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

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

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

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

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

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

تدقيق ن�سو�ش الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�سلية للكت�ب.

اإ�صماعيل �صراج الدين
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هذا،  و�ست�سعى املكتبة اأي�ًس� - وفق توفر الإمك�ن�ت الفنية وامل�دية - اإىل 
اأو مقتب�س�ت منه� اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة  ترجمة تلك املخت�رات 
واجل�مع�ت  البحث  ملراكز  �ستتيحه�  كم�  العربية،  بغري  الن�طقني  امل�سلمني  اأبن�ء 
وموؤ�س�س�ت �سن�عة الراأي يف خمتلف اأنح�ء الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�س�عد ذلك 
على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويه�ت التي يل�سقه� البع�ش به زوًرا وبهت�نً�، 
جملتهم،  يف  امل�سلمون  به�  هم  ُيتَّ التي  الب�طلة  الته�م�ت  من  كثري  زيف  وبي�ن 

خ��سة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب.

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

.)� � واإلكرتونيًّ ب�لعربية وتي�سري احل�سول عليه� )ورقيًّ

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

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

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

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�سرهم من اأجل نه�سته� وتقدمه�. 
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إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية

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

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

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

الأمم.
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الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



عصمت نصار
درا�سة تقدميية

ومع��سروه  تالميذه  به  لقَّ َمن  املع��سرين  املفكرين  بني  من  نلمح  نك�د  ل 
ب�لفيل�سوف الك�مل �سوى �س�حب الكت�ب الذي ن�سرع يف تقدميه. ومل نعرف من 
بني تالميذ الأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده )1266- 1323هـ/1849- 1905م(- 
ول �سيم� يف جم�ل الفل�سفة- من ين�ف�ش مفكرن� يف اإخال�سه لر�س�لة اأ�ست�ذه وتبنيه 
من  الأول  الن�سف  يف  وتفعيله  الإ�سالحي،  ومنهجه  النه�سوي  الإم�م  م�سروع 

القرن الع�سرين.

ول نب�لغ عندم� ن�سفه ب�أنه اأ�ست�ذ اأ�س�تذة الفل�سفة الإ�سالمية، ل يف م�سر    
وحده�، بل يف الع�مل العربي الإ�سالمي؛ اإذ ك�ن لكت�ب�ته الأثر الأكرب يف بعث 
البحث الفل�سفي ث�نية اإىل دور العلم واملنتدي�ت الثق�فية واملج�ل�ش العلمية، وك�ن 
له ال�سبق يف تكوين اأول مدر�سة من الب�حثني امل�سريني والعرب جنحت يف الذود 
اأ�س�لة وطرافة  واأثبتت  امل�ست�سرقني،  الإ�سالم وح�س�رته �سد هجم�ت غالة  عن 
الفكر الفل�سفي الإ�سالمي، بداية من علم اأ�سول الفقه وعلم الكالم والت�سوف 
الإن�س�نية،  املع�رف  �ستى  وجت�ربهم يف  العرب  علم�ء  ب�كت�س�ف�ت  ومروًرا  ال�سني، 
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بداية  الأوروبية،  النه�سة  اأعالم  عليه�  عول  التي  الفال�سفة  بت�س�نيف  وانته�ًء 
الفل�سفية، ولي�ش  التنوير يف موؤلف�تهم  اإىل اكتم�ل ع�سر  النه�سة،  اإره��س�ت  من 
هن�ك اأدل على مك�نة هذه املدر�سة من مئ�ت املوؤلف�ت وامل�سنف�ت والتحقيق�ت 
البحث  يف  الرئي�سة  املراجع  ُتعد  م�زالت  التي  الدقيقة  العلمية  والرتجم�ت 

الفل�سفي يف ميدان الدرا�س�ت الإ�سالمية والكالمية والت�سوف.

اإنه ال�سيخ الأكرب م�سطفى عبد الرازق رائد التفكري الفل�سفي يف م�سر، 
القرن  من  الث�لث  العقد  منت�سف  منذ  الإ�سالمي  الفكر  جتديد  اأعالم  واأبرز 

الع�سرين.

يف  الإ�سالحي  اخلط�ب  من  ملح�ت  العربي  للق�رئ  نقدم  اليوم  ونحن 
نحو  وتوجيهه  اجلمعي،  العقل  بن�ء  لإع�دة  اآلية  الفل�سفة  من  اتخذ  الذي  م�سر، 
الأ�س�لة  واجلديد،  )القدمي  الأ�سداد  بني  املوازنة  على  الق�ئمة  واملدنية  التقدم 
ال�سرقية والعلوم والفنون الغربية، املنقول واملعقول، ثوابت امل�سخ�س�ت ومتغريات 
الواقع املعي�ش(، والنتق�ء من الأغي�ر، وا�ستيع�ب املن�هج، ونقد النظري�ت، واإحي�ء 
الف�س�ئل، وه�سم الفنون والعلوم، والت�سلح بقوة احلب، والإمي�ن ب�لعدالة واحلرية، 
الأ�سهر  لكت�به  النقدية  قراءتن�  خالل  وذلك  الإن�س�ين،  الكم�ل  اإىل  والتطلع 
الث�ئرة،  ؤى  ولر ب� املليء  الع�سر  هذا  أحوجن� يف  ا  فم� والإ�سالم«،  والوحي  »الدين 
وامل�س�جالت الن�ق�سة، والنفع�لت الع�بثة، ل�سوت ع�قل يذكرن� ب�أن جوهر الدين 

هو ح�سن املع�ملة، والإخال�ش يف حب الب�ري، والنقي�د ل�سرائعه.
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الأر�ش  على  ليحقق  الإن�س�ن  حمله�  التي  الر�س�لة  هو  الوحي  واأن    
ال�سالم، وي�أمر ب�ملعروف بغري منكر، وينهى عن املنكر ب�ملعروف، وي�أمل يف الوقت 

نف�سه بح�سن الإث�بة، حيث وعد اهلل ب�لنعيم الأخروي.

احل�كم  الإلهي  للخط�ب  واجل�معة  املتممة  الر�س�لة  هو  الإ�سالم  واأن    
ل�سلوك الإن�س�ن حتى يق�سي اهلل اأمًرا ك�ن مفعوًل، وهو ال�سرعة التي يجب تفعيل 
م� حوته من ف�س�ئل ومك�رم الأخالق، وتفهم التوجيه الإلهي لت�سيي�ش حي�تهم، 

وذلك بف�سل جهود املجتهدين، ودع�وى امل�سلحني، وِفع�ل الورعني.

نعم نحن اأحوج م� نكون خلط�ب العقل، الذي يحمله هذا الكت�ب، و�سوف 
تك�سف ال�سفح�ت الت�لية عن مدى جن�ح ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق يف تثقيف 
عن  مبن�أى  الإ�سالمي،  الفكر  وجتديد  التنوير  راية  واإعدادهم حلمل  الرواد،  جيل 
التع�سب املّلي والتنطع املذهبي والت�سيع للفروع والتم�سك ب�سف��سف الأمور التي 
املوبق�ت  بع�ًس�، وغري ذلك من  بع�سهم  قتل  إىل  ا ودفعتهم  امل�سلمني �ستت جمع 
التي اأ�س�بت املجتمع الإ�سالمي، مقتفًي� يف ذلك �سرية اأ�ست�ذه حممد عبده- كم� 
اأ�سرن�- وذلك من خالل حديثن� عن حي�ة املوؤلف وثق�فة ع�سره، ثم حتليلن� للكت�ب 
يف �سوء موؤلف�ته لإبراز مك�نته منه�، ثم وقوفن� على منهجه يف العر�ش واملع�جلة، 

واأخرًيا اأثر م�سمون الكت�ب يف الكت�ب�ت الالحقة عليه واملت�أثرة به.

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

ولد �سيخن� م�سطفى ح�سن اأحمد حممد عبد الرازق نحو ع�م )1302هـ/ 
1885م( يف »اأبي جرج« اإحدى قرى مديرية املني�– اآنذاك- ب�سعيد م�سر، فجده 
� ع�ملً� ب�لفقه واللغة والأدب )ب�لبهن�س�( من اأعم�ل  عبد الرازق ك�ن ق��سًي� �سرعيًّ
ابنه  توىل  ثم  )1213هـ/1798م(،  ع�م  فيه�  الق�س�ء  توىل  وقد  ب�ملني�،  مزار  بني 
آنذاك. ا  حممد الق�س�ء فيه� من بعده، وتويف مبدينة الف�سن من اأعم�ل مديرية املني�

َ يروى على  ُ أحمد من بعده ق��سًي� على ولية البهن�س� وك�ن فيم� ام ابنه  وق�    
اأبي  اإىل  ب�لق�س�ء  انتقل  ثم  الأدب،  وح�سن  والذك�ء  الثق�فة  من  ملحوظ  ج�نب 
ًن، ومالذا للمعوزين واملحت�جني  جرج وك�ن بيته مق�سد العلم�ء والتج�ر والأعي�
1279هـ/1822-   -1237( ب��س�  �سعيد  حممد  عند  و�سفيعهم  واملظلومني 

1863م( خديوي م�سر– اآنذاك.

وك�ن اأبو �س�حب الرتجمة الق��سي ح�سن عبد الرازق ب��س� )1844-1907م(      
اأكرث  من  نف�سه  الوقت  ويف  الدين،  واأ�سول  والأدب  ب�للغة  املعرفة  وا�سع  ف��ساًل  رجاًل 
ال�سخ�سي�ت ت�أثرًيا يف احلي�ة ال�سي��سية امل�سرية؛ اإذ ك�ن ع�سًوا يف جمل�ش النواب يف ع�سر 
اخلديوي اإ�سم�عيل، ثم ع�سًوا يف جمل�ش �سورى القوانني عن مديرية املني�)1884م()1(. 

ر  لن�سر، د نكلني للطب�عة و لثق�فية، موؤ�س�سة فر ملو�سوعة  زق، مق�ل يف  لر )))   حممد كم�ل جعفر، م�سطفى عبد 
لق�هرة، 1972م، �ش 925. ل�سعب، 
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ًووكيال حلزب الأمة)1907م()1(  واأبرز اأع�س�ئه املوؤ�س�سني)2(.

بثوريته ور�س�لته  موؤمًن�  الأفغ�ين  الدين  أنه ك�ن على �سلة بجم�ل  ا        وروي 
الإ�سالحية، ذلك ف�ساًل عن �سداقته لالأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده، ف�أمر اخلديوي 

�سط  أو و ملثقفني  و�سفوة  مل�س�يخ  و لعمد  و لأعي�ن  و لوجه�ء  من  )1325هـ/1907م(  ع�م  لأمة  حزب  )1(  ت�أ�س�ش 
�سعيد  هيم  إبر و وي  �سعر وعلي  �سليم�ن  حممود  ومنهم:  مل�سرية،  لو�سطى  لطبقة  من  لعلي�  لفئة  وهم  لتج�ر، 
ويرد  وغريهم،  وب�سرى حن�  �ش  لدمرد لرحيم  وعبد  أب�ظة  عثم�ن  و�سيد حممد خ�سبة وحممد  ت�در�ش  وب��سيلي 
لدينية  لع�سبية  ء م�سر للم�سريني مبن�أى عن  مل�سرية ورفعهم لو ل�سي��سة  لية يف  لليرب ر�ش  ملد أوىل  إليهم ت�أ�سي�ش 
لأ�ست�ذ  يهم منهج  تبنِّ إىل  لثوري، ومرد ذلك  لتغيري  له�دئ على  لإ�سالح  لعثم�نية، وتغليبهم منطق  بطة  لر و
لتي  ف�ت  خلر لبدع و لأمة وحم�ربة  ت  لتعليم وتوحيد ولء لع�م عن طريق  أي  لر لإم�م حممد عبده يف تربية 
ل�سرورية لنقل  ت  خلطو لد�ستورية هي  حلي�ة  أن  ل�سلط�ت، و لأمة هي م�سدر  أن  لت�أكيد على  حلقت ب�لدين، مع 
ث  لرت بني  جلمع  يف  أع�س�ئه  جّل  جتهد  وقد  ل�ستقالل.  و حلرية  طور  إىل  لتبعية  و د  ل�ستبد طور  من  م�سر 
حلديثة، مع  لأوروبية  لعلمية  ملع�رف  حل�س�رية و ت  ملتغري مل�سخ�س�ت، و لتي متيز  لتليدة  بت  لثو أي  لتجديد  و
حلكومية  لوظ�ئف  لأج�نب يف �سغل  ملتعلمني ليحلو حمل  د جيل من  إعد لدولة و فق  حر�سهم على مت�سري مر
جلريدة ل�س�ن ح�له،  لأول من جملة  لعدد  حلزب منذ  حلر، ويبدو ذلك يف كت�ب�ت مثقفي  لقت�س�د  لق�س�ء و و
لفتوح  أبو  وعلي  فهمي  لعزيز  وعبد  حرب  وطلعت  أمني  وق��سم  ل�سيد  لطفي  أحمد  حلزب  هذ  �سبيبة  وميثل 
عالقته�  يف  حلي�د  مه�  ب�لتز حلزب  �سي��سة  متيزت  وقد  وغريهم،  هيكل  ح�سني  وحممد  زق  لر عبد  وم�سطفى 
مه�  لتي و�سع قو لتنويرية  لإ�سالحي ور�س�لته�  خلط�ب  خلديوي(؛ وذلك لتمريره�  لإجنليز و لق�ئمة ) ب�ل�سلط�ت 
وتبنيه�  لإجنليز،  جت�ه  جله�دية  لوطني  حلزب  �سي��سة  من  لنقي�ش  على  وذلك  ذكرن�،  كم�  عبده  حممد  ل�سيخ 
جل�معة  لعثم�نية و بطة  لر إىل  لدعوة  لأمة  إىل ذلك جت�هل حزب  أ�سف  ل�سي��سة،  أمور  مل�سلح يف  لكف�ح  منطق 
لني�بية يف حني ك�ن  ملج�ل�ش  خت�س��س�ت  لتو�سع يف  مل�سرية، وتف�سيله  لقومية  كتف�ءه ب�لت�أكيد على  لإ�سالمية، و
لتي ك�نت تربط بني  لعالقة  له�م�سية يف قوة  خلالف�ت  لد�ستور، ومل توؤثر هذه  لوطني هو  لأول للحزب  ملطلب 
أغلق  لذي  ملطبوع�ت  لأمة على ق�نون  فقة حزب  حلزبني حتى ع�م 1910م ول �سيم� بعد مو لوطنيني يف كال 
لأمة بعد  نني من حزب  لقو أع�س�ء جمل�ش �سورى  ل�سيد و لعزيز ج�وي�ش على لطفي  ء، وحملة عبد  للو جريدة 
لرغم من ذلك ك�نت م�سلحة م�سر تعلو على كل  لليبية. وعلى  لإيط�لية  حلرب  ملح�يد« من  بهم عن موقفهم  إعر
لأفك�ر  زق بهذه  لر حلزبني وتف�نيهم يف خدمته�. وقد ت�أثر م�سطفى عبد  أع�س�ء  لذي يوؤكد وطنية  لأمر  خالف�تهم. 

لأمة. ن�سم�مه ل�سبيبة حزب  ث، ول �سيم� بعد  لأحد وه�تيك 
لق�هرة،2007م �ش 100 لثق�فة،  لع�مة لق�سور  لهيئة  مل�سرية،  ل�سي��سة  لأمة ودوره يف  ل�سلق، حزب  أحمد زكري�     )2(



20 20
ع�صمت ن�صـار

عدل  ثم  ال�سودان  إىل  بنفيه  ا  1895م(  -1830 1312هـ/  اإ�سم�عيل)1245- 
علي  وال�سيخ  توفيق)1852-1892م(  حممد  الأخري  ابن  ب�سف�عة  ذلك  عن 

الليثي)نحو 1822-1896م(.

�سديقه  مع  الرازق  عبد  ح�سن  اأ�س�ش  )1310هـ/1892م(  ع�م  ويف     
حممد عبده اجلمعية اخلريية الإ�سالمية)1(، وظل يعمل به� حتى وف�ته، ت�رًك� من 

تب  أعلى مر لذين ك�نو ميثلون  مل�سريني  لأعي�ن  أكتوبر ع�م 1892م بجهود  لإ�سالمية يف  خلريية  جلمعية  )1( ت�أ�س�ست 
هيم ر�سدي وح�سن  إبر أع�س�ئه�  أبرز  لوقف، وك�ن من  لتربع�ت و مل�سرية، وك�ن دخله� يقوم على  لو�سطى  لطبقة 
أحمد لطفي  أمني و�سعد زغلول و ل�سيويف وح�سني ك�مل ويو�سف كم�ل وق��سم  أحمد  زق وعثم�ن م�هر و لر عبد 
غي  ملر حلميد بدوي وحممد م�سطفى  خل�لق ثروت وحممد حممود وعبد  ل�سيد وطلعت حرب وعديل يكن وعبد 
لأ�ست�ذ  رته� ع�م 1946م حتى وف�ته وغريهم من تالميذ  إد لذي توىل رئ��سة جمل�ش  زق  لر ل�سيخ م�سطفى عبد  و
ء، وك�نت جتمع  لفقر أبن�ء  لأق�ليم لتعليم  ملج�نية مبختلف  ر�ش  ملد إن�س�ء  فه�  أهد أهم  أن�س�ره، وك�ن من  لإم�م و
لأ�ست�ذ  لأجنبية، وقد ق�م  للغ�ت  حلديثة و لعلمية  ملع�رف  حلرفية و لأدبية و للغوية و لدينية و �سة  لدر جمه� بني  بر

رته� حتى وف�ته. إد لإم�م بتحديث من�هجه� ع�م 1900م عقب توليه رئ��سة جمل�ش 
ر�سه�،  مل�سلمني مبد لتح�ق غري  فقت على  لبن�ت، وو ر�ش  ر�سه� بع�ش مد إىل مد جلمعية      ويف ع�م 1912م �سمت 
لع�لية، ويف ع�م 1920م  لعلمية  لدرج�ت  أوروب� لنيل  إىل  إر�س�ل بع�ش طالبه�  جلمعية  ويف ع�م 1918م قررت 

لث�نوية. ر�سه�  زق جلنة لتطوير مد لر ل�سيخ م�سطفى عبد  أ�ش  ر
رة  جلمعية لتفتي�ش وز ر�ش  زق خ�سوع مد لر ل�سيخ م�سطفى عبد  قرتح  للجنة عمله� و �سلت      ويف ع�م 1925م و
ملع�رف، بدًء من  رة  إىل وز  � لدلت�- تدريجيًّ ل�سعيد و ملديري�ت يف  أنح�ء  لتي عمت  ر�سه�-  ملع�رف، ثم �سّلمت مد
جلمعية ب�إع�نة  أن تقوم  ر�ش عن 30 ب�مل�ئة على  ملد ملج�نية يف تلك  أل تقل ن�سبة  جلمعية  �سرتطت  ع�م 1927م و
ل�سيد مع حممد  زق ولطفي  لر ل�سيخ م�سطفى عبد  أبرمه  تف�ق  � مببلغ 3500 جنيه، وذلك مبوجب  رة �سنويًّ لوز
لأزهر  ل فرتة تعليمهم يف  لإنف�ق على خّريجيه� طو جلمعية يف  �ستمرت  ك- وقد  آنذ ملع�رف -  ح�سني هيكل وزير 
لعلوم،  لعلي� يف �ستى  لدرج�ت  أوروب� لنيل  أو يف  لعلوم  ر  أو يف د ل�سرعي  لق�س�ء  أويف مدر�سة  لأهلية  جل�معة  أو 
مل�ست�سفي�ت.  خل��سة وبن�ء  لحتي�ج�ت  مل وذوي  لأر ملعوزين و ء و لفقر جلمعية ب�إع�نة  �سطالع  إىل ذلك  أ�سف 
ع منذ  رته�، وهي م�س�ر نز إد إىل  لإ�سالمية  خلريية  جلمعية  أوق�ف  لأوق�ف جميع  رة  ويف ع�م 1946م �سمت وز
جلمعية تقوم بدوره�  لت  رته�. وم� ز إد إىل  جلمعية  لأوق�ف عن ت�أدية م�ستحق�ت  رة  متن�ع وز ع�م 1985م، عقب 

لآن. للمزيد ط�لع: لجتم�عي حتى 
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ورائه �سبعة اأبن�ء وبنتني واأرملة واحدة، ونذكر منهم:

ح�سن ال�سغري، وح�سني، وحممود، وم�سطفى، وعلي، واإبراهيم، واإ�سم�عيل.

ال�سالم  عبد  خدوجة  ال�سيدة  فهي  الرازق  عبد  م�سطفى  والدة  اأم� 
ال�سريعي، وقد اأخذت عن والده� وزوجه� قدًرا وفرًيا من الثق�فة والعلم و�سم�حة 

اخللق)1(.

ويعني ذلك اأن ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق ن�س�أ يف بيت ج�ه وح�سب 
ون�سب يجمع بني العلم والأدب والأخالق وال�سي��سة، مطبوع ب�لوطنية امل�سرية، 
الن�س�أة على خط�به  واأثرت هذه  املدنية،  ومتطلب�ت  ال�سريعة  مق��سد  وج�مع بني 

التنويري واآرائه ال�سي��سية والإ�سالحية. 

والأدب  الثق�فة  على  الرازق  عبد  بيت  بف�سل  مع��سروه  �سهد  وقد     
وال�سي��سة امل�سرية؛ فقد و�سفوه ب�أنه قبلة الوجه�ء وق�دة الفكر ومعقل الربجوازية 
امل�سرية التي اأخذت على ع�تقه� مهمة بن�ء م�سر احلديثة يف الن�سف الأول من 

القرن الع�سرين.

ال�س�بعة من  الع�ئلة يف  ُأبوه بكتَّ�ب  ا اأحلقه  الرازق فقد  اأم� م�سطفى عبد     
العربية، وظل  اللغة  القراآن ويتعلم مب�دئ اخلط واحل�س�ب وقواعد  عمره ليحفظ 

لق�هرة،  لإ�سالمية،  خلريية  جلمعية  ت  ر إ�سد مل�أمول،  قع و لو خلريي يف م�سر  لعمل  لفنجري، ندوة  حممد �سوقي   
إىل �ش200. 2002م، �ش 193 

إىل �ش 14. لق�هرة، 1957م، �ش10  ملع�رف،  ر  زق، د لر آث�ر م�سطفى عبد  زق، من  لر )1(  علي عبد 
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الفتى مداوًم� على قراءة القراآن الكرمي منذ يف�عته عقب �سالة ال�سبح والع�سر 
القراآن  بقراءة  �س�حبه�  ن�فلة  اأو  فر�ًس�  �س�م  ف�إذا  ثالثة،  اأو  ربعني  بقدر  يوم  كل 
جتويًدا وترتياًل، ثم تف�سرًيا وت�أوياًل مب�س�عدة والده واإخوانه، وقد مكنه حفظه للقراآن 
الآي�ت،  ملق��سد  املبكر  والفهم  اإمي�نه  تر�سيخ  من  اآي�ته  واأغرا�ش  مع�نيه  ودرا�سة 
الألف�ظ  انتخ�ب  على  والقدرة  اأ�سلوبه  و�سالمة  ل�س�نه  ا�ستق�مة  عن  ف�ساًل  ذلك 
وانتق�ء الرتاكيب، حتى اأ�سحى مميًزا بني اأقرانه ور�سف�ئه بعقلية مو�سوعية تت�سم 

ب�ملو�سوعية وح�سن الفهم والقدرة على املق�رنة والنقد والتقومي)1(.

وقد تنب�أ والده ببوادر عبقريته؛ ف�أر�سله اإىل الأزهر- وهو يف احل�دية ع�سرة     
يواليه برع�يته وتوجيهه يف م�ستهل درا�سته، فيقراأ معه بع�ش  وظل  من عمره– 
كتب  عن  ف�ساًل  وغريه  املتنبي  اأ�سع�ر  بج�نبه�  معه  ويتدار�ش  الأزهرية،  الكتب 

الأدب والرتاث واملع�جم اللغوية وكتب الت�ريخ وال�سري.

اأم� عن ميله املبكر لل�سعر والأدب فيحدثن� جم�ل الدين الرم�دي ويروي     
لن� حر�ش م�سطفى عبد الرازق منذ طفولته على قراءة دواوين ال�سعراء امل�سريني 

ول �سيم� البه�ء زهري)581-656هـ/1185-1258م(.

ول غرو ف�إن ال�سم�ت التي ا�ستملحه� م�سطفى عبد الرازق يف لغة البه�ء     
زهري قد انعك�ست انعك��ًس� وا�سًح� يف لغة خط�به الفل�سفي، من حيث الب�س�طة 

لأمة، 1982م، ع20، �ش90. زق، مق�ل مبجلة  لر ل�سيخ م�سطفى عبد  )1( علي برك�ت، 
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والو�سوح والإيج�ز، مع ر�س�قة اللفظ ودقة الدللة وروعة الرتاكيب.

1888-1966م(  الرازق)1305-1386هـ/  عبد  علي  اأخوه  ويوؤكد     
على ن�سج ملك�ته الأدبية يف �سن مبكرة، وي�ست�سهد ب�ل�سحيفة التي ك�ن يكتبه� 
ويوزعه� على اأفراد الأ�سرة واأقرب�ئه واأ�سدق�ئه، وك�نت جتمع بني املق�لت اخلربية 
التي  الف�س�ئل  غر�ش  جمعية  وكذا  ال�س�خرة،  والأق��سي�ش  الفك�هية  واملق�م�ت 
امل�ستوح�ة  القيم والأخالق الإ�سالمية والف�س�ئل  لن�سر  الع�ئلة  كونه� من �سبيبة 
ال�سحفية  موهبته  عن  واجلمعية  املجلة  من خالل  عرب  وقد  النبوية،  ال�سرية  من 
وقدرته الف�ئقة على اخلط�بة وب�سط الأفك�ر والتوا�سل مع �س�معيه، اأ�سف اإىل ذلك 
ال�سيخ علي يو�سف وين�سره� يف �سحيفة  اإىل  مق�لته واأ�سع�ره التي ك�ن ير�سله� 

املوؤيد، واإىل اأحمد ح�فظ عو�ش لين�سره� يف جملة املو�سوع�ت.

وعن خ�س�ئ�ش اأ�سلوبه الأدبي يقول: 

»�س�ر اأ�سلوبه الأدبي يتميز بديب�جة يت�آلف يف ثن�ي�ه� ر�س�نة النرث وظرف 
ال�سعر، وقلم� اجتمع لأديب غريه م� اجتمع له من ذلك«)1(. 

***

   

زق، مرجع �س�بق، �ش17. لر آث�ر م�سطفى عبد  زق، من  لر )1( علي عبد 
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         وخالل �سنوات درا�سته ب�لأزهر وب�لتحديد يف ع�م 1903م وقع حدث يف 
حي�ته ك�ن له عظيم الأثر يف حتديد وجهته وهو: التق�وؤه ب�لأ�ست�ذ الإم�م حممد 

عبده.

ويحدثن� عن ذلك ق�ئاًل:

� �سديد احلي�ء، من�سرًف� بكليتي اإىل درا�ستي، وت�أثرت  »كنت ط�لًب� اأزهريًّ
ً رجعية وجمودا. ثم ات�سلت ب�ل�سيخ حممد  يف اأول الأمر ب�أ�سد الأوا�سط الأزهرية
التي  الفكرية  اليقظة  تلك  نف�سي  وا�سطدمت يف  واآرائه،  بدرو�سه  فت�أثرت  عبده 
ى عن �سيوخ مل تر�سن� مع�رفهم ول  بثه� هذا الإم�م يف عقول تالميذه، مب� كن� نتلقَّ

� واإجالًل«)1(. مذاهبهم، ولكن لهم يف نفو�سن�- على كل ح�ل- حبًّ

ويقول يف مو�سع اآخر:

»كنت ط�لًب� من �سغ�ر الطالب اأي�م ج�ء ال�سيخ حممد عبده اإىل الأزهر، 
وك�ن اأ�س�تذتن�– عف� اهلل عنهم- ل يفتوؤون يذمون لن� ال�سيخ، وميثلونه خطًرا على 
الدين داهًم�، فتت�أثر بذلك عقولن� الطفلة، وكنت اأفّر بديني من اأن األقى الأ�ست�ذ 
والدي، وح�سرت در�سه مرة لأ�سهد  اأنه ك�ن �سديق  اإىل درو�سه، مع  اأ�ستمع  اأو 
الرجل  راأيت  فلم�  وقلوبهم.  عقولهم  معه�  وت�سيه  امللحدين  وجوه  ت�سيه  كيف 
ب�لرواق العب��سي، و�سمعته يف�سر كت�ب اهلل قلت منذ ذلك الوقت »اللهم اإن ك�ن 

لهالل، جـ3، م�ر�ش 1947م، �ش 52- 53. أثر يف حي�تي، مق�ل مبجلة  لذي  حل�دث  زق،  لر )1(  م�سطفى عبد 
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أول امللحدين. واإن ك�ن رف�ًس� حب اآل حممد فلي�سهد الثقالن اأين  ا  هذا اإحل�ًدا ف�أن�
راف�ش«)1(.

ومل يرتك �سيخن� اأي فر�سة لي�سمع من الإم�م ويجل�ش عنده للتتلمذ اإل     
ك�ن اأول احل��سرين، متذوًق� حلو حديثه، ه��سًم� د�س�مة اأفك�ره، مدرًك� مق��سده، 
والتخلف  اجلهل  عوامه  اأعي�  الذي  الإ�سالمي  املجتمع  لإ�سالح  ملراميه  وواعًي� 
وانت�س�ر اخلرافة والدجل وال�سعوذة، وتف�ست بني اأك�بره املط�مع ال�سهوانية وامليل 
اجلمود؛  ف�أ�س�بهم  اأوا�سطه  مبع�رف  الرجعية  وحلقت  الغربية،  العوائد  تقليد  اإىل 

فع�سقوا التقليد وح�ربوا الجته�د والتجديد.

وظل ال�س�ب الن�به على هذا النحو يدعو بني رفق�ئه واأقرانه ب�سرورة اتب�ع    
الت�أويل للوقوف  اأ�ست�ذه يف جتديد اخلط�ب الديني )التف�سري والجته�د يف  �سنة 
على مق��سد ال�سرع(، واإ�سالح ح�ل اللغة العربية )حتديث الأ�س�ليب والتعريب 
وال�ستق�ق وتب�سيط النحو، والبتع�د عن الوح�سي واملهجور يف الألف�ظ، واحلد 
واملق�ل  النرث  كت�بة  والزخرف يف  البديع  من  والتقليل  ال�سي�غة،  التقعري يف  من 
ال�سحفي(، والت�أليف بني ثن�ئي�ت الفكر )القدمي واجلديد، النقل والعقل، الفل�سفة 
وال�سرع، الدين والعلم، النظر والعمل، القيم الإ�سالمية والدولة املدنية، النتم�ء 
الأغي�ر(،  عن  والت�أليف  والرتجمة  الرتاث  اإحي�ء  الإ�سالمية،  والرابطة  الوطني 

لق�هرة، 1945م، �ش9 . ملع�رف،  ر  زق، حممد عبده، تقدمي عثم�ن جن�تي، د لر )1(  م�سطفى عبد 
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ذلك ف�ساًل عن نهجه يف الرد على امل�ست�سرقني والط�عنني يف الإ�سالم و�سريعته 
وح�س�رته، وذلك ب�حلجة العلمية والرباهني العقلية.

