان وما وراء النهر من أْبدع ما جاء في »   

التواريخ، ومما يدل على أن العرب إذا استقام أمرهم لم يقف في وجههم قْبيل، فإن الترك 

الذين تغلب عليهم العرُب مشهورون ْبشدة الْبأس وقّوة المراس، وقد حشدوا للعرب من كل 

ب، فما نالوا منهم نيال، وتغلب العرُب عليهم في أواسط ْبالدهم، وأثخنوا فيهم، ولم  حدا

يكفوا عنهم حتى دخلوا في اإلسالم. فكان اإلسالُم هو الذي أنجاهم في الدنيا فضال عن 

  532«اآلخرة.
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والغلب  القهر العسكري مع الغرب الذي ْبلغ فيهواعتْبارا لكون موضع الصراع    

لم يْبلغه طور حضاري من قْبله وال من إسالمي ذروته وأسمى ما  -الحضاري العرْبي

ْبعده إلى اليوم، هو األندلس، الذي ال ينْبغي قصر داللة وصفه "الفردوس المفقود" على 

 الحيز ْبل هو فردوس حضاري، األقرب إلى الخط الحضاري األقوم فلسفيا.

من أجل هذا، فليس أدل على تغير األحوال ودرك االنحطاط الذي ارتد إليه العرب    

م 1844حيث كانت معركة إيسلي  مسلمون، من الحال الذي أمسى عليه المغرب،وال

ه 986 جمادى اآلخرة 30كاشفا رهيْبا أزاح عنه تلك الرهْبة التي تركتها "وادي المخازن")

الدول المسيحية فارهة أفواهها اللتهامه، وْبالطْبع كان أول  فهرعتم( 1578غشت  4الموافق ل

خلقت حرب تطوان لتنتصر فيها وتكون هي وليجتها،  من زاحم فرنسا إسْبانيا التي

والمدخل المترع من ْبعده للنصارى للفتك ْبالمغرب واستعْباده وإذالله حكاما ومحكومين، 

 وذلك عْبر قانون الحماية، الذي مزق المغرب كل ممزق.

ن  }إلكن علينا أن نقيم الوزن ْبالحق وال نخسر الميزان، فإن هللا تعالى يقول وقوله الحق: 

ادا هللاُ  إذا أرا ' وا فُِسِهمع ا ْبأنع يُِّروا ما تى ُيغا م  حا ا ْبقوع يُِّر ما ا لُهمع  هللاا ال ُيغا ما ّد لُه' وا را ا فال ما م  ُسوء  ْبقاوع

'{)الرعد ال  لى كلِّ  (12ِمنع ُدوِنِه ِمنع وا ' إن  هللاا عا فُِسُكمع ِد أنع ويقول سْبحانه: }قُلع ُهوا ِمنع ِعنع

ء  قاِديٌر'{)آل ؛ يقول المؤرخ المغرْبي عْبد الوهاب اْبن منصور في كتاْبه (165عمران شايع

محددا  "1880القيم "مشكلة الحماية القنصلية ْبالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 

 أهم العوامل فيها:

( اختالل اإلدارة وفسادها، وهذا أيضا من العوامل الكْبيرة في انتشار الحماية وتفشي 4»  

منتهى القرن التاسع عشر كان المغرب يحكم ْبواسطة أجهزة حكومية فحتى  .مضرتها

تقدر على تحسين اي وضع من األوضاع وإدارية عتيقة ال تستجيب لمطلْبات العصر، وال 

المجتمعية، كما كان يدار من طرف وزراء وحكام وقادة ينتمي معظمهم إلى قْبائل ْبدوية 

وال تكوين ْباستثناء أمناء المال الذي أو ينتخْبون من ْبين عْبيد الْبخاري ال علم لهم 

يختارون من أهل المدن لمعرفتهم ْبالقراءة والكتاْبة ومْبادئ الحساب. ولم يكن المغرب 

إال أن تكون قواعد الفقه المنصوص  منظما طْبق دستور كما لم يكن يحكم وفق قوانين
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ح فيها الدخل عليها في كتب الفقهاء. ولم تكن الحكومة تنفق مستندة على ميزانية يتراج

والخرج أو الموارد والنفقات، ْبل كانت األمور موكولة للمشيئة الرْبانية إذا دخل المال 

انْبسطت يد العطاء وإذا لم يدخل انقْبضت عنه. وجل الموظفين لم يكن يتقاضى عن عمله 

الحكومي أو اإلداري راتْبا معلوما، فلهذا كانوا يطلقون أيديهم في األنفس واألموال وهم 

ون من كل تفتيش ألنه ال يوجد ْبالمرة تفتيش أو ال يكون إال في الحاالت النادرة. ومما آمن

يؤلم أن ْبعض موظفي الدولة النزهاء كانوا يلتجئون إلى ممثلي الدول األجنْبية ليتوسطوا 

لهم لدى المخزن لصرف رواتْبهم المتأخرة إن كانوا ممن يتقاضون راتْبا، أو للحصول 

وريد يستعينون ْبها على القيام ْبوظيفتهم إن لم يكونوا من ذوي على رخصة تصدير أو ت

وف كان ينظم مطاهرات سلمية يط –إذا عجز عن الثورة  –الراتب. ْبل إن الجيش نفسه 

خاللها على السفارات والقنصليات طالْبا التوسط له لدى حكومته لتجديد كسوة أو إرسال 

 مؤونة أو صرف راتب.

متعفن متفكك كهذا الجهاز لم يكن ليقع على الرعية إال ففي ظل جهاز حكومي وإداري 

533«الظلم وْبها إال االستْبداد.  

وإذا كان لسان المؤرخ هنا أتى مسحا على ما هو ظاهر ليس يمكن إخفاؤه وال تجاوز    

ذكره وتعيينه من المعطيات الكْبرى والمعالم األسْباب، فإنه ما وافق قوله الحق حين أرجع 

وليجة  سْبْبا هاما وهي في الحقيقة ليست إال هو جعل للحماية فيسْبب تأخر المغرب أ

 معتمدة على هذا االنحطاط ال أنها سْبْبه. يقول المؤرخ:

    »الحماية تَرقل تطور المغرب:

ولم تكن للحماية هذه المضار وحدها، ولكن كانت لها مضار عديدة أخرى تْبدت للعيان    

في ذلك الوقت وأحس ْبها الْباحثون والدارسون السياسيون واالجتماعيون فيما ْبعد عندما 

 –كانوا يحاولون تعليل ْبعض الظواهر والحوادث والتصرفات. ومن أعظم المضار أنها 

                                                           
نشأتها إلى مؤتمر مدريدمن مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ المملكة المغربية:  
533
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المغرب ونماءه ْبما خلقته سياسات الدول التي شجعتها عرقلت تطور  -أي الحماية

وتصرفات القناصل التي صحْبت منحها من شكوك في نفس الشعب المغرْبي، من 

 السلطان في القمة إلى أصغر مواطن في القاعدة.

إن المغرب ْبلد غني يتوفر ظاهر ترْبته وْباطنها على ثروات ال حد لها وال حصر،   

على استيعاب الحضارات والثقافات ْبسرعة فائقة وتحمل وشعْبه شعب ذكي صْبور قادر 

لكل تطوير وتجديد. ثم إنه يتمتع ْبموقع جغرافي ممتاز لوقوعه على  كل المشاق الالزمة

مرمى السهم من شواطئ أورْبا التي كانت دولها في القرن التاسع عشر تقطع أشواطا 

ر االقتصادي. وأمام ضفته عمالقة في طريق التقدم العلمي والرقي االجتماعي واالزدها

الجنوْبية لمضيق جْبل طارق كانت تمر سفن جاملة ثلث التجارة العالمية. وهو ْبشواطئه 

الطويلة الممتدة من رأس سْبارتيل قرب طنجة إلى مدينة أندر على مصب نهر السينكال 

منفتح أيضا على األمريكتين. وْبصحرائه العريضة الممتدة من ليْبيا والنيجر متصل ْبقلب 

القارة اإلفريقية. وكان من الممكن أن تساعده كل هذه المميزات والعوامل على السير فيما 

كانت تسير فيه جاراته األورْبية، ونيل ما نالته وتحقيق ما حققته، ولكن الحماية ْبشكلها 

  534«الجشع الْبشع رجحت ْبكل تلك المميزات والعوامل.

المنطق، ألن الحماية ليست سوى نتيجة حال إنها تعليل ْبعيد كل الْبعد عن السداد وعن     

كشفته إيسلي، إيسلي الذي سْبْبه الظاهر على وضوح الشمس في راْبعة النهار ال يضام 

 فيها مستْبصر هو:

"حتى منتهى القرن التاسع عشر كان المغرب يحكم ْبواسطة أجهزة حكومية وإدارية  -

 عتيقة ال تستجيب لمطلْبات العصر"

إداري متعفن متفكك كهذا الجهاز لم يكن ليقع على الرعية إال "في ظل جهاز حكومي و -

 الظلم وْبها إال االستْبداد"

                                                           
47ص –ن م  
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فالمسؤولية مسؤولية الحكام والفقهاء تحديدا كما فصلنا فيه القول والْبيان، حتى أنهم    

كانوا يحاولون جهدهم للإلْبقاء على هذا الوضع والحال ويحولون دون أن يرى 

وقادرون على مسايرة التاريخ واستيعاب التطور مهما كان  وهم أذكياء – محكوموهم

:ما يجري خارج إياالتهم وممالكهم -وْبسرعة فائقة  

وحين سأله ْبعض المْبعوثين أن يسمح لهم ْبجولة ليتعرفوا على الحياة الفرنسية، رفض " -

535"في حزم صارم أن يجيْبهم إلى ما يطلْبون.  

 

  

                                                           
 17ص -اإلسالم والحضارة الغربية 
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 الفصل الثالث 

حكمة وليس خيانةالّدهاء السياسي   

 ُمصادرة األفغاني للماسونية سالحا

  

رسول هللا صلى اله عليه وآله وسلم حين تآلْبت عليه قوى الشر من اليهود  إن      

 تِ لغا ْبا وا  ارُ صا األْبع  تِ اغا إذ زا ' وا نكمع مِ  لا فا أسع  نع مِ وا  كمع قِ فوع  نع مِ  وكمع اؤُ والمشركين جميعا:}إذ جا 

اال زا لع وا زِ لُ زِ لع زُ وا  ونا منُ ؤع مُ الع  يا تلِ اْبع  كا الِ نا ا' هُ ونا الظنُ  ْباهللِ  ونا ظن  تا وا  اجرا نا الحا  القلوبُ 

(11-10ا'{)األحزابيد  دِ شا   

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لم يقف سلْبيا مكتوف األيدي، ْبل هو على يقين ْبأن    

عالى قادر على العقل المعْبر عنه كذلك ْبالرأي والنظر، هو أداة العمل واالستخالف، فاهلل ت

 كا يكفيه هؤالء ْبصيحة واحدة فيجعلهم جميعا كهشيم المحتظر، ولكن كما تعالى: }ذلِ  أنع 

( ولتكون آية وشاهدا على 4'{)محمدض  عع ْبْبا  كمع ضا عع ْبا  لوا ْبع يا لِ  نع لكِ ' وا مع نهُ مِ  را تصا النع  هللاُ  اءُ شا يا  لوع وا 

كما جاءت في سياقها المسؤولية التفكرية في العمل كعْبادة. ولنستحضر هذه الظروف 

التاريخي، ْبقصد استجالء الفقه الحق والصائب وأن غيره ليس ْبشيء ولو زعم لنفسه أنه 

 هو الممثل لفقه هذاألمة ولعقلها ولمنهاجها.

عاد األمن والسالم، وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعوث التي استغرقت »   

    …أكثر من سنة كاملة، 

ـ الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا  من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم  إال أن اليهود   

ومؤامراتهم ودسائسهم ـ لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا، ولم يتعظوا بما أصابهم من 

فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خالل   . نتيجة الغدر والتآمر

ئمة بين المسلمين والوثنيين، ولما تحول مجري األيام لصالح المناوشات التي كانت قا
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المسلمين، وتمخضت الليإلى واأليام عن بسط نفوذهم، وتوطد سلطانهم ـ تحرق هؤالء 

  . اليهود أي تحرق

وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة، لتصويب ضربة إلى     

ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على قتال   . بعدهاالمسلمين تكون قاتلة ال حياة 

  . المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة

خرج عشرون رجال  من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش بمكة،    

يحرضونهم على غزو الرسول صلى هللا عليه وسلم، ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم 

م، فأجابتهم قريش، وكانت قريش قد أخلفت موعدها في الخروج إلى بدر، فرأت بالنصر له

  . في ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها

ثم خرج هذا الوفد إلى َغطَفَان، فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا  فاستجابوا لذلك، ثم طاف    

ذا نجح ساسة اليهود الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب، وهك

  . وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى هللا عليه وسلم والمسلمين

وعلى إثر ذلك خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة ـ وقائدهم أبو    

سفيان ـ في أربعة آالف، ووافاهم بنو سليم بَمر  الظ ْهَران، وخرجت من الشرق قبائل 

ة، يقودهم الحارث بن عوف، وبنو   : غطفان بنو فََزارة، يقودهم ُعيينَة بن ِحْصن، وبنو ُمر 

  . أشجع، يقودهم ِمْسَعر بن ُرَحيلَِة، كما خرجت بنو أسد وغيرها

    . واتجهت هذه األحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه   

ْمَرم يبلغ عدده عشرة آالف مقاتل، جيش ربما وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش َعرَ    

  . يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ

ولو بلغت هذه األحزاب والمحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم    

شأفة وإبادة الخضراء، خطرا  على كيان المسلمين مما يقاس، وربما تبلغ إلى استئصال ال

ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة، لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة، 
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تتجسس الظروف، وتقدر ما يتمخض عن مجراها، فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 

  . مواضعها حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الزحف الخطير

 صلى هللا عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلي، تناول فيه وسارع رسول هللا   

«...موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة
536

 

لما رأى النْبي صلى هللا عليه وسلم كثرة األحزاب، وتجمع المشركين على المدينة، »   

أراد أن يخفف الضغط على المدينة، فيصالح قْبيلة غطفان، لتحييدهم وتخذيل األحزاب، 

رض على عيينة ْبن حصن الفزاري والحارث ْبن عوف المري، رئيس غطفان، الصلح فع

على ثلث ثمار المدينة، وأن ينصرفا ْبقومهما ويدعا قريشا وحدها وكانت هذه المقالة من 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لهما مراوضة ولم تكن عقدا  فلما رأى رسول هللا صلى هللا 

ستشار سعد ْبن معاد وسعد ْبن عْبادة فقاال: يا رسول هللا، هذا عليه وسلم أنهما قد رضيا ا

أمر تحْبه فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك هللا ْبه فنسمع له ونطيع؟ أو أمر تصنعه لنا؟ فقال:) 

ْبل أمر أصنعه لكم، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة(، فقال له سعد ْبن معاد: يا 

شرك وعْبادة األوثان، وال نعْبد هللا وال رسول هللا، وإن كنا نحن وهؤالء القوم على ال

نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا تمرة إال شراء أو قرى، فحين أكرمنا هللا ْباإلسالم، 

وهدانا له، وأعزنا ْبك، نعطيهم أموالنا، وهللا ال نعطيهم إال )السيف( حتى يحكم هللا ْبيننا 

وقال: )أنتم وذاك( وقال لعيينة والحارث وْبينهم. فُسر  ْبذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

537«انصرفا، فليس لكما عندي إال )السيف(.  

 -ومن أشهر حوادث غزوة األحزاب ما ذكره اْبن إسحاق من تخذيل نعيم ْبن مسعود »   

–صلى هللا عليه وسلم -وذلك أن أسلم ولم يعلم قومه ْبذلك، وقوله للرسول -رضي هللا عنه
                                                           

غزوة األحزاب/ الرحيق المختوم، غزوة الخندق/ نور اليقين، )ما أرى هللا  رسول ه من الفتح( السيرة النبوية البن هشام، 
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موقع بوابة السيرة  –الخدعة في الحرب/ نور اليقين، )تحريض اليهود لقريش وما نزل فيهم(/ السيرة النبوية البن هشام     
  النبوية
حسن عن أبي هريرة، وساقه الطبراني أيضا بإسناد حسن، فيه محمد بن عمرو الليغي صدوق له رواه البزار بإسناد  
537

 

، 430/3، واخرجه البيهقي في الدالئل: 2/36، واإلصابة 332/1أوهام، ومدار الروايتين عليه.. انظر كشف األستار:     
بي صلى هللا عليه وسلم موادعة غطفان في غزوة موقع موسوعة مجلة السنة: قصة هم  اان - 177/3انظر سيرة ابن هشام: 

  األحزاب
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: 'إنما أنت فينا رجل واحد، -صلى هللا عليه وسلم –: فمرني ْبما شئت، فقال رسول هللا 

فهم من انسحاب  فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة"، وأنه أتى ْبني قريظة فخّو 

نا  من أشراف قريش يكونوا  هع قريش وغطفان وْباقي األحزاب، وأشار عليهم أن يأخذوا را

أشرت ْبالرأي، ثم ذهاْبه لقريش وأخْبرهم أن يهود ْبني قريظة قد ْبأيديهم، فقالوا له لقد 

إن كان  -صلى هللا عليه وسلم –ندموا على نقض العهد، وانهم قد عرضوا على محمد 

ُيرضيه أن يأخذوا له رجاال من أشراف قريش وغطفان حتى يضرب رقاْبهم، وحذرهم 

ا، من أن يسلموا رجال منهم رهينة عند يهود، ثم أتى غطفان وح ذرهم كما حذر قريش 

    538«وكيف أن ذلك كان سْبْب ا الختالف األحزاب وتفرقهم.

   يقول حذيفة ْبن اليمان رضي هللا عنه:   

وهللا لقد رأيتنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْبالخندق، وصلى رسول هللا صلى »  

نع رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم  هللا عليه وسلم هِوّي ا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: "ما

جعة –ثم يرجع"  ِرُط له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الر  شع أسأل هللا تعالى أن يكون  -يا

 رفيقي في الجنة؟".

ا لم يقم أحد     فما قام رجل من القوم، من شدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة الْبرد، فلم 

ن لي ُْبد  من القيام حين دعاني، فقال:دعاني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلم يك  

وال تحدثن  شيئا حتى تأتينا".  "يا حذيفة! اذهب فادخل في القوم، فانظر ماذا يصنعون،     

ا وال  ر  قال: فذهْبت فدخلت في القوم والريح وجنود هللا تفعل ْبهم ما تفعل، ال ُتِقر  لهم ِقدع

ا. ا وال ْبناء   نار 

نع جليسه؟فقام أْبو سفيان فقال: يا مع شر قريش، لينظر امرؤ ما  

 قال حذيفة: فأخذت ْبيد الرجل الذي كان إلى جنْبي، فقلت: من أنت؟

                                                           
حيح  –الصريخ لمجابهة غزاة التاريخ: نعيم بن مسعود ودوره في غزوة األحزاب   وساقه  العسقالني في تفسير الص 
538

 

عب..."    ت  بالر  ر  لحديثه عليه الصالة والسالم: 'ن ص   
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 قال: فالن اْبن فالن.

ثم قال أْبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم وهللا ما أصْبحتم ْبدار مقام، لقد هلك الُكراع    

شدة الريح ما ترون، ما والخّف، وأخلفتنا ْبنو قريظة، وْبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من 

تطمئن لنا قدر، وال تقوم لنا نار، وال يستمسك لنا ْبناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى 

جمله وهو معقول، فجلس عليه ثم ضرْبه، فوثب ْبه على ثالث؛ فوهللا ما أطلق عقاله إال 

ا حتى تأتيني" وهو قائم، ولوال عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلي  "أن ال تحدث شيئ

 لوشئت لقتلته ْبسهم.

ط     قال حذيفة: فرجعت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قائم يصلي في ِمرع

ل. ح   لْبعض نسائه ُمرا

ف المرط، ثم ركع وسجد، وإني لفيه،     را لاي  طا فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح عا

ل ما أخْبرته الخْبر. وسمعت غطفان ْبما ف ا سا علت قريش، فانشمروا راجعين إلى ْبالدهم.فلم   

قال اْبن إسحاق: ولما أصْبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصرف عن الخندق    

      539«راجعا إلى المدينة والُمسلمون، ووضعوا السالح.

إن استعمال الحيلة والمخادعة مشروع من حيث الجملة في حال قيام الحرب ْبين »   

المسلمين وأعدائهم، ومما اشتهر من شواهد ذلك: قصة نعيم ْبن مسعود في غزوة 

صة محمد ْبن سلمة في قتل كعب ْبن األشرف اليهودي، وقال النْبي صلى هللا األحزاب، وق

ومسلم. عليه وسلم: الحرب خدعة، رواه الْبخاري  

قال اْبن حجر في فتح الْباري: أصل الخدع إظهار أمر وإضمار خالفه، وفيه التحريض    

على أخذ الحذر في الحرب والندب غلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن 

 ينعكس األمر عليه.

                                                           
موقع مركز عقبة بن نافع للدراسات و –بقلم: ذ. نافع الخياطي  مواقف حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يوم الخندق، 
539

 

حابة والتابعين     األبحاث حول الص    
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ون فيه قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إال أن يك   

 نقض عهد أو أمان فال يجوز.

قال اْبن العرْبي: الخداع في العرب يقع ْبالتعريض وْبالكمين ونحو ذلك، وفي الحديث    

اإلشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، ْبل االحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع 

 االقتصار على ما يشير إليه ْبهذا الحديث، وهوكقوله: الحج عرفة.

اْبن المنير: معنى الحرب خدعة. أي الحرب الجيدة لصاحْبها، الكاملة في  قال   

مقصودها، إنما هي المخادعة ال المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع 

540«المخادعة ْبغير خطر.  

فلئن كان جائزا سلوك المخادعة للعدو، وخاصة عندما يكون هو النظر السديد واألجدر    

الدين رحمه هللا يحارب العدو ْبنفس سالحه، فال  جمال، وعندما نجد هنا ْباالتْباع في الحق

أحد يكذب أن الماسونية خادمة لالستعمار؛ وهذا له دالئل عليه، شاهدة ْبالحق عند 

أصحاب النظر والرأي الحق ْباألخذ والتقرير ال مجّرد الجدل اللجوج ْبغير ْبرهان وال 

حّيزا من الممكنات والمقتضيات على نفس ما سلطان مْبين. فاألول هو أن في الماسونية 

لهذا اللفظ من الداللة في قاموس األصول ألوقليدس، ومثاله المثْبت ما أوردنا لك من خْبر 

وقصة ديكارت مع القوم. ثم األخرى وهل من دليل يغني العاقل سوي العقل اكثر من 

لفعلي على ْبناء محفل غناء التخلي عن المحفل األنجليزي واالنتقال ْبل السهر الشخصي وا

 كوكب الشرق تاْبع لفرنسا؟!:

الدين راح يْبحث عن طريقة يجمع فيها الناس فدخل في الحركة  جمالثم إن »    

الماسونية االسكتلندية التاْبعة لْبريطانيا والتي مركزها في لندن ثم أخذ يتدرج فيها إلى أن 

حصل خالف ْبينه وْبين قيادة الحركة ْبسْبب إعالنهم أن الماسونية ال تتدخل في السياسة 

سا فقدم لهم طلب التأسيس فوافقوا على ذلك وْبدأ فتركهم وأنشأ محفال وطنيا مرتْبطا ْبفرن

العمل وقسم المحفل إلى فروع، وكان من أعضاائها الْبارزين األمير محمد توفيق ولي 

                                                           
جواز خداع الكفار في الحرب، مركز الفتوى، إسالم ويب 
540
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الدين إيمانه ْبالديموقراطية واإلصالح والتجديد الذي تنادي ْبه  جمالالعهد، وكان يؤكد ل

541«الحركة الماسونية.  

استعمارية شديدة ْبين فرنسا وأنجلترا على اْبتالع  يجب أال ننسى أنه يوجد منافسة»    

الدين العداء ألنجلترا وتخلى  جمالالدول الضعيفة وخاصة التاْبعة لتركيا، وْبعد أن نصب 

عن محفلهم ال ْبد له من االستعانة ْبدولة تنافسها فوقع على فرنسا وخاصة أنها كانت تطمع 

542«في مصر.  

ة أو الظروف ْبالنسْبة ألحمد شوقي ْبواضح ثم كيف يسوغ أن نعمل ِمعيار الظرفي   

وظاهر من القول في موقفه من القومية في آن كانت منطْبقة فيه ْبموقفه من عدو الوطن 

والدين وْبمجمع من الحكم لكل مصري ولكل عرْبي ولكل مسلم؛ وال نسلم وال نرى في 

عدو واألعداء الدين األفغاني، وفي مواجهة فاعلة لل جمالذلك وجها ولو محتمال ْبالنسْبة ل

وليس فحسب في موقف منفعل من موضع الحكم فقط، والحرب خدعة كما قال نْبينا صلى 

هللا عليه وآله وسلم؛ فأيهما أقوى حجة وأقرب مسافة عند العقالء والراسخين في العلم؛ 

بوأما  والتحامل فسحقا ألهله ومن غمره إلى شقوه؛ فذلك ليس له من العلم شيء  التعص 

لك من عمل يسْبقه العلم؟!وأنى له ْبذ  

إننا هنا لم نزل نْبين ْبما هو أوسع في الخطاب؛ فماذا يعني ال توافق الماسونية    

الدين األفغاني؟ هذا معطى. جمالاإلنجليزية مع ْبناء وغاية   

لمحات من  اإلمام ابن حزم األن لسيأما المعطى الثاني فهو ما جاء في تصدير مؤلف "   

" لألستاذ سعيد األفغاني عميد كلية اآلداب ْبجامعة دمشق ساْبقا عْبقريتهسيرته وأضواء على 

 سَي  األفغانيوعضو المجمع اللغوي في القاهرة؛ فْبعد مقدمة الناشر، وتحت عنوان: 

اتة ) خ، والعالم الْبح  ، يعرض فيه ْبقلم الدكتور رجب الْبيومي م(1979 -1909الكاتب المؤرِّ

                                                           
20ص –دعوة جمال الدين األفغاني  
541

 

22ص –ن م  
542
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هذا الرجل الفكرية واألدْبية، التي منها موازنته ْبين حافظ الكاتب للنقاط الْبارزة في حياة 

 إْبراهيم وأحمد شوقي رحمهما هللا تعالى، فيقول:

وحين انتقل حافظ وشوقي إلى رحمة هللا في أمد  متقارب من عام واحد، كتب األفغاني »   

ح فيه الجانبا اإلنساني في شعر حا فظ، مقاال مستفيضا  عن شاعرية حافظ إْبراهيم، وض 

وقد جعل عنوان ْبحثه )حافظ اإلنسان(، فالتقط من ديوان حافظ ما عْب ر فيه عن مصائب 

اإلنسانية شرقا  وغرْبا ، إذ لم يكتف الشاعر ْبنوائب ْبالده، ْبل امتد شعوره اإلنساني إلى 

مآسي الزالزل والحرائق في العالم أجمع، وطْبيعي  أن تكون مآسي االحتالل في الوطن 

ه األفغاني ْبإسهاب.العرْبي ذاتا ر نين شجي  في قيثارة شاعرة النيل، وهذا ما أوضحا  

ثم مات شوقي، فلم يشأ األفغاني أن يفرد الحديث عنه في مقال  خاص، ْبعدا عقد موازنة    

ْبينه وْبين حافظ، والموازنة الشعرية ترُجُح ْبشوقي في عالم التصوير الشعري دون شك، 

سي مجال الموازنة، وقد فسرها على ما قال الشاعران ولكن األفغاني جعلا الغرضا السيا

الكْبيران عن اللورد كرومر ومآسيه الدامية في مصر، وفي هذه الناحية يْبرز حافظ ُْبروزا  

عظيما ، ألن شوقي حينئذ كان ُمكْب ال ْبمنصْبه في المعية الخديوية، ولم يكن طلق العنان، 

ُجلع مجال حافظ في الهتاف ْبآالم الشعب  وأمانيه، وقد أجادا األفغاني  في تصوير ما فلم يا

543«عناه من ارتقاء حافظ وسْبقه.  

وإذن فلئن كان جائزا شرعا وثاْبتا أصوال سلوك المخادعة للعدو، وخاصة عندما يكون    

هو النظر السديد واألجدر ْباالتْباع في الحق، وال أحد يكذب أن الماسونية خادمة 

لالستعمار ومن أخطر أسلحته؛ وهذا له دالئل عليه، شاهدة ْبالحق عند أصحاب النظر 

فمحارْبة جمال الدين األفغاني أعداء هللا ورسوله ْبنفس والرأي الحق ْباألخذ والتقرير 

سالحهم، وفي الشروط المعلومة من فقدان النصير ال في العير وال في النفير، هو أمر 

ثم إنه ما ْبقدر هذا أو ذاك  مشروع فقهيا إال على الذين ال يعلمون الكتاب إال أماني.

                                                           

لمحات من سيرته وأضواء على عْبقريته" لألستاذ سعيد األفغاني عميد كلية اآلداب ْبجامعة اإلمام ابن حزم األن لسي" 
543

 
9ص  -م2013 -ه1434الطْبعة األولى  -دار القلم دمشق –دمشق ساْبقا وعضو المجمع اللغوي في القاهرة       

 



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

610 
 

هو ما غمض من المعارف الغموض الذي ذكر عند هؤالء ْبخصوص شخص هذا الرجل، 

  544ه من الحقائق التي كان يدركها هو.وجهل

 

 

  

                                                           
انظر االستنباط 
544
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 الباب التاسع

 المَيار البَ ي في قضية جمال ال ين األفغاني
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 الفصل األول

ية للعمل العرْبي الرياضيالّصليْبعدي دليل السرقة المعيار الْبُ   

   

ادالتناسب األ ِمعيار    عا هو الذي من دونه يصْبح الجْبر الرياضي منفصال عن الواقع  يْبع

تقني حساْبي ليس إال ألنه ْبالذات قد انفصل عن هذه  مجّردويصْبح صاحْبه كما أنف ذكره 

وهذا االرتْباط  ية جوهرية.ِمعيارية التي ترْبطه ْبالواقع والحقيقة الوجودية، ألنها ِمعيارال

 .545ونادى ْبه راسل في طوره األول خصوصْبال أو الدعوة إليه هو الذي ميز فتنشتاين

حين طْبق  546الحل في قضية أو مفارقة ْبومْبيلي ،من رْبك مناعة الحق آية عظيمةوهي ل

لحل نمط من معادالت الدرجة الثالثة، ْبل ولطرح هذه القاعدة  547تارتاجلياو قاعدة كاردان

جاء في مقال للسيد عْبد المجيد  موضع السؤال عن مصداقيتها وْبالطْبع عن مصدرها، كما

 قدوري:

سرقة صليبية: لغز معادلة رياضياتية لكاردانوا مفتاحها عالم »

 الرياضيات الخوارزمي

                                                           
رد بروور لألعداد الالنهائية لكانتور" من الفصل الثالث من مؤلفنا "األصول الحقة للرياضيات" -1انظر في صلة بهذا " 
545

  
546

 Bombelli Raffaele 
547

 Formule de Cardan 
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سم قبيح يشير في دالالته للنصرانية، الديانة التي اوجدها الحاخام اليهودي ايون الّصليب

شاول الطرسوسي ويسمونه زوًرا وبهتانًا بإسم يوحنا الرسول ألخفاء يهوديته على 

المسلمين. هذه القصة أرويها بالوثائق بعد إكتشافي لها مؤخًرا، فتمعنوا وفكروا فيها جيًدا 

ا اليوم نسخ أصلية من كتب علماء المسلمين، فجميع هذه الكتب لتعرفوا لماذا اليوجد لدين

يين وهي موجودة في مكانين االول المكتبة البريطانية والثاني دير الّصليبنهبت من قبل 

يين وقص مخالبهم الّصليباإلسكولاير في اسبانيا، فنحن نعيش اليوم عصر تكسير أنياب 

.يا رجال لحز أعناقهم لعنهم هللا اجمعينالغارزة في لحوم المسلمين فشمروا السواعد    

 

ية على ديار المسلمين وإحتاللهم فلسطين نحو سنة الّصليبيون خالل الحملة الّصليبتمكَن 

إفرنجية من السيطرة على مكتبة بيت المقدس، والتي كانت تظم المئات  1096هجرية/  490

الحكمة خالل الخالفة اإلسالمية من الكتب في المجاالت العلمية والتي صنعت أساًسا في بيت 
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في بغداد ككتب محمد الخوارزمي وعمر الخيام وخالد بن يزيد بن معاوية وهلم جره. إستهان 

يون في بداية األمر بهذه الكتب وقللوا من أهميتها لعدم إيجادتهم اللغة العربية، إلى ان الّصليب

يسمونهكما  -أبلغهم الحقا أحد النصارى العرب وهو روبرت تشستر  بإن هذه الكتب مهمة  - 

وتحمل أفكار علماء ِكبار، فعرض عليهم المساعدة بترجتمها وكان من بين ما ترجمه للغة 

الالتينية كتاب الجبر والمقابلة لمحمد الخوارزمي، وقد أنهى ترجمته لهذا الكتاب نحو 

بقيت مركونة من يون قيمة هذه الكتب آنذاك، فالّصليبإفرنجية. ومع ذلك، لم يقدر  1145عام

.دون اإلستفادة منها   

 

ية وإعالن قساوسة أوروبا الّصليبيون في ايطاليا بعد هزيمتهم في الحمالت الّصليبعاش 

إفرنجية، أوضاع إقتصادية  1291المتغطرسة اإليقاف المؤقت لهذه الحمالت نحو عام 

فحاكوا فكرة بيت مأساوية، فكان جل تركيزهم على تحسين التجارة واإلقتصاد في البالد، 

الحكمة في بغداد واسسوا مدارس تحمل إسم مدارس األباكوس أي "مدارس المعداد" خالل 

إفرنجية، وتختص هذه المدارس تحديًدا بتدريس الرياضيات والسيما  1450-1300السنوات 

العمليات الحسابية األربعة والمعادالت الجبرية بجانب الهندسة العملية القليدس وبليناس. 

انجبت هذه المدارس علماء كبار في ايطاليا مثل سكيبيون ديل فيرو، نيكولو فونتانا ف

تارتاليا، و جيروالمو كاردانو وطالبه لودوفيكو فيراري وهلم جره من علماء الرياضيات 

.الكبار   
 

قمت بمراجعة كتاب أرس ماجنا لجيروالمو كاردانو وطالبه لودفيكو فيراري باللغة 

سخة األصلية باللغة الالتينية، فوجدت ان هنالك حلقة مفقودة في الفصل الن-اإلنجليزية 

، وهو انه يعرض معادلة من الدرجة الثالثة، 103-102الثاني عشر من كتابه الصفحات 

وهو يسميها معادلة المكعب باعتبار انها حجم ناجم من أرتفاع وقاعده، ويحاول ان يجد لها 

برهنة بان الحل هو مقطع الخط )أي سي( ثم ينهي اإلثبات حاًل هندسيًا، فيزعم فجأة في الم

فيتوجه مباشرة ليعطي خوارزمية إليجاد الحل مباشرة. هنا خالف كاردانو الوسائل المتبعة 

آنذاك، وهو انه اذا قدَم حاًل لمعادلة رياضياتية فيجب ان يكون حله هندسيًا وكذلك ينبغي 

ف إنتشر في مدارس المعداد اإليطالية جميعها عليه تقديم اثبات هندسي، ومثل هذا العُر

كتقليد من ُعرف الخوارزمي والخيام في كتبهم. فداَر في ذهني سؤالين ما هو الرابط 

الهندسي بين حله والخوارزمية؟ ولماذا لم يقدم كاردانوا اثباتًا هندسيا يوصله الى 

 الخوارزمية؟ 
 

لخوارزمي باللغة اإلنجليزية، وهو الكتاب فقمت بالتفتيش في كتاب الجبر والمقابلة لمحمد ا
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المذكور اعاله فقد ترجَم من اللغة الالتينية الى اللغة االنجليزية من قبل لويس تشارلز 

ن أمن كتاب الخوارزمي ب 85ي الصفحة إفرنجية، فوجدت السر ف 1915كاربينسكي عام 

المعادلة الثانية ليربطها مع كاردانوا بعد ان وصل الى الشرطين في مبرهنته قام بتكعيب 

االولى لتصبح من الدرجة السادسة ثم قاَم بالتالعب بالقوى لتصبح من الدرجة الثانية اي ما 

يعرف هندسيًا بمربع ليحلها بطريقة المشكلة التي طرحها الخوارزمي في الصفحة المذكورة 

الخوارزمي يصل  وبعد إتمام حلها هندسيا بطريقة .بانها مربع ومستطيل يساوي مستطيل

يون فقط لكي ال يشيروا إلى الّصليبالى الخوارزمية بشكل طبيعي وكل هذه الخطوات اخفاها 

.نهبهم افكار المسلمين   
 

ولماذا مثل هذه المعادالت مهمة؟ المعادالت في الواقع تؤدي وظائف خطيرة اليوم في 

ية والطائرات وحتى اجهزة ات النووالّصناعالتكنولوجيا، فهي تدخل في الفيزياء الحديثة و

الكمبيوتر التي نكتب عليها، ولذلك يتوجب بالفعل اعادة نظام التعليم في الديار اإلسالمية ليتم 

-انتهى قوله- «.حل المعادالت بالطرق الهندسية  

 

: 548لئن كان مسار قاعدة كاردان على منوال تحويل المعادلة العامة للدرجة الثالثة  

Y3+ay2+by+c=0 →  x2+px=q   (y=x-a/3) 

 ومن تم اعتماد المتطاْبقة الهامة:

(u-v)3+3uv(u-v)=u3-v3 

صيغة الخوارزمي.وْبالطْبع الحصول على   

أو  ، ذلك أن القضتينمة هو كذلك من نسق الخوارزمي أيضاالمتطاْبقات الها واعتماد 

اياال أساس ْبنائه لصيغته هي في جوهرها متطاْبقات هامة. سصول أوقليدمن أ قضا  

' التقلي ْبه الحجة هو ما أسماه وعْبر عنه ب'تكون فإن الذي يصمد في مقال قدوري و

هندسي. ولكن ال ْبد من االنتْباه كون هذا األخير، أي  حل وْبرهان المتْبع، أي من وجوب
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عمر  فيما أعلم إال على يد مسْبغا الخوارزمي، انسلخ عن األصل الهندسي، ولم يتم ذلك

 الخيام رحمه هللا:

واستخراجات الجبر إنما تتم بالمعادلة أعني بمعادلة هذه المراتب بعضها ببعض »   

على ما هو مشهور وإذا استعمل الجبري مال المال في المساحات فإن ذلك على 

سبيل المجاز ال على سبيل التحقيق إذ محال أن يكون في المقادير مال المال والذي 

ذر أو الضلع إذا أضيف إلى مربعه ثم يقع في المقادير هو البعد الواحد وهو الج

وهو  ْبَعادالبعدان وهو السطح والمال في المقادير هو السطح المربع ثم الثالثة األ

الجسم والمكع ب في المقادير هو المجس م الذي يحيط به ست  مربعات وإذ ال بعد آخر 

ير فإنما يقال ذلك فال يقع فيها مال المال فضال عما فوقه وإذا قيل مال المال في المقاد

لعدد أجزائها عند المساحة ال لذواتها ممسوحة وبينهما فرق فمال المال ال يقع في 

المقادير ال بالذات وال بالعرض وليس كالزوج والفرد فإنهما يقعان فيها بالعرض 

 بحسب العدد الذي ينفصل به اتصالها.

سية أعني األعداد المطلقة والذي في كتب الجبريين من هذه المعادالت األربع الهند   

واألضالع والمربعات والمكعبات هو ثالث معادالت بين العدد واألضالع واألموال 

وأما نحن فسنأتي بالطرق التي بها يمكن أن يستخرج المجهول بالمعادلة بين أربع 

مراتب التي قلنا إنها ال يمكن أن يقع أكثر منها في المقادير أعني العدد والشيء 

«الكعب.والمال و
549

 

والصنف الخامس أشياء تعدل كعبا فبالعدد بين أنه يكون مثل عدد يعدل ماال مثاله »   

أع ا  يَ ل ماال لمكان التناسب  أربعة أجذار يعدل كعبا يكون كأنه قال أربعة
550«المذكور.

 
.فهنا واضح الفرق بين العدد والشيء المعدود كجوهر وشيء  

ا بخصوص حل معادالت الدرجة     الثانية مما هو في الثالثة األولى من قسم المعادالت أم 

ويقول " مال وجذر يعدل عددا": المسماة عنده بالمقترنة الثالثية في الصنف األول منها
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هذه الثالثة مذكورة في كتب الجبريين ومبرهن عليها من جهة الهندسة وأما من »: فيها

«.جهة العدد فال
551
فيقول 

552
:  

فإذ قد أتينا على المفردات فلنقل على الثالثة األولى من األصناف االثني عشر الثالثية »   

والصنف األول منها مال وعشرة أجذار يعدل تسعة وثالثين عددا فاضرب األول نصف 

األجذار في مثله وزد الحاصل على العدد وانقص من جذر المبلغ نصف األجذار فالباقي 

يحتاج إلى هذين الشرطين وأحدهما أن يكون عدة األجذار عددا هو جذر المال أما العدد ف

زوجا ليكون له نصف والثاني أن يكون مربع نصف األجذار والعدد مجموعين عددا مربعا 

وإال فالمسئلة مستحيلة من حيث العدد وأما بالهندسة فال يستحيل شيء من مسائلها أصال 

روالبرهان عليه من جهة العدد سهل عند   553ج–اهانه الهندسي هكذا نضع مربع بر تصو 
ه فيكون خط –مع عشرة أجذاره عديل تسعة وثالثين من العدد وعشرة أجذاره هو سطح ج

وزيد فيه على استقامته  –ه قسم ْبنصفين على ز–فألن خط د –ه عشرة وننصفه على ز–د
ز مساويا لمرْبع –ب مع مرْبع د–د الذي هو مثل سطح ه–ا في ا–د فيكون ضرب ه–ا
ه الذي هو العدد المفروض –ز الذي هو نصف األجذار معلوم وسطح ب–ومرْبع دا –ز

د معلوما –د يْبقى ا–ا معلوما وإذا نقص منه ز–ا معلوما وخط ز–معلوم فيكون مرْبع ز
ا –ونجعل ه –ا إلى ه–ولذلك ْبرهان آخر نضع أْبجد مرْبعا ونخرج د ا إلى ز ونجعل ب

جعل ز ا مثل رْبع األجذار وكذلك نخرج من رْبع األجذار وهو اثنان ونصف د ا إلى ز ون
ه –ط فيكون مرْبعا ألن ز–ونتمم سطح ح الّصفةجميع زوايا المرْبع خطوطا على هذه 

ط مرْبع على ما تْبين في سادسة األصول والمرْبعات األرْبعة التي –ج مرْبع وج–مرْبع وا
مسة في زوايا المرْبع الكْبير كل واحد منها مرْبع االثنين والنصف فيكون جميعا خ

ب جذرين ونصف فيكون السطوح –وعشرين الذي هو مرْبع نصف األجذار وسطح ز
ج مع عشرة أجذاره تسعة وثالثين –ج وقد فرض مرْبع ا–األرْبعة عشرة أجذار مرْبع ا

554«ب–ط أرْبعة وستين يؤخذ جذره وينقص منه خمسة يْبقى ا–من العدد فيكون مرْبع ح  
امي رحمه هللا مرجعه القضية السادسة في الْبرهان الهندسي الذي أعطاه هنا عمر الخي   

األصل الحقيقي الذي استنْبط وأخذ منه  سالكتاب الثاني من األصول الهندسية ألوقليد
محمد ْبن موسى الخوارزمي الذي أخذه عمر الخيام ْبحذافيره وحتى لفظه ليْبني عليه؛ 
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ه ووجوب شكره يقول الخوارزمي في صدر كتاْبه ْبعد أن افتتحه ْبحمد هللا تعالى وذكر نعم
 والخشوع لعظمته ونعمة ْبعث نْبيه محمد صلى هللا عليه وآله وسلم:

وإني لما نظرت فيما يحتاج إليه الناس من الحساب وج ت جميع ذلك ع  ا ووج ت »   
... 
ووج ت هذه الضروب الثالثة، التي هي الجذور واألموال والَ  ، تقترن فيكون منها  

ثالثة أجناس مقترنة وهي أموال وجذور تَ ل ع  ا. وأموال وع   تَ ل جذورا. وجذور 
«وع   تَ ل أمواال.  

القضية السا سة. ن»  
 

الزوايا مسطح ثم أخرج على استقامته إلى نقطة ما فالقائم  إذا تنصف خط مستقيم   
الخط كله بَ  إخراجه في الجزء الذي ق  زي  عليه مع مربع نصف الخط الذي ق  تنصف 

 يَ ل مربع الخط المركب من النصف والجزء المزي 
 ×ليقسم الخط المستقيم اب إلى قسمين متماثلين في س ثم ليخرج إلى   فالقائم الزوايا ا 

  ب مع مربع س ب يَ ل مربع س  .
 