� مبدًدا ظلمة اجلهل وعت�مة التخلف،  فك�ن يرى يف اأ�ست�ذه نور الإ�سالح م�سعًّ    
وكيف ل وهو الذي و�سفه برائد الإ�سالح واإم�م املجددين وق�ئد امل�ستنريين.

وقد كتب ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق ي�ستعطف اأ�ست�ذه ط�لًب� منه     
العودة اإىل التدري�ش ب�لأزهر والرجوع عن ا�ستق�لته )1905/3/19م(، على اإثر 
احلملة التي �سنه� اجل�مدون من �سيوخ الأزهر ب�إيع�ز من اخلديوي عب��ش حلمي 

الث�ين)1291-1364هـ/1874- 1944م(.

اأخل�ش  هو  من  عبده  حممد  الإم�م  تالميذ  بني  من  نلمح  نك�د  ول     
ر�س�)1282- ر�سيد  وحممد  الرازق  عبد  م�سطفى  تلميذيه  من  أكرث  الته  لر�س�
م�سطفى  اأن  على  ؤرخون)1(  امل وأجمع  ا وقد  1354 هـ/1865-1935م(. 
عبد الرازق املمثل الأكرب ملدر�سة الأ�ست�ذ الإم�م يف ميدان الفل�سفة الإ�سالمية، 
ال�سحف  يف  عنه  كت�ب�ته  كرثة  من  لأ�ست�ذه  �سيخن�  اإخال�ش  على  اأدل  ولي�ش 
الدرا�س�ت  واملجالت، وترديده لآرائه يف معظم حم��سراته، وحر�سه على تقدمي 
التي تعقد عنه، وتوجيه تالميذه لدرا�سة اآرائه، وتفعيل ر�س�لته، وغر�ش اأفك�ره يف 
اأذه�ن ال�سبيبة؛ ليحملوا راية الإ�سالح جياًل بعد جيل؛ حتى يكتمل امل�سروع. 

لق�هرة، 1958م، �ش 132 و �ش 133 . جلديد،  لعهد  ر  ملع��سر، د ملنعم خف�جي، من ت�ريخن�  )1( حممد عبد 
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اآل  الف�س�ئل يف بيت  ويف 21 يوليو 1905م اجتمعت جمعية غر�ش     
عبد الرازق لت�أبني الأ�ست�ذ الإم�م. 

وقد ذكرن� مدى وط�دة العالقة التي ربطت بني الرجلني؛ للت�أكيد على    
قيمة الوف�ء والت�س�ل والتوا�سل بني الأجي�ل، واإخال�ش التلميذ لر�س�لة معلمه، 
اأ�سحت  التي  العلمية  جم�ل�سن�  يف  وجوده�  عدم  على  ن�أ�سف  التي  القيم  تلك 

ق�ع�ت للتلقني ل علم فيه� ول اأخالق ول دين.

وعلى الرغم من حزن ال�س�ب م�سطفى عبد الرازق على فراق اأ�ست�ذه ثم    
فراق اأبيه ف�سرع�ن م� مت�لك قوته وعزميته؛ ف�نكب على البحث والدر�ش، ووجد 
يف درو�ش ال�سيخ اأحمد اأبو خطوة )1268- 1324هـ/1852- 1906م( بع�ش 
العو�ش عن اأح�ديث الأ�ست�ذ الإم�م، اإذ ك�ن الرجل ي�سري على نهج حممد عبده 
يف تدري�ش الكتب التي جتمع بني اأ�سول الدين واأ�سول الفقه والفل�سفة، وك�نت 
ّدا جلل �سبيبة مدر�سة الأ�ست�ذ الإم�م حتى توف�ه اهلل؛ ف�جتمع رواده�  ً داره مق�س
عبده  حممد  الإم�م  بر�س�لة  املوؤمنني  الأزهريني  �سبيبة  من  جمعية  تكوين  على 
واأطلقوا عليه� »اجلمعية الأزهرية«، وانتخبوا م�سطفى عبد الرازق رئي�ًس� له�، وك�نت 
تهدف اإىل ن�سر تع�ليم اأ�ست�ذهم الإ�سالحية بني طالب الأزهر، غري اأن ن�س�ط هذه 
اجلمعية مل ي�ستمر ب�سبب قدوم موعد امتح�ن�ت الع�ملية، فك�ن معظم اأع�س�ئه� من 
طالب الأزهر، وك�ن البع�ش الآخر ي�ستعد لمتح�ن القبول يف مدر�سة الق�س�ء 

ال�سرعي.
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الع�ملية  الرازق امتح�ن  يوليو ع�م 1908م اجت�ز م�سطفى عبد  ويف 29    
بتفوق مذهل وح�سل على درجته� الأوىل– اأعلى درج�ت الأزهر اآنذاك- وعني 
الذين  زمالئه  من  وقليل  هو  ال�سرعي  الق�س�ء  مدر�سة  يف  معلًم�  الع�م  نف�ش  يف 

تخرجوا معه؛ فنه�ش جميعهم يحيي �سنة اأ�ست�ذهم يف الدر�ش والبحث.

التدري�ش  �س�ع�ت  )لتنظيم  الأزهر  اإ�سالح  ق�نون  نف�سه �سدر  الع�م  ويف     
واملقررات الدرا�سية و�سوؤون املعلمني والمتح�ن�ت(، فهّب جمهور الأزهريني من 
بطلبة  فيه، �س�خطني على عدم م�س�واتهم  واأ�س�تذة يعرت�سون على م� ج�ء  طلبة 

ومعلمي مدر�سة الق�س�ء ال�سرعي التي اأ�سحت ت�بعة لوزارة املع�رف.

ك�ن  الذي  الإ�سالحي  التي�ر  مع  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  وك�ن 
�سيخ  النواوي)1255-1343هـ/1839-1925م(-  ح�سونة  ال�سيخ  يتزعمه 
الأزهر اآنذاك- وجمعية ت�س�من العلم�ء التي ت�ألفت من تالميذ الأ�ست�ذ الإم�م، 
الأزهريني  وثورة  الطالب  اإ�سراب  خرب  الث�ين  حلمي  عب��ش  اخلديوي  بلغ  وقد 
وعلم اأي�ًس� مبوقف ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق؛ فطلب من الأ�ست�ذ حممد ع�طف 
أن ينقل له ا�ستي�ءه من  ارعي  برك�ت)1872-1924م( ن�ظر مدر�سة الق�س�ء ال�س
ت�سرف�ته التي ك�نت تذكره مبواقف الأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده الذي ك�ن يبغ�سه 
أن قدم ا�ستق�لته يف م�ر�ش  ا  بطبيعة احل�ل، فم� ك�ن من م�سطفى عبد الرازق اإل

1909م .

***
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ال�سيخ  إر�س�ل  وقررت  ا  الرازق عبد  ع�ئلة  اجتمعت  نف�سه  الع�م  من  يوليه  ويف    
نف�ش  ف�نطلق يف23 من  والفل�سفة؛  الفرن�سية  اللغة  لدرا�سة  ب�ري�ش  اإىل  م�سطفى 
ال�سهر ب�سحبة اأحمد لطفي ال�سيد)1288- 1382هـ/1872-1963م( ليمهد 
ب�ل�سوربون، ومكث هن�ك 6 �سنوات  إجراءات اللتح�ق  اله الطريق، وي�سهل له 
وامل�ست�سرق  دورك�مي)1858-1917م(  اإميل  يد ع�مل الجتم�ع  فيه� على  تعلم 
اإدوارد لمبري، كم� ح�سر يف ج�معة ليون درو�ش الأ�ست�ذ جوبلو يف ت�ريخ الفل�سفة 
اللغة  لتدري�ش  اجل�معة  هذه  يف  انتدب  ثم  الفرن�سي،  الأدب  ت�ريخ  يف  ودرو�ًس� 
العربية عو�ًس� عن الأ�ست�ذ فييت)1887-1971م( الذي ك�ن منتدبً� للتدري�ش 

يف اجل�معة امل�سرية القدمية)1(. 

   وخالل هذه الفرتة تعرف على حممد لطفي جمعة)1304-1373هـ/1886- 
1953م( الذي ك�ن يدر�ش احلقوق يف ج�معة ليون، وقد ق�م� متع�قبني بتدري�ش 
اإثر  على  وذلك  بفرن�س�؛  ال�سرقي  املعهد  الفرن�سية يف  ب�للغة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
دعوة اإدوارد لمبري لل�سيخ م�سطفى عبد الرازق بتدري�ش هذا الفرع من العلوم 

ال�سرقية خلًف� ملحمد لطفي جمعة بعد عودته اإىل م�سر)2(. 

حبهم�  ف�إن  ال�سي��سة،  ميدان  يف  الرجلني  اختالف  من  الرغم  وعلى      
لالأ�ست�ذ الإم�م واإمي�نهم� بر�س�لته من جهة، وميلهم� للفل�سفة ومب�حثه� ورغبتهم� 

زق، مرجع �س�بق، �ش 50. لر آث�ر م�سطفى عبد  زق، من  لر )1( علي عبد 
لق�هرة، 1991م، �ش 368. لن�سر،  ن للطب�عة و لوز ر  لأعالم، د بح لطفي جمعة، حممد لطفي جمعة وهوؤلء  )2(  ر
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يف اإبراز اأ�س�لة الفل�سفة الإ�سالمية من جهة ث�نية، قد ربط� بينهم� ب�سداقة متينة 
ووّد مل ت�ستطع اخل�سوم�ت احلزبية الإنق��ش منه. 

ومق�هيه�  ب�ري�ش  مت�حف  بني  الرازق  عبد  م�سطفى  �س�ح  اأوروب�  ويف      
وم�سح�ته� وال�سوارع املحيطة بج�معة ال�سوربون واحلي الالتيني وجممع الكوليج 
للفنون  وتذوقهم  القراءة  على  واإقب�لهم  ال�سب�ب  بحيوية  ف�أعجب  فران�ش،  دي 

اجلميلة، وحر�ش امل�رة على نظ�فة ال�سوارع واملرافق الع�مة.

التي تدار  الثق�فية  ب�حللق�ت  واأ�س�د  ب�رك(  زار حديقة )ه�يد  اإجنلرتا  ويف 
فيه� يوم الأحد-ويح�سره� الرج�ل والن�س�ء على خمتلف اأعم�رهم- حول الق�س�ي� 

الع�مة يف الجتم�ع وال�سي��سة والعلم والدين والأدب والفن)1(.

يف  الدرا�سة  بطبيعة  الرازق  عبد  م�سطفى  اإعج�ب  من  الرغم  وعلى      
اأ�س�تذتهم�،  يد  على  تلق�ه�  التي  احلديثة  واملع�رف  وليون  ال�سوربون  ج�معتي 
ومت�نة  العقدية  ثوابته  اأ�س�لة  ف�إن  اأوروب�،  يف  والرقي  الثق�فة  مظ�هر  بجّل  وافتت�نه 
النقد  �سوب  قريحته  توجه  اأن  اإل  اأبت  الإ�سالمية  العربية  امل�سرية  م�سخ�س�ته 
النظري�ت واجلواهر دون الأعرا�ش، ويبدو ذلك  املن�هج دون  والنتق�ء لنتخ�ب 
الأفك�ر،  وحتليل  والبحث  ال�ستق�س�ء  يف  الديك�رتي  ب�ملنهج  ت�أثره  يف  بو�سوح 
ومبنهج فران�سي�ش بيكون يف ا�ستقراء الظواهر الجتم�عية، وذلك للتو�سل ل�سبل 
اإ�سالحه�، وا�ستبع�د الأوه�م التي تكونه� املوروث�ت والع�دات الف��سدة واملف�هيم 

أدب وطرب، مرجع �س�بق، �ش 135 - 138. لرم�دي،  لدين  )1(  جم�ل 
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املغلوطة والدللت الزائفة وخط�ب�ت امل�س�هري، ذلك ف�ساًل عن متكنه من اآلي�ت 
امل�ست�سرقني  اآراء  العلمي لالآراء والأفك�ر، وقد طبق ذلك يف ردوده على  النقد 
حي�ل العقلية العربية والثق�فة الإ�سالمية، واأخذ عن دورك�مي عن�يته ب�لك�سف عن 
العوامل الجتم�عية والثق�فية يف ت�سكيل بنية الأفك�ر، ويظهر ذلك يف كت�ب�ته عن 

ال�س�فعي وعلم الكالم وفال�سفة الإ�سالم.

زي�رة ق�سرية  اإىل م�سر يف  الرازق  �س�فر م�سطفى عبد  ويف ع�م 1912م     
لإدراك والدته قبيل وف�ته�، ثم ع�د ث�نية ل�ستكم�ل درا�سته يف 24 اأكتوبر من نف�ش 
الع�م، ف�أ�س�به مر�ش �سدري ون�سحه الأطب�ء مبداومة م�سحة يف ليون، وخالل هذه 
على  الرازق  عبد  م�سطفى  حر�ش  1914م  اإىل   1912 ع�م  من  املمتدة  الفرتة 
كت�بة مذكراته واإر�س�ل م� ي�سلح منه� للن�سر اإىل �سحيفة اجلريدة التي ك�ن يحرره� 
لطفي ال�سيد وهي ل�س�ن ح�ل حزب الأمة الذي ك�ن ينتمي اإليه، ثم ع�د اإىل م�سر 
ث�نية عقب نزوح الطالب امل�سريني املبعوثني اإىل دي�رهم بعد ن�سوب احلرب الع�ملية 
ال�س�فعي،  الإم�م  عن  للدكتوراه  ر�س�لته  من  وانته�ئه  الدرا�سة  وتعطل  الأوىل، 
ف�أدرك التحولت ال�سي��سية التي �سغلت به� احلي�ة الثق�فية امل�سرية مثل تن�سيب 
الإجنليز لل�سلط�ن ح�سني ك�مل)1270- 1335هـ/ 1853-1917م( عو�ًس� عن 
عب��ش حلمي الث�ين، وتعطل �سحيفة اجلريدة، وت�أ�سي�ش جملة ال�سفور)21 م�يو 
1915م( حلمل اآراء �سبيبة الليرباليني الإ�سالحية وال�سي��سية، ون�سر فيه� اآراءه 
الإ�سالحية، وذلك يف ق�سة رمزية )ال�سيخ ح�س�ن الفزاري(، وهي تعد من بواكري 



32 32
ع�صمت ن�صـار

الق�س�ش الق�سرية يف الأدب امل�سري احلديث التي جمعت بني الأدب والفل�سفة 
والنقد الجتم�عي ال�س�خر يف �سي�ق واحد.

***

�سكرتريا   ً الرازق عبد  م�سطفى  ال�سيخ  ُعنّي  1915م  اأكتوبر  اأوائل  ويف     
ملجل�ش الأزهر الأعلى واملع�هد الدينية بتوجيه من ال�سلط�ن ح�سني ك�مل؛ وذلك 
ًنظرا ملعرفته بعراقة ع�ئلته و�سلته املب��سرة ب�أخيه ح�سن ودرايته بكف�ءته العلمية، 
ال�سيخ  مق�لت  اإىل  ذلك  ومرد  التعيني،  هذا  على  الأزهر  �سيوخ  اعرت�ش  وقد 
م�سطفى عبد الرازق الإ�سالحية واآرائه النقدية للطرق ال�سوفية، وعدم حترجه من 
مق�بلة امل�ست�سرقني- ن�س�ء ورج�ل- يف ال�س�لون�ت الأدبية ويف احللق�ت التي ك�ن 
يعقده� يف بيته بحي ع�بدين، وغري ذلك من الأمور التي ك�ن يعتربه� الأزهريون 
�سربً� من �سروب التفرجن الذي ل يليق ب�سيوخ الأزهر، فك�دوا له وراحوا ينق�سون 
إحدى اجلل�س�ت اأن  ا ف�أراد يف  من قدره خالل من�ق�ستهم بق�س�ي� التعليم يف الأزهر
ّئه فهب ح�سن جالل)1(  أع�س� ا الأمور التي خفيت على  ُيديل بدلوه ويو�سح بع�ش
معنًف� ق�ئاًل »اإنك �سكرتري اجلل�سة ولي�ش من اأع�س�ئه� العلم�ء؛ ومن ثم لي�ش لك 
احلق يف احلديث ول املن�ق�سة(؛ ف��ست�أذن ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق من رئي�ش 
اجلل�سة وخرج ليقدم ا�ستق�لته غري اآ�سف، وقد علم ال�سلط�ن مب� حدث ف�أراد اأن 
ي�سرت�سيه ف�أج�به: »اإن كرامتي ت�أبى علي رجوعي عن ال�ستق�لة وال�ستمرار يف 

ير 1952م، �ش 188. لر�س�لة، ع 972، فرب ل�سيخ، مق�ل يف جملة  ل�سرق�وي، ذكرى وف�ة  )1( حممود 
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م�سطفى  لرتك  احلقيقية  العلة  هو  لي�ش  املوقف  هذا  اإن  واحلق  العمل«،  هذا 
عبد الرازق لعمله ب�لأزهر؛ بل لإدراكه اأن مك�نه احلقيقي بني تالميذه واأ�سدق�ئه 
الذين اجتمعوا حوله يف اللق�ءات التي ك�ن ينظمه� لهم يف بيته، ملن�ق�سة ق�س�ي� 
الفكر والأدب واللغة واإ�سالح التعليم وجتديد اخلط�ب الديني، وغري ذلك من 

الأ�س�ش التي و�سعه� اأ�ست�ذه حممد عبده للنهو�ش ب�ملجتمع امل�سري.

واأ�سبح ع�سًوا  الإ�سالمية  اخلريية  اجلمعية  ا�سرتك يف  ع�م 1916م  ويف     
ع�ماًل فيه�، ويف ع�م 1917م األقى �سبع حم��سرات عن الأ�ست�ذ الإم�م يف ج�معة 
ا�سرتاك  الرازق وقررت عدم  ال�سعب)1(. ويف ع�م 1918م اجتمعت ع�ئلة عبد 

رج�لته� يف الوفد املزمع اإر�س�له للمف�و�س�ت مع �سعد زغلول ولطفي ال�سيد.

     

أ�س�سه�  لأوىل، وقد  لع�ملية  حلرب  لتي ظهرت يف م�سر عقب  لأهلية  جل�مع�ت  ئل  أو ل�سعب من  )1( تعد ج�معة 
طفه� وعقوله�،  لتقريب بني عو ل�سعوب و لتوفيق بني  إىل  لكونت ده بروزور، وك�نت تهدف  لرو�سي  مل�ست�سرق 
لع�لية، وك�نت تلقى فيه�  للتح�ق ب�ملع�هد  حلي�ة عن  أعب�ء  لذين تعوقهم  ل�سعب  د  أفر لع�لية بني  لثق�فة  ون�سر 
ومن�سور  زق،  لر عبد  ل�سيخ م�سطفى  و ل�سيد،  لطفي  أحمد  وك�ن  �ستى،  مو�سوع�ت  بلغ�ت عدة يف  ت  حم��سر
لذين ح��سرو  مل�سريني  ملفكرين  أمني، وعلي بهجت يف طليعة  أحمد  لعزيز عزت، و فهمي، وحممود عزمي، وعبد 
ل�سعبية  جل�معة  أعق�ب ثورة 1919م. وهي تختلف عن  جل�معة يف  أغلقت هذه  رته�، وقد  إد فيه� و�سكلو جمل�ش 
لقرن 20 ظهرت فروًع� له�  إجنلرت ويف منت�سف  أمل�ني� و نت�سرت يف  لقرن 19 ثم  خر  أو منرك يف  لد لتي ت�أ�س�ست يف 
لجتم�عي،  لفكري و لع�م  مل�ستوى  إىل رفع  لأو�سط، ويف ع�م 1945م ظهرت يف م�سر، وك�نت تهدف  ل�سرق  يف 
حيث  1958م  ع�م  حتى  ملع�رف  رة  لوز ت�بعة  وظلت  ل�سعبية،  لثق�فة  موؤ�س�سة  إىل  1949م  ع�م  �سمه�  وحتول 

لإر�س�د. لثق�فة و رة  فق وز إىل مر ن�سم�مه� 



34 34
ع�صمت ن�صـار

الرازق مع زميل درا�سته  ال�سيخ م�سطفى عبد  �سّكل  ويف ع�م 1919م 
يف  م�سر  حق  عن  للدف�ع  وذلك  الدميقراطي)1(،  احلزب  هيكل  ح�سني  حممد 
ال�ستقالل، واإق�مة حي�ة د�ستورية حرة تقوم على العدالة وامل�س�واة، غري اأن هذا 
احلي�ة  على  هيمنت  التي  الكربى  لالأحزاب  اأع�س�وؤه  ان�سم  م�  �سرع�ن  احلزب 
الد�ستوريني،  الأحرار  )الوفد،  الع�سرين  القرن  الأول من  الن�سف  ال�سي��سية يف 

الوطني(.

ويف مطلع الع�سريني�ت ق�م برتجمة كت�ب »طيف ملكي« لالأمرية قدرية 
جنلة ال�سلط�ن ح�سني ك�مل من الفرن�سية اإىل العربية.

كم� حر�ش خالل هذه الفرتة على من�ق�سة العديد من الق�س�ي� ال�سي��سية     

أ�سهم حممد  ر وعلى  ملثقفني،  زية  لربجو لطبقة  نخبة من �سفوة  يد  طي ع�م 1919م على  لدميقر حلزب  ظهر   )1(
بي، ومن�سور فهمي، وعزيز مريهم، وك�ن يهدف  لعر زق، وحممود عزمي، وح�سني  لر ح�سني هيكل، وم�سطفى عبد 

إىل: أع�س�وؤه 
ف بحقوق  لعرت لفردية مع  حلرية  حلف�ظ على  أي  حد،  كي يف �سي�ق و ل�سرت لن�سق  يل و لليرب لن�سق  جلمع بني   
لإجنليزي  لحتالل  مل�سرية من  �سي  لأر لعمل على حترير  لكرمية، و حلي�ة  لدني� يف  لطبق�ت  لفالحني و لعم�ل و
من  منتخبة  ني�بية  هيئة  وت�سكيل  ملجتمع،  طبق�ت  بني  لجتم�عية  لة  لعد وحتقيق  لأجنبي،  مل�ل  أ�ش  ر و�سيطرة 
ملنوطة  حلكومة  ئب وحم��سبة  ل�سر لت�سريع وفر�ش  لهيئة  آم�له وطموح�ته، وتتوىل هذه  دته و إر ل�سعب تعرب عن 
ر  �ستمر لرغم من عدم  ملج�ين بينه�. وعلى  لتعليم  �، ون�سر  � وم�ديًّ أدبيًّ لع�ملة  لطبق�ت  لتنفيذية، وترقية  ب�ل�سلطة 
مل�سرية، فقد  ل�سي��سة  لأوىل حلزبني ك�ن لهم� دورهم� يف  للبن�ت  لف�سل يف و�سع  حلزب ف�إنه يعد �س�حب  هذ 
كي، وذهب حممد ح�سني  ل�سرت حلزب  لي�س�ر حيث  أق�سى  إىل  بي وعزيز مريهم  لعر نزع حممود عزمي وح�سني 

يل. لليرب لد�ستوريني  ر  لأحر ليمني حيث حزب  أق�سى  إىل  زق ومن�سور فهمي  لر هيكل وم�سطفى عبد 
 للمزيد ط�لع: 

لق�هرة، 1990م، ج1 ، �ش69 -72 . ملع�رف  ر  مل�سرية، د ل�سي��سة  ت يف   حممد ح�سني هيكل، مذكر
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الربمل�ن  و�سلطة  الد�ستورية  واحلي�ة  ال�ستقالل  املطروحة - مثل مطلب م�سر يف 
وحقوق الأمة- يف بيته مع تالميذه ومريديه واأ�سدق�ئه، وذلك ب�لإ�س�فة اإىل حتليل 
بع�ش امل�سطلح�ت ال�سي��سية مثل الدميقراطية والليربالية وال�سرتاكية واجلمهورية 
اأحمد  امللك  علم  وقد  للثورة،  الق�ئد  الع�م  الراأي  ليهيئ  ال�سرقية؛  والرابطة 
فوؤاد )1868-1936م( بخرب م� يجري يف هذه الندوات؛ فعني ال�سيخ م�سطفى 
ال�سرعية- وذلك يف �سبتمرب1920م- ل�سرفه عن  الرازق مفت�ًس� للمح�كم  عبد 
جمل�سه، واإره�قه بعملية التفتي�ش التي حتت�ج اإىل التنقل من مركز اإىل اآخر حيث 

توجد املح�كم.

 � غري اأن الق�ئمني على املح�كم ال�سرعية اآنذاك حددوا عمله فجعلوه مكتبيًّ
للمت�بعة فقط؛ وذلك لعدم درايته مب� يجري يف املح�كم، وقنع �سيخن� بهذا الدور 

الث�نوي الذي مل يقبله اإل اتق�ء لغ�سب امللك فوؤاد.

برن�رد،  مي�سيل  الفرن�سي  امل�ست�سرق  ب�سديقه  ات�سل  الآونة  هذه  ويف      
واجتمع� على ترجمة ر�س�لة التوحيد لالأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده- اإىل الفرن�سية- 
التي تك�سف عن وجهته يف الإ�سالح والتجديد. ويف نف�ش الع�م انُتِخب ع�سًوا 

ملجل�ش اإدارة اجلمعية اخلريية. 
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ت�أ�سي�ش  يف  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  �س�رك  1922م  فرباير)1(  ويف     
جمعية الرابطة ال�سرقية)2(.

 ويف نوفمرب من نف�ش الع�م �س�رك م�سطفى عبد الرازق يف اللجنة التي 
وذكر  عبده،  الإم�م حممد  الأ�ست�ذ  بذكرى  لالحتف�ل  امل�سرية  ب�جل�معة  عقدت 
فيه� ج�نًب� من من�قبه وخ�س�له و�سم�ته اخللقية التي جمعت بني روحية الت�سوف 

لق�هرة، ع6، م�ر�ش 1922م . لهالل،  ل�سرقية، مق�ل يف جملة  بطة  لر ن، جمعية  إميل زيد   )1(
كبي  لكو لرحمن  أمث�ل حممد ر�سيد ر�س� وعبد  م من  ل�سو ملفكرين  لعديد من  إىل  ل�سرقية  بطة  لر )2( ترد فكرة 
ل�س��سة  ل�سرقية ملج�بهة مط�مع  لبالد  لأفغ�ين، حيث دعوته لوحدة  لذين تتلمذو على  لعظم وغريهم من  ورفيق 
ل�سيد عبد  زق و لر ل�سيخ م�سطفى عبد  أمث�ل  مل�سريني من  ملفكرين  لدعوة بع�ش  لغربيني، وقد جذبت هذه 
ين  لتفت�ز أحمد زكي وحممد غنيمي  ود وحممد بخيت و إ�سم�عيل د لأمريين يو�سف كم�ل و لبكري و لرحمن 

جلمعية يف: ف  أهد ن، وتتلخ�ش  إميل زيد وحمجوب ث�بت و
ب�لأدي�ن  لتي تدين  لبالد  ل�سرقية ول �سيم�  لثق�ف�ت  حت�د  لذي يحول بني  لديني  لتع�سب  لعزوف عن   -      

ليهودية. أو  مل�سيحية  أو  لتي توؤمن ب�لإ�سالم  ن  لبلد لكونفو�سية و لبوذية و لهندو�سية و لو�سعية مثل 
لوقت  لعمل يف  لإن�س�ين، و لفكر  أثر علومه� على تطور  ته�، و قة ح�س�ر لتي تك�سف عن عر ل�سرقية  ملع�رف         - ن�سر 
ت  لزي�ر لدورية وتب�دل  ت  ملوؤمتر ملع�رف، وذلك عن طريق  ل�سرق يف �ستى  ن  ت بني بلد خلرب نف�سه على تب�دل 
جلمعية ن�دًي� له� يف 6 ين�ير 1925م  فتتحت  لآث�ر. وقد  فيني وعلم�ء  جلغر لعلم و ملبعوثني وطالب  وت�سهيل مهمة 
ح جنود جمندة  لأرو ل�سرقية، وقد رفعت �سع�ر  ن  لبلد لب�رزين من  لأدب�ء  ملفكرين و لعلم�ء و ب�لق�هرة؛ ل�ستقب�ل 

ختلف« وذلك للتعبري عن هويته�. ئتلف وم� تن�فر منه�  م� تع�رف منه� 
لأوربية  حل�س�رة  لن�فع من  قتب��ش  مل�سرتك من جهة، و لعمل  ل�سرقية وذلك عن طريق  ن  لبلد لعمل على تقدم   -       
لعالقة بني  لديني و لت�س�مح  زق عن  لر لدعوة يف كت�ب�ت م�سطفى عبد  أثرت هذه  أخرى. وقد  حلديثة من جهة 

لغرب. ل�سرق و
لف�سحى. لعربية  لتي تنطق ب�للغة  ن  لبلد لعربي يف  خلط  لعلمية و مل�سطلح�ت  - توحيد 

ل�سرقية، وتوحيد عملته�، و�سوق م�سرتكة ملنتج�ته�. ن  لبلد قت�س�دية بني جميع  لتخطيط لوحدة  لعمل على   -
ن. للمزيد ط�لع: إير لهند و ير 1922م بح�سور ممثلني عن تركي� و أوىل جل�س�ته� ب�لق�هرة يف 19 فرب جلمعية  وقد عقدت 

لق�هرة، 1976م، �ش98، �ش 99. لع�مة للكت�ب،  مل�سرية  لهيئة  لعروبة،  لإ�سالم و حممود ك�مل، 
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حممد  اأ�س�تذة  )اأي  لأ�س�تذته  واإخال�سه  العفيف  والع�سق  اللطيف  واحلديث 
عبده( الذين اأثَّروا فيه مثل ال�سيخ ح�سن الطويل)1834-1899م( الذي در�ش 
اأخذ  الذي  1892م(  الب�سيوين)ت  حممد  وال�سيخ  والت�سوف  الفل�سفة  عليه 
عنه درو�ش الأدب والبالغة، وانتهج منهجهم� يف البحث والتدري�ش، ثم ال�سيخ 
جم�ل الدين الأفغ�ين الذي وجهه اإىل العمل الوطني و�سرح له الق�س�ي� الكالمية 
وامل�سكالت الفل�سفية، واأو�سح له العالقة بني النقل والعقل والدين والعلم وذلك 
خالل ب�سطه لكتب الفال�سفة امل�سلمني، كم� يرجع اإليه الف�سل يف نقل الأ�ست�ذ 
الع�رفني  الفال�سفة  ت�سوف  اإىل  الدراوي�ش  الزاهدين  ت�سوف  طور  من  الإم�م 
والزه�د الع�ملني الذين يتخذون من القيم الروحية اآلي�ت للتجديد والإ�سالح، 
كم� ذكر ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق نهج اأ�ست�ذه يف الرتبية والإ�سالح والأخالق 
وال�سي��سة والتجديد، وقد عك�ست حرارة الكلم�ت ودقة الألف�ظ مدى اإمي�نه بهذه 
والإخ�ء  الع�ملي  لل�سالم  والدعوة  الوطنية  اإىل  النت�س�ر  بني  جتمع  التي  الر�س�لة 
م ال�سلوك والآراء  الديني، واحلر�ش على حرية الأفراد و�سي�دة الق�نون الذي ُيقوِّ
والثورة  والفو�سوية،  احلرية  بني  و�سطية  اآراوؤه  فج�ءت  ب�ملجتمع،  ال�س�رة  اجل�حمة 
الإ�سالحية والتغيري التدريجي الذي يعول على الرتبية والأخالق امل�ستمدة من 
الراأي  �سلوك  من  الرذائل  واقتالع  الف�س�ئل  وغر�ش  املجتمع  اإ�سالح  يف  الدين 

الع�م)1(.

ملن�ر، يوليو 1922م، �ش 520-513. لإم�م، مق�ل مبجلة  لأ�ست�ذ  زق، ترجمة  لر )1(   م�سطفى عبد 
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ويف 20 م�ر�ش 1923م األقى م�سطفى عبد الرازق حم��سرة يف اجل�معة     
امل�سرية عن املن�ظرة التي دارت بني رين�ن وجم�ل الدين الأفغ�ين حول الدين 
الإ�سالمي والعلم، وذلك يف احلفل الذي اأق�مته اجل�معة مبن��سبة مرور م�ئة ع�م على 
رين�ن)1238- 1310هـ/1823-1892م(،  اإرن�ست  الفرن�سي  الفيل�سوف  مولد 
املن�ق�س�ت حول م� ج�ء فيه� عن طعون رين�ن  اأث�رت حم��سرته العديد من  وقد 
يف الإ�سالم وعجز جم�ل الدين الأفغ�ين عن الرد عليه اأو م�س�يرته له يف بع�ش 
املوا�سع، ويبدو ذلك بو�سوح يف حتليل حممد ر�سيد ر�س� للمح��سرة ورده على م� 

ج�ء فيه�)1(. 

زواج  ق�سية  الهالل حول  ا�ستفت�ء جملة  �س�رك يف  ويف دي�سمرب 1923     
امل�سريني من الن�س�ء الأوروبي�ت.

ويف �سيف 1924م �س�فر م�سطفى عبد الرازق اإىل اأورب� ملق�بلة اأ�سدق�ئه     
ك�ن  التي  احللق�ت  عقد  وا�ست�أنف  احلق�نية  وزارة  يف  لعمله  ع�د  ثم  واأ�س�تذته، 
جملت�  تثريه�  ك�نت  التي  امل�س�جالت  يف  و�س�رك  اأ�سرن�-  كم�  بيته-  يف  يعقده� 
الهالل واملقتطف حول املراأة ال�سرقية واملدنية الغربية. ويف ع�م 1925م �سدرت 

الطبعة الفرن�سية لر�س�لة التوحيد. 

ويف فرباير 1925 �س�رك يف ال�ستفت�ء الذي اأجرته جملة الهالل حول      
املراأة ال�سرقية.

ملن�ر، م�يو 1923م، �ش 294. مل�سرية، مق�ل يف جملة  جل�معة  )1(  حممد ر�سيد ر�س�، ذكرى رين�ن يف 
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ر�س�  ور�سيد  ال�سيد  لطفي  مع  �سيخن�  �س�رك  1926م  ع�م  اإبريل  ويف     
املقتطف  احتف�ل  يف  �سوقي  واأحمد  �سقري  و�سعيد  زي�دة  ومي  هيكل  وح�سني 

بيوبيله� الف�سي)1(.

التي دارت حول كت�بي طه  امل�س�ولت  امل�س�ركة يف  �سيخن�  وقد جتنب     
احلكم(،  واأ�سول  و)الإ�سالم  اجل�هلي(  ال�سعر  )يف  الرازق  عبد  وعلي  ح�سني 
واكتفى ب�لدف�ع عن حرية الفكر و�سرورة ف�سل الروؤى النقدية الفل�سفية عن دائرة 
املعتقدات الدينية، وراح يوؤكد على اأن التلويح ب�سيف التكفري وم�س�درة الكتب 

اجل�حمة لن مينع املت�سككني من ريبتهم، ولن يهديهم اإىل ال�سراط امل�ستقيم.

***

ويف اأواخر ع�م 1927م عر�ش عليه �سديقه اأحمد لطفي ال�سيد- رئي�ش     
اجل�معة امل�سرية اآنذاك- النتق�ل اإىل اجل�معة لي�سغل وظيفة اأ�ست�ذ م�س�عد للفل�سفة 
الإ�سالمية بكلية الآداب ج�معة فوؤاد الأول؛ رغبة منه يف مت�سري اأ�س�تذته�، فقد 
الذين  الأج�نب  واملوظفني  الأ�س�تذة  من  ب�مل�ست�سرقني)2(  مكتظة  اأق�س�مه�  ك�نت 

إبريل 1926م. ملقتطف،  خلم�سيني، مق�ل يف جملة  ملقتطف  لحتف�ل بعيد  )1( حممد ر�سيد ر�س�، 
من  ملمتدة  لفرتة  يف  وذلك  لفل�سفة،  بق�سم  للتدري�ش  ب  لآد كلية  على  مل�ست�سرقني  من  لعديد  فد  تو )2(  لقد 
لإيط�يل  مل�ست�سرق  لفل�سفية و هب  ملذ ت�ريخ  لذي ك�ن يدر�ش  �س�نتيالن�  فيد  إىل 1935م نذكر منهم د  1909
لقدمي  ل�سرقي  لفكر  إنوليتم�ن لتدري�ش ت�ريخ  لأمل�ين  مل�ست�سرق  لعرب و لفلك عند  ك�رلو�ش نلينو لتدري�ش ت�ريخ 
لت�سوف  لإ�سالمية و لفرق  هب و ملذ لفل�سفية وت�ريخ  مل�سطلح�ت  لفرن�سي لوي�ش م��سنيون لتدري�ش  مل�ست�سرق  و
و�ش لتدري�ش  لنم�س�وي بول كر مل�ست�سرق  لع�مة و لفل�سفة  لكونت دي ج�لرز لتدري�ش  لإ�سب�ين  مل�ست�سرق  و
ريه  ألك�سندر كو لأخالقية و جلم�لية و لقيم  أندري� للند لتدري�ش فل�سفة  لفرن�سي  مل�ست�سرق  ل�س�مية و للغ�ت 

حلديثة.  لفل�سفة  لتدري�ش 
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ك�نوا يعملون يف مرافق احلكومة اآنذاك- وذلك بعد بداية الدرا�سة فيه� يف اأكتوبر 
ع�م 1925م بق�سر الزعفران ب�لعب��سية، قبل انتق�له� اإىل مقره� احل�يل ب�جليزة، وقد 
تع�ون �سيخن� مع عميديه� هرني جريجوار- يف الفرتة من يونيو 1925 اإىل ين�ير 
1928م- وجو�ست�ف مي�سو- يف الفرتة من ين�ير 1928م اإىل نوفمرب 1930م- اأم� 
لحقة  فرتة  يف  اإل  الفل�سفة  ق�سم  يف  ب�لتدري�ش  يقوموا  فلم  امل�سريون  الأ�س�تذة 
وذلك ب��ستثن�ء من�سور فهمي)1886-1959م( الذي ق�م بتدري�ش ت�ريخ املذاهب 
الفل�سفية منذ ع�م 1920 اإىل 1942م، واأحمد اأمني)1304-1373هـ/1886- 
1954م( الذي ق�م بتدري�ش ت�ريخ الفكر الإ�سالمي يف الفرتة املمتدة من 1926 
اإىل 1946م، ويو�سف كرم )1886-1959م( الذي ق�م بتدري�ش ت�ريخ الفل�سفة 
اإىل   1927 من  املمتدة  الفرتة  يف  الو�سيط  الع�سر  وفل�سفة  وامليت�فيزيق�  اليون�نية 
1938م، ثم عني اأبو العال عفيفي)1897-1975م( الذي ق�م بتدري�ش الت�سوف 
يف الفرتة من 1930 اإىل 1942م، واإبراهيم مدكور)1902-1995م( الذي ق�م 

بتدري�ش مبحث فال�سفة الإ�سالم يف الفرتة املمتدة من 1935 اإىل 1974م.

ال�سيخ  اأن  على  م�سر  يف  الفل�سفية  املع�رف  بت�ريخ  املعنية  الدرا�س�ت  وجتمع     
لو�سعه  نظًرا  وذلك  الإ�سالمية،  للفل�سفة  اأ�ست�ذ  اأول  هو  الرازق  عبد  م�سطفى 
الأ�س�ش املنهجية لدرا�سته� بداية من تو�سيف مب�حثه� )علم اأ�سول الفقه وعلم 
الكالم والت�سوف وعلم الأخالق وت�ريخ العلوم العربية ومق�رنة الأدي�ن وكت�ب�ت 
الفال�سفة اخلل�ش بداية من الكندي اإىل ابن ر�سد(، ومروًرا بت�أ�سيله طرائق البحث 
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ب�لكت�ب�ت  احلذر  ال�سرت�س�د  بج�نب  الفل�سفية  الن�سو�ش  على  )التعويل  فيه� 
متهيًدا  وذلك  وحتقيق�تهم،  امل�ست�سرقني  مل�سنف�ت  النقدي  التن�ول  ثم  الت�ريخية، 
لو�سع درا�س�ت علمية عربية خ�ل�سة وحتقيق�ت ج�دة وترجم�ت ر�سينة(. ونه�ية 
بتكوينه مدر�سة للدرا�س�ت الفل�سفية يف م�سر بخ��سة والع�مل العربي الإ�سالمي 

بع�مة، حتمل ر�س�لته يف التجديد والإ�سالح.

وقد احتفت الأو�س�ط الثق�فية بتعيني م�سطفى عبد الرازق يف اجل�معة؛     
فقد اأدرك اأ�سدق�وؤه ومريدوه اأنه جدير بهذا املك�ن، فك�ن الواقع الثق�يف املعي�ش 
اأحوج ملن يوؤ�سل للحكمة واحلكم�ء ومن�هج التجديد و�سروب الإحي�ء والتحقيق، 
من  �سيوخه  واحلمق جّل  التع�سب  واأ�س�ب  عوامه،  على  اجلهل  خّيم  ع�سر  يف 

الأزهريني الذين اتهموا الفل�سفة والفال�سفة ب�جله�لة والكفر والزندقة. 

اإبريل ع�م 1928م ُدِعي ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق لإلق�ء كلمة  ويف      
يف حفل جمعية الحت�د والإح�س�ن فلبَّى الدعوة، واألقى خطبة عن »الإح�س�ن« 
ف�حل�سن  واجلم�ل،  اخلري  بني  التي جتمع  القيم  من  ب�عتب�ره  الرب  على  فيه�  حث 
ال�سرور  وراء  الك�منة  العلة  وهو  والهيئة،  ال�سورة  وجم�ل  القومي  لل�سلوك  م�سدر 
والبته�ج، والإح�س�ن من هذا ال�سبيل يقدم على العدل والكرم؛ لأنه ت�ج املحبة 

بني الن��ش)1(.

لهالل، ع7، 1928/5م. لإح�س�ن، مق�ل يف جملة  زق،  لر )1(  م�سطفى عبد 
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ال�سهر كتب مق�ًل عن كت�ب »الإ�سالم وال�سي��سة احل��سرة«،  ويف نف�ش 
ويحوي متنه خال�سة املح��سرات التي ك�ن يلقيه� بع�ش امل�ست�سرقني على طالب 
ب��ستي�ء  الأزهر  �سيوخ  من  املح�فظني  بع�ش  تقبله  وقد  بب�ري�ش،  احلرة  املدر�سة 
ب�لغ و�سخط على �س�حب املق�ل الذي مل يرد على م� ج�ء يف تلخي�سه ملط�عن 
امل�ست�سرقني يف الإ�سالم، وعربت عن ذلك جملة املن�ر و�س�حبه� حممد ر�سيد ر�س� 

الذي انقلب على �سديقه ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق وراح ين��سبه العداء)1(.

ويف ع�م 1930م �س�رك ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق يف ال�ستفت�ء الذي 
والأدب يف  الفكر  اأعالم  اأثر يف حي�ة  الذي  احلدث  الهالل حول  اأجرته جملة 
الثق�فة العربية، فب�در �سيخن� واأج�ب املجلة ب�أن احلدث الذي غري جمرى حي�ته هو 
واقعة التق�ئه ب�لأ�ست�ذ الإم�م وتتلمذه على يديه، الأمر الذي يوؤكد مدى اإخال�سه 
يف  مب�سريته  واعتزازه  الإ�سالمية  العربية  للثق�فة  انت�س�ره  ويربر  اأ�ست�ذه،  لر�س�لة 
الغرب  فال�سفة  على  بتتلمذهم  يتب�هون  ر�سف�ئه  من  العديد  راح  التي  احلقبة 

وت�أثرهم ب�أفك�رهم)2(.

الهالل  اأجرته جملة  الذي  ال�ستفت�ء  �سيخن� يف  �س�رك  الع�م  نف�ش  ويف     
اأي�ًس� حول روؤى املفكرين مل�ستقبل م�سر احلديثة، وقد اأعرب يف رده عن ري�دته 
لالجت�ه املح�فظ امل�ستنري يف الفكر الفل�سفي العربي احلديث، وذلك بت�أكيده على 

ملن�ر، دي�سمرب 1928م، �ش 608.  لإ�سالم، مق�ل يف جملة  لط�عنة يف  بطة  لر ت جملة  )1(   حممد ر�سيد ر�س�، خمت�ر
لهالل، ع6، 1930/4م. �ش672.  أثر يف جمرى حي�تي، مق�ل يف جملة  أهم ح�دث  زق،  لر )2(   م�سطفى عبد 
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عن  تتن�زل  فال  الإ�سالمية،  العربية  وم�سخ�س�ته�  بثوابته�  م�سر  احتف�ظ  �سرورة 
لغته� ول و�سطية معتقده�، �سريطة األ تتع�ر�ش ه�تيك املح�فظة مع انفت�حه� على 
املدنية الأوروبية لتنتقي منه� اآلي�ت التح�سر، فته�سمه� مبن�أى عن لب��سه� ونظري�ته� 
التي ل تتفق مع البنية الثق�فية امل�سرية، ف�ملطلب هو املنهج ولي�ش املذهب)1(، وقد 
جنح �سيخن� بطبع تالميذه ورواد مدر�سته بهذا املنحى، فراحوا يوؤلفون بني الأ�س�لة 

واملع��سرة والقدمي واجلديد واملنقول واملعقول والدين والعلم.

ويف ع�م 1931م األقى بع�ش املح��سرات يف اجل�معة الأمريكية ببريوت     
اأن الدين والعلم يختلف�ن يف  عن طبيعة العالقة بني الدين والعلم، واأثبت فيه� 
اللذان  هم�  العقدي  والت�س�مح  الفكر  حرية  واأن  الغ�ية،  يف  ويتفق�ن  امل�سمون 

يحولن بني تخ��سمهم� ويعمالن على تع�ونهم� لإ�سع�د الب�سرية.

الع�م، وذلك  الراأي  الفل�سفية يف  املع�رف  ن�سر  وقد حر�ش �سيخن� على     
متهيًدا لإدراجه� يف املقررات الدرا�سية للمرحلة الث�نوية، فوجد اأن حم��سراته يف 
ق�سم الفل�سفة وندواته يف اجل�مع�ت واملوؤمترات وحواراته مع تالميذه يف بيته غري 
ك�فية؛ ف�أقبل على تب�سيط مب�حثه� وتو�سيح غوام�سه� يف مق�لت �سحفية ن�سرت 
و»الرابطة  و»الهالل«  الأ�سبوعية«  و»ال�سي��سة  و»املقتطف«  »جملتي«  يف:  تب�ًع� 
ال�سرقية« و»املعرفة«، واأطرف م� ج�ء يف هذه املق�لت هو و�سعه للمب�حث الرئي�سة 
والفرعية للفل�سفة الإ�سالمية، فبني اأنه� ل تقت�سر على مبحث فل�سفة الفال�سفة 

لهالل، ع1، 1930/11م، �ش22. أريده�، مق�ل يف جملة  زق، م�سر كم�  لر )1(  م�سطفى عبد 
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الذي ت�أثر فيه احلكم�ء العرب ب�لفل�سفة اليون�نية وعلوم احل�س�رات ال�سرقية، بل 
الكالم  وعلم  الفقه  اأ�سول  علم  مبحث  يف  وجتلت  الأ�س�لة،  نحو  ذلك  جت�وزت 
البنية  ب�نحط�ط  ت�أثرت  قد  الإ�سالمية  الفل�سفة  اأن  اأو�سح  كم�  الت�سوف،  وعلم 
الفل�سفية مل  املع�رف  واأن  الإ�سالمية،  احل�س�رة  اأفول جنم  العربية عقب  الثق�فية 
تبعث من جديد يف جم�ل�سن� العلمية و�س�لون�تن� الأدبية اإل يف الربع الأخري من 
القرن الت��سع ع�سر)1( حيث درو�ش ال�سيخ ح�سن الطويل وجم�ل الدين الأفغ�ين 

لفل�سفية  ملع�رف  مل�سرية بخ��سة من خالل ن�سر  لعربية بع�مة و لثق�فة  لفل�سفية يف  �س�ت  لدر أت حركة بعث  )1(  بد
ر�ش  لأدبية ومد ل�س�لون�ت  ملنتدي�ت و خل��سة و ملج�ل�ش  لعديد من ق�س�ي�ه� يف  ملجالت، وتن�ول  ل�سحف و يف 
ع�م  منذ  م�سر  يف  ثم  ل�س�م،  بالد  يف  ع�سر  لت��سع  لقرن  من  ل�س�د�ش  لعقد  منذ  وذلك  لأجنبية،  لإر�س�لي�ت 
ت  ملقرر �سمن  ملنطق  و لكالم  علم  م�دتي  ج  إدر ثم  بيته،  يلقيه� يف  ك�ن  لتي  لأفغ�ين  درو�ش  1871م حيث 
�سطلع  لإ�سالمية، وقد  لفل�سفة  لنظرية وت�ريخ  لفل�سفة  ك تدري�ش  آنذ لأزهر  رة  إد أبت  �سية �سنة 1872م، و لدر
أدرجت  بن خلدون- يف بيته قبل منف�ه. ويف ع�م 1880م  لإم�م حممد عبده بتدري�سهم�- ول �سيم� فل�سفة  لأ�ست�ذ 
ته�،  ملنطق �سمن مقرر أدرج علم  لعلوم، ويف ع�م 1887م  ر  �سية مبدر�سة د لدر ت  ملقرر لكالم �سمن  م�دة علم 
لع�م، ومل  ملعلمني يف نف�ش  ر�ش  ت مد لأخالق �سمن مقرر لرتبية و أ�سول  لنف�ش و أدرجت م�دت� فل�سفة  وقد 
لكالم  لأخالقية وعلم  حلكمة  أدرجت  لأمريية حتى ع�م 1895م، ثم  ر�ش  ملد لفل�سفية يف  د  أثر للمو أي  يظهر 
ل�سنة  ت  لأخالق �سمن مقرر أدرجت م�دة علم  لأزهر ع�م 1896م، ويف ع�م 1897م  �سية يف  لدر ملن�هج  �سمن 
ملعلمني  مدر�سة  ت  مقرر �سمن  لكالم  وعلم  ملنطق  م�دت�  أدرجت  ع�م 1901م  ويف  لعلوم،  ر  د لتح�سريية يف 
لعديد من  ألقيت  لع�م  ل�سرعي، ويف نف�ش  لق�س�ء  ت مدر�سة  ملنطق �سمن مقرر أُدرج  لن��سرية، ويف ع�م 1907 
ل�سيد وم�سطفى  أحمد لطفي  ألقى  لأهلية، ويف ع�م 1917م  جل�معة  لفل�سفي بوجه ع�م يف  لفكر  ت يف  ملح��سر
ل�سعب، ويف ع�م 1918م  لفل�سفية يف ج�معة  لدرو�ش  أمني بع�ش  أحمد  ل�سيخ طنط�وي جوهري و زق و لر عبد 
م�دت�  أدرجت   1925 ع�م  ويف  للبن�ت،  ئية  لبتد و لأولية  ر�ش  ملد ت  مقرر �سمن  لأخالق  علم  م�دة  أدرجت 
مل�سرية، ويف ع�م 1928م  أك�دميي ب�جل�معة  أ�سحى للفل�سفة ق�سم  مية، و لإلز ر�ش  ملد لوطنية يف  لرتبية  لأخالق و
لوطنية �سمن  لرتبية  لأخالق و لث�نوي، وم�دت�  بع  لر ل�سف  ت  لنف�ش �سمن مقرر ملنطق وعلم  أدرجت م�دت� 
لأخالق �سمن  ملنطق و لكالم و لفل�سفة بج�نب علم  أدرجت م�دة ت�ريخ  لث�لثة، ويف ع�م 1924م  ل�سنة  ت  مقرر
ر�ش  ملد ت  لنظرية �سمن مقرر لفل�سفة  أدرجت م�دة ت�ريخ  لعلوم، ويف ع�م 1933م  ر  لتجهيزية لد ل�سنة  ت  مقرر

ملن��سبة. لفل�سفة بهذه  ل�سي��سة عدد خ��ش عن  أ�سدرت جملة  لث�نوية، و
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وحممد عبده، وجميعهم دع� لإدراج الفل�سفة �سمن املقررات الدرا�سية يف جميع 
املع�هد العلمية وذلك لإمي�نهم ب�أن درا�سته� تعد من اآلي�ت النهو�ش والتح�سر)1(.

ويف ع�م 1932م اختري ع�سًوا مبجمع دار الكتب، وكذا ع�سًوا يف جلنة     
ال�ستم�ع ب�لإذاعة امل�سرية. ويف نف�ش الع�م ذهب اإىل ليدن للم�س�ركة يف موؤمتر 

ت�ريخ الأدي�ن واألقى بحًث� عن ال�سوفية والفرق الإ�سالمية.

الأوىل  الفرقة  لطالب  العربي  املنطق  بتدري�ش  ق�م  اجل�معة  اإىل  ع�د  ومل�      
واخت�ر كت�ب )الب�س�ئر الن�سريية( لعمر بن �سهالن ال�س�وي ليعد منه حم��سراته 
من  املق�لت  بع�ش  الكت�ب  هذا  على  اأ�س�ف  وقد  عبده،  ب�أ�ست�ذه حممد  اأ�سوة 
كت�ب )ال�سف�ء( لبن �سين�، وذلك خلًف� لالأ�ست�ذ اأحمد عبده خري الدين املح�مي 
�س�حب كت�ب )علم املنطق( الذي يعد ب�كورة امل�سنف�ت احلديثة يف هذا الب�ب 

التي در�ست يف كليتي احلقوق والآداب)2(.

خلدون  ابن  مقدمة  من  ج�نًب�  الث�نية  الفرقة  طالب  على  يلقي  وك�ن 
يلقي  فك�ن  الرابعة  ال�سنة  طالب  اأم�  الكالم،  علم  يف  حم��سراته  اإىل  ب�لإ�س�فة 
بع�ش  تخري  وقد  الإ�سالمي،  والت�سوف  الفقه  اأ�سول  علم  يف  حم��سراته  عليهم 
الجته�د  على  الإ�سالم  فقه�ء  قدرة  عن  تك�سف  التي  الأ�سيلة  الن�سو�ش 

لهالل، ع6، 1931/4م، �ش859،  لطن�حي، جملة  ر مع ط�هر  لإ�سالمية، حو لفل�سفة  زق،  لر )1( م�سطفى عبد 
�ش860.

ملنطق، د. ن، 1930م. لدين، علم  أحمد عبده خري   )2(



46 46
ع�صمت ن�صـار

والفقراء(  )الت�سوف  ر�س�لة  تيمية  ابن  كت�ب�ت  من  وانتقى  العقلي  وال�ستنب�ط 
وذلك ليوؤكد اأمرين: اأولهم� اأن ابن تيمية واحد من فال�سفة الإ�سالم ولي�ش من 
املع�دين للتفكري العقلي كم� اأ�سيع عنه، وث�نيهم� اأن الزهد والت�سوف العملي هو 
ب�لفل�سفة يف  العلم  هذا  اختالط  قبل  وذلك  اخل�ل�سة  الإ�سالمية  الأريحية  نت�ج 

القرنني الث�لث والرابع)1(.

بني  دارت  التي  وامل�س�جالت  املن�ق�س�ت  يف  �س�رك  1934م  ع�م  ويف     
املثقفني حول مك�نة املراأة يف النه�سة احلديثة، وبني اأنه لي�ش هن�ك م� مينع املراأة من 
مزاحمة الرجل يف �ستى املي�دين غري اأن دوره� حتدده الثق�فة ال�س�ئدة والأعراف 
قدراته�  على  احل�ل  بطبيعة  ينعك�ش  الذي  الأمر  املجتمع،  وح�جة  والتق�ليد 

وطموح�ته� وامله�م التي تقوم به�)2(.

احتف�لية  يف  كلمة  األقى  1935م  ع�م  يوليو  �سهر  من  ع�سر  الث�ين  ويف      
الأزهر بذكرى الأ�ست�ذ الإم�م حممد عبده.

الفل�سفة  لكر�سي  اأ�ست�ذ  اأول  اأ�سحى  الع�م  نف�ش  من  اأكتوبر  اأول  ويف     
الإ�سالمية يف اجل�معة امل�سرية.

ف�أ�سبح  الكتب  دار  اإىل  فهمي  من�سور  الدكتور  انتقل  الت�يل  الع�م  ويف      
كر�سي العم�دة �س�غًرا؛ ف�جتمع الأ�س�تذة على اختي�ر ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق 

لن�سر، بريوت، 2000م، �ش59، �ش60. �س�ت و لعربية للدر ملوؤ�س�سة  لرحمن بدوي، �سرية حي�تي،  )1(  عبد 
لهالل، ع1، 1934م، �ش 36 و �ش 37. أة تبني، مق�ل يف جملة  ملر زق،  لر )2( م�سطفى عبد 
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لي�سغله، غري اأنه عزف عن ذلك وقدم عو�ًس� عنه �سديقه طه ح�سني ليحمل هذا 
العبء، واكتفى �سيخن� برئ��سته لق�سم الفل�سفة.

الع�م  نف�ش  البكوية، ويف  الث�ين من فرباير ع�م 1937م منح لقب  ويف      
ح�سر اإىل الق�هرة املفكر الفرن�سي اأندريه للند)1867-1963م( فتن�زل له عن 

كر�سي رئ��سة ق�سم الفل�سفة.

من  الفرتة  يف  لالأوق�ف  وزيًرا  متت�ليتني  ملرتني  اختري  1938م  ع�م  ويف    
اإبريل 1938 اإىل اأغ�سط�ش 1939م.

ويف نف�ش الع�م تر�سح لع�سوية جمل�ش النواب عن دائرة الربج�ية مبديرية      
املني� بعد خلوه� على اإثر تنحي طراف علي عن ع�سوية املجل�ش)1(.

العديد من  الفرتة يف عقد  الرازق خالل هذه      وقد جنح م�سطفى عبد 
�سيوخ  من  املثقفني  مع  والت�س�ور  للتح�ور  اجل�معة  بحديقة  الثق�فية  الأم�سي�ت 
الأزهر ورج�ل التعليم و�سبيبة ال�سحفيني؛ وذلك لتوحيد الروؤى والوقوف على 
الث�بت واملتغري يف الثق�فة امل�سرية، والت�أكيد على �سرورة جتيي�ش العقل اجلمعي 

للعمل امل�سرتك لإنه��ش البالد)2(.

لق�هرة، 1938/6/1م، �ش8. م،  لأهر ب، جريدة  لنو لأوق�ف وتر�سيحه لع�سوية جمل�ش  )1( خرب: وزير 
م، 18 م�يو 1938م، �ش1. لأهر جل�معة، مق�ل بجريدة  ئق  لأوق�ف يف حد )2(  خرب: حفلة وزير 
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            وقد �س�رك ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق ب��سم م�ستع�ر )ب�حث ف��سل( 
يف املن�ظرة التي دارت بني اإ�سم�عيل اأحمد اأدهم وفيلك�ش ف�ر�ش حول ال�سرق 
والغرب والإمي�ن والإحل�د على �سفح�ت جملة »الر�س�لة« ع�م 1938م، ومل يوقع 

ب��سمه حل�س��سية من�سبه اآنذاك)1(. 

مرات  ثالث  لالأوق�ف  وزيًرا  اختري  حتى  ب�جل�معة  العمل  اإىل  ع�د  ثم 
متت�لية يف الفرتة املمتدة من يونيو 1940 اإىل فرباير 1942م)2(. 

مل  واأنه  ت�سغله،  ل  الإدارية  املن��سب  ب�أن  مرة  غري  �سيخن�  �سرح  وقد     
على  م�سني  وعبء  �س�ق  تكليف  نظره  وجهة  من  فهي  الوزارة،  بتوليه  يحتِف 
يف  اأ�سلوبه  اأن  اأكد  فقد  الإدارة  يف  نهجه  عن  اأم�  الإ�سالح،  بق�س�ي�  املهمومني 
ك�ن  اإذ  الإدارية؛  امل�سكالت  مع�جلة  نهجه يف  يختلف عن  والبحث مل  الدر�ش 
ويتخري  للحل،  ت�سورات  عدة  له�  يطرح  ثم  امل�س�ألة  اأو  الق�سية  درا�سة  اإىل  يعمد 
اأن�سبه� للتطبيق بح�سب مقت�سي�ت الواقع، وي�ستعني على ذلك ب�لأجهزة الإدارية 
التي ك�ن يع�مل اأع�س�ءه� كم� يع�مل تالميذه ورف�قه، مبيًن� اأن مثل هذا ال�سبيل 
بني  الف�سل  عدم  �سرورة  اإىل  اأ�س�ر  كم�  اخلطط،  وتنفيذ  الأعم�ل  لإجن�ز  اأن�سب 
واأو�سح  بتطبيقه�،  املنوطة  التنفيذية  والدائرة  للقوانني  امل�سرعة  ال�سي��سية  القي�دة 

لر�س�لة، ع 281، 21 نوفمرب 1938م، �ش  لغرب، مق�ل مبجلة  ل�سرق و زق )ب�حث ف��سل(، بني  لر )1(   م�سطفى عبد 
.1698-1697

لق�هرة، 2005م، �ش214 -215. لع�مة للكت�ب،  مل�سرية  لهيئة  ري يف م�سر،  لوز لبني�ن  دي،  جلو )2(  حممد 



درا�صة تقــدميية
4949

الإ�سالح  يعيق حركة  التنفيذية  والقي�دات  احلزبية  القي�دات  ف�س�م بني  اأي  اأن 
وامل�سروع�ت النه�سوية)1(.

النواب خالل  الدينية ملجل�ش  واملع�هد  الأوق�ف  للجنة  رئي�ًس�  وقد عني    
هذه الفرتة، ومل ينقطع اأثن�ء توليه هذه املن��سب جميعه� عن اإلق�ء حم��سراته يف 

ق�سم الفل�سفة بكلية الآداب ول عن لق�ءاته التي ك�ن يعقده� يف بيته.