 
يوازي س ل أو   م. فمن حيث أن اس= س ب فالقائم الزوايا ا ا ارسم ا ك حتى  

( فإذا ا ل= ح ف. أضف 1ك43( ولكن س ح = ح ف )ق1ك36)ق حالقائم الزوايا سل=
 ب ألن  م=  ب × م= ا ×إلى كل واح  منهما س م فالكل ام=الَلم س م غ وام= ا 
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وس م  2 ب+سب×ا =غ+ لغ ب وس م×فالَلم س م غ= القائم الزوايا ا 

«.2=س 2 ب+سب×فإذا ا  2غ+لغ=سف=س   

 

، فذلك كله من عمل وكتاب (المعادلة)البرهان الثاني كذلك، وأيضا المثال العددي للمسألة   

الموجود »" المختصر في حساب الجبر والمقابلة"محمد بن موسى الخوارزمي رحمه هللا 

الكتيبات الجبرية العربية واألوروبية مع العديد من األمثلة األخرى، تقريبا في جميع 

«المؤلفة عن العصور الوسطى
555
ن كثيرا من المؤلفين المتأخرين كأبي كامل بن كما أ» 

يعترفون للخوارزمي صراحة كمرجع من مراجعهم كما ( ميالدية 925حوالي سنة )أسلم 

حاجة يقتبس من ابن موسى دون ( ميالدية 1123 – 1045)أن عمر بن إبراهيم الخيام 

ولعل أكبر شاهد على إمامة الخوارزمي في علم الجبر تكرار استخدام .  إلى ذكر المرجع

:معادالته  
  2س=  4+ س 3س ، 10=  21+  2، س 39= س 10+  2س

بل إن بعض . وغيرها في جميع المؤلفات الجبرية منذ عصره إلى أوائل العصر الحديث

يومنا هذا ناطقة بفضل الخوارزمي على  هذه المعادالت ال تزال ترد في كتب الجبر إلى

«.علم الجبر
556

 

بالطبع فال مسوغ وال مندوحة في مقام قول تأسيسي علمي، كما هو وضع عمر الخيام    

.  هنا، عن ذكر مرتكزات التأسيس فال معنى وال مقام لالقتباس  

أما من حيث األمثلة العددية كإمكان بالشرطين اللذين ذكرهما عمر الخيامي إنما إلطار    

ية في د الخوارزمي أمثلة ال تشترط الزوجالمسألة المتعلق بالمساحات واألموال، ونجد عن

فذلك ال يحصل إال  «بالهندسة فال يستحيل شيء من مسائلها»أما قوله . عدد األجذار

رلسلبية مما هو خارج حقيقة المقدار وعموم طبيعة المجهول المباعتبار الحلول ا ككم؛  تصو 

فذلك يبدل فيه المقدار إلى عنصر في نشأة أخرى يدخل فيها بُعد مضاف، بُعد الموضع 

والمنحى؛ في الحقيقة والواقع هو أول ما لزم أن يكون المنبثق لصنف المباين للعدد وماهيته 

لذي تندرج فيه كل من مسمى األعداد التخيلية كمي، الصنف ا–ومفهومه المحض 

وبلفظ آخر يمكننا أن نقول منذ اآلن إن األعداد المسماة  .والرباعيات وما بني على منوالها

رسلبية ليست في حقيقتها أعدادا بالمفهوم الم ا، إذ  تصو  في العقل البشري للعدد كونه كم  
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نيدخل فيه  -)صبح العنصر السلبي وليس العدد وبعد الموضع والمنحى؛ وحينها ي ُمكو 
كذلك حال للمسألة أعاله في إطار أعم  وممثل هندسيا بمنظم ذي بعدين وعلى منحيين ( 13

بحسب العنصر  --، + -،  -+، ++ فالمساحات سوف يصبح لها أربعة مواضع . لكل بعد
نال رب (3)وطبعا سوف لن يبقى الحل األول . بالخط كمقدار ومنحاه ُمكو  السابق، أي ه تصو 

.كونه عددا بل ماهيته ستكون مباينة لماهية العدد كما األعداد المسماة تخيلية  

    

وجب علينا أن نولي أعظم االهتمام وأال نهمل بحال أن الوصل مباشر للحلول التحليلية    

فإذا بينا  .للخوارزمي بعمل أوقليدس غفر هللا له ورحم من سبقنا من قبلنا من األمم باإليمان

هو القضية السادسة من الكتاب الثاني ألصول " مال وجذر يعدل عددا"أن أصل صيغة 

" أصلها القضية الخامسة. وأما أموال وع   تَ ل جذورا"الهندسة ألوقليدس، فصيغة 
" فجذرها وأصلها وسنخها القضية السابَة:جذور وع   تَ ل أمواال"  

القضية السابعة. ن»  

 

خط مستقيم إلى قسمين فمربع كل الخط مع مربع أحد القسمين يعدل إذا انقسم      

 مضاعف القائم الزوايا مسطح الخط كله في ذلك القسم مع مربع القسم اآلخر.

ليقسم الخط المستقيم ا ب إلى قسمين في س فمربع ا ب مع مربع ب س يعدل مضاعف 

بس مع مربع اس أي اب×القائم الزوايا اب
2 

+بس
2 

بس +اس×اب2= 
2  
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( فمن حيث أن اك 2ك4ألن بك=بس )فرع قبس ×اب2ب ك= ×اب2اك= 2ك=  

بس+ح ف واك ف+ح ف=اى=اب×اب2+سك+ح ف=بس فالكل اك ف×اب2ف+سك=
2 

فإذا اب
2 

أي )حيث أن س ك =بس بس+ ح ف×اب2+سك=
2 

وح ف=اس
2 

( اب
2 

+ سب
2 

بس +اس×اب2= 
2 

»  

 

وذلك بوضع اب
2 

العدد هو فارق المربعين  هو المال ونصف األجذار هو ب س؛ ليكون

اس
2 

و ب س
2 

وهذا كما يرى أيسر مناال للعقل وأبسط للفهم وأقرب طريقا  مما سلكه . 

فما ينقص المعلم ا ك ف ليمثل األجذار سوى المربع س ك يؤخذ من المربع . الخوارزمي

. ح ف ليعتبر الباقي منه ممثال للعدد  

أن الصياغة الخوارزمية التي استمدها  هذا االهتمام والنظر أول ما يسطر عليه هو   

مباشرة من أوقليدس شابها في بيانها اختالل عظيم، مما يدل حقيقة على عدم اإلحاطة 

االستيعابية للخوارزمي للنسق أو األنساق التي، ليس ما جاء منها وصاغه أوقليد في كتابه 

المجال  لىسوى نمطا وصورة أوضح تصويرا وتمثيال إلى عقل اإلنسان وأقربها إ

بل إن بديهة الخوارزمي في  .التواجدي العملي وبأدق القول هي النسق العقلي البشري العام

نهذه الصياغة، وبانفصال جوهري عن ال رات األساس لُمكو  نأوقليدس وخاصة ال تصو   ُمكو 

البعدي، ليس يستنبط منه إال عين هذه الحقيقة، من أن النسق هو نسق عام كان عامل 

 –ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله  –فيه بالنسبة للخوارزمي كمرشد ودليل أوقليدس 

وروأخرى كون  ة الهندسية الفضائية أوضح تمثيال وأقرب تصويرا وأدنى الهيآت الص 

:الهندسية إلى العقل البشري  

 

ياتللّرياض الوجو ّيةة صوليّ واأل موضوعاتّيةال ماهيةسؤال ال -1»  

بةب الوجودي  فالفضاء المتجهي هو الفضاء ومن جهة أخرى       ياض الن س  ي الممثل للر 

لإلنسان كإدراك وعقل. والمتجهات هي الوحدات الجواهرية للموجودات في هذا الفضاء 

؛ فكل متجهة تمثل نقطة باعتبار مركز الفضاء الذي هو عقل اإلنسان نسبي  وهذا الوجود ال

روإدراكه و ياضيلفلسفة أو المنطق أو حسب القاموس المناسب ل ،هتصو  ات أو غيرها. الر 

فالوحدة  ؛ة عن غيرها من األعدادتمي زوهاهنا تتجلى حقيقة الوحدة الجبرية العظيمة والم

رالهي ذات اإلدراك وعين  مختلفة عن غيرها من  وجودي ةوحدة  الوجودي  للمدرك  تصو 
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بط؛ وهنا بغير اعتبار إال لوحدتها  –هو شاخص حل وتفسير اإلشكال الكبير لشبه  الض 

دوحقيقة  ماهيةفي  الّرياضي –في السؤال الفسلفي  557«ما -شيء»مفهوم  كما طرحه  العدا

 كلّيةعن اإلشكال  ةُ را ْبِّ عا التناقضات المُ  ْبالخصوص، حيث انتهت إليه جوامعُ  558هوسرل

وليس حدثا  تركيبي  ، فإنه حدث aaأما حينما نعتبر  مما سوف نعرض له من ْبعد.

ر ا  يا وتصو  الوحدة عن  ماهيةالحدثين مختلفتان كما هو في الحق اختالف  ماهية، فإدراكي 

 غيرها من األعداد.

وههنا، أو منه، يظهر بكل وضوح، أنه من الخطإ يقينا اعتبار المتجهة ككائن رياضي      

عند العقل البشري  تعميما موضوعاتيا
د كعنصر منطلق أس 559 اس أو مادة مدركة للعد 

:560مثال  

   Un exemple commun marquera la différence entre paradigme et 
thématisation. Les vecteurs peuvent être vus comme une généralisation par 
paradigme des nombres, qui obéit, pour une part, aux mêmes lois (associativité 
et commutativité de l’addition, multiplication scalaire, etc.). Au cours de cette 
généralisation, les objets ont certes changé de nature, puisqu’ils adoptent la 
forme (a1 a2 ... an) au lieu de la simple forme a ; mais ils n’en restent pas moins 

des objets. De leur côté, les actes restent des actes : on n’additionne plus tout 
à fait les mêmes objets, mais il s’agit toujours d’opérations réglées sur les 
objets.561

»562 

 

                                                           
557

 «Quelque- chose» 
558

 Husserl 
559

 Thématisation 
560

 Paradigme 
561

 Pratique mathématique et lecture de Hegel, de Jean Cavaillès à William Lawvere : Baptiste 
Mélès (Clermont-   Ferrant 2) p3 

60ص –األصول الحقة للرياضيات   
562
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الخط والسطح والجسم هو في حقيقة أمره نسق بنيوي عام  أْبَعادفالبناء األوقليدي ب   

ة التجزيئية كما فصلنا بيانها في األصول الخاص  للوجود المادي بالنسبة للعقل البشري ب

فالمقدار في البناء األوقليدي كم  وحداتي؛ وفي السريان والتحقق . الحقة للرياضيات البشرية

.المادي تكون الوحدات مادية  

:ل الذي نتحدث عنه عند الخوارزمي هو بيانهاالختال      

ووجدت األعداد التي يحتاج إليها في حساب الجبر والمقابلة على ثالثة ضروب وهي »   

فالجذر منها كل شيء مضروب  .جذور وأموال وعدد مفرد ال ينسب إلى جذر وال إلى مال

مال كل ما اجتمع من وال. في نفسه من الواحد وما فوقه من األعداد وما دونه من الكسور

والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد بال نسبة إلى جذر وال . الجذر المضروب في نفسه

ا. إلى مال . فمن هذه الضروب الثالثة ما يعدل بعضها بعضا وهو كقولك أموال تعدل جذور 

«.وجذور تعدل عددا  . وأموال تعدل عددا  
563

 

 «تَ ل جذورا. وجذور وع   تَ ل أمواال.أموال وجذور تَ ل ع  ا. وأموال وع   »
18ص  
18ص «وأما األموال التي تَ ل الَ   فمثل قولك مال يَ ل تسَة»  

 ونقول هذا ألننا نجد مثل هذا القول:
ومما يستلفت النظر في هذه المسألة جمع المساحات واألطوال معا، وهو إجراء نجده »   

«(ميالدية 250حوالي )توس في المؤلفات اإلغريقية بين عصر هيرون وديوفن
564

 

:بيد أن عمر الخيام ال يهمل التنويه  

وكلما قلنا عدد يساوي سطحا في هذه الرسالة فإنا نعني بالعدد هناك سطحا قائم الزوايا »   

أحد ضلعيه واحد والثاني خط مساو للعدد المفروض بالمساحة وكل واحد من أجزاء 

«.فرضناه واحدامساحته مساو للضلع الثاني أعني به الذي 
565

 

:بأنها المقاديرأساسا ومرتكزا في تعريفه  ْبَعادويجعل حقيقة البعد أو األ  

الكمية المتصلة وهي أربعة الخط والسطح والجسم والزمان على ما هو مذكور »   

وقوم يعدون المكان نوعا قسيما  طيغورياس ومفصال في الحكمة األولىمجمال في قا

للسطح تحت جنس المتصل والتحقيق يُبطل عليهم هذا الرأي وتصحح أن المكان هو 

                                                           
17-16صص –الخوارزمي  
563

  
 5ص –العلوم والهندسة في الحضارة اإلسالمية  
564

  
9ص –عمر الخيام  
565
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سطح بحال وموضع وموضع تحقيقه غير ما نحن فيه ولم تجر العادة بذكر الزمان في 

«.موضوعات مسائل الجبر ولو ذكر لجاز
566
  

:فالمقادير مراتبها  

َي جذرا   .البعد الواحد وهو الخط  .وإذا أضيف واعتبر ضمن مربعه ُسم   

َي ماال. بعدان اثنان وهو السطح  .وإذا كان هذا السطح مربعا ُسم   

با  . وهو الجسم أْبَعادالثالثة   َي ُمكع  . وإذا أحاطت به ست مربعات ُسم ْ  

 

عنده ن الخوارزمي انسلخ عن األصل األوقليدي الهندسي ولم يظهر ومجمل القول هنا إ   

أما عمر الخيام فبقي على األصل  .إال في البرهنة من غير أن يأتي على ذكره واإلشارة إليه

.محيال عليه بذكره من أول قوله وبنائه  

ي ْبَعادفي القول ال يمكن وال سبيل للفصل ولتحييد اإلشكال األ اوبكل بساطة أو اقتصاد   

ل إليه في األصول الحقة للرياضيات البشرية هذا إال باالعتبار العملي والبنائي لما تم التوص

فال عملية جبرية مطلقا إال في المادي . كونها كلها في حقل المادي والمحسوس

غفر هللا له ورحم من -والمحسوس، والقانون الذي يتم به األمر كله هو ما صدر به أوقليد 

:الكتاب الخامس من األصول -!سبقنا باإليمان من سالف األمم  

حدود »  

المقدار هو ماكان له واحد أو أكثر من ثالثة أشياء وهي طول وعرض وعمق فإذا  1

ا لألكبر أي ُوجد فيه مراراً معلومة  فرض مقداران أكبر وأصغر وكان األصغر قياساً تاّمً

 بدون باٍق فاألصغر جزء األكبر

ا ألكبرهما فاألكبر مضروب األصغر 2 إذا كان أصغر مقدارين قياساً تاّمً  

تناسب هو التفاوت بين مقدارين من جنس واحد باعتبار الكميةال 3  

المقادير هي من جنس واحد متى أمكن زيادة األصغر حتى يزيد عن األكبر والتناسب ال  4

«يقع إال بين المقادير المتجانسة
567

 

فهذا ليس يعيد فقط األمور إلى نصابها بالحفاظ على األصل األوقليدي من غير انسالخ    

ابتساره، ولكن كذلك سيغني عن استلزام التنويه في كل مسألة، مرة بعد مرة بالبعد  عنه وال

وبالطبع فيه تأطير لمقول الجمع بين المساحات  .المسند إليه العدد كما ورد عند عمر الخيام

«!واألطوال   

                                                           
5ص –عمر الخيام  
566

  
الكتاب الخامس: حدود – 126ص –األصول الهندسية ألوقليد  
 567
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وال بد لنا بخصوص قصة اكتشاف هاملتون   
568
للرباعيات 

569
أو باألصح اكتشاف  

قوانينها الوجودية، من القول بأننا إن كنا نؤمن إيمانا علميا مبرهنا عليه بدور اإللهام أو ما 

يعتبر ويسمى إلهاما في التفكير اإلنساني وتوجيه هذا التفكير إلى حد تعيين وإيجاد الحل 

ذاته؛ وهذه حقيقة أقرها علماء كبار كإنشتاين
570
وبوانكاري 

571
كذلك نؤمن بما وغيرهما؛ و 

جاء في مقال ينحو إلى تقرير مثل هذه الحقيقة بشأن التوصل إلى برهنة وحل إشكال 

:مبرهنة فيرما  

   «Le mathématicien Emil. Artin exprime avec force ce point de 

vue: Nous pensons tous que les mathématiques sont un art… Certes 

les mathématiques sont logiques: chaque conclusion est tirée des 

résultats qui précédent. Cependant la totalité de l’affaire, l’œuvre 

d’art véritable, n’est pas linéaire; et, ce qui est bien pire, sa 

perception ne peut etre qu’instantanée. Nous avons tous éprouvé, en 

de rares occasins, une impression d’exaltation en réalisant que nous 

avions permis à nos auditeurs de voir, l’espace d’une seconde, 

l’architecture complète d’une question, et toutes ses 
ramifications.»572  

 

ينبغي بحال أن ينحل رباط االنتظام مع العقل ومع العقل الكلي مصدر اإللهام ذاته لكن ال    

وهاملتون فيما زعمه اكتشافا بل وقوانين، هو يؤسس  .ومع ناموس السماوات واألرض

؛ فهو على بناء بومبيلي؛ وبناء بومبيلي خاطئ ألنه ببساطة مبني على الوهم ومحض الوهم

 وهذا هو الذي يهدم ها.أْبَعادُ ي عمل فيها حتى اختلطت لديه لم يدرك ماهية الفضاءات الت

ر وبصورة واضحة أن هاملتون لم يكن في  بل وسوف يتبين لنا أيضا قاعدة كاردان. تصو 

للرياضيات كعقل، أي أن روح الرياضيات استعملته الستجالء  وكاشفا   الحقيقة سوى رائزا  

وكشف حقيقة جد  هام ة هي أن  الرياضيات البشرية وإلى حدود اليوم، هي رياضيات 

                                                           
568

 Hamilton 
569

 Quaternions 
570

 A. Einstein 
571

 H. Poincaré 
572

 POUR LA SCIENCE édition française de SCIENTIFIC AMERICAIN – Février1996 p97 
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، مما دل عليه بوضوح تساؤل ديكارت المنكر حتى عن مبتسرة وجزئية وغير جوهرية

لتي اكتفى جالوا بتقريره والتعبير وهذا ما أراه اآلونة المعنى ا !داللتي المجسمية والهندسية

لفظا دون اإلفصاح عنها، من أن االتساع بالحق للرياضيات البشرية لن يحصل إال  عنه

ي؛ وهذا ليس غيره معنى أن يؤول ْبَعادبتجاوز اعتبارها الجبري اقتصارا إلى اعتبارها األ

عوبةاألمر إلى تصنيف المسائل حسب صعوبتها؛ إذ  عاملها البعد وليس العمل  الص 

رالحسابي والجبري في حد ذاته؛ وهنا نرى إيفاريست جالوا نحى في التعبير عن  ه تصو 

رالس من الجديد المخالف لما تكر   ه كما ينحو كبار الشعراء في إرسال حي زالرياضي ل تصو 

 .به من دونهم مخصوصا  معنى عظيم يخترق حقل األسماع حتى يصل إلى المرسل إليه 

جالوا في قومه قد بصر بما لم يبصروا به؛ فما دعوته أو ما  إيفاريست وفي الحقيقة إذا كان

للرياضيين المستقبليين، سوى ما  -التي حددها بنحو من الخفاء -سماه مسؤولية والوظيفة 

كانت عليه الرياضيات في منشئها التاريخي، اليوناني والعربي اإلسالمي، اعتبارها 

رالري مما يعبر عنه أحيانا بالتقليد، وإن كان األصوب والسديد، بالتمثيل الجوه على  تصو 

خر، التمثيل كصفة مباينة لآل المعنى المنطبق بذات الوصف الجوهري، أو بالصبغة

الجوهري الهندسي على بينة من فقه الماهية الهندسية كما سنبينه إن شاء هللا تعالى وبهديه 

.وتوفيقه  

يصدر الحكم الفصل والحاسم ، هو أن التمثيل الجوهري الذي يكون به والدليل الذي به     

وليس لما يؤول إلى درجة دنيا، هذا التمثيل  الثالثة الحل الهندسي لمطلق معادالت الدرجة

مما هو موصول بمسألة  والحل ليس يمكن إال في فضاء المخروطات وعملية التقاطع،

ى ذلك هو عمر الخيام رحمه هللا.وأول من ه دي واهتدى إل المسبع المتتظم؛  

ادفانتظام الوجود سنة هللا في خلقه ومن ناموسه وقانونه التناسب األ    عا ي، الذي نص ْبع

 عمر الخيام عليه أوقليدس في الحدود من مستهل كتاْبه الخامس، وهو الذي نص عليه

في علو مدار من تأمل خلق هللا تعالى في قانونه وفقه ْبنيته ْبقوله الذي  ْبعْبقرية وملكة

 ذكرناه:
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وكلما قلنا عدد يساوي سطحا في هذه الرسالة فإنا نعني بالعدد هناك سطحا قائم »    

الزوايا أحد ضلعيه واحد والثاني خط مساو للعدد المفروض بالمساحة وكل واحد من أجزاء 

«.ني أعني به الذي فرضناه واحدامساحته مساو للضلع الثا
573
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 الفصل الثاني

عدي والحكم بالحق في قضية جمال الدين األفغانيالمعيار الب    

 

ية الرياضية على نور قول رْبنا عز ِمعيارإذا كنا نحن هنا ْبصدد استجالء مطلقية ال   

 حِ فا صع 'اة فا ة آلتيا اعا الس   إن  ' وا قِّ ا إال ْبالحا ما هُ نا يع ا ْبا ما وا  ضا األرع وا  اتِ اوا ما لقنا الس  ا خا ما وجل: }وا 

( وأنه سْبحانه وتعالى الحي القيوم، وجعلنا في درسنا هذا 85'{)الحجريلا مِ جا الع  فحا الص  

الرؤى من سورة يوسف من كتاب هللا العليم الحكيم.  ةراعلم عْب الوسيط االمتدادي الواضح

 نع مِ  دٌ اهِ شا  دا شهِ في قوله تعالى: }وا نة موكذلك إذا كانت آلية التحليل والتركيب صورتها متض