ويف 25 نوفمرب ع�م 1940م عني ع�سًوا يف جممع اللغة العربية وا�ستمر     
حتى وف�ته. ويف ع�م 1941م منح لقب الب��س�وية وانتخب وكياًل لرئي�ش اجلمعية 

اخلريية الإ�سالمية.

ويف هذه الآونة ارتفع �سوت بع�ش الجت�ه�ت املت�سددة وت�سدى بع�ش 
املتع�ملني للخط�بة والوعظ يف امل�س�جد دون ا�ستحق�ق وت�أهل؛ فقرر ال�سيخ م�سطفى 
عبد الرازق ت�سكيل جلنة ت�سم ال�سيخ حممد عبد اللطيف الفح�م وال�سيخ اأحمد 
وذلك  اجلديلي،  الرحمن  عبد  حممد  والأ�ست�ذ  دراز  حممد  وال�سيخ  ح�سني 

لختب�ر الأئمة والوع�ظ قبل تعيينهم وذلك اأثن�ء توليه وزارة الأوق�ف)2(.

ومن اأقواله عن ر�س�لة الدع�ة واأئمة امل�س�جد:

»اإذا راأيتم مب�دئ ت�سر ب�لن��ش وب�لإ�سالم يح�ول ن�سره� فريق من الن��ش؛ 

لهالل، ع8، 1946/1م، �ش857. رة، مق�ل يف جملة  لوز لذي تعلمته من  لدر�ش  زق،  لر )1(  م�سطفى عبد 
لق�هرة، 1941/1/6م، �ش4. م،  لأهر خلطب�ء، جريدة  لأئمة و ختي�ر  )2( خرب: 
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فت�بعوه� بحملة منكم تق�سي عليه� وتنزعه� من القلوب«)1(.

ويف الت��سع من اأكتوبر ع�م 1944م اختري وزيًرا لالأوق�ف للمرة ال�س�د�سة.   

� للجمعية الفل�سفية امل�سرية)2(، ون�سر  ويف ع�م 1945م انتخب رئي�ًس� فخريًّ
فيه� كت�به »فيل�سوف العرب واملعلم الث�ين«)3(، وذلك اأثن�ء توليه وزارة الأوق�ف 

للمرة ال�س�بعة حتى اخل�م�ش ع�سر من فرباير ع�م 1946م.

الدين  جالل  عند  املنطق  يف  ر�س�لة  قدم  1945م  ع�م  من  اأكتوبر  ويف 
ال�سيوطي لهيئة كب�ر العلم�ء متهيًدا لقبوله ع�سًوا فيه�)4(.

وقد تن�زل عن لقب الب��س�وية- اإجالًل منه ملق�م امل�سيخة عن دونه- وُعني     
يف) 23 املحرم 1365هـ/27 دي�سمرب 1945م( �سيًخ� لالأزهر، واحتفلت معظم 
م� ج�ء يف  ال�سي�ق  م� كتب يف هذا  اأطرف  ومن  بهذا احلدث،  الثق�فية  املح�فل 

�سحيفة اأملوند الفرن�سية:

»اإن الأزهر �سيعرف حي�ة جديدة يف عهده«، ونوهت بت�سريح�ته الأخرية 
التي ق�ل فيه�: »اأن� اأدين ب�لتق�ليد كم� اأدين ب�لرقي. ف�إذا اأردن� حقيقة اأن ن�سل اإىل 

لق�هرة،1945/3/15م، �ش2. م،  لأهر مل�س�جد وخطب�وؤه�، جريدة  أئمة  )1(   خرب: 
لق�هرة، 1986م، �ش355. لأمريية،  ملط�بع  لع�مة ل�سئون  لهيئة  ملجمعيون يف 50 ع�ًم�،  )2(   حممد مهدي عالم، 

لثق�فة، 22 م�يو 1945م، �ش  ملجتمع، مق�ل يف جملة  لأ�سرة و مل�سرية  لفل�سفية  جلمعية  يف،  حد و لو )3(   علي عبد 
.583

م، 1945/10/1م، �ش2. لأهر لعلم�ء، جريدة  )4(  خرب: يف هيئة كب�ر 
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ب�لو�س�ئل  نتو�سل  اأن  اأعينهم وجب علين�  اأ�سالفن� ن�سب  التي و�سعه�  الأهداف 
اإن  التق�ليد...  دائرة  والرقي يف  النه�سة  �س�أخدم  واأن�  الأهداف.  اإىل هذه  املوؤدية 
الروح  الإ�سالمي  الع�مل  منه  ي�ستمد  معهد  راأ�ش  على  الرجل  هذا  مثل  وجود 

والوحي يعد اأعظم �سم�ن للتع�ون الفكري والتوفيق بني احل�س�رتني«)1(.

ب�إ�سالحه  اأ�ست�ذه حممد عبده  بغية  �سوؤونه حتقيق  توليه  وقد ح�ول منذ 
املن�هج  تطوير  يف  املراغي  م�سطفى  حممد  ال�سيخ  �سديقه  بداأه  م�  واإكم�ل 
الدرا�سية، والهتم�م بدرا�سة مق�رنة الأدي�ن مبنهج مو�سوعي مبن�أى عن التع�سب 
العلم�ء  رف�قه من  اأنظ�ر  املغ�يرة، كم� لفت  الدي�ن�ت  اأ�سح�ب  والقدح يف  والغلو 
اإىل �سرورة العن�ية بتدري�ش مق��سد ال�سريعة والعمل على التوفيق بني املذاهب 
الفقهية خالل تدري�سهم له� وحتديث خط�ب الدعوة ونهوج الرد على امل�ست�سرقني، 
عن طريق ترجمة كت�ب�تهم اإىل العربية والتعليق عليه�، وقد �سرح بذلك خالل 
مقدمته لكت�ب املدخل لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية للم�ست�سرق الفرن�سي ليون 

جوتيه)1862-1949م( الذي ق�م برتجمته تلميذه حممد يو�سف مو�سى:

»لقد �سرين اأن ي�سل هذا الأ�ست�ذ الأزهري م� بني م��سي رج�ل الأزهر 
وح��سرهم يف تعريب الثق�ف�ت الأوروبية، التي نحن يف اأ�سد احل�جة اإليه� واإىل من 
يح�سن نقله�، واأعجبني اأن ينه�ش الأ�ست�ذ ب�إكم�ل م� بداأ به رف�عة بك. وع�سى 
اأن يكون فيم� اأدرك من جن�ح وتوفيق يف تعريب هذا الكت�ب ح�فز له ولأمث�له من 

م، 1946/2/10م، �ش2. لأهر لفرن�سية، مق�ل بجريدة  لثق�فة  لأزهر و )1(   خرب: �سيخ 
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�سلفهم  الأوىل  �س�غ حلقته�  التي  ال�سل�سلة  تلك  اإمت�م  الأزهر على  ن�بهي رج�ل 
الكرمي«)1(.

اأن  فكرهوا  ب�ملر�س�د؛  ولدعوته  له  وقفوا  الأزهر  �سيوخ  معظم  اأن  غري    
ُيوىلَّ عليهم ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق لأ�سب�ب ط�مل� رددوه� يف ال�سر والعلن؛ 
فذهبوا اإىل اأنه لي�ش من هيئة كب�ر العلم�ء، ول من اأ�س�تذة الأزهر الع�ملني، وقد 
احلكومة،  الوفد يف  ممثلي حزب  قبل  من  الت�سجيع  من  ب�سيء  اعرتا�سهم  قوبل 
الأمر الذي دفع ق�دة حزب الأحرار الد�ستوريني اإىل ال�سعي ل�ست�سدار مر�سوم 
يق�سي مبع�دلة درجة الأ�ست�ذ ب�جل�معة امل�سرية مبثيلته� ب�جل�معة الأزهرية، ول �سيم� 

احل��سلني على �سه�دة الع�ملية.

كثري  وحتول  الأزهر،  �سيوخ  من  العديد  خنع  امللكي  املر�سوم  وب�سدور     
منهم عن عدائهم له وا�ست�سلموا لالأمر الواقع، غري اأن البع�ش الآخر ك�ن يهم�ش 
يت�أولون  وراحوا  ب�مللك،  ال�سخ�سية  و�سلته  ع�ئلته  مك�نة  اإىل  يرجع  تعيينه  ب�أن 
عليه وين�سبون له اأقواًل عن ف�سل احلملة الفرن�سية على الثق�فة امل�سرية والع�مل 
الإ�سالمي، واأن تتلمذه على امل�ست�سرقني الفرن�سيني ك�ن وراء منحه و�س�م جوقة 

زق،  لر لإ�سالمية، ترجمة: حممد يو�سف مو�سى، تقدمي: م�سطفى عبد  لفل�سفة  �سة  ملدخل لدر )1( ليون جوتيه، 
لق�هرة، 1945م، �ش3، 4. لأهلية،  لكتب  ر  د
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ال�سرف من رتبة ال�سليب الكبري)1(، وك�ن يرى اأ�سدق�وؤه قبل خ�سومه �سرورة رده 
لهذا الو�س�م حل�س��سية موقفه ووظيفته ومك�نته.

الرازق مل يعب�أ بهذه امله�ترات، وك�ن يرد  ال�سيخ م�سطفى عبد  اأن  غري     
العالق�ت  اأثر  واأن حديثه عن  والقدح،  النقد  ف�رق� بني  ب�أن هن�ك  اأ�سدق�ئه  على 
الثق�فية الفرن�سية على النه�سة امل�سرية مل يكن �سوى و�سف لواقع �سهده ت�ريخ 
� يف حتقيق  البعث�ت امل�سرية اإىل فرن�س�، كم� اأن للم�ست�سرقني الفرن�سيني جهًدا علميًّ
العديد من الدرا�س�ت اللغوية والفل�سفية يف الثق�فة الإ�سالمية، واأن التتلمذ على 
�س�هد  خري  الإ�سالمي  والت�ريخ  له،  وطن  ل  ف�لعلم  بدعة؛  لي�ش  الفرن�سيني  يد 
وكذلك حديث الر�سول  عن طلب العلم من كل �سوب.. اأم� الو�س�م الذي 
ملزم  وهو غري  فح�سب،  امل�نحة  اجلهة  معتقد  فيعرب عن  الفرن�سية  احلكومة  متنحه 
ملن ين�له ب�أن يوؤمن ب�ل�سليب اأو بغريه، اإل لو ك�ن مق�سد الق�دحني الت�سكيك يف 
عقيدتي، وهذا اأمر لي�ش جديًدا عليهم؛ فقد اتهموا به من قبلي اأ�ست�ذن� الإم�م 
حممد عبده ول �سرر اإذا م� �سبهوين به، وع�س�ين اأن اأبلغ مك�نته واأحمل ر�س�لته 

من بعده)2(.

لق�هرة، 1979م،  لأمريية،  ملط�بع  لع�مة ل�سئون  لهيئة  لآن،  إن�س�ئه� حتى  لأزهر منذ  لعظيم، م�سيخة  )1(  علي عبد 
جـ2، ن �ش 81 -86.

لأب جورج  زق و لر هيم مدكور و�سع�د علي عبد  إبر أق�ربه مثل  ل�سيخ و ملوؤلف مع بع�ش مع��سري  ه  أجر )2( حديث 
تي. قنو
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واجلدير ب�لإ�س�رة يف هذا ال�سي�ق اأن ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق قد ن�ل     
لقب جم�عة ال�سرف من الدرجة الرابعة )�س�بط عظيم(، اأم� درجة ال�سليب فهي 
الدرجة اخل�م�سة، وقد خلط خ�سومه بني ه�تني الدرجتني، وقد اأو�سح حممد فريد 
وجدي ذلك البون، موؤكًدا اأن هذه الدرجة التي ُمنحت لل�سيخ ل ين�له� �سوى 

الرا�سخني يف العلم)1(.

الإ�سالمية  الرابطة  موؤمتر  فع�لي�ت  يف  �س�رك  1946م  ع�م  ويف     
وقد �س�حبه يف هذا  الإ�سالمي،  الع�مل  قي�دات  الذي �سم معظم  ب�لق�هرة 
البن�  وح�سن  1396هـ/1893-1976م(  عزام)1310-  الرحمن  عبد  املوؤمتر 

)1324-1368هـ/1906-1949م(.

املح�فظة  جلمعية   � فخريًّ رئي�ًس�  �سيخن�  انتخب  الع�م  نف�ش  من  م�يو  ويف    
على القراآن الكرمي خلًف� ل�سديقه ال�سيخ حممد م�سطفى املراغي، وقد األقى 
اأو  عنه�  ال�سكوت  ميكن  ل  للقراآن  ح�جتن�  اأن  فيه�  ج�ء  املن��سبة  بهذه  كلمة 
اإهم�ل مع�جلته� وذلك يف كل نواحي حي�تن� »يف تربية اأطف�لن�، وتقومي �سلوكن� 

الجتم�عي، وتهذيب اأخالقن� ومع�مالتن�، وتقومي األ�سنتن�، وتثقيف لغتن�«)2(.

   

لأكرب، مق�ل  لأ�ست�ذ  لف�سيلة  لفرن�سية حل�سرة �س�حب  حلكومة  ل�سرف تهديه  )1( حممد فريد وجدي، لقب جم�عة 
لأزهر، م17، جـ8، �سعب�ن �سنة 1365هـ ، �ش 354. يف جملة 

لأول 1365هـ، �ش 196.  لأزهر، م17، جـ5، جم�دى  زق، كلمت�ن قيمت�ن، مق�ل يف جملة  لر )2(   م�سطفى عبد 
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ويرى ال�سيخ عبد املتع�ل ال�سعيدي اأّن عنت الأزهريني وجمود معظم �سيوخهم 
وك�ن كيدهم  الإ�سالحية،  الرازق  ال�سيخ م�سطفى عبد  تعطيل خطة  وراء  ك�ن 

وراء ا�ستداد املر�ش عليه)1(.

***

ربيع  املوافق)24  ال�سبت  يوم  م�س�ء  من  والن�سف  ال�س�بعة  ال�س�عة  ويف     
الأول 1366هـ/ 15 فرباير 1947م( م�ت ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق- عقب 
تراأ�ش فيه� املجل�ش الأعلى لالأزهر،  ا�ستغرقت ثالث �س�ع�ت  عودته من جل�سة 
ن�ق�ش فيه� �سبل اإ�سالح براجمه التعليمية- على اإثر اأزمة �سدرية مف�جئة، وف��ست 
روحه الط�هرة اإىل ب�رئه�، خملًف� وراءه اأربعة ذكور، هم: م�سطفى وممدوح وح�سن 
و�س�مل، وع�سرات الأبن�ء الآخرين من تالميذه الذين ولدهم من عقله، وربطت 
بينه وبينهم اأجل القيم الروحية والأخالق؛ فك�نوا جميًع� له مبث�بة الولد ال�س�لح 

الذي حمل ر�س�لته يف �ستى اأنح�ء الع�مل الإ�سالمي.

واحت�سد  ال�س�فعي،  الإم�م  مق�بر  اإىل  الأوبرا  ميدان  من  اجلن�زة  وخرجت 
املودعون ب�لآلف وتع�لت تكبريات الأئمة من اأعلى امل�س�جد ودع�وؤهم له بطيب املق�م 

يف ذمة اهلل وف�سله وفي�ش رحمته، وت�س�بقت ال�سحف والهيئ�ت العلمية يف رث�ئه.

***

لق�هرة، د.ت، �ش135، �ش136. لعتم�د،  لأزهر، مطبعة  لإ�سالح يف  ل�سعيدي، ت�ريخ  ملتع�ل  )1(  عبد 
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م�صطفى عبد الرازق ومدر�صته الفل�صفية

املتع�رف  ب�ملعنى  فل�سفية  الرازق مدر�سة  لل�سيخ م�سطفى عبد  مل يكن      
عليه يف ت�ريخ الفل�سفة )اأك�دميية اأفالطون، لقيون اأر�سطو-مدر�سته-(، بل ك�نت 
مدر�سة ب�ملعنى ال�سقراطي– عالقة �سحبة واتب�ع- �س�أنه� يف ذلك �س�أن املدار�ش 
الإم�م  الأ�ست�ذ  ومدر�سة  �سين�  وابن  والف�رابي  الكندي  الإ�سالمية–  الفل�سفية 
حممد عبده- وح�سبي اأن اأو�سح هن� اأن ن�سبة هذه املدر�سة اإىل م�سطفى عبد الرازق 
ل تعني ن�سبته� اإىل �سخ�سه، بل اإىل نزعته واجت�هه ومنهجه، واأنه لي�ش ب�ل�سرورة اأن 
تعني كلمة تلميذ التلمذة ب�لتلقني، بل املعنى الأو�سع– م�س�يرة الجت�ه الالحق 
على ال�س�بق- فلم يكن ال�سيخ حممد عبد اهلل دراز)1312-1377هـ/ 1894-
وحممد   )1963-1899 1383هـ/  مو�سى1317-  يو�سف  وحممد  1958م( 
وعبد  1966م(  1386هـ/1894-   -1311( ال�سعيدي  املتع�ل  وعبد  غالب 
احلليم حممود)1328- 1397هـ/ 1910- 1978م( وحممود حب اهلل وحممد 
1383هـ/1893-  -1310( �سلتوت  وحممود  )1905-1982م(  البهي 
وع�ئ�سة  1995م(  1416هـ/1902-  مدكور)1302-  واإبراهيم  1963م( 
عبد الرحمن )1330- 1419هـ/1913- 1998م( من تالميذ ال�سيخ ب�ملعنى 
اخل�سريي)1906- حممود  ك�ن  بينم�  ب�آرائه،  واقتدوا  عنه  اأخذوا  بل  ال�سيق، 
1960م( واأحمد ال�س�ست�وي وحممد م�سطفى حلمي)1904-1969م( واأحمد 
�س�مي  وعلي  اأمني)1905-1978م(  وعثم�ن  الأهواين)1908-1970م(  فوؤاد 
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الن�س�ر)1917-1980م( وحممد عبد اله�دي اأبو ريدة )1909-1991م( وتوفيق 
جن�تي)1914- عثم�ن  وحممد  حممود  وعب��ش  الطويل)ت1909-1991م( 
الرحمن  وعبد  الأحب�بي)1922-1993م(  العزيز  عبد  وحممد  2000م( 
حمفوظ)1329-1427هـ/2006-1911(،  وجنيب  بدوي)1917-2002م( 

من تالميذه الذين تتلمذوا عليه، اأي اأخذوا عنه خ�س�له واأ�سلوبه ومنهجه.

اأم� عن العالقة التي ك�نت تربط بينهم فك�نت عالقة حمبة واألفة و�سداقة،      
ولط�مل� خ�طب ال�سيخ تالميذه على اأنهم اأ�سدق�ء، فك�ن ال�سيخ اأبعد الن��ش عن 
ب�آرائهم  اإل  يعرتفون  ل  الذين   –)1( )الدوجم�طيقيني(  املتزمتني  املعلمني  خطة 
اخل��سة ويفر�سون اآراءهم فر�ًس�- ومل يكن هدفه ت�أليف مذهب، بل ك�ن يبث يف 

تالميذه حب النظر والت�أمل وحرية التعبري عن الراأي.

   وقد ذكر ذلك ب�سيء من التف�سيل �سديق�ه اأحمد اأمني)2( والأب جورج 
قنواتي)1905-1994م()3(.

           

لنق��ش  لتع�سب لفكرة معينة من قبل جمموعة، دون قبول  أو  لفكري  جلمود  لدوغم�تية: هي  لدوجم�طيقية/     )1(
أي دليل ينق�سه�. أو من�ق�سة  فيه�، 

لث�لثة ع�سرة، جممع  لدورة  جلل�س�ت يف  زق، مق�ل مبح��سر  لر ل�سيخ م�سطفى عبد  لأكرب  لأ�ست�ذ  أمني،  أحمد      )2(
لعربية، 1976م، �ش198. للغة 

(3)   Georges Canwat :Islam (Les expressions La vie Intellectuelle) E negelopie universal – In-
terferences fibrtins Tropus (10) –Paris 1984- France. P242-243.
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وميكنن� اإيج�د ال�سم�ت الع�مة املنهجية لهذه املدر�سة يف الأ�س�ش الآتية:

•  احلر�ش على اإبراز مواطن الأ�س�لة والطرافة يف الثق�فة العربية الإ�سالمية 
بع�مة، والنت�ج الفل�سفي والعلمي للح�س�رة الإ�سالمية بخ��سة.

•  اإثب�ت اأن الفل�سفة الإ�سالمية حلقة اإيج�بية من حلق�ت الفكر الإن�س�ين اأي 
اأثرت وت�أثرت، اأخذت واأعطت، انتحلت وانتقت، ونقدت واأبدعت.  اإنه� 
ونت�ج  اليون�ن  لفل�سفة  ن�قل  وع�ء  اأو  ب�هتة  ظالل  جمرد  لي�ست  اإنه�  اأي 

احل�س�رات ال�سرقية القدمية.

•  الت�أكيد على اأن اأ�س�لة الفل�سفة الإ�سالمية تبداأ من علوم الأ�سول )علم 
ن�سقه�  ا�ستمدت  التي  العلوم  تلك  الدين(  اأ�سول  وعلم  الفقه،  اأ�سول 
الفكري من بنية القراآن الكرمي و�سحيح ال�سنة، وذلك يف اأطواره� الأوىل، 

ثم تطورت ب�ت�س�له� ب�ملب�حث الفل�سفية وعلى راأ�سه� املنطق.

العربية،  العلوم  الفال�سفة،  )فل�سفة  الإ�سالمية  الفل�سفة  مب�حث  اأن  •  اإثب�ت 
مبث�بة  ك�نت  الرتبية(  فل�سفة  الت�ريخ،  فل�سفة  ال�سي��سي،  الفكر  الت�سوف، 
والأ�سول  املب�دئ  مع  الفل�سفية  املع�رف  فيه�  ان�سهرت  التي  البوتقة 
الإ�سالمية؛ ف�أنتجت ن�سًق� جديًدا يوؤكد قدرة العقلية العربية على الإبداع، 
العلة احلقيقية لتقدم الفكر  اأن تالقح الأفك�ر هو  نف�سه  الوقت  ويثبت يف 

الإن�س�ين.
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املق�رن  واملنهج  التحليلي  واملنهج  الت�ريخي  املنهج  على  التعويل  •  �سرورة 
واملنهج النقدي يف درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية، مع العتم�د على الن�سو�ش 

الأ�سلية للمتكلمني والفال�سفة.

•  التنبيه على اأن التحقيق والرتجمة اآليت�ن ل غنى عنهم� لو�سع امل�سنف�ت 
الر�سينة عن الفكر الفل�سفي العربي الإ�سالمي.

•  تو�سيح اأن ال�سبيل للرد على ادع�ءات بع�ش غالة امل�ست�سرقني هو النقد 
العلمي امل�سفوع ب�لوث�ئق املحققة، ولي�ش القدح والنق�ش وال�ستبع�د.

•  الإ�س�رة اإىل اأن الأدب العربي يف الع�سر العب��سي قد ت�أثر ب�لفل�سفة، الأمر 
الذي ي�ستوجب الك�سف عن هذا الأثر للوقوف على اأ�سول فل�سفة اللغة 

والأدب يف الفكر العربي.

•  و�سع امل�سنف�ت التي تثبت اأن اأثر الفل�سفة الإ�سالمية على الفكر الأوروبي 
مل يقف عند مبحث فل�سفة الفال�سفة والعلوم العربية، بل جت�وز ذلك اإىل 

مب�حثه� يف ال�سي��سة والفقه والت�سريع واللغة والرتبية واملنطق.

امل�سلمني  الب�حثني  بقدرة  الفكر الإ�سالمي مرهون  اأن جتديد  •  التنبيه على 
على الت�أليف بني ثن�ئي�ت الفكر الإ�سالمي بداية من القدمي واجلديد، والأن� 
فقه  وتفعيل  والعمل  النظر  بني  ب�لت�أليف  ونه�ية  والعلم،  والدين  والآخر، 

الأولوي�ت وفقه املق��سد وفقه امل�آلي�ت ملع�جلة م�سكالت الواقع.
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عبده  حممد  مدر�سة  و�سعته�  التي  الأ�س�ش  تفعيل  �سرورة  على  •  احلث 
الإ�سالحية للتغلب على كل مظ�هر اجلموح واجلنوح والتطرف يف حي�تن� 

الثق�فية.

•  اإع�دة تربية الراأي الع�م وتب�سريه ب�أن التقليد والتجديد ل يجتمع�ن؛ ومن 
ثم يجب على ق�دة الفكر التعويل على النقد يف فح�سهم للفكر املوروث 

والوافد مًع�.

•  وجوب تغليب م�سلحة م�سر على دونه�؛ ومن ثم ينبغي على �سبيبة الب�حثني 
الك�سف عن عظمة علم�ئه� ومفكريه� واإبراز من�قبهم، وتربية الن�شء على 

حبه� والنتم�ء والولء لرتابه�.

اأن الد�ستور  ب�ملم�ر�سة على  الت�أكيد  اإىل امل�سروع مع  •  النتق�ل من اخلط�ب 
الأخالق،  من  مب�دئه  ي�ستمد  اأن  يجب  واملتعلم  املعلم  بني  يجمع  الذي 
القيم  هذه  حتول  األ  على  والوف�ء،  والإخال�ش  وال�سدق  احلب  حيث 
جمرد  التلميذ  ي�سبح  ل  حتى  الراأي؛  يف  والختالف  الفكر  حرية  بني 
مت��سك  قوام  هو  ب�لثوابت  والإمي�ن  التقدم،  اأ�س��ش  ف�ملغ�يرة  لأ�ست�ذه؛  ت�بع 

املدار�ش والجت�ه�ت الفل�سفية.

من  وامللتب�ش  الغ�م�ش  واإزالة  الفل�سفية،  الكت�ب�ت  تب�سيط  على  •  احلر�ش 
مب�حثه�، وذلك يف كل امل�سنف�ت املحققة واملرتجمة واملوؤلفة، ذلك ف�ساًل 
وال�سوفية  الفل�سفية  للم�سطلح�ت  دقيقة  مع�جم  و�سع  يف  الجته�د  عن 
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واجت�ه�ته�  لنظري�ته�  ال�سحيح  الفهم  من  الدار�سني  لتمكني  والكالمية؛ 
ومذاهبه�، والعن�ية بعلم ت�ريخ الأفك�ر للك�سف عن من�بع احلكمة ومراحل 
تطوره� ومبلغ اأثره� يف كل ع�سر واملوؤثرات التي حلقت به� فجددت بنيته� 

وحدثت بن�ءه�.

وقد عرب معظم تالميذ ال�سيخ عن انتم�ئهم لهذه املدر�سة وان�سوائهم حتت      
رايته� واإخال�سهم لتطبيق منهجه�، فه� هو حممود اخل�سريي ير�سل لأ�ست�ذه من 

مدريد مهدًي� له اأول درا�سة مق�رنة بني الفل�سفة اليون�نية وعلم الكالم ج�ء فيه�:

يرجع  الذي  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيد  الأ�ست�ذ  اجلليل  العالمة  »اإىل 
اإليه الف�سل يف اإحي�ء الفل�سفة الإ�سالمية يف م�سر، وت�أ�سي�ش درا�سته� يف اجل�معة 

امل�سرية، اأقدم هذا العمل حتية تلميذ يعرتف مب� لأ�ست�ذه عليه من جميل«)1(.

وقد عرب كل من حممد اأبو ريدة)2( وتوفيق الطويل)3( وحممد م�سطفى    
حلمي)4( عن مدى حبهم وتقديرهم لأ�ست�ذهم، ووف�ئهم لر�س�لته يف الكثري من 

م�سنف�تهم التي و�سعوه� حتت اإ�سرافه وبتوجيه�ت منه.

أغ�سط�ش 1932م،  م3/ جـ4،  ملعرفة، ع16،  مبجلة  مق�ل  ملعتزلة،  عند  لأفالطونية  ملع�ين  خل�سريي،  )1(  حممود 
�ش433.

ملعتزلة، حتقيق: حممود  رج و خلو ف�سة و لر ملعطلة و مللحدة و لرد على  لتمهيد يف  لب�قالين،  لطيب بن  أبو بكر    )2(
ء. لإهد لق�هرة، 1947م،  لعربي،  لفكر  ر  أبو ريدة، د له�دي  خل�سريي وحممد عبد 

ء. لإهد لق�هرة، 1947م،  لعربي،  لفكر  ر  لديني، د ل�سطه�د  لطويل، ق�سة  )3(   توفيق 
ملع��سر، �ش82. لفكر  حلديثة، مق�ل مبجلة  لإ�سالمية  ملدر�سة  ئد  زق ر لر )4(  حممد م�سطفى حلمي، م�سطفى عبد 
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وعلى الرغم من جموح تلميذه عبد الرحمن بدوي ونقده الالذع ملعظم      
ويحن  اأ�ست�ذه،  لذكرى  يحنو  التلميذ  ذلك  جند  ف�إنن�  ع�سره؛  و�سيوخ  مع��سريه 
لل�سنني التي ق�س�ه� يف كنفه، وي�أ�سف على فقدانه للمر�سد واملعلم والدليل يف 
زمن التيه واملتع�ملني)1(، وذهب اإىل اأنه املثل الك�مل للمروءة والف�سيلة والإن�س�نية، 

وكثري الإح�س�ن رقيق الطبع، وقد اأفرد له ج�نًب� يف »مو�سوعته الفل�سفية«)2(.

الراأي  اأن اخلالف يف  وواقعي  ب�أ�سلوب عملي  املدر�سة  اأثبتت هذه  وقد      
ل يف�سد للود ق�سية، ول يفرق من تع�هدوا على النت�س�ر للحق، فه� هو اإبراهيم 
خلًف�  الأزهر  م�سيخة  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  تولية  على  يعرت�ش  مدكور 
للمراغي بعد تعديل ق�نون الأزهر ملع�دلة الع�ملية ب�لأ�ست�ذية حتى يت�سنى لل�سيخ 
م�سطفى عبد الرازق تويل هذا املن�سب، فب�لرغم من ذلك مل يكره ال�سيخ �سنيع 
منهم� على وجود  وقد حر�ش كل  بيته،  الغداء يف  لتن�ول  بل �س�حبه  �سديقه، 
قد  اأنه  اأحد  يذكر  ومل  اإلخ،  الأدبية...  وال�س�لون�ت  العلمية  املوؤمترات  يف  الآخر 
حدث اأي �سق�ق بينهم�، اأو اأنكر اأحدهم� ف�سل الآخر– كم� نرى الآن- بل على 
فيه� ف�سل علم �سديقه  األ يرتك فر�سة يذكر  العك�ش فقد حر�ش مدكور على 
اأن  ب�لذكر  واجلدير  واغتنمه�،  اإل  ومدر�سته  وبتالميذه  به  ت�أثره  ومدى  وري�دته، 
الدكتور اإبراهيم مدكور يعد اأول من لفت الأنظ�ر اإىل اأهمية فكر ال�سيخ م�سطفى 
عبد الرازق ومدر�سته، وقد ق�م من ج�نبه بعمل م�س�بقة اأ�سرف عليه� جممع اللغة 

ء. لإهد لق�هرة، 1947م،  مل�سرية،  لنه�سة  لعربي،  لفكر  لوجودية يف  لإن�س�نية و لرحمن بدوي،  )1( عبد 
لن�سر، بريوت، 2000م، �ش61. �س�ت و لعربية للدر ملوؤ�س�سة  لرحمن بدوي، �سرية حي�تي،  )2(  عبد 
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العربية عن فكر ال�سيخ ع�م 1981م)1(.

واإذا م� انتقلن� اإىل تلميذه اأحمد فوؤاد الأهواين فنجده يعرب بو�سوح عن      
وب�سيخه  اأر�سته�،  التي  واملب�دئ  ب�لقيم  املدر�سة، ومت�سكه  راية هذه  ان�سوائه حتت 

الذي اأخذ عنه اأ�سول املنهج وقواعد البحث)2(.

عن  للك�سف  ال�سيخ  تالميذ  بني  املق�بلة  يح�ول  من  اأن  يف  ريب  ول      
اأكرثهم اإخال�ًس� له ووف�ء لتع�ليمه ف�سوف يعجز عن ذلك، فه� هو تلميذه عثم�ن 
اأمني يهدي اإىل روحه خم�سة من موؤلف�ته، هي: اإح�س�ء العلوم، ور�س�لة للدكتوراه 
املع��سرة  الإ�سالمية  الفل�سفة  على  واأ�سواء  امل�سري،  الفكر  ورائد  )ب�لفرن�سية(، 
عن  فيه�  حتدث  التي  املق�لت  ع�سرات  عن  ف�ساًل  ذلك  و�سيلر.  )ب�لإجنليزية(، 

فل�سفة ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق واأثره� يف جمتمعه)3(.

اللغة  ال�سيخ قد منح  اأن  اإىل  ال�سن�وي  ال�س�عر ك�مل  وذهب �سديقه      
اآراوؤه  وك�نت  الأخ�ذ،  ال�س�حر  والأ�سلوب  احلر  التفكري  يف  جديًدا  العربية 
ت�سبق زم�نه، وبه� من الأ�س�لة والطرافة م� مل يت�أتَّ لغريه�. وك�نت دعوته اإىل 
حترير روؤو�سن� من الأوه�م؛ لكي ت�ستطيع اأن تفكر يف حرية، وتت�أمل يف انطالق 

زق مفكًر  لر لأكرب م�سطفى عبد  ل�سيخ  زق رئي�ش مدر�سة، مق�ل يف كت�ب  لر هيم مدكور، م�سطفى عبد  إبر   )1(
لق�هرة، 1997م، �ش25، �ش26. لأعلى للثق�فة،  ملجل�ش  أديًب� وم�سلًح�،  و

لق�هرة،  لرتجمة،  مل�سرية للت�أليف و ر  لد لثق�فية 136،  ملكتبة  لفل�سفية، �سل�سلة  ر�ش  ملد ين،  لأهو د  أحمد فوؤ   )2(
أول يوليو 1965م، �ش148، �ش149.

ل�سعب، جملد4، �ش579، �ش580. ئرة مع�رف  زق، مق�ل مبجلة د لر أمني، م�سطفى عبد  )3(   عثم�ن 
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جوهر كت�ب�ته وبغيته�)1(.

ونخل�ش من ذلك كله اإىل اأن الوحدة يف اآراء هذه املدر�سة ووجهته� ل      
الرتب�ط  وذلك  اأ�سح�به�،  بني  جمع  الذي  الروحي  الرتب�ط  لذلك  اإل  ترجع 
ي�سبغهم  اأن  ا�ستط�ع  الذي  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  اإن�س�نية  يف  املتمثل 
ب�سبغته، ويجعلهم جميًع� على اختالف نوازعهم يوؤمنون ب�أ�س�لة قيمهم وت�ريخهم 

وح�س�رتهم وفل�سفتهم.

وحقيق بن� الت�أكيد على اأن اإ�سه�بن� واإطن�بن� يف ح�سد الأدلة التي تثبت      
ب�سداقة  املعلم  واعتزاز  التالميذ لأ�ست�ذهم  واإخال�ش  املدر�سة  رواد هذه  مت��سك 
افتقدن�ه� يف  التي  القيم  العديد من  الت�أكيد على  اأردن�  نعم  طالبه ك�ن متعمًدا، 
زم�نن�، ف�حلب والوف�ء وال�سدق والتوا�سل واحرتام اأهل الف�سل واإجالل العلم�ء 
العلمية  ومع�هدن�  مدار�سن�  يف  غ�بت  املب�دئ  هذه  كل  ب�جلميل،  والعرتاف 
وج�مع�تن� الأك�دميية ومنتدي�تن� الثق�فية، ومل يعد له� وجود يف حي�تن� التي يقوده� 
نخبة املتع�ملني و�سفوة املتالعبني ب�لعقول وع�س�بة امل�أجورين وامللونني واملتع�سبني، 
اأم� الرباهني التي توؤكد وحدة منهج ور�س�لة هذه املدر�سة ف�سوف نو�سحه� خالل 
الإ�سالمي  الفكر  لق�س�ي�  من�ق�ستن�  خالل  وتالميذه  ال�سيخ  اآراء  بني  مق�رن�تن� 

والثق�فة العربية احلديثة.

***

لق�هرة، 1972م، �ش147-145. ملع�رف،  ر  أدب�ء، د ل�سن�وي، زعم�ء وفن�نون و )1(   ك�مل 
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بني دفتي هذا الكتاب

اأبح�ثه  قلة  وراء  الإ�سالحية يف م�سر، ك�ن  ب�حلركة  �سيخن�  اهتم�م  لعل 
الفل�سفية على وجه اخل�سو�ش، وكذا كرثة مق�لته التنويرية الإ�سالحية. فهو مل 
يرتك لن� يف ميدان الفل�سفة �سوى اأربعة كتب- »متهيد لت�ريخ الفل�سفة الإ�سالمية« 
والوحي  و»الدين  الث�ين«  واملعلم  العرب  و»فيل�سوف  ال�س�فعي«  و»الإم�م 
واأمت تالميذه جمع  بنف�سه،  بع�سه�  متفرقة-جمع  اأبح�ث�  والإ�سالم« وجله� ك�نت 
البع�ش الآخر قبيل وف�ته- وبع�ش املق�لت املتفرقة عن الإ�سالم والت�سوف، ويف 
ميدان الدرا�س�ت الأدبية »البه�ء زهري«، وع�سرات املق�لت عن النقد الأدبي. اأم� 
ميدان الإ�سالح فدلوه فيه ك�ن اأوفر، وت�سهد بذلك معظم الدوري�ت امل�سرية– 
»ال�سي��سة  اليومية«،  »ال�سي��سة  »البالغ«،  »املن�ر«،  »ال�سفور«،  »اجلريدة«،  مثل: 
»املعرفة«،  »الر�س�لة«،  »الثق�فة«،  »املقتطف«،  »الهالل«،  »جملتي«،  الأ�سبوعية«، 
»الرابطة ال�سرقية«، »جملة الأزهر«، و»جريدة الأهرام«- التي حفلت مبق�لته منذ 
1914م اإىل اأن توف�ه اهلل. ذلك ف�ساًل عن حم��سراته عن الأ�ست�ذ الإم�م، التي 

جمعه� تلميذه )عثم�ن جن�تي( ع�م 1945م.

القطع  فيقع يف 106 �سفحة من  والوحي والإ�سالم«  »الدين  اأم� كت�ب 
املتو�سط وفق طبعة دار اإحي�ء الكتب العربية )1364هـ/ 1945م(، وقد ن�سر هذا 
البحث ك�ماًل يف جملة الهالل يف ع9، 1932/7م، وع10، 1932/8م، وع13، 
تن�ولت  التي  العربية  الدرا�س�ت  اأوائل  من  الكت�ب  هذا  ويعد  1932/11م، 
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ك�ن:  منه�  الهدف  ولعل  �س�ملة.  حتليلية  فل�سفية  بنظرة  والوحي  الدين  مو�سوع 
تو�سيح بع�ش الأخط�ء التي وقعت فيه� اأبح�ث امل�ست�سرقني، وترتب عليه� اأحك�م 
خ�طئة اأ�س�ءت يف املق�م الأول اإىل الإ�سالم. فلم� ك�ن �سيخن� قد ُعني- منذ بداية 
اأ�ست�ذه  –�س�أنه يف ذلك �س�أن  ب�لرد على مثل ه�تيك املزاعم  دعوته لالإ�سالح- 

الإم�م- ك�ن لزاًم� عليه اأن يتوخى الدقة واحلذر يف تن�ول هذه املو�سوع�ت.

   وينق�سم هذا الكت�ب اإىل ثالثة اأق�س�م:

اجل�معة  يف  األق�ه�  التي  املح��سرات  من  كبري  ج�نب  وهو  )الدين(  اأوله� 
الأمريكية ببريوت ع�م 1931م، وقد ق�سمه املوؤلف اإىل ف�سلني: 

ففي الف�سل الأول ا�ستهل حديثه براأي )اإميل بوترو( يف العالقة بني العلم 
والدين. وانتهى معه اإىل اأن الدين والعلم خمتلف�ن يف املو�سوع وطريقة التن�ول 
وطبيعة احلق�ئق، واأن الت�س�دم لي�ش بينهم� ب�عتب�رهم� مذهبني، بل الت�س�دم اأدنى 
اأن يكون بني التفكري العلمي الذي ل يدرك اإل م� هو حم�سو�ش م�دي جتريبي، 
وبني الروح الديني الذي يعتمد على التجربة الروحية )احل�ش الديني( يف تن�ول 
اأج�ب  اأحمد فوؤاد الأهواين قد  اأن تلميذه د.  اإىل  اأن ن�سري  املعتقدات. وح�سبن� 
يف  والدين  )العلم  عنوان  حتت  العربية  اإىل  بوترو(  )اإميل  كت�ب  برتجمة  دعوته 
الفل�سفة املع��سرة(– ذلك بعد وف�ته بع�سر �سنني- وق�م بتقدميه ببحث ك�سف فيه 
عن طبيعة العالقة بني الدين والعلم، وذلك من خالل مق�رنة بني الدي�ن�ت ال�سرقية 
القدمية، والدي�ن�ت عند اليون�ن، ثم الدي�ن�ت ال�س�ئدة يف الع�سر الو�سيط. ثم تن�ول 
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 )religion( م�سطفى عبد الرازق يف هذا املبحث لفظة الدين يف الثق�فة الغربية
وذلك مبنحى حتليلي لغوي وثق�يف. وانتهى اإىل اأن معنى الدين يف الثق�فة الغربية 
وجدانية  اجتم�عي، ح�لة  )نظ�م  ثالثة هي:  اأُطر  يخرج عن  قدميه� وحديثه�، ل 
�سعورية فردية هي الإمي�ن، واإح�س��ش ب�خل�سية والورع جت�ه قوة غيبية(، ثم تتطرق 
اإىل مذاهب علم�ء النف�ش والجتم�ع يف ن�س�أة الدين ودللته والآث�ر املرتتبة على 
م� يحويه من معتقدات، وتعر�ش يف عج�لة اإىل النظري�ت التي حتدثت عن الدين 
من حيث وجوده يف النف�ش الإن�س�نية )فطري، مكت�سب( ومن حيث النظر اإليه 
�، ثم وقف على تعريف دورك�مي للدين من حيث  � اأم غيبيًّ ب�عتب�ره مو�سوًع� واقعيًّ
الف�سل  اإىل ق�سمني: )عق�ئد، وعب�دات( ل ميكن  هو مو�سوع اجتم�عي ينق�سم 
بينهم�، وي�سعب التمييز فيهم� بني املقد�ش واملدن�ش، والأوامر والنواهي، وذلك 
انتقل  ثم  املتت�بعة.  الت�ريخية  والأحق�ب  الثق�ف�ت  عرب  ا�ستقرائهم�  اأردن�  م�  اإذا 
املوؤلف بعد ذلك اإىل التعريف�ت الإجرائية للدين عند فال�سفة اللغة الأوروبيني 
واأ�سح�ب املو�سوع�ت الفل�سفية مثل: اأندريه للند. وانتهى املوؤلف اإىل اأن اآراء 
الفال�سفة املع��سرين الغربيني على تب�ينه�، قد عجزت عن تعريف الدين تعريًف� 
ج�مًع� م�نًع�، ويرجع ذلك اإىل اأن العقل الب�سري ل ي�ستطيع الإمل�م بطبيعة العلم 
الإلهي الذي اأنتج الدين، ومل يفلح كذلك يف ر�سد التغريات التي طراأت على 
الدين يف �سورته الأوىل، تلك التي متيزه عن ال�سحر والعرافة والكه�نة، وغري ذلك 

من املعتقدات املولدة من الأ�س�طري واخلرافة عرب الع�سور.
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وحتدث �سيخن� يف الف�سل الث�ين عن: معنى الدين يف الثق�فة العربية، 
اإىل ثالثة  اأن جله� قد انتهى  اإىل  اأ�سله يف املع�جم اللغوية العربية، وذهب  وبي�ن 

مع�ٍن للدين هي: امللة، وال�سريعة، والط�عة. 

وانتهى اإىل و�سع تعريف للدين ل يخلو من الأ�س�لة والطرافة، فيقول:   

مق�م  »ِدين« يف  ولفظ  »َدين«  لفظ  العربية جتمع  اللغة  اأكرث مع�جم  اأن  )ويالحظ 
واحد ب�عتب�ر اأنهم� من م�دة واحدة، بل هم� يردان م�سدرين لفعل واحد؛ ولذلك 
اًل يف العربية  يلوح يل اأن �سيغة »َدينْن« اأجدر ب�أن تكون اأ�ساًل ل�سيغة »ِدين« ف�إن َفعنْ
ل واأدنى اإىل الب�س�طة و�سهولة ال�ستعم�ل. ويزيد هذا رجح�نً�  اأكرث ا�ستعم�ًل من ِفعنْ
يف نظري اأن كلمة َدينْن تطلق يف بع�ش مدلولته� على كل �سيء غري ح��سر()1(.

ثم انتقل املوؤلف اإىل مع�ين الدين التي وردت يف القراآن وكتب املف�سرين 
وموؤرخي الدي�ن�ت، ثم كت�ب�ت امل�ست�سرقني، ثم انتقل اإىل املعنى ال�سرعي للدين، 
اإىل  به�  اأوحى  التي  و�ِسرعته  اهلل  علم  هو  ال�سرعي  معن�ه  يف  الدين  اأن  مو�سًح� 
اأنبي�ئه، ومن ثم فهو واحد يف اأ�سوله العقدية، واإن اختلف يف الطقو�ش والعب�دات؛ 
لأنه� من الفروع التي تتب�ين تبًع� لالأمم التي اأراد اهلل خم�طبته� وتكليفه�. واختتم 
خالل  وذلك  والفل�سفة،  الدين  بني  العالقة  عن  بحديثه  الف�سل  هذا  املوؤلف 
من�ق�سته ملفهوم الدين يف كت�ب�ت الفال�سفة من اأمث�ل الف�رابي، وابن �سين�، وابن 
حزم الأندل�سي، وابن ر�سد، وابن تيمية. وانتهى اإىل اأن فال�سفة الإ�سالم اأعلوا 

حل�لية، �ش31. لطبعة  لإ�سالم،  لوحي و لدين و زق،  لر )1(  م�سطفى عبد 
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و�سرعته،  اهلل  كالم  حتوي  الأوىل  ب�عتب�ر  العقلية،  احلكمة  على  النبوة  �س�أن  من 
والث�نية حتوي قب�ش من روح اهلل وحكمته.

   اأم� عن اأهم الق�س�ي� التي اأث�ره� يف هذا الق�سم، فيمكن اإيج�زه� يف:

الرئي�سة  الق�عدة  هو  امل�سطلح�ت  املف�هيم ودللة  الوقوف على حقيقة  •  اأن 
ونقد  الت�سورات  وو�سع  الروؤى  تكوين  يف  عليه�  التعويل  ينبغي  التي 
املوؤلف على من�ق�سة  واإطالق الأحك�م. ويبدو ذلك يف حر�ش  اخلط�ب�ت 

املف�هيم املختلفة مل�سطلح »الدين« يف الثق�ف�ت املتب�ينة.

مق�رنة  يف  الب�حثني  دعوة  يف  تتمثل  الأهمية  يف  غ�ية  ق�سية  املوؤلف  •  يثري 
املتعلقة  اإىل جتديد من�هج درا�ستهم يف �سوء الكت�س�ف�ت احلديثة  الأدي�ن 
بت�ريخ احل�س�رات واأ�سول الأدي�ن واملذاهب، بداية من الكت�ب�ت املتعلقة 
بع�سه�  والعب�دات  والطقو�ش  العق�ئد  مبق�بلة  ومروًرا  التليدة،  ب�لأ�س�طري 
ببع�ش، وانته�ًء مبق�رنة ال�سرائع يف كل الأدي�ن بع�سه� ببع�ش، بغ�ش النظر 
عن كون هذه الأدي�ن و�سعية اأو �سم�وية، وذلك كله للك�سف عن اأ�سول 
الأفك�ر واملعتقدات وال�سرائع ومراحل تطوره�، واأهم املوؤثرات التي اأ�سهمت 
البحث  رواد  بذلك من  يعد  وهو  الآخر.  البع�ش  وثب�ت  بع�سه�  تغيري  يف 

العلمي العربي يف ميدان مق�رنة الأدي�ن، يقول يف ذلك:
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»على اأن جهود الب�حثني يف ت�ريخ الأدي�ن ل تزال متوا�سلة يف تعرف اأ�سل 
الدين، وو�سع تعريف له ج�مع م�نع على حد تعبري املن�طقة، ول يزال الب�حثون 
منذ القرن امل��سي يح�ولون اأن ي�سعوا لالأدي�ن �سجرة اأن�س�ب ك�لتي و�سعوه� 

للغ�ت«)1(.

التطورية  النظري�ت  الدين..  »ن�س�أة  الن�س�ر  �س�مي  علي  تلميذه  كت�ب  ويعد 
واملوؤلهة« من اأهم الدرا�س�ت التي �س�رت على نهج املوؤلف يف الن�سف الأول 
من القرن الع�سرين، ثم تلت ذلك ع�سرات الدرا�س�ت، نذكر منه�: »الدين« 
املنويف،  الفي�ش  اأبو  والعلم« حممود  والفل�سفة  »الدين  دراز،  اهلل  عبد  حممد 
ح�سن  اليهودي«  الديني  »الفكر  الندوي،  احل�سن  اأبو  واملدنية«  الدين  »بني 
ظ�ظ�، »الأ�ست�ر املقد�سة يف الأدي�ن ال�س�بقة لالإ�سالم« علي عبد الواحد وايف، 
الدينية«  والعقيدة  الوجدانية  »احلي�ة  زهرة،  اأبو  حممد  القدمية«  »الدي�ن�ت 
والإن�س�ن«  »اهلل  ح�سني،  ح�سن  ب�ج�يوج�«  »فل�سفة  كت�ب  مقدمة  اهلل،  حب 
عبده  رمزي  القدمية«  اليون�نية  »الدي�نة  كت�ب  مقدمة  اخلطيب،  الكرمي  عبد 

جرج�ش، »الدين واملجتمع« اأديب �سعب.

•  تعر�ش املوؤلف اإىل ق�سية الإمي�ن والكفر يف �سي�ق حديثه عن مفهوم الدين 
يف القراآن، وذلك لإثب�ت اأنه لي�ش من حق الب�سر بع�مة، اأو اأ�سح�ب كل 
دين احلكم على خم�لفيهم اأو ا�ستبع�دهم اأو احلط من �س�أنهم؛ وذلك لأن 

ل�س�بق، �ش12. ملرجع    )1(
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اإمي�ن  ال�سدور من  ال�سرائر ويك�سف م� يف  الذي يطلع على  اهلل وحده هو 
اأراد  م�  لت�أكيد  اآي�ت  ثالث  الرازق  عبد  م�سطفى  �س�ق  وقد  جحود،  اأو 
دون اأن ي�سرح مبراميه، ولعله ك�ن من الرواد كذلك يف ا�ستخدام التن��ش 
والت�سمني يف �سي�ق دليل ذي اإح�لت معرفية غري مب��سرة، ويتجلى ذلك 
يف حر�سه على التمييز بني اأ�سح�ب الدي�ن�ت املوحدة واملوؤمنة بوجود اإله 

واحد خ�لق، واأ�سح�ب الدي�ن�ت الثنوية وامل�سركني والدهريني.

فال  وتع�ىل،  �سبح�نه  الب�ري  وهو  واحد  اأ�سل  اإىل  ترد  الأدي�ن  جميع  •  اأن 
دين اإل بوحي، اأم� علة ظهور الدي�ن�ت الو�سعية وامللل اجل�نحة واملعتقدات 
واأ�س�طريه�  ال�سعوب  وتق�ليد  وع�دات  اهلل  كالم  بني  اخللط  فهو  املحرفة، 
ع�م  بوجه  الأدي�ن  بني  التب�ين  اإن  اأي  وال�سي��سية...  الجتم�عية  ونظمه� 
ال�سم�ء  كالم  بني  الف�سل  عن  عجزت  التي  املتب�ينة  الثق�ف�ت  اإىل  يرجع 

وحديث اأهل الأر�ش.

واحد  اأ�سل  اإىل  يردان  والفل�سفة(  )الوحي  والعقلية  النقلية  احلكمة  •  اأن 
ويعنى  ك�ماًل،  وا�سًح�  الأنبي�ء  على  هبط  ف�لأول  الإلهي،  الفي�ش  وهو 
اإىل  وتهديه  الإن�س�ن  �سلوك  تنظم  التي  العملية  ب�لأمور  الأول  املق�م  يف 
اإ�سراقية حم�سلة من  الفل�سفية فهي معرفة  اأم� احلكمة  امل�ستقيم،  ال�سراط 
كرثة الت�أمل والع�سف الذهني وات�س�ل العقل الإن�س�ين ب�لإله�م الإلهي، 
وق�ئع  احلي�ة من حيث هي  �سوؤون  بتدبري  املعنية  العلمية  ب�لأمور  وتخت�ش 
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بينهم�  اخللط  يجب  ل  وعليه  الثق�ف�ت،  وتغريه�  الأزم�ن  تبدله�  متغرية 
ف�لوحي ث�بت ل يتبدل، ب�عتب�ره �ِسرعة اهلل ود�ستوره، اأم� احلكمة الفل�سفية 
فهي وليدة فهم الفال�سفة وقدرتهم على ا�ستيع�ب الإ�س�رات والإله�م�ت 
التي اأر�سلت اإليهم عرب العقل املنفعل. ذلك على الرغم من ت�سليم املوؤلف 
يرمي  كليهم�  لأن  العقلية؛  واحلكمة  ال�سرعية  احلكمة  بني  �سراع  ل  ب�أنه 
اإىل �سع�دة الإن�س�ن، وال�سري وفق العقل الذي ميثل الأم�نة التي وهبه� اهلل 
لالأن�م. وقد اأكد املوؤلف يف غري مو�سع من كت�ب�ته على اأن اخلطر يف النظر اإىل 
الفل�سفة ب�عتب�ره� ديًن�، فت�سبح مقد�سة ل تقبل النقد ول التغيري، فيق�سى 
بذلك على حرية الفكر والإبداع، وعلى نف�ش الدرب النظر اإىل الدين على 
اعتب�ره فل�سفة فينق�ش الوحي ويبدل الث�بت ويجرتاأ على ال�سريعة، فيبدل 
اأن  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  عند  وال�سواب  التع�ليم.  وحترف  الدين 
تظل عالقة التج�ور هي الد�ستور الذي يحكم بني الدين والفل�سفة، فنجدد 
الفال�سفة  جم�ح  ونكبح  العلم�ء،  ونهوج  العقلي  ب�ملنطق  الدينية  العلوم 

ب�لثوابت ال�سرعية، والف�س�ئل الأخالقية التي حث عليه� الدين.

•  اأن اإدراج املوؤلف ابن تيمية �سمن الفال�سفة ك�ن يرمي اإىل اأمرين: اأولهم� 
تنبيه الأذه�ن اإىل اأن ابن تيمية مل يكن مع�دًي� للفل�سفة ول للنظر العقلي، 
بل اإن حملته ك�نت على ال�ِسرك اأو الكفر ولي�ش على التفل�سف. وث�نيهم� 
يخطئ  جمدد  حكيم  اأو  جمتهد  جمرد  اعتب�ره  على  تيمية  لبن  النظر 
وي�سيب ينق�ش وينقد ويوؤخذ منه ويرد، ومن ثم ينبغي على قرائه واملعجبني 
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اأو فرقة. وقد اأكد ذلك يف كت�به  اآرائه ديًن� اأو ملة  بكت�ب�ته األ يتخذوا من 
»فيل�سوف العرب واملعلم الث�ين« خالل الف�سل الذي عقده عن ابن تيمية، 
و�س�ر على دربه تلميذاه علي �س�مي الن�س�ر وحممد يو�سف مو�سى خالل 

اأبح�ثهم� عن جهود ابن تيمية يف املنطق والفل�سفة.

هذا  يف  وردت  التي  الأفك�ر  معظم  اأن  ال�سي�ق  هذا  يف  ب�لإ�س�رة  •  واجلدير 
من  الكثري  خالل  من�ق�سته�  يف  ال�سيخ  ا�ستطرد  قد  الدين  عن  الكت�ب 
مق�لته )الدين والأخالق يف جملة الر�س�لة، والعلم والدين هل يتن�ق�س�ن؟ 
يف جملة الهالل، خطرات ال�سك يف �سدور ال�سب�ب يف جملة الر�س�لة، نظر 
الر�س�لة، تف�سري �سورة الإخال�ش والف�حتة يف  اإىل الأدي�ن يف جملة  حممد 
اليومية،  ال�سي��سة  الأفغ�ين يف جريدة  الدين  رين�ن وجم�ل  الأزهر،  جملة 
من حم��سرات م�سطفى عبد الرازق يف اجل�معة الأمريكية ببريوت يف جملة 

الهالل()1(.

للحديث عن  املوؤلف  فقد خ�س�سه  الكت�ب  هذا  من  الث�ين  الق�سم  اأم� 
الوحي- وهو منت املح��سرات التي األق�ه� على طلبة الأزهر يف احللق�ت التي ك�ن 
يعقده� يف بيته- يف ف�سلني: حتدث يف الف�سل الأول عن مع�ين لفظة الوحي يف 
لغة العرب وثق�فتهم ودللته� يف القراآن، وانتهى اإىل اأن لفظة الوحي لفظة عربية 

لق�هرة، جـ2،  ية،  لهد ر  لك�ملة، د لأعم�ل  أ�ست�ت جممعة لت�س�نيف موقعة، �سمن  زق،  لر )1( م�سطفى عبد 
2013م. 
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غري اأعجمية، واأنه� ك�نت م�ستخدمة يف اجل�هلية مبعنى الإخب�ر اأو الإمالء ب�سوت، 
اأو الإله�م بخالف ذلك، واأن املوؤلف ل يعرف على وجه الدقة املع�ين الدللية 
التي ك�ن العرب ي�ستخدمونه� يف اأح�ديثهم عن الوحي، بيد اأنه يوؤكد اأن معظم 
الكتب التي ظهرت يف �سدر الإ�سالم هي التي جعلت دللة اللفظ )الوحي( 
خ��سة ب�لأنبي�ء والر�سل، وجعلت الإله�م لدونهم من الأولي�ء والعلم�ء... ويقول 

يف ذلك:

          »ولي�ش لن� من �سبيل اإىل ترتيب هذه املع�ين، وتعرُّف م� هو �س�بق منه� وم� هو 
لحق، م� هو اأ�سل منه وم� هو فرع. بل ل �سبيل لن� اإىل متييز م� ا�ستعملته العرب 

يف ج�هليته� مم� قد يكون ولد يف الإ�سالم اأو اأن�سئ اإن�س�ء«.

وانتهى اإىل ح�سر مع�ين الوحي يف )اإعالم يف خف�ء، اإله�م �سريع، وخرب 
يدفعه مر�سل اإىل م�ستقبل(، اأم� دللة الوحي يف القراآن فج�ءت لتعرب عن حديث 
اهلل، وذلك يف جّل اآي�ت القراآن التي بلغت �سبعني اآية، ومل ت�سند لغري اهلل �سوى 
مرات قليلة )�سي�طني الإن�ش واجلن، نبي اهلل زكري�، الر�سول( وك�نت تعني بذلك 
اإليهم،  يوحى  من  دللة  وردت  املنحى  وبعني  الإنب�ء،  اأو  الإخب�ر  اأو  الو�سو�سة 
فمعظمه� ج�ء لي�سري اإىل اأن املوحى اإليهم هم الأنبي�ء، وج�ءت لغريهم حمدودة 
العدد )�سي�طني الإن�ش واجلن واأولي�ئهم، احلواريني، املالئكة، النحل، اأم مو�سى، 
اأو  الإخب�ر  اأو  الإله�م  مع�ين  عن  )اأوحين�(  دللة  تخرج  ول  وال�سم�ء(  الأر�ش 
اأنه على ثالثة  اأو الأمر، ثم انتقل اإىل طبيعة وحي اهلل اإىل ر�سله، وبني  الت�سخري 
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�سروب: كالًم� مب��سًرا اأو اإله�ًم� يهبط يف الذهن اأو القلب عن طريق الروؤي� اأو بال 
و�سيط، واأخرًيا وحٌي على ل�س�ن جربيل، واختتم املوؤلف حديثه يف هذا الف�سل 
عن دللة لفظة الوحي يف الأح�ديث وكت�ب�ت ال�سرية و�سورة جربيل، والكيفية 

التي انتقل به� الكالم من الب�ري اإىل النبي.

الوحي،  تف�سري  يف  النظري�ت  اأهم  الث�ين:  الف�سل  يف  املوؤلف  وتن�ول 
فبداأ بعر�ش اآراء املتكلمني )علم�ء اأ�سول الدين( عن الوحي املحمول بوا�سطة 
جربيل للر�سول، والوحي املب��سر الذي تنزل عليه اإله�ًم� بال و�سيط. وعر�ش 
كذلك اإىل من�ق�س�تهم حول ال�سورة التي تنزل به� القراآن، ومدة تنزيله منجًم�، 
وكيفية تلقي امللك القراآن من اهلل واإبالغه للنبي . ثم انتقل اإىل طبيعة القراآن 
واختالف املتكلمني حول متنه )لفظ منطوق، لفظ ومعنى، معنى فقط(، وكذا 
طبيعة اللق�ء الذي جمع بني جربيل والنبي )جت�سد جربيل يف �سورة ب�سرية ُتخري 
ثم  بال كالم حم�سو�ش(،  الوحي  نورانية حت�سل  �سورة  اإىل  النبي  وتنطق، حتول 
وابن  املعتزلة  بني  دارت  التي  تلك  اهلل،  اأو كالم  القراآن  ق�سية خلق  اإىل  انتقل 
حنبل والأ�س�عرة )كالم اهلل لفًظ� خملوق واملعنى علم اهلل القدمي، القراآن كالم 
الرازق يف عر�ش الآراء  ال�سيخ م�سطفى عبد  القراآن قدمي(، ومي�سي  اهلل وكفى، 
املتب�ينة حول طبيعة الوحي حتى و�سل اإىل الفال�سفة امل�سلمني ومنهم ابن �سين�، 
الت�س�ل  لنظرية  عج�لة  واأ�س�ر يف  ال�سوفية.  من  والدهلوي  الغزايل  ح�مد  واأبي 
اللوح  على  والطالع  احلجب  وك�سف  ال�سوفية  عند  والو�س�ل  الفال�سفة،  عند 
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املحفوظ، وغري ذلك من الأمور الغيبية التي حتدث عنه� اأ�سح�ب نظرية املعرفة 
الإ�سراقية والعرف�ن. واختتم حديثه يف هذا امل�سم�ر ب�آراء ابن خلدون حي�ل النبوة 
اأ�س�ر يف عج�لة  ثم  وال�سوفية،  الفال�سفة  لت�سورات  والوحي من خالل حتليالته 
النزعة  اأ�سح�ب  وكذا  والإله�م،  الوحي  يف  عبده  حممد  الإم�م  اأ�ست�ذه  لراأي 
الروحية احلديثة، واجلدير ب�لإ�س�رة اأن هذا الف�سل وم� حواه من اإ�س�رات قد وجه 
العديد من تالميذ ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق اإىل درا�سة النبوة، مثل: اإبراهيم 

مدكور يف درا�سته عن النبوة عند الف�رابي، وتوفيق الطويل يف كت�به الأحالم .