 ر  ْبُ دُ  نع مِ  قد   هُ يصُ قمِ  كانا  إنع وا  ْبينا كاذِ الع  نا مِ  وا هُ وا  قتع دا فصا  ل  قْبُ  نع قُد  مِ  هُ يصُ قمِ  كانا  ا إنع ها لِ أهع 

ادالتناسب األ ( فإن  27-26'{)يوسفينا قِ ادِ الص   نا مِ  وا هُ ' وا تع فكذْبا  عا ي هو تأويل يوسف ْبع

ادعليه السالم المْبني على  عا على مستويين، مستوى شخصي يهم  مناسْبة للمستعْبر، أْبع

، ومستوى كلي في ْبعد أمة وشعب ْبأكمله. فيوسف عليه السالم وْبما واحدا   وشخصا   إنسانا  

ادالتناسب األ ِمعيارعلمه رْبه عز وجل، حافظ على النقل األمين للحق ْبحفظ  عا ي.ْبع  

ية وفقهها في حقيقتها وشروطها، فإنه ِمعيارحصل لنا استيعاب هذا، استيعاب هذه اللئن    

ال يمكن لنا أن نسير ْبها امتدادا من نسقها الرياضي الحق إلى إطالقها ْبسلطان ما نزل من 

أجا  الحق من قوله تعالى: قِّ وا ا إال ْبالعحا ُهما نا يع ما ْبا ضا وا األرع اِت وا اوا ما لقا هللاُ الس  ا خا ل  }ما

ى'{)الروم ّم  ( وأنه جل جالله الحي القيوم، ال يمكن لنا أن نسير ْبها امتدادا إطالقا إال 7ُمسا

التناسب  ِمعيارذي أهمية قصوى،  ِمعيارية، ِمعيارجد هام في هذه ال ُمكّونْباستجالء 

اداأل عا ي، الذي من دونه يكون الخائض في المسائل الخطيرة العويصة كمن هو أعمى في ْبع

يضحك على  ،لجي من الظلمات، ولو حسب في نفسه أنه من حماة الدين واألمةْبحر 

شيطان الجهالة. من جهله رأسه  

( كما قال رْبه 37ي'{)يوسفْبِّ ي را نِ ما ل  ا عا م  ا مِ كما يوسف عليه السالم قال للفتيين: }ذلِ  إن     

عز وجل: }وا لم  ا ْبا لغا  أشُ د  هُ آتيع ناهُ حُ كم  ا وا عِ لم  ا'وا كذِ لِ كا  نا جع زِ ي الع مُ حع سِ نِ ينا '{)يوسف22( وإن   
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نقيضا  العلم ْبل مقاْبله ليس إال الجهل. ومن يحكم على عماية فهو ملْبس عليه، وإن كان ما 

م  شأن األمة والتاريخ فهو ال ريب  يتصدى إليه شأن يهم أعراض الخلق فهو آثم، وإن ها

فقال له: أنت التقي وأنت الصوام الجهالة ضالله وجهله  شيطانُ  لهُ  نا وإن زي   ل  ضِ ضال مُ 

وأنت القوام، فأنت ال غيرك الغيور على اإلسالم وأنت الذي يجب أن تتكلم ْبلسانه تمثله 

يستسقى الغمام ْبهم، فما أخذ عن أحد  ثقات تقاة وتذود عنه! ولقد لقي اإلمام مالك رجاال

الشروط. منهم، ألن هذا شأن ليس يغني فيه شيء من ذلك وإن كان فيه من محمود  

ْبِّي'{     ِني را ل ما ا عا ا ِمم   ُمكّونهذا ال نور كتاب هللا العزيز الحكيم والقرآن العظيم. إن  }ذلِكما

ي ذا الشأن الهام والخطير الذي ال يمكن ألي كان من دونه أن يمشي في مسالك ِمعيارال

ويقتحمها فصل الخطاب وحل ما يعرض من مستشكل المسائل، ال يمكن أن يمشي فيها 

وإن أشد وأخوف ما يكون من أمر العْبد الكيس العاقل هو عدم التحري لتالوة ما  وله نور.

وا كمُ حع تا  أنع  اسِ الن   نا يع ْبا  مع تُ كمع إذا حا أنزل من كتاب رْبه واالئتمار ْبأمره عز: }وا 

كمع 57'{)النساءلِ دع عا ْبالع  ِض فاحع لِيفاة ِفي األرع اكا خا لنا عا ا جا اُوُد إن  ا دا قِّ ال  (، }يا نا الن اِس ْبالحا يع ْبا

نع  ِضل ونا عا ْبيِل هللِا' إن  الِذينا يا نع سا ى فُيِضلكا عا وا سُ ا نا ْبما  يدٌ دِ شا  ابٌ ذا عا  مع لهُ  هللاِ  ْبيلِ سا  تتْبِّع  الهاوا

   (25ص'{)ابُ سا حِ الع  ما وع يا 

همنا في موضوعنا هذا الكْبير، موضوع الكتاب، وت عنينات ةجد الهام ةيِمعيارال هذه إن      

وليس أعظم وال أجدر ْباالعتْبار عند  .الدين األفغاني في وضع األمة جمالموضوع عامل 

من يسمع ويعقل من سلوك اإلحسان في القول والعمل كله، وذلك محصل ْبمراقْبة الحق 

اْبن حزم رحمه هللا  قانونا في السلوك، مما ليس له من سْبيل إال العلم، وفي هذا يحذرنا

ومن اقتصر على علم واحد، لم يطالع غيره، أوشك أن يكون ُضحكة، وكان ما »ْبقوله: 

ِفيا عليه من علمه كثر مما أدرك منه، لتعلق العلوم ْبعضها الذي اقتصر عليه أ خا

574«ْبْبعض.  
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في الهندسة الوصفية والرسم  والدليل المعياري هنا قريب الشقة يسير الفهم والفقه   

 ْبنيةغير منتظم  ْبجسم   را  ا وتصوّ وهو أنك تسفه قول من يزعم أنه أحاط إدراك الصناعي،

أو إسقاط لجهة واحدة اقتصارا عن غيرها من الجهات وعما  من خالل جهة واحدة وشكال

   يستوفيها من التقطيعات.

لكن ليس لهما ناحية الوثوق والعدالة كما قيل،  الشيخين الجنْبيهي والنْبهاني لهما من إن    

ادفي هذا األمر ال في ذات حكمهما أو في األخذ ْبه من شيء؛ فإن التناسب األ عا ي من ْبع

قد أرسل نْبيه صلى هللا  تعالى ان هللاُ الحق، والحق قائم ْبه أمر السماوات واألرض. فإذا ك

عن خالل ما في التزكية من السمو زكيهم، ْبعلم الناس الكتاب والحكمة ويُ يُ  عليه وسلم

اِطلالجاهلية و حكى "ة الكريم ووقائعه كله ْبيان؛ الّصحاْبمعاييرها؛ وحقل السيرة ْبموكب  ْبا

اْبن هشام في السيرة ما رواه اْبن إسحاق في مشاورة الحْباب ْبن المنذر في ْبدر رسول هللا 

صلى هللا عليه وآله وسلم وأخذ الرسول ْبذلك. قال إن الحْباب ْبن المنذر ْبن الجموح قال: 

يا رسول هللا أرأيت هذا المنزل أنزلكه هللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الرأي 

. فقال: يا رسول هللا، إن هذا «ْبل هو الحرب والرأي والمكيدة»رب والمكيدة؟ قال: والح

ليس ْبمنزل فانهض ْبالناس حتى نأتي أدنى ماء ْبالقوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب 

ضثم نْبني عليه  فقال رسول هللا صلى  ثم نقاتل القوم فنشرب وال يشرْبون!ا فنملؤه ماء حوع

، فنهض رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم «لقد أشرت ْبالرأي»لم: هللا عليه وآله وس

ت وْبنى  ِمرا ومن معه من الناس فسار حتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أُ  را ْبالقُلُِب فُغوِّ

ض 575ا على القليب الذي نزل فمأله ماء ثم قذفوا فيه اآلنية."حوع  

جل من مشى على األرض وينزل عليه أرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كان  فلئن   

من نضع من  ، فلسنا ندري وهللا في«ْبل هو الحرب والرأي والمكيدة»الوحي يقول: 

إذا ليس لنا  ،صنف الناس هؤالء الذين يقولون: هذا رأي الجنْبيهي والنْبهاني ونظرهما

ن نأخذ ْبه إال أ في القضية والشريعة والناس واألمة وما شئت أن نأخذ ْبحكم اإلسالم أردنا

                                                           
ونية، المبحث الرابع: الشورى في الحرب: نداء الشورى في الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القان 
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رض الجهل أم من استْبداد قداسة المشايخ اوال يْبغون عنه حوال. لسنا ندري أمن ع

، حتى أنهم يشركون في عصمة ْبالنفوس ْبفعل التقليد والمذهْبية نحلة استْبدلت ْبمفهوم الدين

لةهللا غيره، ويجعلون لهم منْبر الحديث عن اإلسالم والمسلمين. وهذا ليس ْبْبعيد  عن  الصِّ

" " مَة على اإلسالمديب والمفكر الكْبير مصطفى لطفي المنفلوطي رحمه هللا األ رسالة

 يقول فيها:

ْبلغة  يقول فيه: إنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا   أحد علماء الهند كتاْبا   كتب إليّ "   

، وهي لغة الهنود الساكنين ْبناقور وملحقاتها ْبجنوب مدراس .. موضوعه: «التاميل»

القادر الجيالني، وذكر مناقْبه وكراماته، فرأى فيه من الصفات  تاريخ حياة السيد عْبد

هي ْبمقام  وألقاْبا   واأللقاب التي وصف ْبها الكاتب السيد عْبد القادر ولقْبه ْبها صفاتا  

 «سيد السماوات واألرض»ة .. فضال عن مقام الوالية كقوله األلوهية أليق ْبها ْبمقام النْبو  

 «المطلع على أسرار الخليقة»و «األكوانالمتصرف في »و «النفاع والضرار»و

 «ماحي الذنوب»و «أمره من أمر هللا»و «محيي الموتى ومْبرئ األْبرص واألكمه»و

إلى  «صاحب الوجود التام»و «صاحب الشريعة»و «الرافع الواضع»و «دافع الْبالء»و

 كثير من أمثال هذه النعوت واأللقاب.

ويقول الكاتب: إنه رأى في ذلك الكتاب فصال يشرح فيه المؤلف الكيفية التي يجب أن    

أول ما يجب على الزائر: »يتكيف ْبها الزائر لقْبر السيد عْبد القادر الجيالني يقول فيه: 

ساْبغا، ثم يصلي ركعتين ْبخشوع واستحضار، ثم يتوجه إلى تلك الكعْبة  يتوضأوضوءا  

م على صاحب الضريح المعظم يقول:المشرفة .. وْبعد السال  

يا صاحب الثقلين .. أغثني وأمدني ْبقضاء حاجتي .. وتفريج كرْبتي. أغثني يا محي »   

الدين عْبد القادر .. أغثني يا ولي عْبد القادر .. أغثني يا سلطان عْبد القادر .. أغثني يا 

«ْبادشاه عْبد القادر .. أغثني يا خوجه عْبد القادر  

غوث الصمداني، يا سيدي عْبد القادر الجيالني، عْبدك ومريدك مظلوم يا حضرة ال»   

.«األمور في الدين والدنيا واآلخرةعاجز محتاج إليك في جميع   
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.. 

ظلمت الدنيا لته حتى دارت ْبي األرض الفضاء، وأويعلم هللا أني ما أتممت قراءة رسا   

وأسفا  على ما آلت إليه حالة اإلسالم ْبين أقوام  .. حزنا   في عيني .. فما أْبصر حولي شيئاا 

أنكروه ْبعدما عرفوه، ووضعوه ْبعدما رفعوه .. وذهْبوا ْبه مذاهب ال يعرفها .. وال شأن 

 له ْبها.

.. 

كثيرا ما ُيضمر اإلنسان في نفسه أمرا  وهو ال يشعر ْبه، وكثيرا  ما تشتمل نفسه على    

..عقيدة خفية ال يحس ْباشتمال نفسه عليها   

هم الشرف والعزة ِفي قلوْبِ جاء اإلسالم ْبعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين، ويغرس    

واألنفة والحمية، وليعتق رقاْبهم من رق العْبودية فال يذل صغيرهم لكْبيرهم وال يهاب 

ضعيفهم قويهم، وال يكون لذي سلطان ْبينهم سلطان إال ْبالحق والعدل. وقد ترك اإلسالم 

في نفوس المسلمين في العصور األولى، فكانوا  الّصالحوحيد ذلك األثر ْبفضل عقيدة الت

ذوي أنفة وعزة، وإْباء وغيرة، يضرْبون على يد الظالم إذا ظلم، ويقولون للسلطان إذا 

جاوز حده غيرها سلطانه: قف مكانك، وال تغل في تقدير مقدار نفسك، فإنما أنت عْبد 

 مخلوق ال رب معْبود، واعلم أنه ال إله إال هللا.

.. 

؟ وْبمن استنجد؟ ومن ادعو إلى هذه الملمة الفادحة! أأدعو علماء مصر غيثْبمن أست   

تهافت الذْباب على الشراب؟ أم علماء اآلستانة  «576يوم الكنسة»وهم الذين يتهافتون على 

الدين األفغاني فيلسوف اإلسالم ليحيوا أْبا الهدى الصيادي شيخ  جمالوهم الذين قتلوا 

عجم وهم الذين يحجون إلى قْبر اإلمام كما يحجون إلى الْبيت الطريقة الرفاعية! أم علماء ال

 الحرام، أم علماء الهند وْبينهم مؤلف هذا الكتاب.

                                                           
-المصدر –ضريح اإلمام الشافعي للتبرك بكنس ترابه  لىيوم يذهب فيه علماء الدين إ 
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.. 

وهللا ما جهلتهم شيئا من هذا، ولكنكم آثرتم الحياة الدنيا على اآلخرة، فعاقْبكم هللا على    

أوطانكم، ويستعْبدون ذلك ْبسلب نعمتكم، وانتقاض أمركم، وسلط عليكم أعداءكم يسلْبون 

         577رقاْبكم، ويخرْبون دياركم، وهللا شديد العقاب."

لمدى  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقر ْبأنه ال يحيط ْبمعطيات واقعة وموقع ْبدر   

جغرافي وزمني محدود ال يتجاوز مدى ما يكون فيه تأهب وترْبص الجيشين قْبل الحرب، 

وهؤالء يقولون ْبلسان حالهم وْبمقتضى  «ْبل هو الحرب والرأي والمكيدة»ويقول: 

قد أحاطا علما غير منقوص  مذهْبهم في إصدار الحكم أو األحكام إن الشيخين الجليلين

ها، ظاهرها وْباطنها، مستخدمها وخديمها، وكيف يكون رأسها ورجل ماسونيةْبحقيقة ال

االستخدام وكيف يحصل وضع الخديم، وما هو صراع الطرفين والعوامل فيه، وأنهما قد 

 –غريب األطوار حسب تعْبيرهما! وهو ذلك  -هذا الرجل اضطلعا ْبما كان يكنه صدر

والجزم ْبالحكم الدين األفغاني، ويعرفون حتى خْباياه في نفسه وما يسر وما يعلن.  جمال

في الحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض ال يكون إال ْبالتقرير العلمي المنطقي، أي 

إال علمه  ْبالهيمنة واإلحاطة، وإنما هذا ال ينْبغي إال هلل عز وجل، ألنه ليس يحيط علمٌ 

.سْبحانه في الصدور إال هللاسْبحانه وال يعلم ما   

نهجالقضية المكافئة موضوعا و ثم إن      ا لهذا الحكم، قضية وضع األمة التاريخي، ليس ما

: مفاهيموأشْباه ال مفاهيمفي غمرة من هذه األلفاظ وال في ْبيانها . ألسناالّصحيحهذا وضعها 

" التغريب"، "االستشراق"، "الَروبية"، "الَربية"، "اإلسالمية"، "الوطنية"، "القومية"

" وغيرها، إن هذه ال تكون الَالمية""، ما بَ  الحرب الَالمية"، "ما قبل الحرب الَالمية"

وال تنتظم إال في حقل الكلي والتاريخي، الذي هو حقل األمم واألقوام والثقافات 

ع ، التي عوامل ْبنائها وهدمها في مالءمة ْبناموس الحق في الخلق واألمر موالحضارات

اد عا ها أو ْبعدها الْبعد الكلي والتاريخي؛ ومنه فال يمكن لرجل واحد أن يْبني أمة أو أْبع
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وكان قوله  مذهْبا، ة والجهالةالّضالليهدمها، ومن يقول ذلك اْبتداء وتْبعا فقد انتحى في 

اِطال .فاتا هُ ْبا  

عندما نكون ْبصدد الكلي والتاريخي، وهذا ما ستسمعه من كالم كل عالم حقيق من    

الصلب،  ومعالجة فإننا ْبصدد نموذج تكوين علماء الْبشر من أول الدهر إلى قيام الساعة،

ادالذي هو في الحقيقة ْبتحويالت  عا لى كل تكوين الخلق المادي والْبيولوجي ية ينطْبق عأْبع

 –والذي يهمنا نحن من هذا الكلي والتاريخي ْبخصوص األمة  .واالجتماعي والتاريخي

 التشكلي واالستغراق تعْبيرا عن الوعاء الزمني خاصتان اثنتان: التراصّ لثقافة .. ا -القوم

 التاريخي.

محفزات  –ْبقدر تقارب األفكار صدر السلوك الفردي الخلياتي، فإنه لما كان العقل م   

يكون تقارب مناحي وزوايا السلوكات الفردية، وْبالتالي حصول  -)مصالح( وأهداف الفعل

 ّون كيان روحه هذه الفكرةتكهذه الحزمة من السلوكات، في سيرورةتكاثف في كينونة و

أو ة الجامعة والموحدة الخاصّ هذه  هذه السيرورة. حّيزفي  ،من التراْبط على درجة ما

ُيِحب  الِذينا  إن  هللاا المنطْبق ْبمعنى اللفظ في التنزيل:} ""التراصّ المفرقة هي ما نعنيه ب

فّ ا  ْبيلِِه صا ُصوٌص'{)الصفُيقااِتلُونا ِفي سا رع اٌن ما يا ُهمع ُْبنع أن  .(4كا  

، ْبفعل وحدة الجنس واللغة وقْبيلها من الراْبط الطْبيعي، درجة دنيا إذا كانت هناك دوما  و   

في تميز  ؤثرا المُ  العاملا  في الحال الطْبيعية لالجتماع الْبشري، فإن   من التراصِّ 

الفكر أو األفكار من حيث أثرها  االجتماعات أو الكيانات االجتماعية فيما ْبينها يْبقى هو

ْبية، وْبالطْبع من حيث المدى التجميعي أو التفريقي لتحدد قيمة التراّص الموجْبة أو السل

.والشدة  

، كان للمصدر قّوةمع ما تحمله الفكرة الموحدة من  التراصّ  قّوةواقتضاء لتناسب    

لها ما ال تْبلغه غيرها من ا، كان مع   لُعقولحقيقة تملك شغاف القلوب وا اإللهي لإليمان

ر ناْبوليون عن هذه اإلعجاز، وهذا هو الذي يفسر ذلك السؤال الذي حي   إلى حدّ  قّوةال

السرعة الخارقة غير العادية التي تم ْبها اكتساح الجيش اإلسالمي في فتوحاته لشطر كْبير 
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ِض يقول هللا تعالى لنْبيه الكريم عليه الصالة والسالم: }لاوع أنع  من العالم. ا ِفي األرع فاقعتا ما

ِكيٌم'{)األنفال ِزيٌز حا ُه عا ُهمع إن  ن  يع لِكن  هللاا أل فا ْبا ' وا نا قلوْبِهمع يع ا ألفعتا ْبا ِميعا  ما   (64جا

  يقول متم الوفاء في سيرة الخلفاء:   

عليهم مع الروم في مدة عمر ان هللا رضو الُمسلمونوْبفتح مصر انتهى ما فعله "   

( األناضولالروم )وأخذوا واليتين عظميتين الشام ومصر وجزءا مهما من جنوب ْبالد 

فقد أضعفوا شوكتهم وأدالوا دولتهم وحيث قد مضى القول فيما كان من  جمالوْباإل

الفتوحات زمن الخليفتين وضي هللا عنهما وكان من الالزم على المسلم أن يعرف تلك 

في ذلك العصر حتى وصلوا إلى ما وصلوا  الُمسلمونات السامية التي كان يتْبعها النظام

 إليه من خوارق العادات فنقول:

كان عصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعصر األمة في عهد الخليفتين من ْبعده    

مظهر اإلسالم ونظاماته فحق لنا أن نجعل هذا الوقت أساسا لنظام اإلسالم في العصر 

  578األول ونحكم حكما قطعيا أن المسلمين إذا اتْبعوها عزوا وإذا حادوا عنها ذلوا."