ومن اأهم الق�س�ي� التي اأث�ره� يف هذا الق�سم: 

•  اأن وحي اهلل لأنبي�ئه واحد يف جوهره، ويحوي علم اهلل و�ِسرعته، الأمر الذي 
يوؤكد نظرية وحدة الأدي�ن الإ�سالمية التي ل تفرق بني اأنبي�ء اهلل وكتبهم 

ور�سلهم، ب�عتب�ره� نوًرا من �سراج واحد.

•  اأن حديث املوؤلف عن الروؤى ال�س�دقة والإله�م لغري الأنبي�ء يف�سح الطريق 
املعرفة  وكذا  والك�سف،  والو�س�ل  الت�س�ل  عن  ال�سوفية  كت�ب�ت  اأم�م 
الإ�سراقية عند الفال�سفة. وقد عني تلميذاه حممد م�سطفى حلمي وتوفيق 

الطويل ب�سرح وتو�سيح مع�ين الإله�م عند ال�سوفية والفال�سفة.

الدرا�س�ت  الب�حثني يف  �سجعت  الأنبي�ء هلل  روؤية  عن  املوؤلف  •  اأن حديث 
الكالمية على من�ق�سة هذه الق�سية على نط�ق وا�سع، ويبدو ذلك يف عقد 
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العديد من الدرا�س�ت املق�رنة بني ال�سوفية وفرق ال�سيعة من جهة، وكت�ب�ت 
واأ�س�عرة  معتزلة  واملتكلمني من  الفال�سفة  واآراء  ث�نية،  املف�سرين من جهة 
الدني�،  روؤية اهلل احل�سية والقلبية يف  التي ميزت بني  ث�لثة، تلك  من جهة 
وروؤيته يف الآخرة، والروؤية املج�زية التي يعرب عنه� ال�سوفية، واأخرًيا الروؤية 
الروؤى  بني  الب�حثني  تفرقة  عن  ف�ساًل  ذلك  والنوم.  اليقظة  يف  الإله�مية 

ال�س�دقة وو�س�و�ش ال�سيط�ن يف الكوابي�ش.

ومقدم�ته  مق�لته  بع�ش  الرازق- يف  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  ا�ستكمل  •  وقد 
لدرا�س�ت تالميذه- حديثه عن الوحي والإله�م )رابعة العدوية يف جملة 
املعرفة، نبوة الن�س�ء ووليتهن جملة املعرفة، ومقدمته لكت�ب الأحالم()1(.

اأن املوؤلف خ�سه  اإىل الق�سم الث�لث والأخري، ف�سوف جند  انتقلن�  واإذا م� 
ب�حلديث عن الإ�سالم، وهو ن�ش التعليق الذي كتبه املوؤلف يف الن�سخة العربية 
امل�ست�سرق  كتبه�  التي  »اإ�سالم«  م�دة  على  ا  ردًّ الإ�سالمية،  املع�رف  دائرة  من 

الربيط�ين )توم��ش ووكر اأرنولد( )ت1930(، ويقع يف ف�سلني اأي�ًس�:

ال�سرعي  واملعنى  اللغوي  الأ�سل  عن  ب�حلديث  الأول  الف�سل  فخ�ش    
لكلمة »اإ�سالم«، ف�أكد اأن اللفظة عربية، واأن القراآن اأورده� ب�ملعنى اللغوي الذي 
واملتكلمني  الفقه�ء  اآراء  ون�ق�ش  الإ�سالم،  قبل ظهور  اللغة  عليه يف  متع�رًف�  ك�ن 
تب�ينهم�،  اأو  اتف�قهم�  حيث  من  ال�سرعية  والدللة  اللغوي  املعنى  ق�سية  حول 

ل�س�بق. ملرجع    )1(
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ڃ   نث  تع�ىل:  لقوله  )ت606هـ/1209م(  الرازي  الدين  فخر  تف�سري  ون�ق�ش 
اأن هن�ك ثالث دللت  اآل عمران/ 19[ واأكد   [ ڃ  چ   چ  چمث 
ك�ن ي�ستخدمه� العرب للفظة اإ�سالم وهي: النقي�د، وال�سالمة، والإخال�ش يف 
العب�دة. ثم انتقل اإىل ت�أويالت امل�ست�سرقني ملع�ين م�سطلح »الإ�سالم« تلك التي 
ح�سروه� يف دللتي احلف�ظ على ال�سيء �س�ملً�، واخل�سوع غري الإرادي هلل والتبعية 
التي ل اإرادة فيه� ول اختي�ر، وقد اأخذ بهذا الت�أويل الأخري م�س�جله )توم��ش، 
علي) 1265- 1347هـ/1849- 1928م(  اأمري  ال�سيد  بتف�سري  ودفع  اأرنولد(. 
يف كت�به »روح الإ�سالم« للم�سطلح، مبيًن� ته�فت ت�أويالت امل�ست�سرقني من اأمث�ل 
امل�ست�سرق املجري )جولد ت�سهري( )ت1921( وامل�ست�سرق الفرن�سي )ك� را دي 
فو( )1953( و)اإدوارد �سل(، اإذ اأو�سح اأن الدللة ال�سرعية مل�سطلح اإ�سالم هي: 
الكد يف حتري الر�سد، والتم��ش الفالح بتزكية النف�ش، ويعني ذلك اأن الدخول يف 
الإ�سالم ي�ستلزم جم�هدة واإرادة وطواعية. وقد ن�ق�ش ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق 
كت�ب�ت امل�ست�سرقني التي علقوا فيه� على تف�سري ال�سيد اأمري علي ال�س�بق على نحو 
خم�لف حلقيقته، وانتهى اإىل اأن �س�حب  »روح الإ�سالم« مل يق�سد اأن الإ�سالم 
هو الن�سي�ع للطقو�ش اأو اأداء الفرائ�ش الظ�هرة ب�جلوارح كم� ظن امل�ست�سرقون، 
اخت�ر  التي  احلرة،  الإرادة  على  الإذع�ن ج�ء لحًق�  وذلك  الط�عة  تلك  اإن  بل 
مبقت�س�ه� امل�سلم نطق ال�سه�دتني والدخول يف الإ�سالم )�سه�دة ب�لل�س�ن وت�سديق 
ب�جلن�ن وعمل ب�لأرك�ن(. وانتهى املوؤلف اإىل اأن الدللة ال�سرعية لالإ�سالم تعني 

الإمي�ن بوجود اهلل والدخول يف ط�عته ب�إرادة حرة خ�ل�سة.
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وب�سط يف الف�سل الث�ين والأخري روؤيته اخل��سة لدللة م�سطلح »الإ�سالم« 
والفقه�ء  اللغويني  من  �س�بقيه  اآراء  ملن�ق�سة  �سبياًل  النقدي  املنهج  من  ا  متخذًّ
واملتكلمني، فبني اأن لفظة »�َسِلم« التي ك�نت تعني املتني اخل�يل من العيوب اأقرب 
وذلك  »اإ�سالم«؛  لفظة  منه  العرب  ا�ستق  الذي  اللغوي  الأ�سل  تكون هي  لأن 
اللفظة  اأن  واأ�س�ف  فيه�،  يعي�سون  ك�نوا  التي  الطبيعية  البيئة  اإىل  الأقرب  لأنه� 
العيوب،  واخللو من  والتم�م  الكم�ل  تفيد  التي  الدللة  بهذه  القراآن  ج�ءت يف 
وكذا مبع�ٍن اأخرى مثل: ال�سلح والط�عة والت�سديق والإمي�ن. ثم تطرق اإىل من�ق�سة 
اآراء املتكلمني والفال�سفة امل�سلمني حول طبيعة العالقة بني دللتي »الإ�سالم« 
و»الإمي�ن«، وانتهى اإىل اأنهم انق�سموا اإىل ثالثة اآراء: اأوله� التوحيد بني »الإ�سالم« 
كلمة  دللة  من  يجعل  وث�نيه�  الرازي،  الدين  فخر  الراأي  هذا  وتبنى  و»الإمي�ن« 
»اإ�سالم« اأعم من دللة كلمة »الإمي�ن« وتبنى هذا الراأي الإم�م النووي يف تف�سريه، 

وث�لثه� الف�سل بني املعنى الع�م للفظتني والدللة الإجرائية يف الواقع وقد اأخذ بهذا 
الراأي اأبو ح�مد الغزايل؛ اإذ ميز بني ثالثة مف�هيم لالإ�سالم والإمي�ن: اأوله� التفريق 
بني »الإ�سالم« ب�لل�س�ن و»الإمي�ن« ب�لقلب، وث�نيه� معنى »الإ�سالم« الذي يحوي 
ور�سوخ  ب�لت�سديق  يخت�ش  الذي  و»الإمي�ن«  ب�لأرك�ن  والعمل  ب�لل�س�ن  ال�سه�دة 
العقيدة، الأمر الذي يجعل »الإ�سالم« اأعم من »الإمي�ن«، وث�لثه� يكون »الإ�سالم« 
م�ستماًل على ال�سه�دة والعمل ب�لأرك�ن والت�سديق ب�لقلب؛ فت�سبح بذلك دللة 
والكفر  الإمي�ن  ق�سية  من�ق�سة  اإىل  املوؤلف  انتقل  ثم  واحدة.  »الإ�سالم« و»الإمي�ن« 
واآراء املتكلمني حول مرتكب الكبرية، وتفرقة بع�سهم بني »امل�سلمني« و»املوؤمنني«. 
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وانتهى اإىل اأن مثل هذه الق�س�ي� ل تخلو من التنطع واملزايدة التي تلج ب�ب الفنت 
والت�ستت، ويقول اإن املعنى ال�سرعي الذي يرت�سيه هو:

ى          »التوحيد واإخال�ش النف�ش هلل وحده ل يكون فيه� لغريه �سريك ُيعَبد وُي�سمَّ
اإلًه�... والأدلة على اأن املعنى ال�سرعي لالإ�سالم هو التوحيد واإخال�ش ال�سمري 

هلل تظهر يف عدة مواطن:

)اأحده�( اأن القراآن يقرر اأن الدين واحد على ل�س�ن جميع الأنبي�ء«.

واختتم املوؤلف حديثه بت�أكيده على اأن »الإ�سالم« و»الإمي�ن« و»التوحيد« 
اأنزله� اهلل على ر�سله  دللت �سي�قية ملعنى واحد، وعليه ف�إن كل ال�سرائع التي 

واأنبي�ئه هي »الإ�سالم«، واأن جوهر الإمي�ن به هو التوحيد، واأن قوله تع�ىل نث ڃ  
ڃ  چ   چ  چمث تعني اأن د�ستور اهلل الذي لن يتبدل هو »الإ�سالم«، 

نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   واأن قوله تع�ىل:  
چمث ]اآل عمران/ 85[ يعني اأن من خ�لف مبداأ التوحيد واتبع اأهواءه 

وتعمد اإتي�ن م� نهى عنه اهلل يف �سرائعه، لن يقبل منه اأي دين، ويقول يف ذلك: 
»وقد بني الزخم�سري وغريه من املف�سرين يف تف�سري هذه الآي�ت اأن الإ�سالم فيه� 

هو التوحيد واإ�سالم الوجه هلل. وذلك يقت�سي اأن لفظ اإ�سالم مل يرد يف القراآن اإل 
م�ستعماًل يف معن�ه ال�سرعي مرادًف� لالإمي�ن«. 
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من  املع��سرين  املفكرين  بتحذيره  حديثه  الرازق  عبد  م�سطفى  واأنهى 
الإ�سالم  معنى  يف  والتمعن  التفكر  اإىل  ودع�هم  والعقدي،  املذهبي  التع�سب 

الذي هو دين اهلل احلق ووحيه الذي حوى علمه و�ِسرعته.

ومن اأهم الق�س�ي� التي اآث�ره� املوؤلف يف هذا الق�سم، وميكنن� الوقوف عليه�: 

•  اأن الدخول يف الإ�سالم ي�ستوجب اإرادة حرة، وقن�عة جوانية، ونية خ�ل�سة، 
وجم�هدة �س�دقة، ونظر، وعمل، ومراقبة دائمة من العقل وال�سمري ل�سلوك 
املوؤلف  اأراد  وقد  له.  ديًن�  وارت�س�ه  به  اآمن  عم�  يجنح  ل  حتى  امل�سلم 
العب�دة،  على �سدق  بره�ن  الإ�سالم  ب�أرك�ن  العمل  اأن  اإىل  الأذه�ن  تنبيه 
ولي�ش ال�سري على املوروث و�سنة الع�دة، كم� رغب ال�سيخ يف دح�ش اآراء 
معتنقيه�  من  تنزع  عقيدة  ب�عتب�ره  الإ�سالم  اإىل  نظرت  التي  امل�ست�سرقني 
قدرتهم على الختي�ر وتخ�سعهم للم�سيئة الإلهية والقدر، واأن التع�ليم 
اأو  والإذع�ن  الط�عة  بل  فيه�،  والعقل  للنظر  مك�ن  ل  به�  يوؤمنون  التي 
الكفر واخل�سران. ول ريب يف اأن القراءة املت�أنية خلط�ب ال�سيخ م�سطفى 
عبد الرازق يف هذا ال�سي�ق توؤكد عبقرية ذلك الفيل�سوف وقدراته الف�ئقة 

على عر�ش الأفك�ر ون�سج الآراء و�سي�غة الألف�ظ والرتاكيب.

يدركه  الذي ل  الأمر  الرا�سخ،  ب�لإمي�ن  اإل  اأرك�نه  تكتمل  الإ�سالم ل  •  اأن 
امل�سلمني  ت�سنيف  فرقة  اأو  ط�ئفة  على  ينبغي  ل  ثم  ومن  الب�ري؛  �سوى 
وجعلهم طبق�ت، تبًع� لوجهتهم اأو مذهبهم من جهة، ول تن�سيب اأنف�سهم 
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ب�لفرقة الن�جية واتخ�ذهم من الأمر ب�ملعروف والنهي عن املنكر اأداة لتكفري 
امل�سلمني، اأو جعلهم يف رتبة اأدنى منهم من جهة اأخرى.

من  احلط  ول  الكت�ب  اأهل  تكفري  يعني  ل  الإ�سالم  اهلل  عند  الدين  •  اأن 
اإىل  يرد  خالف  من  عليه  هم  م�  واعتب�ر  ال�سرك،  اأو  اجلحود  )كفر  �س�أنهم 
والرتاث  والأ�س�طري  جهة  من  ال�سرع  واأ�سل  الوحي  بني  واخللط  اجلنوح 
مفهوم  لأن  وذلك  اأخرى(؛  جهة  من  املوروثة  العقدية  والأفك�ر  ال�سعبي 
الإ�سالم يف معن�ه ال�سرعي هو الت�سليم بوحدانية اهلل والدخول يف ط�عته، 
ب�لإ�س�رة  واجلدير  ال�سم�وية.  ال�سرائع  اأ�سول  عليه  تختلف  ل  الذي  الأمر 
بني  ذيوعه  على  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  حر�ش  قد  الراأي  هذا  اأن 
مع��سريه، ول �سيم� عقب ظهور العديد من كت�ب�ت املتع�سبني يف الدين 
الذين ربطوا بني الإ�سالم عقيدة و�سريعة، والر�س�لة املحمدية، وقد اأخرجوا 

بذلك اليهود وامل�سيحيني من زمرة املوؤمنني امل�سلمني، ويقول يف ذلك:

»ودين اهلل الواحد الذي ل يدخله الن�سخ ول يختلف ب�ختالف الأنبي�ء هو 

التن�سي�ش  الإ�سالم هو  الذي هو  الدين  اإ�سالًم�...  امل�سمى  القراآن  يف عرف 
القراآن.  التي كملت يف  ال�سرائع  اأ�سول  على  والتوقيف  العق�ئد  قواعد  على 
اأم� الأحك�م العملية فهي تختلف ب�ختالف الأنبي�ء والأمم. وقد تتغري بتغري 
املظ�ن، ومل يجمعه� القراآن اإل اإجم�ًل بتبنيه الأ�سول التي ت�ستمد منه� تلك 

الأحك�م«.
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•  اأن اختالف الفرق الإ�سالمية يف اأمور العق�ئد لي�ش اأقل خطًرا من اختالفهم 
يف الأمور الفقهية؛ وذلك لأن امل�سلمني املع��سرين يخلطون بني الثوابت 
ال�سرعية واآراء علم�ء الأ�سول من جهة، والأحك�م ال�سرعية واآراء الفقه�ء 
من جهة اأخرى، الأمر الذي يجعل من الدين ميدانً� ف�سيًح� للنقد والتنطع، 
ا للمب�دئ والأ�سول التي �سرعه� اهلل يف الإ�سالم،  بل يجعل منه اأحي�نً� عدوًّ
حتى اأ�سحى امل�سلمون جم�ع�ت و�ِسيًع� متن�حرة يكفر بع�سهم بع�ًس� ب��سم 
م�س�ئل  يف  »واحلق  ذلك:  يف  ويقول  يعلمون  ل  اأكرثهم  ولكن  الإ�سالم، 
ب�لن�سبة  الفرو�ش  اأح�سن  ب�طل،  �سواه  م�  وكل  يتعدد  ل  واحد  العتق�د 

ل�س�حبه اأن يعذر فينجو من عق�ب الأخذ ب�لب�طل«.

اأن  على  ت�أكيده  حيث  الدعوة،  يف  املوؤلف  وجهة  مع  الآراء  هذه  •  وتتفق 
الإ�سالم هو الأرحب والأكرث ت�س�حًم� مع اأ�سح�ب الدي�ن�ت الأخرى، وهو 
الد�ستور اخل�لد الأ�سلح لالإن�س�نية ك�فة، وقد اأكد ذلك يف كثري من مق�لته، 
نذكر منه�: »الإ�سالم وال�سي��سة احل��سرة« يف جملة الرابطة ال�سرقية، و»غزوة 
النبوي« يف جملة  ب�ملولد  الأزهر  و»احتف�ل  الأزهر،  الكربى« يف جملة  بدر 

الأزهر)1(.

***

ل�س�بق. ملرجع    )1(
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ال�سرد  اإىل  اأقرب  فك�ن  والإ�سالم«  والوحي  »الدين  نهجه يف كت�ب  اأم� 
ب�ل�ست�سه�د  اللتزام  مع  وذلك  الأفك�ر،  اللغوي يف عر�ش  والتحليل  الت�ريخي 

ب�لن�سو�ش التي عمد اإىل �سرحه� ونقده� والإعراب عن راأيه بو�سوح.

والإم�م  الث�ين،  واملعلم  العرب  فيل�سوف  كتبه  املنحى يف  هذا  على  �س�ر  وقد     
بني  قومي  مبزيج  اأفك�ره  عر�ست  قد  فجميعه�  والت�سوف،  والإ�سالم  ال�س�فعي، 
الت�ريخي والنقد واملق�بلة، ولعل م� مييز هذا الكت�ب عن غريه  التحليل وال�سرد 
من حيث نهجه يف العر�ش هو حر�سه على تو�سيح وجهته وراأيه يف الق�س�ي� التي 
تعر�ش له�، تلك التي ط�مل� اأخف�ه� و�سرته� بن�سو�ش غريه من القدم�ء لتعرب عن 
مراده وغ�يته يف كتبه الأخرى، ذلك ف�ساًل عن حم�ولته الربط بني اأق�س�م كت�به 

يف املقدمة التي كتبه� بنف�سه، اإذ يقول:

بع�سه�  يرتبط  بع�ًس�،  بع�سه�  يكمل  مو�سوع�ت  ثالثة  الكت�ب  هذا  يف  »ع�جلن� 
ف�أوله� بحث يف حقيقة  والإ�سالم.  والوحي  الدين  وهي  الرتب�ط،  اأوثق  ببع�ش 
الدين على العموم؛ وث�نيه� تف�سري لظ�هرة ه�مة �س�حبت معظم الأدي�ن وتوقفت 
عليه� ن�س�أته� وهي ظ�هرة الوحي؛ وث�لثه� تو�سيح للدين الق�ئم على الوحي مبث�ل 

ع�ل من اأمثلته وهو الإ�سالم«.

م�سطفى  منهج  عن  احلديث  ميكنن�  فال  املع�جلة  يف  منهجه  عن  واأم� 
عبد الرازق يف البحث والدر�ش، اإل بعد الإ�س�رة للبنية املعرفية والفل�سفية التي 
انتق�ئه  دقة  يف  ب�لفقه�ء  ت�أثره  فيبدو  ع�م،  بوجه  الفل�سفية  املع�رف  من  ا�ستق�ه� 
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لالألف�ظ والدللت وحر�سه على تو�سيح املق��سد، وجنده اأقرب اإىل املتكلمني يف 
جدله املنتج، خالل من�ظراته ومث�قف�ته مع امل�ست�سرقني، ون�ألفه يح�كي الفال�سفة 
يف حر�سه على ترابط اأفك�ره يف ن�سق فل�سفي يجمع بني الأ�س�لة واملع��سرة والنظر 

والعمل. 

كم� ت�أثر ب�لتحليل الديك�رتي من حيث )بداهة الفكرة وو�سوحه� ومتيزه�،    
اأوه�م الفهم  التحليل، الرتكيب، املراجعة(، وواقعية فران�سي�ش بيكون ول �سيم� 
)اجلن�ش، الكهف، امل�سرح، ال�سوق(، ويبدو ت�أثره بهذين املنهجني يف حر�سه على 
اإجالء املع�ين وتب�سيطه� والدقة يف اختي�ر اللفظ كم� اأ�سرن�، وحتليل امل�سطلح�ت 
والأن�س�ق وال�سي�ق�ت بعد من�ق�سة كل الألف�ظ املتداخلة واملتعلقة ب�مل�سطلح، ويبدو 
ذلك يف توقفه اأم�م كثري من الألف�ظ التي اأراد اأن يحمل عليه� دللت جديدة 
اأو ن�سًق� مثل )الدين، الوحي، الراأي، امللة، الإ�سالم، الروؤية،  اأو يبني عليه� راأًي� 
القراآنية(،  الدللة  ال�سرعي،  املعنى  ال�سرعية،  الثوابت  العقيدة،  اأ�سول  الإله�م، 

وك�ن يف ذلك اأقرب للمدر�سة التحليلية عند جورج مور وبرتراند را�سل.

وقد ت�أثر كذلك ب�لفكر الجتم�عي الفرن�سي، ول �سيم� نظرية تطور      
م�سطفى  ت�أكيد  من  الرغم  فعلى  )ت1917م(،  دورك�مي  اإميل  عند  الظواهر 
عبد الرازق على اأهمية الدين والأخالق يف تقدم املجتمع�ت واإ�سالحه�، ف�إنن� 
وعليه  الجتم�عي،  ال�سلوك  على  اجلمعي  العقل  ب�أثر  دورك�مي)1(  مع  ي�سلم  جنده 

جل�معية،  ملعرفة  ر  ل�سيد حممد بدوي، د لجتم�ع، ترجمة: حممود ق��سم،  ملنهج يف علم  عد  إميل دورك�مي، قو   )1(
لإ�سكندرية، 1988م، ط2، من �ش 205-191.
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يجب حتليل البنية الثق�فية ال�س�ئدة للمجتمع؛ للتعرف على مراكز قوته� واأطراف 
�سعفه� اإذا م� اأردن� التحكم يف ظ�هرة م�، اأو تغيري ع�دة اأو اإ�سالح �سعرية، وقد طبق 

ذلك املنحى يف مق�لته الإ�سالحية يف مي�دين الرتبية والأخالق والجتم�ع.

له  املوافقة  الآراء  بني  واملوازنة  املق�بلة  يف  براعته  كله  ذلك  اإىل  اأ�سف 
واملغ�يرة، تلك التي حر�ش على اإيراده� مبنحى حم�يد بعيد عن حمية التع�سب 

وراديك�لية الأحك�م.

ال�سيخ م�سطفى  ب�أن  نقرر  ال�سواب عندم�  اأنه ل يج�نبن�  واأعتقد 
الأركولوجي  واملنحى  البنيوي  املنهج  تطبيق  يف  ال�سبق  له  ك�ن  الرازق  عبد 
التحفريي وذلك يف درا�سته لالأفك�ر والأن�س�ق واملذاهب والجت�ه�ت والت�سورات 
والروؤى، ويبدو ذلك يف تتبعه ال�سي�ق�ت املتداخلة مع الفكرة املركزية من حيث 
بدايته� ومراحل تطوره� يف ع�سره، والوقوف على احلقول املعرفية املتب�ينة التي 
الثق�فية  احلقب  املركزية يف  الفكرة  اأ�سول  عن  لينقب  يعود  ثم  ب�لفكرة،  ت�أثرت 

ال�س�بقة، متتبًع� قوة نفوذه� ومقوم�ته� وبواعثه� وال�سلط�ت املوؤيدة واملق�ومة له�.

***

اأم� عن اأثر هذا الكت�ب يف ع�سره والكت�ب�ت املع��سرة فهذا من الأمور 
الكت�ب  ق�س�ي�  تن�ولوا  الذين  تالميذه  معظم  �سرح  فقد  اإنك�ره�،  ميكن  ل  التي 
ب�لتطوير والتو�سع والتحديث، اأن حم��سرات اأ�ست�ذهم م�سطفى عبد الرازق ك�نت 
الدافع الأول لتن�ولهم هذه الق�س�ي�، واأن نهجه هو الدرب الذي �س�روا عليه. ومن 
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اأهم الكتب التي ت�أثرت ت�أثًرا مب��سًرا مب� ورد من اأفك�ر وروؤى يف الكت�ب:

بني  النزاع  و)ق�سة  والإ�سالم(  امل�سيحية  يف  الديني  ال�سطه�د  )ق�سة 
البهي،  الإن�س�نية( ملحمد  الطويل، و)الدين واحل�س�رة  لتوفيق  والفل�سفة(  الدين 
و)الإ�سالم دين الهداية والإ�سالح( ملحمد فريد وجدي، و)الإ�سالم بني اأم�سه 
وغده( ملحمود ق��سم، و)املدنية الإ�سالمية واأثره� يف احل�س�رة الأوروبية( ل�سعيد 
عبد الفت�ح ع��سور، و)احلري�ت الع�مة يف الإ�سالم( لعلي �سح�تة ف�روق، و)اجلواب 
الإلهي( لندمي اجل�سر، و)الإن�س�ن والقيم يف الت�سور الإ�سالمي( ملحمود حمدي 
جمود(  ل  انطالق  و)الإ�سالم  احلوم�ين،  علي  ملحمد  ومتدين(  و)دين  زقزوق، 
ال�سنهوري،  فرج  اأحمد  الدين( ملحمد  اإىل  املجتمع  و)ح�جة  الرافعي،  مل�سطفى 

و)عظمة الإ�سالم( و)روح الإ�سالم( ملحمد عطية الإبرا�سي.

وقد �سدق العق�د يف و�سفه مك�نة ال�سيخ واأثر كتبه، لي�ش يف مع��سريه 
موؤلف�ته  يف  »ك�ن  بقوله:  وذلك  املتع�قبة  الأجي�ل  اإىل  ذلك  امتد  بل  فح�سب، 
ق�رئه من  اإىل  ق�رئه؛ ويخيل  راأيه على  يقحم  اأن  نف�سه، ول يح�ول  اإبراز  يتجنب 
وهو يف  يتج�وزه�،  ول  وال�سواهد  ب�لن�سو�ش  يقنع  املوؤلف  اأن  اخلطة  هذه  التزامه 
الواقع غري احلقيقة؛ لأن اأم�نته يف عر�ش الن�سو�ش وال�سواهد مل تكن لتحجب 
الع�ر�ش، ول لتخفي منح�ه ونتيجة بحثه... فلي�ش يخفى على اأحد قراأ كتبه مدى 
واللغ�ت  العربية  ب�للغة  الإ�سالمية  الفل�سفة  مراجع  على  الوا�سع  الطالع  ذلك 
الأوروبية، ول مدى اخلدمة القيمة التي اأ�سداه� اإىل تلك الفل�سفة بتوجيه العقول 
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اإليه�، وتعميم العن�ية به�، وال�سهر على جتديده� وتنظيمه�، ول مدى الف�ئدة التي 
ا�ستف�ده� منه� مريدوه وقراوؤه؛ ف�إن هذا كله اأبرز من اأن يطويه كتم�ن، اأو يحجبه 

اإخف�ء«)1(.

 هذا هو خط�ب م�سطفى عبد الرازق الذي نقدم له، فكر ديني يوؤاخي بني 
القدمي واجلديد والوحي والعلم والأخالق واملدنية، واإ�سالم يت�سع لكل الأغي�ر، 
ل مك�ن فيه للتع�سب ول للعنف ول للتالعب بكالم اهلل وتزييف احلق�ئق ب��سمه 
والكذب على نبيه. تلك هي دعوتي للقراءة راجًي� اأن يعي �سبيبتن� الث�ئرون تلك 

القيم الروحية والأ�س�ش ال�سرعية والنهوج العقلية التي يحمله� هذا الكت�ب.

لق�هرة، د.ت، �ش360-357. لع�مة للكت�ب،  لهيئة  لعق�د، دين وفن وفل�سفة،  )1(  حممود عب��ش 
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بيبلوجرافيا اأعمال م�صطفى عبد الرازق:

القطع ال�سغري، وقد ظهرت طبعته  ويقع يف 160 �سفحة من  •  البهاء زهري: 
زهري  البه�ء  ق�س�ئد  بع�ش  املوؤلف  فيه  تن�ول  وقد  1936م،  ع�م  الأوىل 
ب�لنقد والتحليل، ويحوي ق�سمني: اأولهم� تن�ول فيه حي�ة ال�س�عر وع�سره 
ات�سم  ومك�نته الأدبية واأ�سلوبه، وث�نيهم� تن�ول فيه من�ذج من �سعره الذي 
برقة الأ�سلوب، على عك�ش م� عرف يف ع�سره من الهتم�م ب�لتن�سيق يف 

التعبري والعن�ية ب�ملح�سن�ت البديعية والإغراب اللفظي.