" أو ما شاكل قولهم إن محمدا صلى هللا !ال ين المحم يتعْبير "ولهذا فإنه ما ساد من ال   

عليه وسلم أكْبر عْبقري أو وضعه عليه الصالة والسالم في سلمات تقارن ْبين إنجازات 

اِطلالْبشر، كل ذلك  ومحض الجهل، ألن الدين دين هللا تعالى، وْبناء وإنشاء هذه األمة  ْبا

هو من أمر هللا العزيز الحكيم، وإنما محمد عْبد هللا ورسوله، وقيامه ْبرسالة الوحي الكريم 

من غير األنْبياء والرسل عليهم السالم؛ فهذه التراكيب  ليس من شاكلة أعمال الْبشر

تيك األلقاب من سلمات المقارنة مع أعالم الْبشر و" !لمحم ي"ال ين اوالتعاْبير من قْبيل 

هي من قْبيح الجهل ومن عظيم الجهل، وال تخلو  ،ومفكريهم وأْبطالهم كالعْبقرية وغيرها

فظاهر  ال يعلمون. وهم فيه تْبع ولكنهم من مخطط خْبث، وكثير من الجهل سائد في الناس

من هؤالء المؤرخين  ا  وإنصاف ا  حسنا  ذكرموضوعية و ، يحسْبونههذا كما يحسْبه األكثرون

فإنهم حين يذهْبون فيوازنون ْبين رسول  والمفكرين من الغرب، ولكنه في ْباطنه كيد مْبين؛
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ر، ويقولون إنه أتى ْبعمل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، يوازنون ْبينه وْبين غيره من الْبش

لجيوش، وقد ينصْبون وفي قيادة ا أتوا من األعمال وفي العْبقريةق فيه غيره فيما جْبار فائ

 ،ق النظريِّ ع ْبه نفس ضهذا األفق ما شئت فتقن لك من سلمات المقارنة والموازنة على

ْبل يجعل أصحاب هذه الموازنات التي  ،الحق ما شهدت ْبها األعداء :حتى إنه ليقول

ين! وال يدرك وال تعّصْبمن المنصفين غير الم ، يجعلهميغدقونها على من يقرأ من أمتنا

ما يلقنه العالمون لنشئهم وصغارهم من قصص وعْبر كليلة  وينسى ضيق األفق هذايفقه 

ا ْبل هو  .!"أن ال تصدق ْبما ال يكون"ودمنة وأحسب فيها  فالعدو التاريخي ليس شخص 

عقيدة وثقافة وموقف تاريخي وهدف وجودي وروح حضارة. إن هذا المفكر الغرْبي 

 ع ْبه نفسك ْبما هي عليه من ضعفتقن من جْبهات الحرب، قد أعطاك ما ممثال لجْبهة

نهجفي ال قّوةو نسيت أنه من ف ك كل شيء حتى أثخمك من العطاءأعطا والعلم، أجل إنه ما

 ا مقولة "شعب مصر العظيم" أنه يمثل ثورة أمةّي  سِ رع أنست مُ  ، كماقومه ومن تاريخه

 ْبعرضي" و"عندنا رجال زي الذهب" أذهلته صفاراتُ  قُ دّ ْبأكملها فقال: "أتصا  العرب

شاهدة على  العصر أن الثورة ثورة أمة وفيها تلك المرأة من سيدي ْبوزيد أم حكيم الجنّ 

 أعطوك ْبحسب أفق نظرك كل شيء يرضيك، ْبعد الشقة عن عهد خالد وسعد وطارق

 منك!وأخذوا منك أعظم شيء وهو صلة األرض ْبالسماء، وهذا هو الذي يرضيهم 

ات وتواصوا ْبالحق الّصالحوأذكرك ْبالحق وما زال المؤمنون يرجون النجح ما عملوا 

هو عين مسلك الخطاب ونسقه المنطقي االستنْباطي ليس يعدو وتواصوا ْبالصْبر، فإن هذا 

 ،اي كار، والعْبرة ْبالحق والميزان وليس ْبالنياتفي عمل أو أعمال وليام غ كالهما اآلخر

اللعن ْبل ألوف كتب اللعن واإلقرار شهودا على السرقة والغصب ْبل إن  وقطنا اإليماء.

األلوف المؤلفة من الكتب وإغراق مجال الخطاب ْبها، قد يعْبر في قصارى ما يعْبر عنه 

أن ، إن سنة الحق واستقراء التاريخ يقوالن ْبعن تعاطف لكنه ال يريح الحق إلى أهله أْبدا  

وليس من سْبيل السترداد استقالل المسلمين حقيقة ، قّوةال يرد إال ْبال قّوةما أخذ ْبال

ا، هي اليوم أْبد   تغّيرجعله هللا تعالى ْبسنن ال ت قّوة، وسْبيل القّوةوفلسطين خاصة إال ْبال

محددة ومعينة تعيين النهار ْبضياء الشمس، محددة ومعينة ْباالنتظام التاريخي المؤسساتي 

ميزان السماوات واألرض وما فيهن  السياسي واالقتصادي االجتماعي، وذلك ال يتم في
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. هذا هو وأنظمة الكومْبرادور إال ْبالثورة على األنظمة االستْبدادية الكسروية والقيصرية

فلسطين،  سْبيل القضاء على اليهود وطردهم من أرضالشرط المنطقي التاريخي الوحيد 

 أحجار على رقَةوذلكم أو تلكم هي المادة المطوية طيا متلفعة في صفحات "

ومعنويات الخصوم المخاطْبين من خالل التهويل  نفسي ةال قّوة" مع استهداف ال579الشطرنج

كأنه أمر ال قْبل ألحد ْبه فوجب التسليم ْبأمر الواقع.  اليهود قّوةالمفرط والمغالى فيه ل

 -ونحن ال نهتم ْبالنيات في هذا الشأن الخطير –وخطورة هذا الخطاب وحقيقته المنطقية 

نهجتتضح لمن يفقه معنى العلم وال        في إحداثياته الزمنية ومؤطراته وحيثياته. ،ما

المصدر اإللهي لهذا األمر وهذه الدعوة هو المفسر  كذلكعودا إلى موضوعنا:    

لموكب اإليمان والمؤمنين  إلعجاز التاريخي لتلك السلسلة من معارك الفتوحات اإلسالميةل

عنه الذي قال عنه  ْبقيادة خالد ْبن الوليد رضي هللا غزوات ومعارك مؤتة واليرموك ؛حقا

والقادسية ونهاوند  ،ضد الروملدن مثل خالد، ن يت النساء أ: عقمالصديق رضي هللا عنه

 ،الفرسضد  -رضي هللا عنه -سعد ْبن أْبي وقاص  -ار ْبقيادة الْبطل الكْبير والرجل المغو

 -رحمه هللا -تحت قيادة القائد العظيم الْبرْبري المسلم طارق ْبن زياد  ومعركة وادي لكة

ومعركة مالذ  ا لدولة القوط الغرْبيين في شْبه الجزيرة اإليْبيريةا تاريخّي  التي جعلت حّد  

ضد الروم، ومعركة الدونونية ْبقيادة يعقوب المنصور  كرك، تاج عزة العهد السلجوقي،

يين وطاغية قشتالة أولفونسو العاشر وقائد جيشه دونونيو الّصليْبضد  -رحمه هللا - المريني

وغيرها مما ليس ينحصر؛ فقد كتب هللا العزيز الجْبار دي الرا الذي قتل في المعركة 

.لمن وااله ْبالعزة والنصروعدا   

القائل في ما ْبرب السماوات واألرض هذا اليقين في النصر المستمد من اإليمان  إن     

'{)آل عمران الِبا لاُكمع ُكمع هللاُ فاال غا ُصرع نع ( وهو الحق ال 160نزل من القرآن العظيم: }إنع يا

ما هو إال  وهذا وحده الذي تفسر ْبه ْبالمنطق الوجودي الذي المنطق الرياضي ريب فيه؛

ظله، وليس هو مما يعده من ضيق نظره يحسْبه تصورا صوفيا ثم الصوفية ليست من 

ما جاز أن نسميه ْبالكرامات مْباينة لحق وال من اإلسالم في شيء، هذا وحده هو المفسر لا
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ما وقع لسعد ْبن أْبي لمعجزات خاصة ْبأنْبياء هللا تعالى عليهم السالم، المفسر للها عن ا

:وقاص في عْبوره دجلة لفتح المدائن  

، وتوجه سعد رضي وْبعد موقعة القادسية، التي كانت أعظم وقائع المسلمين مع فارس»   

هللا عنه لفتح المدائن ْبأمر من عمر رضي هللا عنه، وتم له ذلك "فكتب عمر إلى سعد ْبما 

أقر عليه علماء المسلمين ورجال شوراهم. فخلى سعد عن الفالحين وأرسل إلى الدهاقين 

ودعاهم إلى اإلسالم أو الجزية، ولهم الذمة. فتراجعوا ولم يْبق غرْبي دجلة سوادي إال 

ل في ذمة المسلمين واغتْبط ْبملكهم؛ كيف ال وقد رأوا قوما أساس دينهم المساواة دخ

فأميرهم كأصغر الرعية أمام الحق، ال كْبر، ال فساد في األرض، خفت عنهم وطاة 

الكْبرياء والعْبودية التي كانوا يسامونها فصاروا عْباد هللا وحده )ولما( اشتد الحصار على 

المدينة وعْبر إلى المدينة الشرقية؛ فعزم سعد على  580المدائن الغرْبية ترك يزدجرد

العْبور ولكن الفرس كانوا أجمعوا المعاْبر فدله فارسي على مخاضة تصلح للعْبور. فقال 

سعد لرؤساء الجيش: إني قد عزمت على قطع هذا الْبحر، فقالوا جميعا: عزم هللا لنا ولك 

الفراض حتى يعْبر الُمسلمون.  على الرشد! فافعل! فانتدب منهم من يعدي أوال، ويحمي

فأجاْبه لذلك ذو الْبأس والنجدة عاصم اْبن عمرو سيد ْبني تميم، فعْبر في ستين فارسا  من 

قومه. فلما رآهم األعاجم قصدوهم فشرعوا نحوهم الرماح، فلم يصْبر الفرس. ولما رأى 

ل عليه، سعد أن الفراض محمية أمر المسلمين ْبالعْبور وهم يقولون: نستعين ْباهلل ونتوك

حسْبنا هللا ونعم الوكيل وال حول وال قّوة إال ْباهلل العلي العظيم. وكان يساير سعدا  سلمان 

الفارسي، فهامت ْبهم خيولهم وسعد يقول: حسْبنا هللا ونعم الوكيل وهللا لينصرن هللا وليه 

وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش ْبغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال 

سلمان: اإلسالم جديد، ذللت لهم الْبحور كما ذل لهم الْبر. أّما والذي نفس سليمان ْبيده  له

ليخرجن منه أفواجا  كما دخلوا! فأْبر هللا قسمه. وخرجوا ولم يفقد منهم أحد منهم شيئا ، ولم 

يغرق منهم أحد غير أن رجال زال عن ظهر فرسه فثنى القعقاع عنان فرسه إليه فأخذه 

سالما. فانظر رعاك هللا كيف لم تشغل القعقاع نفسه وهو في أحرج المواقف  ْبيده وأخرجه
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ْبل آثر رفيقه على نفسه. وْبذلك تتجلى لك مظاهر اإلسالم واألخوة اإلسالمية في أعلى 

درجاتها. وكان هذا اليوم يسمى يوم الجراثيم، ال يعيى أحد إال تْبينت له جرثومة يريح 

مسلمين سقط في أيديهم ورأوا أن ال قْبل لهم ْبالمدافعة عليها. ولما رأى الفرس عْبور ال

581فترك يزدجرد المدينة وهرب قاصدا  حلوان.."  

ْبي أوقع للعالء ْبن الحضرمي في فتح ْبعض ْبالد فارس، وللمجاهد المغرْبي  هذا ومثل 

في عْبوره نهر أم الرْبيع لقتال الْبرتغاليين المحتلين لمدينة الجديدة على  عْبد هللا العياشي

محيط األطلسي، كما سْبق ذكره.ال  

الوجودي للنفس، هو ذاته أهم الشروط  هذا اليقين الذي يمنح أقوى ما يكون من األمن  

التي عادة ما تستنزف عند اإلنسان  قّوةْبتمكينها من رصيد أكْبر من ال لُعقولالتي تشحذ ا

لحساب العامل والْبعد النفسي؛ فال غرو أن تشهد هذه اإلعجازات التاريخية نظيرها من 

ها ا أي  ؛ فإلى االمتثال والتالوة حق التالوة إيمانا وائتمارا لقوله تعالى: }يا الخطط العسكرية

ال ' وا هُ ولا سُ را وا  وا هللاا يعُ أطِ ' وا ونا حُ لِ فع تُ  مع كُ ل  عا ا لا ير  ثِ كا  وا هللاا رُ اذكُ وا وا تُ اثْبُ ة فا ئا فِ  مع يتُ قِ ا لا وا إذا نُ آما  ينا الذِ 

 ( هناك47-46'{)األنفالينا اْبرِ الص   هللاا معإن  وا' ْبرُ اصع ' وا مع كُ يحُ رِ  با ها ذع تا وا وا لُ شا فع تا وا فا عُ ازا نا تا 

 الُمسلمونالحروب، هدي إليها و المعارك خطط حرْبية مستجدة فيما يعرف من خطط

حاسمة في تحقيق ال ْبحق هي وقادتهم مساوقة لعظمة ما هم عليه من الحق واليقين، كانت

وجه التمثيل ال الحصر، خالد ْبن الوليد رضي هللا عنه في على ولنذكر هنا  النصر المْبين.

 - ويوسف ْبن تاشفين ْبنظام عسكري وذكاء مناوراتي غير معهودين، مؤتة واليرموك

قطز سيف الدين و حطين في -رحمه هللا – قة وصالح الدين األيوْبيفي الزال  -رحمه هللا

 حيث كان من ْبعد صدق هللا في اللقاء كان للتفكير العسكري ودقة العقلنة في عين جالوت

والحسم في مآل الحرب ونصر المؤمنين. لكل المعطيات، كان لها كل األثر المذهلة  

شروط، فإنا نرى شرط أو من  الّروحسم نفخت فيه ولما كان الستمرار أي كيان وأي ج   

لع أُدل   ُنوا ها ا الِذينا آما ها ا أي   نع مِ  مع جيكُ نع تُ  ة  ارا جا ى تِ لا عا  مع كُ في أمر هللا تعالى وهو الحكيم الخْبير: }يا
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 مع كُ لا  رٌ يع خا  مع كُ لِ ذا  مع كُ سِ فُ أنع وا  مع كُ الِ وا ْبأمع  هللاِ  ْبيلِ ي سا فِ  ونا دُ اهِ جا تُ وا  هِ ولِ سُ را وا  ْباهللِ  ونا نُ مِ ؤع ' تُ يم  ألِ  اب  ذا عا 

نرى فيه الغاية في الدليل إلى أقصى ما يكون  (11-10الصف {)ونا مُ لا عع تا  مع تُ نع كُ  إنع 

 ْبإحالة قّوةالحفاظ عليه والْبلوغ ْبه ذروة ال من وحدة اإليمان روح الكيان وتحقق ْبالتراصّ 

 النفس والمال من وضع الغاية إلى وضع الوسيلة وما ينفق في سْبيل هللا. وإذن فاستنْباط

ا ْبه يتحقق حفظ كيان الذين آمنوا المقترن ْباإليمان ما  الّصالحمن العمل  ْبأن   جلي ههنا

اآلن ما عليك إال أن ترجع إلى التنزيل والقرآن الحكيم ْبضاْبط أن و واستمراره وقوته.

فستجد هذه الحقيقة جلية  وتتدْبر آياته ،عضهْبْبتفسير تفسير القرآن أعلى درجات ال

ه من الشأن الذي أواله الشرع الحكيم فقهأجدر ما وجب واضحة. وهذا ال ريب هو 

 من أهل النفاق. هل اإليمانأللإلنفاق حتى جعله لخطر شأنه أْبرز مميز رائزا مميزا 

 هم رْبهم حكمة ْبالغةاإليمان وْبما آتاة رضي هللا عنهم من صدق الّصحاْبوكذلك لما ملك 

الراجحة وسعة النظر وفقه ْبواطن األمور وحقائقها، فإنهم أظهروا في هذا  لُعقولمن ا

ادالجانب ْبالذات، جانب اإلنفاق وال  ليس يصدقه من دونهم في هذهفي سْبيل هللا، ما  جها

والذي يلزم فقهه هنا على وجه التحديد هو أنه إذا كانت غزوة العسرة المثل  الدرجات.

وفيه ْبالذات حث  ،شرطا لحفظ الكيان واستمراره ُمكّونوذروة الْبيان في وجوب هذا ال

 رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم المسلمين وخاصة األغنياء وذوي الثراء منهم على

ة ذي النورين رضي هللا عنه مثال خالدا ودرسا يتأسى ْبه في ، وْبقيت فيه نفقاإلنفاقو الْبذل

ِم،  عثمانا  ر  ا ضا ما " :هذا المضمار، حتى قال النْبي عليه الصالة والسالم وع دا اليا عع ِملا ْبا ا عا ما

ِم" وع يا دا الع عع ِملا ْبا ا عا ر  عثمانا ما ا ضا ما
 قّوةلم تقم أية  أن يخالجك ريب ْبأنهفإنه ال ينْبغي  582

الواليات  قّوةوخاصة  ،على هذا الفهم وعلى هذا التحليل العلمي من القوى العظمى إال

ة الّصناعْبإنفاق أثريائها في المجاالت الكْبرى للعلم و متحدة األمريكية، ومنذ نشأتها، إالال

. ثم من ْبعد دخول العالم السياسي الحر وْبأسا   قّوةوما يكون ْبه كيان الدول واألمم حفظا و

أصْبح لخطر هذا الجانب االهتمام األكْبر في نسب ميزانيات  لتاريخ المؤسساتي،طور ا

الدول الحرة التي تريد أن تْبقى حرة وأن يْبقى لكيانها سيادة حقيقية ال وهمية كاذْبة 

     خاطئة.
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نشوء الكيانات التاريخية وقوتها وحفظ  وإذا كان اإلنفاق كما رأينا هو من صميم شرط   

في اعتْباره واعتماده من وجوْبه وحتميته العلمية  واستمرارها، وكان االشتراك قّوةهذه ال

عندهم ْباسم االنتماء لألمة  قّوةنفقة أثريائهم في إنشاء سكة التقدم وال تالشرطية، وإذا كان

الواحدة وْباسم الوطنية، فإنه عند الرعيل األول من المسلمين الذي جعله هللا تعالى العزيز 

الذي ينْبغي  الّصحيح تصّورالفي تحديد  كما  حجة حا  منارا   علما  وما  ،لمن ْبعدهمالحكيم مثال 

في سْبيل هللا  إنه في سْبيل هللا. إلى السماء، كانت معراجا   ،الّصالحأن يكون لحقيقة السلف 

ال يستْبقون شيئا ولو ألنفسهم  -والمؤمنون حقا يعلمون أن هلل ميراث السماوات واألرض -

الصديق رضي هللا عنه حين سأله رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  حتى قال أْبو ْبكر

هكذا قال أْبو و 583"ماذا أْبقيت ألهلك؟" قال رضي هللا عنه: "أْبقيت لهم هللا ورسوله"

يقول: لن تنالوا  -تْبارك وتعالى -إن  هللاا طلحة للنْبي صلى هللا عليه وسلم: "يا رسول هللا 

ها  الْبر حتى تنفقوا مما تحْبون، وإن أحب أموالي إلي  ْبيرحاء، وإنها صدقة هلل، أرجو ْبر 

وذخرها عند هللا، فضعها يا رسول هللا حيث أراك هللا. قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

وإني أرى أن تجعلها في وسلم: ْبخ، ذلك مال راْبح، ذلك مال راْبح، وقد سمعت ما قلت، 

.584األقرْبين. فقال أْبو طلحة: أفعل يا رسول هللا. فقسمها أْبو طلحة في أقارْبه وْبني عمه  

الذي يرتقي في سموه الوجودي عن كل ما هو مادي حتى عن  الّروحهذا ْب كياناا  إن     

العليم  يحقق كمال اإليثار الوجودي منصوصا عليه في كتاب هللال نفسه ليْبلغ غاية المنتهى

ثُِرونا } -ومن أصدق من هللا حديثا -الحكيم  ُيؤع ا أوُتوا وا ة ِمم  اجا ال ياجُدونا ِفي ُصُدوِرِهمع حا

لاى أ ' ة'اصا صا خا  مع ْبهِ  انا كا  وع لا وا  مع هِ سِ فُ نع عا لُِحونا ِسِه فاأولِئكا ُهُم العُمفع فع نع ُيوقا ُشح  نا ما  (9الحشر{)وا

، حقه أن يكون قّوةجوزاء في الفتوحات العلمية والأمة وكيانا كهذا حقه أن يجاوز ال إن  

أن  ْبسنن التاريخ والعلم التي هي من سنن هللا تعالى، وحقه السْباق إلى القمر وإلى المريخ،

ه.هللا وعدو   ه عدو  ْبُ ها رع عن حياضه يا  في األرض ذائدا   نا  ك  ما يكون ذا سيادة مُ   
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الكاتْبة  قولُ  احا  ضّ ا ووا جلّي   حا ضا وهنا أوع  فْبون عظيم هو الْبون ْبين السكة والمعراج!   