•  متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية: ويقع يف 350 �سفحة من القطع الكبري، وقد 
ظهرت طبعته الأوىل ع�م 1944م عن جلنة الت�أليف والرتجمة والن�سر، ثم 
ظهرت طبعته الث�نية ع�م 1959م عن جلنة الت�أليف والرتجمة والن�سر اأي�ًس�، 
ثم ظهرت ثالث طبع�ت م�سورة عن الأ�سل حتى ع�م 1966م، وي�ستمل 
الفل�سفة يف  ق�سم  املوؤلف على طلبة  األق�ه�  التي  املح��سرات  الكت�ب على 
و�سميمة، جنح  ب�بني  ويحوي  ع�مي 1927-1940م،  بني  امل�سرية  اجل�معة 
الإ�سالمي،  الفل�سفي  الفكر  تطور  على  ال�سوء  اإلق�ء  يف  الك�تب  خاللهم� 
امل�ست�سرقني حي�له، وحمدًدا مب�حث  اآراء  ومن�بعه، ومقوًم�  روافده  مو�سًح� 

الفل�سفة الإ�سالمية والأطوار التي مرت به�.
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•  الإمام ال�صافعي: ويقع يف 127 �سفحة من القطع املتو�سط، وقد ظهرت طبعته 
الأوىل ع�م 1945م �سمن �سل�سلة اأعالم الإ�سالم عن دار اإحي�ء الكتب 
جمموعة  عن  عب�رة  وهو  الإ�سالمية،  املع�رف  دائرة  ترجمة  وجلنة  العربية 
مق�لت ن�سره� املوؤلف يف جملة الر�س�لة، من ع�م1933م -1934م، وتعد 
وي�ستمل  بفرن�س�،  )ليون(  جل�معة  اأعده�  التي  الدكتوراه  لر�س�لة  ملخ�ًس� 
الكت�ب على ثالثة مب�حث: تن�ول يف اأوله� ن�س�أة الإم�م ال�س�فعي و�سريته، 
ويف الث�ين تن�ول الفقيه امل�سري الليث بن �سعد، وخ�ش الث�لث ب�حلديث 

عن اجل�نب الإ�سالحي والديني يف فكر الأ�ست�ذ الإم�م.

•  الدين والوحي والإ�صالم: وتقع طبعته الأوىل يف 106 �سفح�ت من القطع 
املتو�سط، وقد ظهرت طبعته الأوىل يف ع�م 1945م عن اجلمعية الفل�سفية 
لق�سور  الع�مة  الهيئة  عن  1997م  ع�م  الث�نية  طبعته  وظهرت  امل�سرية، 
الثق�فة، وي�ستمل على ثالثة اأبح�ث: تن�ول يف اأوله� الدين وذلك يف ثالثة 
ببريوت  الأمريكية  اجل�معة  يف  األق�ه�  التي  املح��سرات  ن�ش  وهي  ف�سول 
ون�سرته� جملة الهالل ع�م 1932م، وث�نيه� تن�ول فيه الوحي يف ف�سلني، 
وث�لثه� خ�سه للحديث عن الإ�سالم، وذلك يف ف�سلني، وهو ن�ش التعليق 
ا  الذي كتبه يف دائرة املع�رف الإ�سالمية يف طبعته� العربية ع�م 1933م ردًّ

على امل�ست�سرق )ت و اأرنولد(.

•  فيل�صوف العرب واملعلم الثاين: ويقع يف 127 �سفحة من القطع املتو�سط، 
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العربية،  الكتب  اإحي�ء  دار  عن  1945م  ع�م  الأوىل  طبعته  ظهرت  وقد 
الث�ين  املعلم  الكندي،  العرب  )فيل�سوف  اأبح�ث:  على خم�سة  وي�ستمل 
و�سيخ  الهيثم،  ابن  العرب  بطليمو�ش  املتنبي،  احلكيم  ال�س�عر  الف�رابي، 
الإ�سالم ابن تيمية(، وقد ن�سرت هذه املب�حث منفردة على �سفح�ت جملة 
كلية الآداب، وال�سي��سة الأ�سبوعية، والأزهر، والكت�ب التذك�ري عن ابن 

الهيثم.

•  حممد عبده: ويقع يف 132 �سفحة من القطع املتو�سط، وقد ظهرت طبعته 
الأوىل ع�م 1946م، وظهرت له طبعة ث�نية ع�م 1997م عن املجل�ش الأعلى 
للثق�فة، وهو عب�رة عن جمموعة حم��سرات األق�ه� ال�سيخ يف ج�معة ال�سعب 
عن الأ�ست�ذ الإم�م ع�م 1917م، وق�م بجمعه� تلميذه حممد عثم�ن جن�تي، 

وي�ستمل الكت�ب على �سبع حم��سرات.

•  من اآثار م�صطفى عبد الرازق: ويقع يف 502 �سفحة من القطع الكبري، وقد 
اأولهم�  مبقدمتني:  املع�رف،  دار  عن  1957م  ع�م  الأوىل  طبعته  ظهرت 
ل�سقيقه علي عبد الرازق الذي ق�م بجمع م� يف الكت�ب من اآث�ر، وث�نيتهم� 

ل�سديقه طه ح�سني، وي�ستمل الكت�ب على:

�سفح�ت من �سفر احلي�ة، وهي �ست ع�سرة مق�لة كتبه� يف جملة اجلريدة.  -

نقد لكت�ب الواجب، يف �ست مق�لت ن�سرت يف جملة اجلريدة.  -
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مق�لت ال�سفر، وهي �ست وت�سعون مق�لة ن�سرت مبجلة ال�سفور.  -

مذكرات م�س�فر، ن�سرت يف جملة ال�سي��سة يف ثالث وع�سرين مق�لة.  -

مذكرات مقيم، ن�سرت يف جملة ال�سي��سة يف اثنتي ع�سرة مق�لة.  -

بداية ال�سنة الهجرية، جملة ال�سي��سة.  -

ت�أبني ال�سيخ املكب�تي، جملة ال�سي��سة.  -

يف حفلة الرابطة ال�سرقية، جملة ال�سي��سة.  -

عيد ال�سي��سة الأ�سبوعية جملة ال�سي��سة.  -

مثل:  الدوري�ت،  من  العديد  يف  املق�لت  هذه  من  بع�ش  ن�سر  اأع�د  وقد 
»جملتي« و»الزهور«، وق�م ال�سديق العزيز الدكتور اأحمد زكري� ال�سلق بن�سر 
مذكرات ال�سيخ الفزاري حتت عنوان »ال�سيخ م�سطفى عبد الرازق ومذكراته 
الع�مة  امل�سرية  الهيئة  ع�م 2006م، عن  وذلك  العم�مة«  م�ستنري حتت  عقل 

للكت�ب بتقدمي موجز عن حي�ة ال�سيخ.

املتو�سط، وقد ظهرت  القطع  •  الإ�صالم والت�صوف: ويقع يف 78 �سفحة من 
ق�سمني:  على  وي�ستمل  ال�سعب،  دار  عن  1962م  ع�م  الأوىل  طبعته 
اأولهم� ن�ش بحث )م��سينيون( عن الت�سوف الذي ن�سر يف دائرة املع�رف 
الإ�سالمية، وث�نيهم� تعليق املوؤلف على هذه امل�دة، وا�ستمل التعليق على 



درا�صة تقــدميية
9393

خم�سة مب�حث، هي: )ن�س�أة كلمة �سويف ومت�سوف واأ�سلهم�، الت�سوف وم� 
مر به من اأدوار، الولية و�سلته� ب�لت�سوف وكرام�ت الأولي�ء، نبوة الن�س�ء 
بع�سه� على �سكل مق�لت متفرقة  ن�سر  العدوية(. وقد  ورابعة  ووليتهن، 
يف »جملة املعرفة« و»الأهرام« و»ال�سي��سة الأ�سبوعية«، وق�م بتقدمي الكت�ب 

اإبراهيم زكي خور�سيد.

•  اأ�صتات جممعة: ويقع يف نحو 425 �سفحة من القطع الكبري، وقد ظهرت 
طبعته الأوىل ع�م 2013 عن دار الهداية، وينق�سم اإىل ثالثة اأق�س�م: اأوله� 
جمع فيه بع�ش اأبح�ثه، وث�نيه� مقدم�ته لكتب اأ�سدق�ئه وتالميذه، وث�لثه� 

مق�لته. وق�م بجمعه� وتقدميه� د. ع�سمت ن�س�ر.

ال�سيخ  مكتبة  ط�لع يف  اأنه  اخلطيب  الكرمي  عبد  �سديقه  �سرح  •  مذكراتي: 
مذكراته بخط يده، وهي غري تلك التي ن�سره� م�سطفى عبد الرازق حتت 
عنوان »مذكرات ال�سيخ الفزاري«، ومل تزل املخطوطة حمفوظة يف مكتبة 
الأ�سرة، وقد ح�ول ك�تب هذه ال�سطور الت�س�ل مراًرا ب�لأ�ست�ذة الدكتورة 
رف�ش  ولكن جميعهم  بنجليه،  وكذا  وف�ته�،  قبل  الرازق  عبد  علي  �سع�د 
ن�سره�، بحجة اأن به� كثرًيا من امل�سكوت عنه، ووعدوا ب�أنهم �سوف يدفعون 

به� اإىل املطبعة بعد حذف م� يجب حذفه.

 ترجماته: 

املقتطف  الفرن�سية،  من  )1888-1955م(  ح�سني  قدرية  ملكي،  -  طيف 



94 94
ع�صمت ن�صـار

�سيغت  امل�سري،  الت�ريخ  يف  اأدبية  �سي�حة  عن  عب�رة  والكتيب  1920م، 
يف ق�لب ق�س�سي يجمع بني الواقع واخلي�ل الأ�سطوري، ك�سفت فيه قدرية 
ح�سني عن عظمة املراأة امل�سرية ومك�نته� يف الدولة، ثم انتقلت الك�تبة اإىل 
الفكرة  وتدور  الدر.  �سجرة  امللكة  من�قب  ف��ستلهمت  الإ�سالمي  الت�ريخ 
ال�سي��سة  ميدان  يف  املراأة  مل�س�ركة  م�سترتة  دعوة  حول  للكتيب  الرئي�سية 
يقع  امليدان. والكتيب  الأدبية يف هذا  الإره��س�ت  ب�كورة  واحلكم، ولعله� 
يف 63 �سفحة من القطع ال�سغري، وقد جتلت عبقرية املرتجم يف دقة التعريب 
البالغة  عبق  الفرن�سي  الن�ش  على  اأ�س�فت  ر�سيقة  لغوية  بنية  خالل  من 

الأ�سلوبية يف التعبري.

برن�ر  �سديقه  مع  ب�ل�سرتاك  الفرن�سية  اإىل  عبده،  ملحمد  التوحيد  -  ر�س�لة 
مي�سيل، ب�ري�ش 1925م.

Michel, risalah: Cheikh Mohammad Abdou : rissalat al Tawhid, B.

Michel et le Cheikh Moustapha Abdel Razik. Paris 1925.

مع مقدمة عن الأ�ست�ذ الإم�م وفل�سفته ومدر�سته. 



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

             



   



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

م�صطفى عبد الرازق 

ت�أليف

الدين والوحي واإلسالم 





ويرتبط  بع�ًض�،  بع�ضه�  يكمل  مو�ضوع�ت  ثالثة  الكت�ب  هذا  يف  ع�جلن� 
ف�أوله� بحث يف  والإ�ضالم.  والوحي  الدين  الرتب�ط، وهي  اأوثق  ببع�ض  بع�ضه� 
حقيقة الدين على العموم؛ وث�نيه� تف�ضري لظ�هرة ه�مة �ض�حبت معظم الأدي�ن 
على  الق�ئم  للدين  تو�ضيح  وث�لثه�  الوحي؛  ظ�هرة  وهي  ن�ض�أته�  عليه�  وتوقفت 

الوحي مبث�ٍل ع�ٍل من اأمثلته وهو الإ�ضالم. 

وقد عر�ضن� يف املو�ضوع الأول لثالثة مب�حث: اأحده� يف العالقة بني العلم 
والدين؛ وث�نيه� يف حتديد الدين وبي�ن اأ�ضله يف نظر الب�حثني من الفرجنة )بداية 
الهتم�م بهذا البحث و�ضلة ذلك بتكون علم اللغ�ت، مع�ين الكلمة الأوروبية 
الدالة على الدين واأ�ضل م�دته� الالتيني، مذاهب علم�ء النف�ض ومذاهب علم�ء 
العلم�ء يف  للدين، حرية  املختلفة  التع�ريف  من�ق�ضة  الدين،  اأ�ضل  الجتم�ع يف 
تعريف الدين ودللته�(؛ وث�لثه� يف الدين يف النظر الإ�ضالمي )اأ�ضل م�دة الدين 
لكلمة دين،  ال�ضرعي  املعنى  القراآن،  ل�ض�ن  الدين يف  املختلفة،  اللغوية  ومع�نيه� 

الدين عند الفال�ضفة الإ�ضالميني والفرق بني الدين والفل�ضفة(. 

مصطفى عبد الرازق
مقدمة
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وعر�ضن� يف املو�ضوع الث�ين ملبحثني: اأحدهم� يف املع�ين املختلفة لكلمة 
ظ�هرة  تف�ضري  يف  النظري�ت  اأهم  وث�نيهم�  وال�ضنة؛  والقراآن  اللغة  يف  »الوحي« 
الوحي )مذاهب املتكلمني، مذهب الفل�ضفة الإ�ضالمية، راأي ال�ضوفية، مذهب 

ابن خلدون، اآراء امل�ضلمني يف الع�ضور احل�لية(. 

واأم� املو�ضوع الث�لث فقد عر�ضن� يف ق�ضمه الأول للنظري�ت املختلفة يف 
العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�ضرعي لكلمة »اإ�ضالم«؛ وب�ضطن� يف ق�ضمه 

الث�ين راأين� يف هذا املو�ضوع.
21 ذي القعدة �ضنة 1364هـ 

27 اأكتوبر �ضنة 1945م
م�ضطفى عبد الرازق



الـديـن





يقرر العالمة الفرن�ضي اإميل بوترو Emile Boutroux »اأن اأمر العالق�ت 
بني الدين والعلم، حني يراقب يف ثن�ي� الت�ريخ، يثري اأ�ضد العجب. ف�إنه على الرغم 
اأع�ظم املفكرين  من ت�ض�لح الدين والعلم مرة بعد مرة، وعلى الرغم من جهود 
�، مل يربح العلم والدين ق�ئمني  التي بذلوه� ملحني يف حل هذا امل�ضكل حاًل عقليًّ
على قدم الكف�ح، ومل ينقطع بينهم� �ضراع يريد به كل منهم� اأن يدمر �ض�حبه ل 
اأن يغلبه فح�ضب. على اأن هذين النظ�مني ل يزالن ق�ئمني. ومل يكن جمدًي� اأن 
حت�ول العق�ئد الدينية ت�ضخري العلم؛ فقد حترر العلم من هذا الرق. وك�أمن� انعك�ضت 
الآية منذ ذاك، واأخذ العلم ينذر بفن�ء الأدي�ن. ولكن الأدي�ن ظلت را�ضخة و�ضهد 

مب� فيه� من قوة احلي�ة عنف ال�ضراع«)1(.  

ول�ضن� نريد اأن نعر�ض لت�ريخ العالق�ت بني الدين والعلم على مر الع�ضور، 
وم� تن�وبه� من �ضالم وحرب، ف�إن ذلك بحث يطول، ولي�ض هو مم� ق�ضدن� اإليه يف 
هذا الكت�ب على اأنه قد يكون غري خلو من املن��ضبة لغر�ضن� اأن نذكر م� كتبه اإميل 

(1) Emile Boutroux: Science et Religion; Paris, Flamarion, 1922, p. p. 341, 342. 

متهيد يف العالقة بني العلم والدين
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بوترو عن موقف العلم والدين يف اأي�من� هذه اإذ يقول: 

»لي�ض الت�ض�دم الآن فيم� يظهر بني الدين والعلم ب�عتب�رهم� مذهبني، بل 
اأن يكون بني الروح العلمي والروح الديني. فلي�ض يعني الع�مل  اأدنى  الت�ض�دم 
اأن يكون م� ج�ء يف الدين من عق�ئد متفًق� مع نت�ئج العلم. لأن الأ�ض��ض الذي 
يعتمد عليه الدين فيم� يجيء به يختلف عن الأ�ض��ض الذي يعتمد عليه العلم، 
به�  يتقيد  اأن  اأي يجب  به�،  الإمي�ن  عق�ئد يجب  اأنه�  على  م�ض�ئله  يقّدم  ف�لدين 
العقل والوجدان، ويعر�ضه� يف �ضورة تدل على ات�ض�ل الإن�ض�ن بنوع من الأ�ضي�ء 
يعجز علمن� الطبيعي عن اإدراكه؛ ويف ذلك م� يجعل الع�مل - اإن مل يرف�ض هذه 
امل�ض�ئل نف�ضه� - يرف�ض الأ�ضلوب الذي ي�ضلكه املتدين يف الأخذ به�، واملتدين 
مثبتة  بل  العملية مف�ضرة  واأحك�مه  اإذا وجد جميع عق�ئده وعواطفه  ن�حيته  من 
ب�لعلم يكون حينئذ اأبعد �ضيء عن م�ض�ملة العلم؛ ف�إن هذه ال�ضوؤون اإذا �ضرحت 

على هذا الوجه فقدت كل خوا�ضه� الدينية« )1(. 

(1) Ibid, 344.  



الفصل األول

حتديد الدين وبيان اأ�صله
يف نظر الباحثني من الفرجنة





ندع هذا ال�ضراع وت�ريخه لنتجه اإىل ن�حية اأخرى من نواحي الأبح�ث 
تعريف  ن�حية  وهي  درا�ضته�،  اإىل  نق�ضد  التي  هي  الأدي�ن،  يف  احلديثة  العلمية 

الدين. 

واملراد بتعريف الدين تعيني اخل�ض�ئ�ض التي لبد لكل دين منه�، والتي 
ارتب�ط  اأ�ضد  مرتبط  الدين  تعريف  يف  والبحث  به�.  اإل  ديًن�  الدين  ي�ضمى  ل 
العن��ضر  هي  ال�ضيء  حقيقة  ف�إن  الأوىل؛  وجرثومته  الدين  اأ�ضل  يف  ب�لبحث 
املكونة له يف اأب�ضط مظ�هره. وقد نه�ضت همم العلم�ء لهذا البحث منذ نحو قرن 
من الزم�ن. ذلك اأنه قد تكون يف القرن الت��ضع ع�ضر علم اللغ�ت، واأدى تع�ون 
الب�حثني يف األ�ضنة الب�ضر منذ اأحدث اأدواره� اإىل اأقدمه�، اأي دور التكون الأويّل 
للغة، اإىل معرفة العن��ضر املوؤلفة للغ�ت الإن�ض�نية. هن�لك راأى الب�حثون اأنه ميكن 
� ك�ن ذلك الفكر اأم  على هذا املث�ل اإدراك عن��ضر الفكر الإن�ض�ين وجراثيمه دينيًّ
غري ديني. اأم� م� وراء التكون الأول للغة فهو ل يت�ضل بت�ريخ الإن�ض�ن، واإن ك�ن 
اأوًل وب�لذات مفكر،  ب�أن الإن�ض�ن هو  مم� يهم الب�حث يف طب�ئع الأج�ض�م. ذلك 

بداية االهتمـــام بهذا البحث
و�صلة ذلك بتكون علم اللغات
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واللغة اأول مظهر من مظ�هر تفكريه الديني وغريه. ويف ذلك يقول »م�ك�ض مولر«: 

اأن كل جديد فيه فهو  الل�ض�ن من  اأن يق�ل يف الدين م� قيل يف  »ميكن 

كله  دين  قط  يوجد  مل  الع�مل  بداية  منذ  واأنه  جديد،  فهو  فيه  قدمي  وكل  قدمي، 
اإىل  الإن�ض�نية  ت�ريخ  �ضمون� يف  مهم�  وجراثيمه  الدين  عن��ضر  لنجد  واإن�  مبتدع. 
اأبعد مدى م�ضتط�ع. وت�ريخ الدين كت�ريخ اللغة يرين� يف كل مك�ن األوانً� متت�بعة 

من الت�أليف امل�ضتحدث بني عن��ضر اأ�ضلية قدمية«. 

ثم يقول:»واإين لأ�ضك يف اأن يكون قد اآن الأوان لو�ضع خطة ث�بتة لعلم 
الدين ك�خلطة التي و�ضعت لعلم اللغة«)1(. 

واإذا مل يكن مت و�ضع هذه اخلطة لعلم الدين لعهد »م�ك�ض مولر« يف اأواخر 
القرن الت��ضع ع�ضر، ف�إن علم الدين مل� يقم اإىل اليوم على خطة ث�بتة. 

ت�ريخ الأدي�ن ل تزال متوا�ضلة يف تعرف  الب�حثني يف  اأن جهود  وعلى 
يزال  ول  املن�طقة.  تعبري  حد  على  م�نع  ج�مع  له  تعريف  وو�ضع  الدين،  اأ�ضل 
ك�لتي  اأن�ض�ب  �ضجرة  لالأدي�ن  ي�ضعوا  اأن  يح�ولون  امل��ضي  القرن  منذ  الب�حثون 

و�ضعوه� للغ�ت.

 

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



ومم� ا�ضتع�نوا به على مق�ضدهم تعرف اأ�ضل امل�دة التي تدل على »دين« 
وتتبع املع�ين املعروفة لكلمة »دين«  نف�ضه�. 

والكلمة التي تق�بل عند الأمم الأوروبية لفظ »دين«  العربي هي »رلـچـيون 
Religion«  املقتب�ضة من اللغة الالتينية. وقد اختلفوا يف مبداأ ال�ضتق�ق ل�ضيغة 

اأن اأكرث املتقدمني يرده� اإىل م�دة تفيد معنى  »رلـچـيو« Religio الالتينية. على 

الربط ال�ض�مل لربط الن��ض ببع�ض الأعم�ل من جهة التزامهم له� وفر�ضه� عليهم، 
مت�أخري  بع�ض  يح�ول  بل  ب�لآلهة،  الب�ضر  ولربط  ببع�ض،  بع�ضهم  الن��ض  ولربط 
مع  هذا  ك�جلمع.  اإليه  وم�  الربط  ملعنى  �ض�ماًل  الكلمة  م�أخذ  يجعل  اأن  العلم�ء 

اختالف الأق�ويل يف اللفظ الأول الذي هو م�ضدر ال�ضتق�ق. 

على  ا�ضتعم�لته�  غ�لب  يف  تدل  الالتينية    Religio »رلـچـيو«   وكلمة 
  »Religion  معنى ال�ضعور بحق الآلهة مع اخل�ضية والإجالل. اأم� كلمة »رلـچـيون

احلديثة فتطلق على مع�ن ثالثة: 

معاين الكلمة االأوروبية الدالة على الدين 
واأ�صل املادة الالتيني
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نظ�م اجتم�عي لط�ئفة من الن��ض، يوؤلف بينه� اإق�مة �ضع�ئر موقوتة، وتعبد   -1
ب�أمر هو الكم�ل الذاتي املطلق، واإمي�ن ب�ت�ض�ل  ببع�ض ال�ضلوات، واإمي�ن 
الإن�ض�ن بقوة روح�نية اأ�ضمى منه ح�ّلة يف الكون، اأو متعددة، اأو هي اهلل 

الواحد. 

ع�دية  اأعم�ل  ومن  وعق�ئد  عواطف  من  موؤلفة  ب�ل�ضخ�ض  خ��ضة  ح�لة   -2
تتعلق ب�هلل. 

احرتام يف خ�ضوع لق�نوٍن اأو ع�دة اأو ع�طفة. ولعل هذا املعنى الأخري هو   -3
اأقدم هذه املع�ين. 

اللفظ  يدل  اأن  الغ�لب  ف�إن  حتليله�،  لي�ضهل  املع�ين  هذه  ف�ضلت  ولئن 
الث�ين  املعنى  وغلبة  الأحوال،  بع�ض  الأول يف  املعنى  غلبة  مع  عليه� جمتمعة، 

اأحي�نً�. 



علم  مو�ضوع  من  يجعله  معنى  املتع�رفة  الدين  مع�ين  من  اأن  راأين�  وقد 
الجتم�ع، ومعنى يرده اإىل علم النف�ض. 

اأم� الذين در�ضوا اأ�ضل الدين من الوجهة »الب�ضيكولوچـية« فقد ذهبوا 
يف  املغروز  الإدراك  من  تتولد  الدين  جرثومة  اأن  يرى  من  فمنهم  قدًدا:  طرائق 
فطرة الإن�ض�ن للعلية واملعلولية بني الأ�ضي�ء؛ ومنهم من يجعل اأ�ضل الدين �ضعور 
الإن�ض�ن ب�أنه ت�بع لغريه ولي�ض م�ضتقاًل؛ ومنهم من يرد اأ�ضل الدين اإىل م� يلقى 
يف روع الإن�ض�ن ب�لفطرة من وجود ل يتن�هى؛ ومنهم من يرى اأن الدين ينبعث 
من نزوع اإىل الزه�دة يف الدني�. ويقول بع�ض علم�ء النف�ض: اإن هذا احلدث من 
اأحداث احلي�ة )الب�ضيكولوچـية( لي�ض ب�ضيًط� ميكن رده اإىل �ضبب واحد ب�ضيط 

من هذه الأ�ضب�ب. 

الع�طفة  معنى  من  يخلو  ل  الدين  اأن  يرون  فهم  الجتم�ع  علم�ء  واأم� 
الأمر  ينتهي  بل  اجلم�عة،  ب�ضوؤون  الت�ض�ل  من  اأي�ًض�  يخلو  ل  ولكنه  النف�ضية، 
ال�ضبغة  اعتب�ر  اإىل  واأ�ضوله�  الأدي�ن  ت�ريخ  يف  الب�حثني  الجتم�عيني  ب�لعلم�ء 

الجتم�عية يف الدين اأقوى واأر�ضخ من كل �ضبغة �ضواه�. 

مذاهب علماء النف�س ومذاهب االجتماعيني

 يف اأ�صل الدين
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وقد ذكر الع�مل الجتم�عي »دورك�مي Durkheim« يف كت�به »ال�ضور الأوىل 
تعريف�ت   »Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse الدينية  للحي�ة 
خمتلفة للدين، ثم عر�ض لنقده�، وذكر بعد ذلك تعريًف� يراه هو ج�مًع� م�نًع� ل 

يرد عليه اعرتا�ض. 

فمن املع�ين التي جرى الأمر على اعتب�ره� خ��ضة مميزة لكل م� هو ديني 
معنى يجعل الدين مرادًف� مل� وراء العقل. ويعنون مب� وراء العقل كل الأ�ضي�ء التي 
 Mystère ou ت�ضمو عن متن�ول اإدراكن�، اأي ع�مل الغيب الذي ل يدرك ول يعقل
inconnaissable ف�لدين هو نوع من الإدراك مل� يفوت العلم وينقطع دونه العقل. 

.»Max Müller و»م�ك�ض مولر »Spencer وممن يرى ذلك الراأي »�ضبن�ضر

ول ير�ضى دورك�مي عن هذا التعريف. ف�إن اأمر الغيب املتع�يل عن العقول 
هو من غري �ضك ذو اأثر عظيم يف بع�ض الأدي�ن؛ لكن هذا الأثر يتف�وت يف اأدوار 
الت�ريخ الديني. فقد وجدت ع�ضور ت�ض�ءلت فيه� هذه الفكرة، وك�ن التوفيق بني 
العق�ئد الدينية وبني العلم والفل�ضفة غري ع�ضري، كم� ح�ضل يف اأوروب� يف القرن 
ال�ض�بع ع�ضر مثاًل. وعلى كل ح�ل ف�إن من املحقق اأن معنى الغيب الذي ل يعقل 

التعاريف املختلفة للدين ونقدها
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�، ول مركوًزا يف طبع الإن�ض�ن، ومل يظهر يف ت�ريخ الأدي�ن اإل منذ عهد  لي�ض فطريًّ
اأدي�ن الأمم ال�ض�ذجة، بل ل جنده يف بع�ض  حديث. من اأجل ذلك ل جنده يف 
الأدي�ن الراقية. ف�إذا اأخذن�ه يف تعريف الدين خرج من احلد اأكرث اأفراد املعرف؛ 

فلم يكن التعريف �ض�ماًل ك�ماًل. 

فعل  كم�  للطبيعة  ب�خل�رق  الدين  مييز  ب�أن  كذلك  دورك�مي  ير�ضى  ول 
ت�ضور  ي�ضتدعي  نفهمه  كم�  للطبيعة  اخل�رق  ت�ضور  ف�إن   .»Brunetière »برونتيري 
مق�بله اأي الطبيعي. فم� يكون لن� اأن نقول يف اأمر اإنه خ�رق للطبيعة حتى يكون لن� 
�، مبعنى اأن �ضوؤون الكون مرتبطة فيم� بينه�  من قبل �ضعور ب�أن لالأ�ضي�ء نظ�ًم� طبيعيًّ
بروابط �ضرورية ت�ضمى »نوامي�ض«. وهذا ال�ضعور هو وليد الأم�ض؛ على حني اأن 
الدين اأقدم نظ�م عرفه الإن�ض�ن. فال يعقل اإًذا اأن يكون الدين قد ق�م على اخل�رق 

للطبيعة، ول اأن يكون اخل�رق للطبيعة هو املميز للدين مم� عداه. 

الألوهية.  وهو:  به  الدين  فوا  يعرِّ اأن  ح�ولوا  من  كرث  اآخر  معنى  وهن�ك 
ف�لدين يف راأي بع�ضهم هو �ضبط احلي�ة الإن�ض�نية عن طريق ال�ضعور برابطة ت�ضل 
بني الروح الإن�ض�ين وروح غيبي يعرتف الب�ضر ب�ضلط�نه على الع�مل كله وعليهم 

مع �ضعورهم ب�ت�ض�لهم به. 

اعتربت  اإذا  ف�إنه  اأي�ًض�.  مبقبول  لي�ض  التعريف  هذا  اأن  دورك�مي  ويرى 
ف�أرواح  ب�لبداهة:  دينية  اأمور هي  التعريف  من  ال�ضيق خرجت  مبعن�ه�  الألوهية 
اخلي�ل  الكون  به�  ميالأ  التي  واملراتب  الأنواع  املتعددة  الأخر  والأرواح  الأموات 
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الديني يف كثري من الأمم هي دائًم� مو�ضع ملن��ضك، بل قد تكون اأحي�نً� مو�ضًع� 
لحتف�لت تعبدية مو�ضمية. وهي على ذلك لي�ضت اآلهة ب�ملعنى احلقيقي. 

عب�رة  فو�ضع  �ض�ماًل  التعريف  هذا  يجعل  اأن  العلم�ء  بع�ض  ح�ول  وقد 
مبوجودات  الإمي�ن  هو:  ف�لدين على هذا  »اإله«.  لفظ  روح�نية« مك�ن  »موجودات 

قدرة  له�  دراكة  الروح�نية موجودات  املوجودات  نفهم من  اأن  وينبغي  روح�نية. 
تعلو على قدرة الب�ضر. 