، وهي تتحدث ْبالتحديد عن اقتْباس وحدود هذا االقتْباس لجوته األلمانية كاتارينا مومزن

ْبإيماءة من الذكاء عظيم ْبأن الغرب يفتقد إلى كتاب يهديه إلى  من نور آيات سورة الفاتحة،

ومنه ال  الكتاب هو القرآن العظيم!د؛ ذلكم طريق قويم، طريق في الحضارة وفي الوجو

ريب يتم تنزيل صلة المسلمين والعرب خاصة ْبما أنزل إليهم ْبما يتلى من سورة الجمعة 

اِر  ثِل العِحما ا كما ِملوها حع اة ثم  لمع يا را لوا التوع ثُل الِذينا ُحمِّ موقعا حكيما ألولي النهى والْبصائر:}ما

مُ  ثال العقوع ا' ْبئسا ما فاار  ِمُل أسع حع ما  يا ِدي العقوع هع هللاُ ال يا اِت هللِا' وا الِذينا كذُْبوا ْبآيا

'{)الجمعة (5الظالِِمينا  

فِسكمع }قلع ُهوا     ِد أنع ن وا ( على الْبعد التاريخي، 165ل عمران'{ )آِمنع ِعنع ين  آم  د  هللا  الذ  ع  }و 

ل وا  م  ع  م  و  ك  ن  الحم  تالص  ا اس  م  ض  ك  ن ه م  ف ي األر  ل ف  تخ  ن نَّ ل ه م  ات  ل ي س  ك  ل ي م  م  و  ل ه  ب  ن  ق  ين  م  لف  الذ  خ 

م   ئا ' و  ي  ك ون  بي ش  ر  ن ي ال ي ش  ون  ب د  ع  نا ' ي  م  أم  ف ه  و  د  خ  ع  ن  ب  لن ه م  م  د  لي ب  ى له م  و  تض  ي ار  ه م  الذ  ين  ن  د 

'{)النور قون  م  ال ف اس  ل ك  فأولئ ك  ه  د  ذ  ع  ف ر  ب  وا  ْبعدك"، كما لُ د  نهم قد ْبا "إ ( ووعد هللا حق؛53ك 

أُهمع أصدُق أم هللاُ؟!... 585جاء في صحيح الخْبر  

ل وا ليس أعلى من تفسير القرآن ْبالقرآن، وإنه قد اتضح أن شرط } هإن    م  ع  م  و  ك  ن  ن وا م  آم 

الح { على وصل بشرطالص  الُِكمع } ات  وا ْبيِل هللاِ ْبأمع اِهُدونا ِفي سا ُتجا ُسولِِه وا را ِمُنونا ْباهللِ وا ُتؤع

{)الصف فُِسُكمع أنع ( وهذا الشرط المتوافق منطقيا والمنتظم وروح الرعيل األول الذي 11وا

لروح االستْبداد الذي خاصته  هو متقاْبل قطريا ،امحاء حظ النفس )األنا(اإليثار وخاصته 

العْبد من أم الكتاب  مُ سع فقه ْبه قِ يُ يتلى و نانية. فهذا هو الذي ينْبغي أناألثرة ومزاج األ

قِيما  تا اطا العُمسع را ا الصِّ ِدنا ِهمع  وأساس القرآن: }ِاهع لايع ُضوِب عا غع ِر العما يع ِهمع غا لايع تا عا مع عا اطا الِذينا أنع ِصرا

' الِّينا ال الض   من ْبعد عقلوه ْبتْبديل من ضلوا وأضلوا ممن ْبدلوا كالم هللا ال احتذاء حذو {وا

السلف على غير ما كانوا  تصّورعند هللا الذين جعلوا القرآن عضين، وإحالة  لدينحقيقة ا

حملوها.لوا التوراة ثم لم يا مّ وممن غضب هللا عليهم الذين حُ  ،عليه يقينا  
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ويتعظ ْبدالئل المدلهمات وشاهد المصائب القارعات، أيشك  وهل يشك من يسمع ويعقل   

وأنها ْبدلت  ليس مما يرضي رب السماوات واألرض اليوم في أن حال األمة همن ْبعد

؟وفسقت عن أمر رْبها  

وْبناء عليه فإن عقل األمة اليوم، عقلها الفقهي، ال يمتري في ضالله وفسوقه عن الحق    

فالعقل الموافق لالستْبداد موافق لنقيض روح  م؛خصِ مجادل  فات لفاتها  إال جاهل أو

اِطل، والموافق للالّصالحالرعيل األول الذين هم حقيقة السلف  اِطل الّضاللو ْبا وضال  ْبا

ُسوال أ ة  أم   لِّ ي كُ ا فِ ثنا عا ْبا  دع قا لا }وا  ؛ومضل فما  ( 36'{)النحلوتا اغُ وا الط  ْبُ نِ تا اجع وا  وا هللاا دُ ْبُ اعع  نُ را

اِطلالحق والكان في الحق أن يتوافق   إذع  دا عع ْبا  رِ فع كُ ْبالع  مع كُ رُ أمُ كما يقول سْبحانه وتعالى: }أيا  ْبا

وفي استيفاء  حمديُ  ا( فإذا كان االهتمام ْبكتب اْبن تيمية أمر  79'{)آل عمرانونا مُ لِ سع مُ  تمع أنع 

االشتغال ْبتحقيق عمل الرْبانيين  يلحق ْبه وكذلك صفة العلم ضرورة ليس عنها منتدح،

، مع التنويه والتسطير تحت جا  انهمشرعة و هو واجبْبل  محمودا   والعلماء من أمتنا أمرا  

، ويكفي االنتْباه إلى تناقض الحكمة وفاحشا   كْبيرا   " كونه خطأ ْبيانيا  !كتب التراثتركيب "

من عمل الْبشر المنصرم؛  " مرتْبطا ْبما مضىالتراثوالغاية العملية مع المعنى اللغوي ل"

، وصرف الهم االقتصار عليهأقول: فذلك محمود وواجب االهتمام ْبه وعدم إهماله، ولكن 

من دون ما يحقق شرط التمكين في األرض هو عين شيطان  كل الهم إليه واالشتغال ْبه

وْبالفعل فاليوم الكون كله ْبشره وجنه  الجهالة، ألنه يوشك أن ُيحل األمة حال الهالك

جْباله ونجومه وكواكْبه والسماوات واألرض جيمعا، يشهد وشاهد على هالك شطر و

 ،األمة، إال هذا العقل وأصحاْبه ال يزالون يرون أنهم الفرقة الناجية وأنهم المعنيون حتى

التي ال يضرها من خالفها. وإنما هؤالء ما نراهم إال صنفا  ْبالطائفة المنصورة الظاهرة

الِئكةالع  مع هُ يا أتِ تا  إال أنا  ونا رُ ظُ نع يا  لع ها عز وجل: } يلحق ْبمن قال فيهم هللا ' كا ْبِّ را  رُ أمع  يا أتِ يا  أوع  ما

قوله ( و33'{)النحلونا مُ لِ ظع يا  مع هُ سا فُ وا أنع انُ كا  نع لكِ ' وا هللاُ  مع هُ ما لا ا ظا ما ' وا مع هِ لِ ْبع قا  نع مِ  ينا الذِ  لا عا فا  كا ذلِ كا 

( فإذا كان الساكت على 44'{)الزمرونا ْبُ سِ تا حع وا يا ونُ كُ يا  مع ا لا ما  هللاِ  نا مِ  مع هُ ا لا دا ْبا : }وا جل وعال

اِطلإلى ال الحق شيطانا أخرص فكيف ْبمن يدعو وهو العقل الفقهي الذي يركن  هويخدم ْبا

 إليه االستْبداد؟؟
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الكلي، قد ذهب النقراشي وجاء من ْبعده إْبراهيم عْبد الهادي،  عدُ ها ْبُ عدُ القضية ْبُ  إن     

فليس الطهطاوي وال رفاعة التونسي إال نقطتان من نفس الجسم التاريخي، الذي وإن 

اختلفت نقاطه فيما ْبينها ْبعض االختالف، فإنه يجمعها ويحيط ْبها معادلته الجامعة 

الذي ذكره الواصفون لمشهد  الفاالختفالمؤطرة له ْبالحق الذي ال يحاْبي وال يتخلف. 

االحتكاك إنما هو من واقع اختالف مواقع النقاط، واعتْبار القضية على ْبعد الشخص خطأ 

نهج فْبالمرجع المالئم، ليس  ْبقي أدنى إمكان وال سْبيل إلى قويم النظر.ي قاصم ليس يُ ما

ات األمة مهما ُمكّونوطْبيعة االحتكاكات ل ينْبغي وليس يصح النظر إلى اختالف المواقف

تْباعدت وتْباينت هذه المواقف واالحتكاكات، إال اختالفا داخل وحدة االنتماء الممثل لهذه 

 األمة.

ماوات واألرض لطرح محمد محمد حسين لقضية الس ْبالحق القائم ْبه أمرالتقويم ف ومنه   

جمال الدين األفغاني في ْبعدها الشخصي أو الشخصاني أنه خاطئ، ومخطئ الحق وضال 

وهوعظيم. مرجعا في هذا الشأن غير الهينومنظاره عن سواء السْبيل من يتخذه   

فإنه كذلك الراسخين منهم،  ألهل العلم ولئن كان ما عرضناه من الْبرهان ال مراء مقنعا   

  ْبمقوله: المعني ممثل تقريريا الطرح وحيث

ولكن أهمية الطهطاوي وخير الدين ترجع إلى أنهما قد جلْبا هذه الْبذور الغرْبية »
586«وألقياها في الترْبة اإلسالمية.  

 

تزويد سعة المعطيات ْبخْبر وإْبان سفارات الصفار والعمراوي والجعيدي، حتى  فإنه يكفي

ق ْبل ويكاد يكون  إننا لنجد نفس التوصيف للمشهد التاريخي وهو واقع مستنِطق ال مستنطا

 ْبنفس األسلوب وذات األلفاظ، حوار الكل للكل:

                                                           
19..17ص –اإلسالم والحضارة الغربية  
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ْبما شاهده في المجتمع  – 587ولم يكن خير الدين أقل منه افتتانا   –فُتِنا الطهطاوي »   

الفرنسي من األمن والرخاء، وشعور الفرد ْبكيانه واعتزازه ْبذاته، حين قارنه ْبما خلفه 

ون، كأنهم ُيِريدوراءه من قهر الرجال وامتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد لهم ال ما 

ه الشديد أنعام تعمل ْبإرادة غيرها، أو آالت تتحرك ْبعقول من يحركونها. فانطلق ْبإعجاْب

ْبالمجتمع الجديد، ينادي ْبأن الحرية هي أساس السعادة والرخاء في المجتمعات اإلنسانية، 

588«ونقطة االنطالق فيها.  

وقد داروا ْبنا في ذلك الجنان على كْبره ونحن نمشي على أرجلنا على أكثر من »   

ر مثله في هذه ثالثين محال من هذه المياه. كل محل في نوع. وما أكملنا حتى تعْبنا ولم ن

السفرة. وانضم إلى ذلك ما غشينا هناك من اآلدمي، ينظرون إلينا ويتعجْبون من هيئاتنا. 

فقد كان يتْبعنا هناك من المتفرجين أكثر من ثالثة آالف ْبين رجال ونساء، والنساء أكثر، 

نا. زيادة على من لم يتْبعنا منهم حتى كنا نرى الجنان يموج ْبهم موجا، وأينما ذهْبنا تْبعو

وقد كان معنا نحو العشرين من العسكر، يفتحون لنا الطريق في وسط الناس ويدافعون 

عنا. ولوالهم لهلكنا من شدة االزدحام. وقد أخْبرنا ترجمان كان معنا أنه سمع امرأتين 

منهم تتحدثان في شأننا فسألتاه عم  يأكل هؤالء الناس وهل أكلهم مثل أكلنا، فأجاْبهما رجل 

ا ْبأنهم يأكلون اآلدمي، وأن سلطاننا يهدي لهم كل يوم امرأة يأكلونها، فتعجْبنا كان يسمعهم

589«من ذلك.  

   من االختالف والتناقض: يرتفع ما يظهر وما ينطوي عليه كالمه المنظم وْبهذا   

وْبذلك مهد الطهطاوي، من حيث يدري، أو من حيث ال يدري، لقْبول التشريع »   

، ووافق في –على قصوره، وعلى مخالطة الشهوات له  –الوضعي الذي يستند إلى العقل 

ْبأنه أعمق غورا  في فهم  –كما أشرنا من قْبل  –ذلك خير الدين التونسي، الذي يمتاز 

ْباس منها عن فقه وْبصيرة، تختلف عن السذاجة الحضارة الغرْبية. فهو يدعو إلى االقت

                                                           
ن صيغتي فعل وافتعل  حيح فتونا، فاالختالف بي ن بي  الص 
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التي تْبدو في كتاْبة الطهطاوي، وهي سذاجة تذكرنا ْبسذاجة الجْبرتي في وصف غرائب 

590«ما شاهده عند علماء الحملة الفرنسية.  

فعدم الشخصية أو الشخصانية المستقرة في قرارة وْباطن عقل الكاتب شاخصة ماثلة    

أو من حيث ال يدري" وفي اختالف وصف االحتكاكات يْبروها قوله: "من حيث يدري، 

 الدالة على النقطاتية.

إنه يكفي هذا لنقض صحة المقول وْبالتالي تقرير خطئه وضالل من يْبني عليه وينسج    

 على منواله، وإنه لو يعلمون لضالل عظيم!

ثالثا وعشرين سنة في تكوين أساس  لقد مكث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم   

نهج، ْبين للناس ما نزل إليهمعلمها الكتاب والحكمة، ويُ األمة يُ  يهدي  إلى يوم الدين ا لألمةما

ادإذن فْباتْباعه سْبيل العزة والنصر والتمكين. و عا اد األمة أْبع عا التاريخ، ومن ثم كانت  أْبع

نهجات الُمكّونل ُسولِِه }المتمثلة في شروط التمكين والعزة والفالح:  ما را ِمُنونا ْباهلِل وا ُتؤع

الِكُ  وا ْبيِل هللاِ ْبأمع اِهُدونا فِي سا ُتجا {)الصفوا فُِسُكمع أنع اد( 11مع وا عا . ومن كان من أهل تاريخية أْبع

نهج، ويدرك معنى الالعلم حقيقا   ومعاني القاموس العلمي مما يراد ْبمعنى القاعدة  ما

والتقرير واإلْبطال واالستدالل والنفي واإلثْبات وغيرها من  ة واالستقراءالخاصّ قانون ووال

فهذا ترديد اللفظ أماني،  مجّردوسيلة مما يكون ْبه قوام العقل العلمي والذات العلمية ال 

، أي أن يةلُعقولوأشد وضوحا من خاصة التجميعية ا تاريخ الْبشرية وليس خاصة منه أْبرزا 

خصيْبة في العطاء وإْبداع العقل اإلنساني، مما يدل على عالقة وجودية ْبين  اتحّيزهناك 

التاريخي أو ْبتعْبير أدق مع الشروط التاريخية وروح هذه  حّيزي واللُعقولاإلْبداع ا

المعدل معنى على  الّصالحاألمم هو علمها وعملها  قّوةالشروط. ومنه فإذا كان مصدر 

 حّيزوْبروح ال حّيزوال عالئقيا ْبالوموص ان هذا تاْبعا  ، وكقّوةْبعدها ْبالعمران وإعداد ال

ال إلى هذا الشخص أو ذاك؛ ْبل  والوهن قّوةفْبه يكون عامل الْبناء والهدم، وال التاريخي،

من غير السديد إذا ما أريد حقيقة الْبيان القول ْبأن محمدا صلى هللا عليه وآله وسلم هو  إنه
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 ونا ايعُ ْبا ا يُ ما إن   كا ونا ايعُ ْبا يُ  الذينا  : }إن  الذي أسس هذه األمة وْبناها وإنما هو أمر هللا تعالى

 ينِ ى الدِّ لا عا  هُ را هِ ظع يُ لِ  قِّ حا الع  ينِ دِ ى وا دا هُ ْبالع  ولهُ سُ را  لا سا ي أرع الذِ  وا ( }هُ 10'{)الفتحهللاا 

 لِ ألو   مع هِ ارِ يا دِ  نع مِ  تابِ كِ الع  لِ أهع  نع وا مِ رُ فا كا  ينا الذِ  جا رع ي أخع الذِ  وا ( }هُ 38'{)الفتحهِ كلِ 

رْبعي ْبن عامر رضي هللا عنه وهو يدخل على مإل رستم قال  كماو (2'{)الحشررِ شع حا الع 

شاء من عْبادة العْباد إلى عْبادة هللا، وقوله حين سألوه ما جاء ْبكم: "هللاُ اْبتعثنا لنخرج من 

فرد األمر إلى هللا  591ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم."

.عز وجل  

وإن من أهم وأخطر ما ْبدل من أمر هللا تعالى في األمة هو الحكم، وْبنقضه انتقض    

التفرق محل االعتصام و واستْبدادا   عضودا   فاستحالت الشورى ملكا  نظامه عروة عروة، 

ق، وكان من أول ما ينتظر هو ذهاب ريح القوة واألنانية وكنز الذهب والفضة ْبدل اإلنفا

جاء في خطبة السلطان وهذا من صريح ما  القائم على اإلنفاق في سْبيل هللا ومأسسة العلم.

:افتتاح البرلمان العثماني األول في عبد الحميد الثاني، التي تليت نيابة عنه وبحضوره،  

وأمر محقق أن تأخرنا عن لحوق الترقيات الحاضرة في عالم المدنية كان إلهمالنا »   

المداومة على اإلصالحات المحتاج ملكنا إليها، ولعدم المثابرة على القوانين والنظامات 

االستبدادية بدون المتعلقة بها، ومنشأ ذلك ليس إال صدور هذه األشياء عن يد الحكومة 

   592«استناد على قاعدة المشورة.

وهنا نعود مرة أخرى إلى ْبيان عزت ْبيجوفيتش:       

يواجه الُمسلمون اختيارا صعْبا ينْبغي عليهم أن يتجنْبوا فيه اختيار أحد طرفين »    

ا أعمى فكالهما خطر على  متعارضين: الرفض التام للحضارة الغرْبية أو اتْباعها اتْباع 

نفس المستوى، ذلك ألننا إذا لم نتعاون ْبإيجاْبية فإن ضعفنا سوف يمتد إلى ما ال نهاية، 

ْبال تمييز ْبين ما فيها من خير وشر فسوف نخسر هويتنا ... نحن وإذا قْبلنا هذه الحضارة 
                                                           

-الجزء التاسع فصل في غزوة القادسية -م2003 -دار عالم الكتب  -انظر "البداية والنهاية" إسماعيل بن عمر بن كثير 
591
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ال نستطيع أن ننعزل ونقطع أنفسنا عن العالم، ويجب علينا أن نهتدي في هذا ْبقول نْبينا 

 الكريم: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ْبها."

كما يجب أن نعي حقيقتين رْبما يغيْبان عن أذهاننا: الحقيقة األولى هي أن هذه الحضارة    

هي نتاج مشاركة عالمية لعدد كْبير كمن العلماء ينتمون إلى قوميات وأديان مختلفة، 

والثانية هي أن قّوة الغرب ليست في اقتصاده وقوته العسكرية فحسب، فهذا هو الجانب 

القّوة الحقيقية للغرب تكمن في النقد الفكري، وهذا ما ينْبغي أن  الخارجي منها، ولكن

593«نفهمه وأن نمارسه في حياتنا.  

وفي المأسسة العلمية كروح نظام اجتماعي سياسي، هذا قول نستجوب ْبشأنه خْبيرا:     

ويبدو لنا أن هذه "الترقية" االجتماعية لثابت، التي غالبا ما ترد كطرفة، تستحق »   

االهتمام من قبل المؤرخين: إنها ليست ترقية استثنائية وال عابرة، بل هي  مزيدا من

توضح لنا الوضع االجتماعي الذي بإمكان عالم في النصف الثاني من القرن التاسع أن 

يطمح إليه في عاصمة اإلسالم، كما توضح التقدير العالي الذي توليه السلطة لإلشعاع 

594«المعرفي.  

 

  

                                                           
 

ترجمة وإعداد محمد يوسف عدس مستشار -الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسكعلي عزت بيجوفيتش مذكرات  
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 استنْباط

أساس الحقيقتين:على   

الكلية كالوطنية والقومية  مفاهيممْباينة الْبعد الشخصي للْبعد التاريخي الممثل ْبال -1

االجتماعية والسياسية  واإلسالمية والعالمية وما كان كليا من الحيزات والمؤسسات

 والتاريخية.

ية الرياضيتان.ِمعيارالهيمنة الكونية وال -2  

 تم لنا استجالء:

، يعني ْبحسب دخول الْبشرية واألمم واالستخالف الّصالحالمفهوم  الرْباني الحق للعمل  -ا

العلمي الصناعي، ومنه اتضح ْبما ليس يْبقى فيه شك، مسؤولية العقل  التاريخي في الطور

 الجمعي المنضوي تحته العقل الفقهي والعقل السياسي.

، ماسونيةلل ون" والثقب األسودما تمثله تسريْبات "ْبروتوكوالت صهيوتمويهية خدعة  -ب

.ممتص الشاغل والموجه إلى عكس وجهة الحل الصحيحةال  

ية الرياضية وعن جوهريتها الممثلة ِمعيارهم عن حقيقة الهيمنة وال فال جرم أن الذين    

في الْبنية الْبعدية غافلون، أنهم ليسوا على نهج الحق في القول العلمي واألحكام، وأنهم في 

هللا تعالى في الكون  جوْبة عقولهم عن سنةي واليهودي مقمحون، محالّصليْبأغالل الكيد 

 واالستخالف، وإن كانوا أو وهم في ذلك يحسْبون أنهم مهتدون.

، وقد قيض هللا تعالى العليم الحكيم لهما المعّريإنها قضية على شاكلة قضيتي المتنْبي و   

محمود شاكر رحمه هللا، وجاز سياقا أن تذكر معهما قضية ذب محمد محمد حسين عن 

عرض شوقي، لكنها قضية ال مراء أعظم خطرا وأجل شأنا منها جميعا، إنها ليست 

!، إنها أغاللفحسب أْباطيل وأسمار  
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يقول د. محمد ْبن إْبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عْبد العزيز للعلوم والتقنية في تقديمه 

الشارحون  -لخامس للهجرةالرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن اللعمل الجليل 

:  لدكتور رشدي راشدل –والمؤسسون   

المية واللغة العربية قد وتبين هذه المجلدات بشكل جلي أن الحضارة العربية اإلس»   

ه العالم  قادت عربة المعرفة في مجاالت العلم نحو أربعة قرون، وهذا ما يؤكد ما أقرَّ

جورج سارتون في كتابه المرجعي مدخل في تاريخ العلم، كما أوضحت هذه المجلدات، 

صيلة، أن العلماء العرب والمسلمين لم يكونوا نقلة لعلم غيرهم فقط، بل أنتجوا العلوم األ

595«وكان منهم عباقرة كابن الهيثم.  

ويقول أمير هذا الجهاد الدكتور رشدي راشد:    

وأردت أن أجعل عملي في هذه األسفار األرْبعة وفي األسفار الْباقية إن شاءت »   

األقدار، مشاركة في إحياء تراث جزء من حضارة اإلنسان، قامت ْبه شعوٌب أوتيت في 

ا من الجدِّ  والقدرة. فإن كان لي أن أنهي هذه الفاتحة ْبدعاء فهو أن تساعد  ذلك الزمن كثير 

هذه األسفار في كتاْبة تاريخ هذه الفترة من التراث اإلنساني ْبما يليق من موضوعية وُْبعد 

عن األهواء وأن تساهم، على تواضعها، في إيقاظ ورثة تلك الشعوب من ُسْبات دام عدة 

596«م والغد.قرون، حتى تشارك من جديد في ْبناء اليو  

والخروج من السجن الكْبير الذي  تحّررإنها ال ريب دعوة كسر األغالل دعوة ال   

 تحرسه الخيانة ومردة أهل النفاق، مما أشار إليه محمد محمد حسين حين قال:

وقْبل أن أتناول هذين الكتاْبين أحب أن أؤكد لجامعة الدول العرْبية وللجنتها الثقافية »   

الموقرة التي يرأسها طه حسين أن العرب لم ُيغلْبوا من ضعف في الفلسفة وال اآلداب وال 

التاريخ. ولكنهم ُغلْبوا وُضِرْباتع عليهم الذلة؛ ألنهم متخلفون في العلوم التجريْبية المادية 

وعها الكيميائية والطْبيعية والميكانيكية، النظرية منها والتطْبيقية، غلْبوا ألنهم ال ْبكل فر
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ون ْبه من تحّرريملكون من المصانع ومن أدوات القتال ما يناهضون ْبه عدوهم وما ي

سجنهم االقتصادي، الذي يسخرهم فيه لجمع الثروات له كما يسخر العْبيد ثم يحارْبهم ْبهذه 

597«ْبها من رجالهم من يقوم على حراسة هذا السجن الكْبير. الثروات نفسها، ويشتري  

وإذا كان هذا وحده هو الذي يحدد حل األمة في أزمتها ومن تم يكشف حقيقة تسريْبات    

حتى تعمى العين وتصم األذن إال  ْبروتوكوالت صهيون وتعويم الحقل السمعي الْبصري

تماما على الهدف الخطاْبي النفساني لقناة دْبي )ناسوينال  ،ينيماسونوال ماسونيةن خطر الم

ية المتوحشة الّصليْبجيوغرافي( لْبث الرعب المستمر من ْبطش حيوانات الْبرية والدول 

نفوس ومخلوقات الشعوب العرْبية اإلسالمية..مما تقترفه في   

ادوإذا كانت الجوهرية الرياضية، واستلزامها الشرط األ    عا على ما هو ي، هي الدليل ْبع

وتحريف الحقيقة التاريخية في إسهام العقل العرْبي اإلسالمي في  أنكى من أْباطيل

التعتيم من جهة وجهل أصحاب الحق من جهة أخرى، نعني  وأسمار الرياضيات خاصة

ي حلول عموم معادلة الدرجة كونها دليال على السرقة، السرقة الموصوفة، معينة ف

.ة.الثالث  

نهجوإذا كان     نهج" عند محمود شاكر ليس في واقع األمر سوى التذّوقما سمي ب" ما  ما

.التحليل والتركيب، وْبه كان فتحه العظيم.  

وإذا كان نهج تأويل األحالم كما هو منصوص في القرآن في تأويل يوسف عليه السالم    

ادتناسب األ ِمعيارمحقق لشرط و عا ..ْبع  

 امرجعها ودليلها وهي له يل والتركيب، ْبل هيآلية التحل وهذه كلها ليست مرجع ودليل   

.تجليات.  

وْبنى حكما من األحكام ليس يأخذ  ليس على الحق يقينا من ذهب مذهْبا من القول هفإن   

، ومن يْبتغي الحق في نهجه فهذا هو الحق في المنهاج. ومنه ِمعيارفيه ْبهذا الشرط وال
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لهمات دذلك من األزمات والنوازل المفولوج التغريب ومثلها القومية والعالمية وما إلى 

، ليس علته الشخصي وما ينْبغي له والمصائب مما موضوعه األمة والتاريخ أو حيز منه

ففي لقائه مع المجلة  .في ميزان الحق الذي تقوم عليه السماوات واألرض وما فيهن

 599في خضم ما سمي ْبأزمة السترات الصفراء أو الصفر 598األسْبوعية الفرنسية لوْبوان

ى الفيلسوف األلماني ْبيتر سلوتيرديجك ُيرا
ْبحق رجل الفلسفة السياسية وفلسفة  600

االجتماع السياسي من وجهة نقدية قصوى إلى حد كشف الغطاء عن زيف حقيقة المجتمع 

السياسي الواعي ولو في مجتمع كالمجتمع الفرنسي، الذي يصرح الفيلسوف هنا ويصفه 

حتى. وكذلك الظاهرة الموجاتية المصاحْبة في  601شعوبْبأنه ُيِريد أن يظهر ْبأنه شعب ال

الوجود ْبالقّوة والفعل دائما للمحللين السياسيين القادرين على شرح كل شيء وتفسيره، 

وهذا يدل على إمكانهم القْبلي لركوب الموجة على أي منحى كان منحاها؛ فعندهم فيما 

والتواريخ، وكذلك فإنهم لم  جمعوا من التحصيل ومن قاموس السياسة والقانون والتاريخ

يتهاونوا ورفعوها شعارا ْبأن ماكرون= لويس السادس عشر. وهذا ْبالضْبط هو محل 

الشاهد عندنا من جهة الحجة واالستدالل، ألن األنساق السلوكية الْبشرية هي هيا ما دامت 

ش الهوى[. فالفيلسوف هنا يفتح كتاب "كْب -النفس[ أو ]العقل -كلها ْبين لوحتي ]العقل

وفكرته أو نظريته كما يقول الفيلسوف هي أن مجتمعا  603للكاتب روني جيرار 602الفداء"

في أزمة، عليه دائما أن يعين جانيا يكون كْبش فداء يضحى ْبه في مقتلة يصرف فيها 

غضْبه وتعيد إليه استقراره، وهو مع ذلك في قرارة نفسه وعلى مستوى الالشعور ال يشك 

فيلسوف عن مدى صفاقة هذه العقلية فيقول: إن العالم كله في ْبراءة الضحية. ويفصح ال

 يعلم أن ماكرون ليس هو الذي أْبدع أو اخترع الالمساواة...!
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ْبناء على هذا كله ومن أجله، تسقط مسؤولية جمال الدين األفغاني عما أصاب األمة    

الْبصائر  وعن هزيمتها المنكرة التي ال ترضي هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم وأولي

 ال من األمة، ويتقرر ما أجمع عليه مناصروه ومناوئوه معْبرا عنه ْبصريح اللفظ الذي

 يناله تأويل إال معناه الْبليغ العظيم:

إذا نستطيع أن نقول ْبأن جمال الدين حرك الفكر والتعليم في مصر، فظهر كتاب »   

604«معظمهم منحرفون، كما ظهرت صحافة تكتب وتنقد وتقارع الحكام  

  فكفى ْبعظمة رجل أن يحرك العقول والعلم في أمة وينفخ فيها معنى الحياة والحرية.   

ُحل  ْبأمة من األمم من المصائب جموُد الفكر والتعليم؟     أليسا أعظما ما يمكن أن يقع  ويا  

أليس أعظم منها أن تكون هذه األمة هي المفروض أن تكون امتدادا لألمانة األولى خير    

أمة أخرجت للناس، أمة محمد سيد الْبشر رسول هللا وخاتم النْبيئين صلى هللا عليه وآله 

 وسلم، وأي نْبي أمة أولى شأن تعليم أمته إيالء أكْبر من نْبي هذه األمة؟ 

من األسارى يوم ْبدر ليس لهم فداء، فجعل رسول هللا صلى قال اْبن عْباس: كان ناس »   

لُِّموا أوالد األنصار الكتاْبة، وْبذالك شرع األسرى يعلمون  هللا عليه وسلم فداءهم أنع ُيعا

غلمان المدينة القراءة والكتاْبة، وكل من ُيعلم عشرة من الغلمان يفدي نفسه. وقْبول النْبي 

الكتاْبة ْبدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه ْبأشد صلى هللا عليه وسلم تعليم القراءة و

605«الحاجة إلى المال يرينا سمو اإلسالم في نظرته إلى العلم والمعرفة، وإزالة األمية.  

وأمر غير هين ليس لنا أن نهمله وهو أمر ال ريب عند هللا عظيم، نجعله ختاما لهذا    

يه فتكون لقصوره إمدادا ولنقصه إتماما، ف الجهد الذي نرجو منه تْبارك وتعالى المْباركة

إنه أمر الخوض في دين رجل مسلم، ْبنقل ما يرى تهاونا في صالة معينة لحال معينة 

ص وقد قال فإن علو السند ومعيار العدالة لهما في الحق أولى من التخرّ  ويوم معين،

                                                           
20ص –دعوة جمال الدين األفغاني في ميزان اإلسالم  
604

  
تنمية مهارات المتربي.. أسرى بدر )التعليم مقابل الفداء( المنتدى اإلسالمي العالمي للتربية 
605

  



فغاني والتحليل التاريخيجمال الدين األ    

 

654 
 

{)الذاريات اُصونا ر  لمفارقة أشد المفارقة وا(، لقد سْبق أن رأينا العجب 10تعالى:}قِتلا الخا

 د رشيد رضا رحمه هللا وعنه نقل وعليه اعتمد أساسا في وثاق أوثقوهمحمل مجادلةالفي 

لألفغاني ْبالماسونية، ْبشأن دين هذا الرجل العظيم، فإن لم يكفهم رشيد رضا فهذا شكيب 

األمة على مساحة رْبوع  همِّ للمسؤولية و علم حمالأرسالن رحمه هللا لم يعرف مثله فيمن يُ 

 يكذب وأهل الرْباط مقدمون األرض وأقطارها دراسة وخدمة وجهادا ورْباطا، والمؤمن ال

قال رحمه هللا هله والكالم ْباسمه، ونهم لمنْبر القول وتمثيل الدين وأسواهم ومن د على من

:"حكيم الشرقالسيد جمال الدين األفغاني تحت عنوان "  

المشرق  األعالم، وكوكب اإلصالح، الذي أطلعه هللا في أفق فيلسوف اإلسالم، وعلم]   

، الذي قال عنه إرنست ْبعد أن اشتد ْبه الظالم، حجة الشرق الناهضة، وآية الحق الْباهرة

كنت أتمثل أمامي عندما أخاطْبه اْبن »رنان، الفيلسوف الفرنسي المشهور ْبعد أن عرفه: 

. قد ْبلغ من شهرته، واللهجة «الشرقيينسينا، أو اْبن رشد، أو أحدا من أساطين الحكمة 

ْبذكره، والضراوة ْبعْبقريته وال سيما ْبمصر والشام، وسائر الْبالد العرْبية، أن ترجمة حاله 

تكاد تكون أحدوثة الجميع، فال حاجة إلى اإلطالة ْبجميع تفاصيلها، وال إلى اإلحاطة 

أن و اليوم، ْبغرزها وحجولها، قصارى ما في األمر أن هناك حوادث لم تكتب إلى

فغانستان، أم فارسي أحدهما، هل هو أفغاني مولود في أ الروايات تضارْبت في أمرين

مولود في همذان كما زعم ْبعضهم، والثاني هل هو فيلسوف إلهي أم مسلم أم فيلسوف 

وعلى االمر األول نقول: إن كل من عرفوا السيد جمال الدين علموا منه أنه  مادي معطل.

أنه من سادات كنر الحسينية المشهورين في تلك الديار، ووالده السيد من أفغانستان، و

ميالدية  1838هجرية وفق 1254صفتر وكان مولده في أسد آْباد ْبقرب كنر سنة 

ف ْبه كْبير تالميذه الشيخ محمد عْبده، مفتي الديار المصرية، في صدر رسالة  وكذلك عر 

المدينة المنورة قْبل الحرب العامة ْبأشهر  ولقد لقيت في الدهريين تأليف السيد جمال الدين.

السيد حسينا  أحد والة أفغانستان، ومن سادات كنر المشار إليهم، ومن أفاضلهم، وعلمت 

منه أن السيد جمال الدين رحمه هللا هو منهم، كما سمعت ذلك من جميع رجال الدولة 

أسيس سفاراتهم ْبها، فال أعلم األفغانية وسفرائها، الذين جمعتنا ْبهم التقادير في أورْبا ْبعد ت

كيف تتفق كل هذه الروايات من أهل تلك الديار، على كون المترجم أفغاني الديار علويا 
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في ْبالد األفغان أشهر من أن ينوه ْبه، ويكون في  حسينيا، نسْبتهم كالشمس، ومقامهم

ده تعرض ونقول على الثاني: إن األستاذ الشيخ محمد عْب الحقيقة من همذان ومولودا ْبها؟

التهمة أكثر من مرة وعرب من الفارسية إلى العرْبية ْبمساعدة عارف  إلى إدحاض هذه

أفندي أْبي تراب األفغاني رسالة النيتشريين أي الطْبيعيين التي يرد فيها السيد جمال على 

الملحدة والمعطلة، ويقيم العقيدة اإللهية على أساطين المنطق، والحكمة العقلية، ويثْبت 

ي، وينتهي إلى إيضاح الْبراهين المحمدية، كل ذلك ْبملكة قل أن تتاح قوتها صحة الوح

أْبوا أن يروا في الفالسفة  -وال سيما العلماء الحشوية -لفيلسوف غيره، ولكن ْبعض الناس

إال ملحدين ومعطلين، ومن جاء قولهم العامي: من تمنطق تزندق. وْبمثل هذه المْبادئ 

ا العوام، ووضعوا عقائدهم في خصومة دائمة مع السخيفة والكلمات المحزنة، أضلو

الحقائق العلمية، وجنوا على اإلسالم جناية كْبرى ظهر أثرها في االنحطاط السياسي 

عليه اآلن. وإذا قام مصلح أو مجدد يتكلم ْباسم الحكمة والعلوم  واالجتماعي، الذي نراه

العالية، ويحث على النظر، وينهى عن التقليد، ويْبين مضار الجمود، كان أول ما ما 

يتسرعون إلى رميه ْبالزندقة، واتهامه ْبوهن العقيدة. وقد يصادف ذلك هوى في أفئدة من 

نه من هذا القْبيل ْبدون تثْبت، ويسارعون إلى يميلون إلى التعطيل فعال، فيلقفون ما يسمعو

حب أن يرى كْبار الرجال شركاء له فيه، ولهذا عته ْبين الناس، ألن من أحب شيئا أإذا

صدر األستاذ الشيخ محمد عْبده رسالة الدهريين، التي أسلفنا ذكرها، ْبمقدمة في ترجمة 

ا على ذكر شيء من سيرة يحملن»حال استاذه السيد جمال الدين قال فيها تقريْبا ما يأتي: 

هذا الرجل ما نراه من اختالف آراء الناس في أمره، وتضارب أقوالهم في حقيقة حاله، 

ْبما يالئمه، أو حقيقة كلية نزلت في كل عقل  حتى كأنه قوة روحية قامت في كل ذهن

ْبشكل يشاكله، والرجل على صفاء جوهره، وزكاء مخْبره لم يتناوله وضع الوضاعين، 

. ثم شرع ْبترجمة شيخه على الوجه الصحيح، الذي هو أدرى «الخّراصين إلخوال حرز 

ْبه من كل مترجم غيره، ْبمكانه من خلطة السيد األستاذ، وما له ْبه من تمام الخْبرة، ومعه 

من أطول العشرة. فذكر نسْبه، وحسْبه، ومولده، وحسْبه، ومولده، ومنشأه، ورحلته، 

إنه حنيفي حنفي مع ميل إلى »وقال في هذا:  ومذهْبه في السياسة، ومذهْبه في الفقه،

. وذكر عن مذهْبه السياسي أنه كان كل «هللا عنهم رضي مشرب السادة الصوفية،

اجتهاده، في أن يرى إحدى الدول اإلسالمية، في صف كْبريات الدول األورْبية. وأطال 
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أن ما أوتيه من  وْبالجمله فلو قلنا»في وصف مواهْبه العقلية، وقدرته العلمية، إلى أن قال: 

. ووصف شمائله الْباهرة، «ما قدر لغير األنْبياء، لكنا غير مْبالغين الذكاء، هو أقصى

وأخالقه العظيمة، وهممه العالية، وشجاعته التي ال تعرف للموت معنى، وعدم مْباالته 

وهو حليم يسع حلمه ما شاء هللا أن يسع، إلى أن »ْبالدنيا، وانتهى إلى قوله فيما أذكر: 

نو أحد ليمس دينه، أو شرفه، فينقلب إلى غضب، تنقض منه الشهب، فْبينما هو حليم يد

606[«أواب، إذا هو أسد وثاب  

الذي ْبه تجلت ذكوة العقل عند إمام النحو سيْبويه رحمه وْبقوة قانون اإلتْباع للجوار    

ه حركة الهاء من "عليهم" في قراءة الفاتحة أساس القرآن، وهو لنافع رحمه  ،هللا وْبه وج 

هللا ركن في خفض السين من "عسيتم" في سورة القتال، على هذا نقاْبل الذين ركنوا إلى 

، مذكرات ال شك مذكرات الصليْبيين الذين غزوا أرضهم واستوطنوا ْبالدهم وأذلوا أهلهم

، وحسْبوها قاضية على قاعدة التواصل لمرسل إليه وإليهم على أنهم حين كتْبوها كتْبوا

؛ نقاْبلهم ْبشهادة رجل يشهد للعلم وشهد له، رجل يكتب ليس يهمه أن يتلقف خطاْبه مخالفهم

الذكي أو غير الذكي أو الضيق األفق الذي كفى تْبيانا لمدى جهله وشر ضيق أفقه عن 

التوقف عند "المصلين" من سورة  شنآن وغيره أن يعلم ما يؤول إليه االْبتسار في

األمريكي لوتروب ستودارد صاحب "حاضر العالم اإلسالمي":الماعون؛ هذه شهادة   

كان جمال الدين سيد الناْبغين الحكماء، وأمير الخطْباء الْبلغاء، وداهية من أعظم ]   

في  الدهاة، دامغ الحجة قاطع الْبرهان، ثْبت الجنان، متوقد العزم، شديد المهاْبة، كأن

ناسوته أسرار المغنطيسية. فلهذا كان المنهاج الذي نهجه عظيما . وكانت سيرته كْبيرة، 

اْبا   طاف  فْبلغ  من علو المنزلة في المسلمين ما قل أن يْبلغ مثله سواه. وكان سائحا  جو 

العالم اإلسالمي قطرا  قطرا ، وجال غرْبي أورْبا ْبلدا  ْبلدا ، فاكتسب من هذه السياحات 

ومن االطالع العميق والتْبحر الواسع في سير العالم واألمم، علما  راسخا ، واكتنه الكْبرى، 

أسرارا  خفية، واستْبطن غوامض كثيرة، فأعانه ذلك عونا  كْبيرا  على القيام ْبجالئل 

األعمال التي قام ْبها. وكان جمال الدين ْبعامل سجيته وطْبعه وخلقه، داعيا  مسلما  كْبيرا ، 

                                                           
291..289 -حكيم الشرق لألمير شكيب السيد جمال الدين األفغاني -المجلد الثاني -حاضر العالم اإلسالمي 
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تعداده ومواهْبه إنما خلقه هللا في المسلمين لنشر الدعوة فحسب، فكأنه على وفور اس

فانقادت له نفوسهم، وطافت متعاقدة من حوله قلوْبهم، فليس هناك قطر من األقطار 

اإلسالمية وطئت أرضه قدما جمال الدين إال وكانت فيه ثورة فكرية اجتماعية، ال تخْبو 

سي منهاجا ، فجمال انكب على السياسة نارها وال يتْبدد أوارها. وكان يختلف عن السنو

. غير أن السيد جمال الدين األفغاني كان أول ن وترقيتهايوشؤونها، وذل في علوم الد

مسلم أيقن ْبخطر السيطرة الغرْبية المنتشرة في الشرق اإلسالمي، وتمثل عواقْبها فيما إذا 

قْبل وما سينزل طال عهدها وامتدت حياتها، ورسخت في ترْبة الشرق، وأدرك شؤم المست

ْبساحة اإلسالم والمسلمين من النائْبة الكْبرى، إذا لْبث الشرق اإلسالمي على حال مثل 

حاله التي كان عليها. فهب جمال يضحي نفسه ويفني حياته في سْبيل إيقاظ العالم 

اإلسالمي، وإنذاره ْبسوء العقْبى، ويدعوه إلى إعداد ذرائع الدفاع لساعة يصيح فيها 

شتهر شأن جمال خشيت الحكومات االستعمارية أمره وحسْبت له ألف النفير، فلما ا

حساب، فنفته ْبحجة أنه هائج المسلمين، ولم تخف دولة جماال وتضطهده مثل ما خافته 

فجاء إلى مصر  واضطهدته الدولة الْبريطانية، فسجنته في الهند مدة، ثم أطلقت سراحه

ي أوقدت نارها في وجه الغرْبيين، فلما وكانت له يد في الثورة العراْبية الت 1880حوالي 

نفوا جماال للحال، فزايل مصر وأنشأ يسيح في مختلف  1882احتل االنكليز مصر سنة 

فتلقاه عْبد الحميد ْبطل الجامعة اإلسالمية ْبالمْبّرة  الْبلدان حتى وصل إلى القسطنطينية،

د ذكائه ونفسه والكرامة، وقرْبه منه ورفع منزلته، فسحر جمال السلطان الداهية ْبتوق

الكْبيرة فقلده السلطان رياسة العمل في سْبيل الدعوة للجامعة اإلسالمية، ويغلب أن ما ناله 

السلطان عْبد الحميد من النجاح في سياسته في سْبيل الجامعة اإلسالمية، إنما كان على يد 

 1896جمال الدين المتوقد المشتعل العزم، والتحق جمال الدين ْبالرفيق األعلى سنة 

األخير من أنفاسه. شيخا وعامال كْبيرا  في سْبيل النهضة اإلسالمية حتى النفس  

   وهاك ملخص تعاليم جمال الدين:   
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العالم النصراني، على اختالف أممه وشعوْبه عرقا  وجنسية، هو عدو مقاوم » -   

مناهض للشرق على العموم ولإلسالم على الخصوص. فجميع الدول النصرانية متحدة 

«على دك الممالك اإلسالمية ما استطاعت إلى ذلك سْبيال. معا    

الروح الصليْبية لم تْبرح كامنة في صدور النصارى كمون النار في الرماد، وروح » -  

التعصب لم تنفك حية معتلجة في قلوْبهم حتى اليوم، كما كانت في قلب ْبطرس الناسك من 

ا في عناصر ها، متغلغال في أحشائها، ومتمشيا  قْبل. فالنصرانية لم يزل التعّصب مستقّر 

في كل عرق من عروقها، وهي أْبدا  ناظرة إلى اإلسالم نظرة العداء، والحقد، والتعّصب 

. وحقيقة هذا األمر ونتيجته واقعتان في كثير من الشؤون الخطيرة 607الديني الممقوت

إلسالمية مستوية والمواضع الكْبرى، حيث القوانين والشرائع الدولية لم تعامل فيها األمم ا

«مع األمم النصرانية.  

تنتحل الدول النصرانية أعذارا لها في كّرها وهجومها وعدوانها على الممالك » -  

اإلسالمية وإذاللها وإكراهها، ْبقولها إن الممالك اإلسالمية هذه إنما هي من االنحطاط 

. وفوق جميع هذا فهذه والتدلي ْبحيث ال تستطيع أن تكون قوامة على شرون نفسها ْبنفسها

الدول النصرانية عينها لم تفتأ تعمل هذا من ناحية، وتتذرع ْبألوف الذرائع من نواح 

أخرى، حتى ْبالحرب والحديد والنار، للقضاء على كل حركة حاولها المسلمون في ْبالدهم 

«وديارهم في سْبيل اإلصالح والنهضة.  

اء اإلسالم، وروح هذا العداء متمثلة جميع الشعوب النصرانية مجمعة متفقة على عد» -  

«ْبجهد جميع هذه الشعوب جهدا خفيا مستترا  متواليا  لسحق اإلسالم سحقا .  

تأخذ النصرانية شواعر كل مسلم وآماله ورغْباته التي تجول في صدره ثم تمثلها » - 

 . فإن ما يدعوه الفرنجة عندنا في الشرق تعّصْبا  ْبصور الهزء والسخرية واالزدراء

ذموما محرما، هو عندهم في ْبالدهم وأوطانهم العصْبية الجنسية المْباركة والقومية م

                                                           
ا على "مقالة اإلسالم والجنود السوداء"ا قرأ التعليق   د   الخطير الشأن، الوارد في هذا الكتاب )حاضر العالم اإلسالمي( ر 
607

 

)المعرب= شكيب أرسالن(  -1923لكاتبها روجر لوبون في "مجلة باريز" عدد أبريل        
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المقدسة، والوطنية المعْبودة، وأن ما يدعونه عندهم في الغرب إْباءة النفس، والشمم، 

ا مكروها ، وإفراطا  في حب  والشرف الوطني، والعزة القومية، يعدونه في الشرق غلّو 

ا، ومقتا  وشنأ 608«ة لألجنْبي الغرْبّي.الوطن ضاّر   

جميع هذا يوضح أن العالم اإلسالمي يجب عليه أن يتحد اتحادا  دفاعيا  عاما  » -   

مستمسك األطراف وثيق العرى، ليستطيع ْبذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من الفناء 

لى هذه الغاية الكْبرى إنما يجب عليه اكتناه أسْباب تقدم الغرب المقْبل، وللوصول إ

«والوقوف على تفوقه وقدرته.  

609[ياته في سْبيل نشرها.ح هذه دعوة جمال الدين على اإليجاز، التي أفنى     

ال ينفك  د  قضية من كْبريات قضايا أمتنا، أمة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وتحا    

قائما من أخطر تحدياتها، فليس ينْبغي التصدي لما كان هذا قدره وخطره ْبأي كان من 

سعينا جهدنا ْبالتسديد والتقريب الزمة لجهد العقل الْبشري الطروحات والمقارْبات. هذا ما 

من الوضع من خالل نهج آلية التحليل  أن نحققه، ْبطرح القضية على أعلى ما يكون

طان المعيارية الرياضية الكونية، ال يأتيها الْباطل من ْبين يديها وال من والتركيب ْبكفل سل

فنحن لم نأت ْبشيء من عندنا وال نطق  خلفها تجليا آية ْبالغة لرْبوْبية هللا تعالى للعالمين.

 بُ ها ذع يا فا  دُ ْبا ا الز  استجالء الحقيقة ْبالحق والميزان؛ }أم   كلمتنا هنا هي ْبْبنت شفة لسانها، إنما

ذلِكا يا  'ِض ي األرع فِ  ثُ كُ مع يا فا  اسا الن   عُ فا نع ا يا ا ما أم  ' وا اء  فا جُ  .(19الرعد{)'ثالا األمع  هللاُ  بُ رِ ضع كا  

إلى رْبهم يحشرون، وصدقت سلسلة الدهر جماال حلقة  أفضى إلى ما قدم، وكل   كل     

، حلت الخالفة وذهب األقصى وهلكت األمة وأجمع المجمع األممي على أن مرادف حلقة

أجل لقد صدق جمال الدين األفغاني وأي  ؛اإلسالم والمسلمين هو اإلرهاب واإلرهاْبيون

شيء أعظم من شهادة التاريخ وأيام الدهر، وآخرون ال زال حالهم الدعاء للحاكم الظالم 

ين، وهلل في خلقه شؤون.الصالح من تولى أمرهم من ومحارْبة  

                                                           
1913"مجلة العالم اإلسالمي" مارس موسوم ب"الجامعة اإلسالمية والجامعة التركية" نشر في  xمنقول من مقال بتوقيع  
608

 

ويقول كاتبه أنه استقاه من مسلم ثقة كبير المنزلة والشأن.       
307..305ص -المجلد األول –حاضر العالم اإلسالمي  
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رؤوف رحيم! رْبنا إنك رب ال تجعل في قلْبي غال للذين آمنوا واغفر لنا  

اللهم اجز جمال الدين األفغاني ْبخير ما عمل وتجاوز عن سيئاته، ولك الحمد اللهم رْبنا 

 أن ال شريك لك في حكمك!

 والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحْبه!

-ْبحمد هللا وعونه وتم  -  
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 المصادر والمراجع
 

رشيد بلواد – الجزء األول من تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج، نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي -    
-LA MEUTE HURLANTE LES NightHowlers ABYSSES- AKIRA SUZUKO-HACHETTE LIVRE.1998. LIBRAIRIE 

DES CHAMPS- ÉLYSÉES 

الطبعة السابعة  -مطبوعات نادي مكة الثقافي -تاريخ مكة: تأليف أحمد السباعي -  

في سيرة الخلفاء تأليف المرحوم الشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ إتمام الوفاء  -   

م 1964 -ه1383الطبعة التاسعة  -اإلسالمي بالجامعة المصرية    

  1957دار المعارف،مصر  -سلسلة اخترنا لك... –التيارات السياسية في الشرق العربي: محمد عبد الباري  -

شبكة السنة النبوية وعلومها -   
ترجمة وإعداد محمد يوسف عدس مستشار -الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسكعلي عزت بيجوفيتش مذكرات  -  
كتاب المختار  -سابق بهيئة اليونسكو     
-العدد األول -المجلد التاسع والعشرون -عالم الفكر-المنطق وتصور فتجنشتين للفلسفة، د. عبد هللا الجسمي -  
2000يوليو/ سبتمبر      
بقلم الدكتور/ –من الثورة العرابية إلى الحرب العالمية األولى  –الجزء األول  –االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر  -   
)مقدمة الطبعة األولى( مكتبة ابن تيمية الناشر -محمد محمد حسين      
موسوعة األحاديث النبوية المترجمة و موقع اإلسالم  -   
تحقيق أحمد شاكر. ملتقى أهل اإلسالم–طالئع المسند لإلمام أحمد بن حنبل  -    
الموسوعة الشاملة  -  
الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة -حمد شاكر أباطيل وأسمار، الجزءان األول والثاني: أبو فهر محمود م -    
المجلس العلمي، الموضوع: قصة شريح القاضي مع سيدنا علي رضي هللا عنه ... ما مدى صحة الرواية؟؟؟؟ -األلوكة -   
دار الفرقان –اإلسالم والحضارة الغربية: الدكتور محمد محمد حسين  -  

ق عليه حسنجمع أصوله وحققه وعل -بقلم أمير البيان والمجاهد الكبير األمير شكيب أرسالنتاريخ الدولة العثمانية  -  

السماحي سويدان دار ابن كثير، دار التربية      
المتنبي، أبو فهر محمود محمد شاكر -     

 - طريق اإلسالم
الناشر دار ماجد عسيري للنشر -أعالم وأقزام في ميزان اإلسالم، جمع وترتيب الدكتور سيد حسين العفاني، الجزء األول -   

     والتوزيع السعودية جدة    
خلق أفعال العباد للبخاري، مكتبة إسالم ويب، موسوعة الحديث -    
االفصل في القراءات والتجويد" الجزء الرابع من تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج -    
أبو نصر الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة -   
تفصيل الخلق واألمر، الجزء األول  -  
  فات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: تأليف اإلمام محمد بن إبراهيم بن علي بنإيثار الحق على الخلق في رد الخال -

ه اعتنى به عبد     840-ه775المرتضي ابن المفضل حسني القاسمي، أبو عبد هللا، عز الدين اليماني الشهير بابن الوزير    

دار الكتب العلمية         -الوارث محمد علي   
  جزء الثاني من الفقيه الرباني، الضالل المقاصديين -
، إبطال فصل األصول1الققيه الرباني -   
  ه تهذيب1315-1250مختصر االستقصا ألخبار المغرب األقصى تأليف الشيخ/أبي العباس أحمد بن خالد الناصري  -
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يع، مفكرون للنشر مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوز -واختصار وفهرسة موضوعية الدكتور/ محمد موسى الشريف   

ه  1439م/2018الطبعة األولى  -والتوزيع   
  ، الجزء الثالث من تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج1مفاتيح علم الكتاب  -

ترجمة وإعداد محمد يوسف عدس مستشار -الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسكعلي عزت بيجوفيتش مذكرات  -  
كتاب المختار  -سابق بهيئة اليونسك    

 

ه 1406اإلسالم وبنو إسرائيل: تأليف الجنرال/جواد رفعت آتلخان، ترجمة وليشاه أورالكيراي، الرياض -  

دار  -، ترجمة الدكتور سامي الدروبيحلم العم.قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها . 3يفسكي األدبية وأعمال دوست -  

اعة والنشر بالقاهرة الكاتب العربي للطب       
الفارابي: كتاب الملة، آراء أهل المدينة الفاضلة  -  
أبو نصر محمد بن محمد الفارابي: السياسة المدنية -   
  ، الجزء الثاني من تذكرة العلماء في الربانية والمنهاجميثاق الكتاب اإليمان بين النفي واإلثبات -

(: جامع السنة وشروحها 278/5ومسند أحمد ، باقي مسند األنصار)( 4297، باب المالحم )المسند أبو داود: -   

هكذا تكلم نهرو - 
  

قدم لها ميخائيل  -مجموعة مختارة من كتابات وأقوال رائد الحرية والسالم البانديت جواهر آلل نهرو  
المؤسسة األهلية للطباعة والنشر بيروت  -وعرض وتعليق بقلم مروان الجابري ترجمة –نعيمة         
1987، حزيران 4، العدد 1األزمنة، السنة  «الطريق إلى الحداثة»قسطنطين زروق،  -   

الطبعة -1987-1978قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة  الخطاب العربي المعاصرفادي إسماعيل:  -  

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -3م( المعهد العالمي للفكر اإلسالمي سلسلة الرسائل الجامعية 1993 -ه1413لثانية)ا    

بيروت  -والتوزيع       
موقع األلوكة -   
البخاري كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد: موقع جماعة العدل واإلحسان -   
موقع مركز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية: ال رهبانية في اإلسالم  -  
( عن قولهم "ال رهبانية في اإلسالم"!ملتقى أهل الحديث: فائدة حديثية ) -   
(2ال رهبانية في اإلسالم ) –موقع البيان: قبس السنة  -   
صحيح البخاري: مكتبة إسالم ويب -   
: "هللا موالنا وال مولى لكم"موقع طريق اإلسالم -   
- } كم  فس  د  أن  ن  ن  ع  موقع إسالم ويب: من دروس أحد: }قل هو م    
سيرة ابن هشام عن موقع نداء اإليمان، فصل: ما أصاب الرسول يوم أحد  -  
بي ة  - ر  ية الع  بل وماس  اسات في الد  ر     مكتبة األنجلو المصرية –تأليف دكتور ب طرس بطرس غالي  –د 
لسان العرب: إسالم ويب -   
معجم المعاني الجامع -   
  -المنصورة -مصردار الوفاء  -األردن الزوقاءمكتبة المنار  –كامل الشريف: اإلخوان الم سلمون في حرب فلسطين  -

م 1984 -ه1404الطبعة الثالثة        

     17أشرف عبد القادر، منشورات األحداث المغربية، كتاب الشهر -قدر العلمانية في العالم العربي، حوارات لحسن وريغ -

بحث في سائر الديانات العالمية، بحث نقدي تحليلي وعرض  الدين المقارن( 1موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) -  

تاريخي مقارن يتناول سائر الديانات منذ البرهمية وهي أولها إلى اإلسالم وبه بحث مهم في مناهج الفلسفة والتصوف      
دار  -اإلسالمي، تأليف األستاذ محمود أبو الفيض المنوفي الحسني رئيس تحرير مجلة العالم اإلسالمي وعميد السادة الفيضيين

الفجالة الفاهرة  -نهضة مصر   
موقع موسوعة صحيح البخاري -     
  -مقالة في الجبر والمقابلة للحكيم األوحد أبي الفتح  عمر بن إبراهيم الخيامي -رسالة في الجبر والمقابلة لعمر الخيامي -

المسيحية 1851طبع في مدينة باريز بمطبع األخوين فيرمان ديدوة سنة         
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  ياألصول الحقة للرياضيات ونقد الدليل الوجود -
رشيد بلواد: الربيع العربي وقلعة الكومبرادور  -  
مسائل في ، 1999ربيع األول -38العدد– لحوار( منبر ا1وعي مقارن واستجابات)أفكار النهضة بين األمس واليوم  -  

استذكار الحملة الفرنسية من الجبرتي إلى الطهطاوي  التاريخي يثيرهاالوعي        

  دار القلم  –ولماذا تقدم غيرهم؟ بقلم األمير شكيب أرسالن بعناية حسن السماحي سويدان  ؟الُمسلمونلماذا تأخر  -

م  2012 –ه 1433الطبعة الثالثة  –بيروت  الدار الشاميةدمشق      

 اإلسالم: هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآنيإنهم يكرهون  -
نصر أبو -1947محمد خلف    

دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير -عفاند/ كامل سم  1993زيد        
الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة -   
د. طه جابر العلواني: خواطر في األزمة الفكرية والمأزق الحضاري لألمة اإلسالمية -    
والنشر، مراكش، دار تينمل للطبع 1992حوار حول العلمانية: الدكتور فرج فوده، الطبعة الثانية  -   
  2002فبراير  -33العدد -السلسلة الشهرية المعرفة للجميع -الدكتور بنسالم حميش -الفرنكفونية ومأساة أدبنا الفرنسي -

 MITTERRAND par lui-même CRITIQUE ET ANALYSE D’UNE VIE POLITIQUE EDMONT DANTES – 
JACQUES GRANCHER –  

دار الفكر اإلسالمي  -جمال البنا: هل يمكن تطبيق الشريعة؟  -  

وراتمنش -الكاندهلوي وجزء عمرات النبي صلى هللا عليه وسلم للعالمة الشيخ محمد زكريا حجة الوداع  -  

المجلس العلمي       

ن محمد الغزالي، إشراففي تفسير التحرير والتنوير البن عاشور. إعداد: شعيب بن أحمد بالتشبيه والتمثيل مباحث  -  

جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية  -ه1425-ه 1424ا. د عبد الحافظ إبراهيم البقري        

الجزء الرابع -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة -   
المجلد الثاني -حاضر العالم اإلسالمي -مسلمو األندلس لألمير شكيب أرسالن -   
األطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم: سامي بن عبد هللا المغلوث -   
المعهد العالمي  - النص واالجتهاد -الطبعة الثانية، تقديم د.طه جابر العلواني -معالم المنهج اإلسالمي، أ.د.محمد عمارة -

دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة -للفكر اإلسالمي   
ه عبد الرحمان، حوارات من أجل المستقبل، كتاب الجيب، منشورات الزمن ط -  
الم سلمون والحضارة الغربية، د. سفر بن عبد الرحمان الحوالي، الطبعة التمهيدية  -  
اإلسالم سؤال وجواب  -   
رحون: بنو موسى، ابن الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة، الجزء األول، المؤسسون والشا -  
مركز دراسات الوحدة العربية، مدينة  -الدكتور رشدي راشد –قرة، ابن سنان، الخازن، القوهي، ابن السمح، ابن هود    

        TSCAKالملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
هندسة األجسام وأصول كتاب األصول الهندسية وهو مشتمل على كتب أوقليدس الستة ومضافات في تربيع الدائرة و -  

ك      ي  قياس المثلثات المستوية والكروية، ترجمة كرثليوس فان د   

دار – عبد هللا بن المقفعكليلة ودمنة باب مقدمة كتاب  -
 

تونس –بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع    
-وزارة الثقافة -2003الطبعة األولى -الرحالة العرب والم سلمون: اكتشاف اآلخر، المغرب منطلقا وموئال )أعمال ندوة( -  

الرحلة المغربية إلى أوربا، النص والصورة، د. شعيب حليفي  -المغرب -الرباط       
2008الطبعة األولى -مطبعة بني يزناسن سال -الدكتور محمد وراضي !عرقلة الفكر الظالمي الديني للنهضة المغربية -  

فصول منتزعة: الفارابي   -  
الطبعة  -دار ومكتبة الهالل -قدم له وبوبه وشرحه الدكتور علي أبو ملحم -السعادة ألبي نصر الفارابيكتاب تحصيل  -  

  1995األولى      
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م،1970-ه 1390، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، الدكتور محمد عبد هللا دراز، دار القلم، الطبعة الثانية الدين -   
النبوغ والض اللعدنان إبراهيم وأمين صبري،  -   
ر المجتمع الدولي: الدكتور يحيى الجمل  - دار القلم -122المكتبة الثقافية  –تطو    
لك الطوسي )وزير السالجقة المشهور  - ه( ترجمة الدكتور يوسف485-ه408سياست نامه أو سير الملوك: نظام الم   

1987-1407الطبعة الثانية  -رقط -دار الثقافة -حسين بكار )األستاذ بجامعتي اليرموك وقطر(      

الماسونية بين الحقيقة والخيال، مركز الكاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية، الدكتور أسعد السحمراني -   
-SYMBOLE DE L’EQUERRE  ET DU COMPAS DE LA FRANC-MAÇONNERIE DECODE Par Awake 
7juin 2015 
-Rose-Croix - Wikipédia 

–الطبعة األولى  –الجيزة  -الناشر مكتبة ابن تيمية –حصوننا مهددة من داخلها: بقلم الدكتور/ محمد محمد حسين  -  
د. طه عبد الرحمان في الميزان -   
 حاضر العالم اإلسالمي -

األستاذ عجاج نويهضنقله إلى العربية لوتروب ستودارد  تأليف 
 
المدنية -المجلد األول -  

م1973 -ه 1394الطبعة الرابعة  -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -لألمير شكيبالعربية         
-الجزء التاسع فصل في غزوة القادسية -م2003 -دار عالم الكتب  -"البداية والنهاية" إسماعيل بن عمر بن كثير -   

  موقع إسالم ويب
إسالم ويب –غزوة حنين تداعياتها ونتائجها  -   
نهجه النقدي: الدكتور إبراهيم الكوفحي، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعةمحمود محمد  - شاكر سيرته األدبية وم   

م2008 -ه1429األولى     
       

-ORIGINES ALGEBRIQUE ET GEOMETRIQUE DES NOMBRES COMPLEXES  ET LRURS EXTENSION 
AUX  QUATERNIONS ; FONDEMENTS DE LA GEOMETRIE. MEMOIRE PRESENTEE COMME 
EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAiTRISE EN MATHEMATIQUES PAR LUC POITRAS AOUT 2007 
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL 

نظرية  –الحسن بن الهيثم  -الجزء الثالث -الرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والقرن الخامس للهجرة -  
المسبع المتساوي األضالع -1ندسية والهندسة العملية: الفصل الثالث "مسائل األعمال الهندسية" المخروطات، األعمال اله       
لة واآلداب -صحيح مسلم - إسالم ويب -باب في فضل الحب في هللا -كتاب البر والص    
د. عدنان عباس علي،ترجمة  -جوته والشرق: كاتارينا مومزن، أستاذة األدب األلماني في جامعة استانفورد األمريكية -  

كتاب سلسلة علم المعرفة -مراجعة د. عبد الغفار مكاوي       
للرد على شبهات حول  : بيان اإلسالمتاب الحيض، باب ترك الحائض الصومصحيح البخاري )بشرح فتح البارئ( ك -

  اإلسالم، دعوى بطالن حديث: "النساء ناقصات عقل ودين"
 مصادر األحكام عند ابن حزمل الظاهري لتوطئة أبي عبد الرحمان بن عقي -

دراسة أصولية مقارنة تاليف د.   

م 2016-ه1437، الجزء األول، دار التوحيد للنشر، الطبعة األولىمحمد تامر حجازيمحمد       

الجزء الثاني  -المكتبة الثقافية بيروت -لفقيد األدب مصطفى لطفي المنفلوطي النظرات -   
  النظرات، الجزء األول -
لمحات من سيرته وأضواء على عْبقريته" لألستاذ سعيد األفغاني  اإلمام ابن حزم األن لسي" -  

 اإلسالم: هجمة علمانية جديدة ومحاكمة النص القرآنيإنهم يكرهون  -
نصر أبو زيد -1947محمد خلف    

د/ كامل سعفان: 1993        
العالم اإلسالميحاضر  لألمير شكيب أرسالن، عليهامقالة روجر البون والتعليق  اإلسالم والجنود السوداء -  

المجلد الثاني  -       
2019يونيو  20هوية بريس  –وإعادة "فرنسة التعليم" بالمغرب  51-17إطار  -مشروع قانون محمد أقديم:  - 
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–المملكة العربية السعودية  -الرياض -دار طيبة –في ميزان اإلسالم: مصطفي فوزي غزال  دعوة جمال الدين األفغاني -  

م 1983-ه 1403الطبعة األولى       

للبستاني دار العربوالثورة التحريرية الكبرى، جمال الدين األفغاني، محمد عبده، الناشر:  العروة الوثقى -  

1957يوليو  23الطبعة األولى  -القاهرة      

الرسالة السادسة -محمد سواعي -ي األرشيف الوطني التونسيرسائل أحمد فارس الشدياق المحفوظة ف -   
نشأتها إلى مؤتمر مدريدمن مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ المملكة المغربية:  -   

م المطْبعة الملكية الرْباط1985 -ه 1405الطْبعة الثانية  – 1880سنة        
المختوم، غزوة الخندق/ نور اليقين، )ما أرى هللا  رسول ه من الفتح( السيرة النبوية البن هشام،غزوة األحزاب/ الرحيق  -  

موقع بوابة السيرة  –الخدعة في الحرب/ نور اليقين، )تحريض اليهود لقريش وما نزل فيهم(/ السيرة النبوية البن هشام     
  النبوية

ى هللا عليه وسلم موادعة غطفان في غزوة األحزابموقع موسوعة مجلة السنة: قصة هم  اانبي صل -   
حيح  –الصريخ لمجابهة غزاة التاريخ: نعيم بن مسعود ودوره في غزوة األحزاب  - وساقه  العسقالني في تفسير الص   
عب..."    ت  بالر  ر  لحديثه عليه الصالة والسالم: 'ن ص   
موقع مركز عقبة بن نافع للدراسات و –م: ذ. نافع الخياطي مواقف حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يوم الخندق، بقل -  

حابة والتابعين     األبحاث حول الص    
جواز خداع الكفار في الحرب، مركز الفتوى، إسالم  -  

-ORIGINES ALGEBRIQUE ET GEOMETRIQUE DES NOMBRES COMPLEXES  
يف دونالد ر. هيل، ترجمة د, أحمد فؤاد باشا العلوم والهندسة في الحضارة اإلسالمية )عالم المعرفة( تأل -  
قام بتقديمه والتعليق عليه:  -2كلية العلوم رقم -الجامعة المصرية -كتاب الجبر والمقابلة لمحمد بت موسى الخوارزمي -  

علي مصطفى مشرفة    
 
ومحمد مرسي أحمد  

 

-POUR LA SCIENCE édition française de SCIENTIFIC AMERICAIN – Février1996  

دار النفائس -أحجار على رقعة الشطرنج: وليام غاي كاي، ترجمة سعيد جزائرلي، مراجعة وتحرير م. بدوي -   
دسيةالجزء التاسع فصل في غزوة القا -م2003 -دار عالم الكتب  -انظر "البداية والنهاية" إسماعيل بن عمر بن كثير  

موقع إسالم ويب -   
 

     
-Le point du jeudi 13 décembre 2018 n 2415 
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