لن�  يبد  مهم�  اأنه  ويرى  كذلك،  التعريف  هذا  عن  دورك�مي  ير�ضى  ول 
وا�ضًح� مل� وقر يف نفو�ضن� من اأثر الرتبية الدينية، ف�إن هن�ك اأموًرا ل ينطبق عليه�، 
اأنه  ن�ق�ض غري �ض�مل. وذلك  اأنه� ل تخرج عن دائرة الدين. فهذا التعريف  مع 
توجد اأدي�ن عظيمة خلو من فكرة »اهلل« ومن فكرة الك�ئن�ت الروح�نية كم� ي�ضهد 
بذلك دين البوذية القدمي ال�ضحيح. ف�لبوذية ل توؤمن ب�إله يخ�ضع ل�ضلط�نه الب�ضر. 
ومهم� قيل يف اأمر األوهية »بوذا«، ف�إن هذا الت�أليه مت�أخر عم� هو يف احلقيقة اأ�ضل 

الدي�نة البوذية. 

اأم� التعريف الذي يخت�ره دورك�مي فهو يف�ضله على الوجه الآتي:

»تنق�ضم الأمور الدينية بطبيعته� اإىل ق�ضمني اأ�ضليني: عق�ئد؛ وعب�دات. 
ف�لعق�ئد هي �ض�أن من �ضوؤون الفكر وهي عب�رة عن علم؛ اأم� العب�دات فهي عب�رة 

عن �ضور خ��ضة للعمل. ومييز بني هذين النوعني م� مييز بني العلم والعمل«. 

الف�صل الأول  حتديد الدين وبيان اأ�صله يف نظر الباحثني من الفرجنة
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ول ميكن تعريف العب�دات  ومتييزه� من �ض�ئر الأعم�ل الإن�ض�نية وعلى 
اخل�ضو�ض الأعم�ل اخللقية اإل بطبيعة مو�ضوعه� ومتعلقه�. والواقع اأن النوامي�ض 
نوع  من  ومتعلقه�  مو�ضوعه�  لكن  العب�دات.  كفر�ض  علين�  مفرو�ضة  اخللقية 
العب�دات  تعريف  العب�دات حتى ميكن  متعلق  تعريف  اإذن من  خمتلف. فالبد 
نف�ضه�. ومل� ك�نت العق�ئد هي التي تبني لن� هذا املو�ضوع اأو املبداأ الذي ترجع اإليه 

العب�دة فلي�ض من املمكن تعريف العب�دات حتى تعرف العق�ئد. 

حتتوي  �ض�ذجة،  غري  اأم  ك�نت  �ض�ذجة  املعروفة،  الدينية  العق�ئد  وجميع 
على ذاتي م�ضرتك بينه� هو اأن الأ�ضي�ء كله� ظ�هرة اأو ب�طنة على مرتبتني وعلى 
نوعني متق�بلني: مقد�ض وغري مقد�ض. ف�ملميز للمعنى الديني هو تق�ضيم الع�مل 
مييزه� عن غريه�  التي  املحرمة  املقد�ضة هي  والأ�ضي�ء  مقد�ض.  وغري  مقد�ض  اإىل 
ويفرده� تعلق النهي به�، بخالف الأ�ضي�ء التي لي�ضت مقد�ضة ف�إنه� غري حم�طة 
العلم بطب�ئع الأمور املقد�ضة وم�  الدينية هي  ف�لعق�ئد  النواهي.  ب�ضي�ج من هذه 

بينه� من روابط والعلم بعالق�ته� ب�لأمور غري املقد�ضة. 

اأم� العب�دات فهي نظم لل�ضلوك تقرر كيف ينبغي لالإن�ض�ن اأن يكون ب�إزاء 
الأ�ضي�ء املقد�ضة. 

يكون  فقد  والأرواح  الآلهة  على  مق�ضورة  املقد�ضة  الأمور  ولي�ضت 
التقدي�ض ل�ضخرة اأو �ضجرة اأو بئر اأو بيت اأو غري ذلك. 
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على اأن تعريف الدين بهذا التمييز بني املقد�ض وغري املقد�ض لي�ض وافًي� 
وهم�:  بينهم�  تفرقة  اإىل  يحت�ج�ن  اأمرين خمتلفني  ي�ضمل  لأنه  دورك�مي؛  نظر  يف 
ال�ضحر والدين. ف�إن الدين ينفر من ال�ضحر نفور ال�ضحر من الدين. وال�ضحر نّزاع 
اإىل امته�ن الأمور املقد�ضة، وهو يف اأف�عيله يع�ر�ض الأعم�ل الدينية. واإذا مل يكن 

الدين يحرم اأف�عيل ال�ضحر ف�إنه ينظر اإليه� غ�لًب� نظرة ازدراء واإنك�ر. 

اأم� الذي يفرق بني الدين وال�ضحر فهو اأن العق�ئد الدينية على احلقيقة 
هي دائًم� م�ضرتكة بني جم�عة معينة توؤمن به� وتعمل م� ي�ض�يره� من العب�دات. 
فلي�ضت هذه العق�ئد مقررة حمققة مبجرد اإمي�ن كل فرد من اجلم�عة به�، بل هي 
اأفراده�  بني  يوؤلف  التي  واجلم�عة  جم�عة.  جعلته�  التي  وهي  اجلم�عة  عقيدة 
اإدراكهم للع�مل املقد�ض واحت�دهم يف التعبري عن هذا الإدراك ب�ضورة عملية هي م� 

 .)Eglise( )1(»ي�ضمى »اأهل امللة، اأو امللة

الدين  ب�أن  ي�ضعر  وذلك  الط�ئفة.  معنى  عن  ينف�ضل  ل  الدين  فمعنى 
يجب اأن يكون �ض�أنً� من �ضوؤون اجلم�عة. 

وبن�ًء على م� ذكر يكون التعريف الك�مل املطرد املنعك�ض للدين هو م� 
ي�أتي: 

ف�إن  ب�لعتب�ر،  ويختلف�ن  ت  ب�لذ ن  يتحد مللة  و لدين  و قف جـ1 �ض18:  للمو �ضرحه  جلرج�ين يف  ل�ضيد  ق�ل   )1(
إنه يجتمع عليه� ت�ضمى )ملة(«.    أنه� تط�ع ت�ضمى )ديًن�(، ومن حيث  ل�ضريعة ب�عتب�ر 

أن نعربه� بكلمة )ملة( وحده�.  أهل ملة( بل قد ي�ضوغ لن�  أن نعرب كلمة Eglise هن� بعب�رة ) وهذ ي�ضوغ لن�   

الف�صل الأول  حتديد الدين وبيان اأ�صله يف نظر الباحثني من الفرجنة
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مميزة  اأي  مقد�ضة،  ب�ضئون  متعلقة  واأعم�ل  عق�ئد  من  نظ�م  هو  »الدين 
حمرمة، توؤلف من كل من يعتنقونه� اأمة ذات وحدة معنوية)1(«. 

وقد عر�ض الأ�ضت�ذ »للند« Lalande يف كت�به »معجم ا�ضطالحي ونقدي 
للفل�ضفة« )2( ملن�ق�ضة دورك�مي فق�ل: »يبدو يل اأنه ل تن�ق�ض من جهة ال�ضكل بني 
تعريف« »برونتيري« للدين وتعريف »دورك�مي«؛ ف�إن املق�بلة التي يقرره� »دورك�مي« 
بني املقد�ض وغري املقد�ض »sacré et non sacré« تط�بق م� يقرره »برونتيري« بني 
الطبيعي واخل�رق للطبيعة Natural et surnaturel.  والواقع: اأن الذي يحقق م�هية 
�، اأو هو بعب�رة اأدق  الدين هو التمييز بني ح�لتني اأو ع�ملني خمتلفني اختالًف� ذاتيًّ
الإمي�ن بنوع من املوجودات اأ�ضمى من �ض�ئر الأنواع. ولعل هذا هو راأي »اإكيني« 
اإذ يقول: »اأن الذي هو مقوم للدين و�ضروري له يف جميع �ضوره هو    Euchen

اأنه يجعل يف مق�بلة الع�مل الذي يحف بن� موجوًدا اآخر اأو نوًع� جديًدا اأرقى من 
�ض�ئر الأ�ضي�ء واأن ي�ضنف الكون اأ�ضن�ًف� من مم�لك خمتلفة وعوامل متب�ينة«. وقد 
يتحقق دين من غري اإمي�ن ب�هلل كم� ي�ضهد بذلك دين البوذية القدمي ال�ضحيح. اأم� 
من غري اأثنينية يف الع�مل ول ا�ضت�ضراف اإىل نوع من املوجودات خمتلف فال يكون 

لفظ »الدين« اإل هراء من القول«. 

 Durkheim: Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, نظر يف هذ كله  )1(
 Paris 1925 p. p. 31 – 67.

  (2) Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, Paris 1926. 
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الع�مل  يف  يجعل  بكونه  الدين  مييز  »للند«  الأ�ضت�ذ  اأن  القول  وجملة 
اأثنينية ويرتب الع�مل مراتب، فتعريفه للدين اأعم من تعريفي »برونتيري« و»دورك�مي«. 

واخل�رق  الطبيعي  معنى  اإن  يقول  اأن  يريد  ل  »للند«  الأ�ضت�ذ  ولعل 
بينهم� مب� ل  الفرق  املقد�ض. فقد �ضرح دورك�مي  املقد�ض وغري  للطبيعة هو معنى 
ق�ئًم�  الدين  اعتب�ر  املذهبني متحدان يف  اأن  يكون غر�ضه  قد  بل  لب�ًض�.  يحتمل 
على التفرقة بني اأنواع املوجودات التي ي�ضمله� الكون ل على وحدته� وت�ض�كله�. 

وقد حذف الأ�ضت�ذ »للند« من تعريف الدين قيد اجلمع بني ط�ئفة من 
الن��ض، وهو القيد الذي زاده »دورك�مي« ليخرج ال�ضحر. ويظهر من ذلك اأنه لي�ض 

بحتم عند »للند« اأن تكون الأمور الدينية �ض�أنً� من �ضوؤون اجلم�عة. 

العلم�ء  كل  ولي�ض  لل�ضحر.  �ض�ماًل  يكون حينئذ  الدين  اأن  يبقى  لكن 
على راأي دورك�مي يف التفرقة بني الدين وال�ضحر. ف�إن الأمم ال�ض�ذجة قد يختلط 
بني  العداوة  اأم�  الدينيني.  الزعم�ء  هم  فيه�  ال�ضحرة  يكون  وقد  ب�ضحره�  دينه� 
ال�ضحر والدين التي ذكره� »دورك�مي« فال تن�ض�أ يف الأمم حتى جت�وز دور ال�ضذاجة. 
على اأن جعل الدين �ض�أنً� من �ضوؤون اجلم�عة الذي ح�ضبه خمرًج� لل�ضحر لي�ض 
يف احلقيقة مميًزا للدين عن ال�ضحر. ف�إن ال�ضحر اأي�ًض� مت�ضل ب�جلم�عة وق�ئم على 
عق�ئده�، كم� تدل عليه اأبح�ث العلم�ء يف اأمر ال�ضحر عند ال�ضعوب ال�ضرتالية. 
ويف ذلك يقول الأ�ضت�ذان هوبري ومو�ض: »اإن ال�ض�حر ال�ضرتايل هو عند نف�ضه، 

الف�صل الأول  حتديد الدين وبيان اأ�صله يف نظر الباحثني من الفرجنة
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كم� هو عند غريه، اإن�ض�ن ت�ضوره اجلم�عة وت�ضوقه اإىل اأداء م� �ضورته له«)1(. 

اأي�ًض� ميكن اأن يكون  وتعريف الدين الذي اخت�ره الأ�ضت�ذ »للند« هو 
حماًل للمن�ق�ضة؛ ف�إن اعتب�ر املوجودات كله� لي�ضت من نوع واحد ول يف مرتبة 
واحدة، ل يخرج بع�ض مذاهب الفل�ضفة ول بع�ض العلوم التي قد تعرتف ب�أن يف 
الكون اأنواًع� هي اأ�ضمى من اأنواع يف طبيعته� من غري اأن يجعله� ذلك ديًن�. اللهم 
اإل اإذا لوحظ يف هذا التعريف معنى الإمي�ن ل الإدراك العلمي، فحينئذ ي�ضلم من 

العرتا�ض وي�ضبح اأرجح تعريف�ت الدين كم� هو اأحدثه� فيم� نعلم. 

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



على اأن هذه احلرية، حرية العلم�ء يف حتديد عن��ضر الدين، وهذا اخلالف 
بينهم على و�ضع تعريف يعرب عن حقيقته، كل اأولئك يدل على اأن العلم مل 

يك�ضف احلجب عن الدين واأ�ضراره. 

ورمب� ك�ن من غرور العقل الب�ضري اأن يزعم لنف�ضه القدرة على هدم بن�ء 
متني متغلغل الأ�ض�ض يف الفطر الإن�ض�نية من قبل اأن يعرف مواد هذا البن�ء، اأو 

يعرف كيف مت بن�وؤه. 

حرية العلماء يف تعريف الدين ودالالتها 

-5-





الفصل الثاني

الدين يف النظر االإ�صالمي





بع�ضهم  به�  بلغ  »دين«،  للفظ  متعددة  مع�ن  العربية  اللغة  مع�جم  يف 
ع�ضرين معنى اأو تزيد. لكن يف هذه املع�ين م� هو مولد بع�ضه من بع�ض، وفيه� م� 

هو جم�زي، وبع�ضه� متداخل. 

ومن مع�ين الدين اللغوية »امللة«، وهو معنى مولد كم� ن�ض عليه الراغب 
الأ�ضفه�ين يف كت�ب »املفردات يف غريب القراآن« اإذ يقول: »والدين يق�ل للط�عة 
والنقي�د  ب�لط�عة  اعتب�ًرا  يق�ل  لكنه  ك�مللة.  والدين  لل�ضريعة  وا�ضتعري  واجلزاء، 
لل�ضريعة«. فللدين على راأيه معني�ن لغوي�ن اأ�ضلي�ن هم�: الط�عة واجلزاء، ومعنى 

ال�ضريعة م�ضتع�ر من املعنى الأول. 

چ   چ    ڃ   ڃ   نث  تع�ىل:  قوله  عند  الني�ض�بوري  تف�ضري  ويف 
چمث    ]اآل عمران/19[ : »والدين يف اللغة اجلزاء، ثم الط�عة �ضميت ديًن� 

لأنه� �ضبب اجلزاء«. 

ويف كلي�ت اأبي البق�ء: »وال�ضريعة من حيث اإنه� يط�ع به� ت�ضمى ديًن�، 
ومن حيث اإنه� يجزى به� اأي�ًض�«. 

كلمة »دين« العربية 
اأ�صل هذه املادة ومعانيها املختلفة يف ل�صان العرب 

-1-
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ويرى ال�ضهر�ضت�ين يف كت�ب »امللل والنحل« اأن املع�ين الأ�ضلية لكلمة 
امللة  مبعنى  الدين  يجعل  ثم  واحل�ض�ب،  واجلزاء  والنقي�د  الط�عة  هي  »دين« 

وال�ضريعة متفرًع� من جملة تلك املع�ين الثالثة. 

ويقول امل�ضت�ضرق »م�كدون�لد« Macdonald يف الف�ضل الذي كتبه عن 
لفظ »دين« يف دائرة املع�رف الإ�ضالمية: »توجد يف احلقيقة ثالث كلم�ت متب�ينة 

يف ثن�ي� اخلليط من املع�ين الذي يح�ضده اللغويون للفظ »دين«: 

كلمة اآرامية عربية مبعنى حكم؛  -1

كلمة عربية مبعنى الع�دة والديدن؛   -2

وكلمة ف�ر�ضية ل �ضلة له� ب�لكلمتني الأوليني تدل على معنى امللة.   -3

اأ�ضياًل،   � اأنه ينكر وجود هذا اللفظ عربيًّ  Vollers ثم نقل عن »فولر�ض« 
ويقرر اأن لفظ »دين« الف�ر�ضي ك�ن م�ضتعماًل عند العرب قبل الإ�ضالم، واأن كلمة 

»دين« مبعنى الع�دة اأخذت منه. 

مع  خ�ضو�ًض�  عربي  غري  لفًظ�  »ملة«  مبعنى  »دين«  لفظ  يكون  اأن  وبعيد 
� مبعنى اآخر يف راأي »م�كدون�لد«. والن�ظر يف  العرتاف بوجود اللفظ نف�ضه عربيًّ
ال�ضيغ ويف ت�ضعب  العرب يف ال�ضتق�ق منه� وتعديد  امل�دة يجد من تفنن  هذه 

ا�ضتعم�لتهم له� م� مل جتربه ع�دتهم يف الكلم�ت املعربة. 
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معنى  من  مولًدا  ا�ضتعم�ًل  امللة  معنى  يف  »الدين«  ا�ضتعم�ل  ك�ن  واإذا 
هو  الأ�ضيل  املعنى  هذا  ب�أن  الق�ئلني  راأي  اإىل  اأميل  ل�ضت  ف�إنني  للم�دة  اأ�ضلي 
الط�عة اأو اجلزاء اأو هو جملة الط�عة واحل�ض�ب واجلزاء. ذلك ب�أن الط�عة ت�ضتلزم 
اإله و�ضريعة، وكذلك  اأن يكون الدين ذا  اآمًرا مط�ًع� واأمًرا يط�ع، فهي ت�ضتدعي 
اجلزاء واحل�ض�ب ي�ضتدعي�ن جم�زًي� حم��ضًب�. بيد اأن من اأدي�ن العرب يف اجل�هلية 
التي ت�ضمى يف ل�ض�نهم »ديًن�« من غري �ضك م� ينكر الإله الق�در وينكر احل�ض�ب 

واجلزاء. وقد اأ�ض�ر القراآن اإىل ذلك اإذ يقول:  نث ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  
]اجل�ثية/24[.  ڇمث  ڇ    ڇ   ڇ      چچ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ  
يقول  اأن  الر�ضول  اإىل  يطلب  اإذ  ديًن�،  العرب  م� ك�ن عليه  ي�ضمى  نف�ضه  والقراآن 

للك�فرين: نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦمث  ]الك�فرون/6[. 

ويالحظ اأن اأكرث مع�جم اللغة العربية جتمع لفظ »َدين« ولفظ »ِدين« يف 
مق�م واحد ب�عتب�ر اأنهم� من م�دة واحدة، بل هم� يردان م�ضدرين لفعل واحد. 
ولذلك يلوح يل اأن �ضيغة »َدين« اأجدر ب�أن تكون اأ�ضاًل ل�ضيغة »ِدين«. ف�إن َفْعاًل 
يف العربية اأكرث ا�ضتعم�ًل من ِفْعل واأدنى اإىل الب�ض�طة و�ضهولة ال�ضتعم�ل. ويزيد 
�ضيء  مدلولته� على كل  بع�ض  تطلق يف  َدْين  كلمة  اأن  نظري  هذا رجح�نً� يف 
ين واحد الديون معروف، وكل �ضيء غري  غري ح��ضر. ففي ل�ض�ن العرب: »والدَّ
ح��ضر َدْين، واجلمع اأْدُين مثل اأعني وديون«. اأفلي�ض من املعقول اأن تكون كلمة 
»ِدين« مبعنى ملة م�أخوذة من كلمة »َدين« مبعنى ال�ضيء غري احل��ضر؟ ف�إن اأ�ض��ض 

الف�صل الثاين  الدين يف النظر الإ�صالمي



32 32
الدين وال�حي والإ�صالم

الأدي�ن كله� الإمي�ن ب�أمر وراء هذا الوجود املح�ضو�ض احل��ضر. 

ولي�ض ذلك مب�نع من اأن كلمة »ِدين« م�ضتعملة يف لغة العرب ملع�ن خمتلفة 
منه�: الط�عة واحل�ض�ب واجلزاء؛ ومنه� الق�ض�ء واحلكم؛ ومنه� احل�ل والع�دة ... 

اإىل غري ذلك. 



هذا وقد ورد لفظ »دين« يف اأكرث من ثم�نني مو�ضًع� من القراآن. 

فهو  الدين  من  القراآن  يف  م�  »وكل  البق�ء«:  اأبي  »كلي�ت  كت�ب  ويف 
احل�ض�ب«. 

بعد  نف�ضه ذكر  الكت�ب  اإن �ض�حب  بل  م�ض�ًغ�،  القول  لهذا  ول�ضن� جند 
ذلك م� يخ�لفه. 

لفظ  من  القراآن  يف  ورد  م�  كل  اإن  فيقول:  »م�كدون�لد«  امل�ضت�ضرق  اأم� 
اآنًف� وهي: احلكم؛  عنه  التي ذكرن�ه�  الثالثة  املع�ين  ب�أحد  تف�ضريه  »دين« ميكن 

والع�دة؛ وامللة. 

واملفهوم من كالم الراغب الأ�ضفه�ين اأن الدين يف القراآن يف�ضر ب�لط�عة 
ت�رة، واجلزاء ت�رة، ويرد مبعنى امللة اأي�ًض�. 

ولعل اأ�ضلم الآراء هو م� يدل عليه كالم الراغب الأ�ضفه�ين؛ ف�إنك قد 
ل جتد كبري عن�ء يف حمل الدين يف الآي�ت القراآنية على معنى اجلزاء اأو الط�عة 

اأو امللة. 

الدين يف ل�صان القراآن 

-2-
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ا�ضتعمل القراآن لفظ »الدين« يف املع�ين املعروفة عند العرب على وفق 
امللة.  معنى  على  »ِدين«  بلفظ  الدللة  ال�ضتعم�لت  تلك  ومن  ا�ضتعم�لتهم. 
وبديهي اأن العرب ك�نوا يريدون من الدين مبعنى امللة معنى ي�ضمل م� ك�ن معروًف� 
ت�ضعب ديني وا�ضطراب.  والعرب يف موقف  القراآن  الأدي�ن. وقد ج�ء  لهم من 
ظهور  عند  الن�حية  هذه  من  العرب  ح�لة  ت�ضوير  يف  مرجع  اأ�ضدق  هو  والقراآن 
الدين الإ�ضالمي. ف�إن القراآن اأقدم م� نعرفه من الكتب العربية. وهو مب� لقي من 

العن�ية بحفظه على مر الع�ضور بني امل�ضلمني اأجدر املراجع ب�لثقة. 

وقد ذكر القراآن يف ثالث اآي�ت من اآي�ته م� يدل على الأدي�ن التي ك�ن 
للعرب ات�ض�ل به� يف عهده: 

الآية الأوىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹمث ]البقرة/62[ . 
ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   نث  الث�نية:  والآية 
ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ائمث  ]امل�ئدة/69[. 

والآية الث�لثــة: نث ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     
ڦ             ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ    ڦمث    ]احلج/17[. 
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يتم التف�ق  بت�ريخه من غمو�ض يك�د  ال�ض�بئة على م� يحيط  ومذهب 
على اأنه يقر ب�لألوهية، ويرى اأن� نحت�ج يف معرفة اهلل ومعرفة اأوامره واأحك�مه اإىل 
اإىل  ففزعوا   ،� ج�ضم�نيًّ ل   � روح�نيًّ يكون  اأن  يجب  املتو�ضط  ذلك  لكن  متو�ضط، 

هي�كل الأرواح وهي الكواكب. فهم عبدة الكواكب. 

اأم� املجو�ض فهم ثنوية اأثبتوا للع�مل اأ�ضلني اثنني مدبرين يقت�ضم�ن اخلري 
اأن  زعموا  الأ�ضلية  واملجو�ض  »الظلمة«.  والث�ين  »النور«  اأحدهم�  ي�ضمون  وال�ضر 
الأ�ضلني ل يجوز اأن يكون� قدميني اأزليني، بل النور اأزيل والظلمة حمدثة. ويعتقد 

املجو�ض اأن الدين يجب اأن يكون بوا�ضطة نبي واأن يعتمد على كت�ب.  

اأنكر اخل�لق والبعث  واأم� امل�ضركون فهم طوائف خمتلفة. ف�ضنف منهم 
والإع�دة وق�لوا ب�لطبع املحيي والدهر املفني. وهم الذين اأخرب عنهم القراآن املجيد 

يف قوله:  نث ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇمث  ]اجل�ثية/24[، ويف قوله:  نث ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  
واأثبت  ب�خل�لق،  اأقر  منهم  و�ضنف  ]الأنع�م/29[.  ٹ  ٹ  ڤ   ڤمث  

حدوث الع�مل، واأنكر البعث والإع�دة. وهم الذين اأخرب عنهـم القراآن يف قوله: 
ڻ   ڻ      . ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ    ڳ   گ    گ   نث 

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھمث    ]ي�ض/79-78[. 

وك�ن من العرب من اأقر ب�خل�لق، واأثبت حدوث الع�مل وابتداء اخللق، 
�ضفع�وؤهم  اأنهم  وزعموا  الأ�ضن�م،  وعبدوا  الر�ضل،  واأنكر  الإع�دة،  بنوع من  واأقر 

الف�صل الثاين  الدين يف النظر الإ�صالمي
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عند اهلل يف الآخرة، وحجوا اإليه�، ونحروا له� الهداي�، وقربوا القرابني. وهوؤلء هم 
الدهم�ء من العرب. وهم الذين حكى اهلل قولهم يف اآية : نث ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  
ڳ   گ   گ      گ    گ   ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ  
ہ                   ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ      ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  

ہ  مث ]الزمر/3[. 
ومعنى الدين الذي يت�ضع لهذه املذاهب كله�. والذي يكون حمتوًي� على 
املعنى امل�ضرتك بينه� من غري اأن ي�ضمل م� ل ي�ضمى ديًن�، هو املعنى الق�ئم على اأن 
الدين هو الإمي�ن ب�أن املوجودات كله� لي�ضت من نوع واحد ول يف مرتبة واحدة 
بل بع�ضه� اأ�ضمى من �ض�ئر الأنواع، اأو هو الإمي�ن بذلك ب�ضرط اأن يكون ملة جتتمع 

على الأخذ به� اأمة من الن��ض. 

»دين«  لفظ  من  يفهــم  اأن  ينبغي  الذي  الع�م  املعـــنى  هو  هذا 
يف  »دين«  لفــظ  يق�بل  ملــ�  الع�م  املعــنى  هو  كم�  العـــرب،  لغة  يف 
الذي  »الدين«  مل�هية  الت�م  احلد  هو  هذا  اإن  اأي  الأعجمية،   اللغ�ت 

ل يتحقق بدونه اأي  حقيقة  دينية  يف اأي جيل من الن��ض.



ال�ض�مل  املعنى  بهذا  »دين«  لفظ  ا�ضتعمل  قد  القراآن  ك�ن  ولئن 
كم� يدل عليه ت�ضمية ِنحل امل�ضركني اأدي�نً� يف قوله: نث ڤ  ڤ  ڦ  
ڦمث ]الك�فرون/6[، ف�إن القراآن قرر يف اأمر الدين اأ�ضوًل جعلت للدين 

 .� � خ��ضًّ معنى �ضرعيًّ

اأنبي�ئه الذين يخت�رهم من عب�ده  ف�لدين ل يكون اإل وحًي� من اهلل اإىل 
وير�ضلهم اأئمة يهدون ب�أمر اهلل كم� يوؤخذ من كثري من اآي�ت الكت�ب: 

ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   نث   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃمث    ]الرعد/30[. 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    

ٺ        ٺ  ٺ  مث    ]النحل/43[. 

 نثٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  

املعنى ال�صرعي لكلمة »دين«

-3-



38 38
الدين وال�حي والإ�صالم

ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ     . ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ  
ڇ   چ.   چ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  

ڑ  ڑ   مث  ]الن�ض�ء/165-163[. 

ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   نث 
گگ   ک  ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ  

ڻمث   ]ال�ضورى/13[. 

وهذا الدين الذي يوحيه اهلل اإىل اأنبي�ئه هو واحد ل يختلف يف الأولني 
يِن ...« اإلخ.  َن الدِّ والآخرين. يدل على ذلك هذه الآية الأخرية » �َضَرَع َلُكم مِّ
ديًن� واحًدا«.  واإي�هم  ي� حممد  »اأو�ضين�ك  الآية:  فقد ق�ل جم�هد يف معنى هذه 
الأنبي�ء  تط�بقت  ديًن�  الدين  من  لكم  �ضرع  »واملراد:  تف�ضريه�:  الرازي يف  وق�ل 

ڻ      ڻ   ڻ   نث  تع�ىل:  قوله  اأي�ًض�  ذلك  على  ويدل  �ضحته«.  على 
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ.   ھ   ھ      ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  
ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭ.   ڭ    ڭ   ڭ  
ۅمث ]املوؤمنون/51-53[. يعني ملتكم ملة واحدة اأي متحدة يف العق�ئد 
والتوحيد يف  الإمي�ن  على  متفقة  واحدة  اأو جم�عتكم جم�عة  ال�ضرائع،  واأ�ضول 

العب�دة. 
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وق�ل تع�ىل: نث ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
ۓ  ۓ   ہ   ھھ  ھ  ھے  ے   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇمث ]امل�ئده/48[. ق�ل الطربي يف تف�ضري 
هذه الآية: »ثم ذّكر نبين� حممًدا   واأخربه اأنه اأنزل اإليه الكت�ب م�ضدًق� مل� بني 
يديه من الكت�ب، واأمره ب�لعمل مب� فيه واحلكم مب� اأنزل اإليه فيه، دون م� يف �ض�ئر 
والأمم  الأنبي�ء  �ضريعة  غري  �ضريعة  ولأمته  له  قد جعل  اأنه  واأعلمه  غريه،  الكتب 
قبله الذين ق�ض عليه ق�ض�ضهم، واإن ك�ن دينه ودينهم يف توحيد اهلل والإقرار مب� 
ج�ءهم به من عنده والنته�ء اإىل اأمره ونهيه واحًدا، فهم خمتلفو الأحوال فيم� 
�ضرع لكل واحد منهم ولأمته فيم� اأحل لهم وحرم عليهم«. وروى الطربي عن 
قت�دة: »قوله: نثڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںمث  ]امل�ئدة/48[، يقول �ضبياًل 
و�ضنة. وال�ضنن خمتلفة: للتوراة �ضريعة؛ ولالإجنيل �ضريعة؛ وللقراآن �ضريعة؛ يحل 
اهلل فيه� م� ي�ض�ء ويحرم م� ي�ض�ء بالء ليعلم من يطيعه ممن يع�ضيه، ولكن الدين 
الر�ضل«.  به  التوحيد والإخال�ض هلل الذي ج�ءت  ٌيقبل غريه  الواحد الذي ل 

وروى الطربي عن قت�دة اأي�ًض�: »والدين واحد وال�ضريعة خمتلفة«. 

ويف القراآن الكرمي اأي�ًض�: نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ.  ڤ   ڤ   ٹ     ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

الف�صل الثاين  الدين يف النظر الإ�صالمي
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ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ژ   ڈ   ڈ   ڎ.   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  

ژڑ  ڑ  ک  ک. ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ     ںں   ڱ   ڱ   ڱ     . ڳ   ڳ   

ۀ.  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ               ۇ  .ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   .  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  

ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یمث ]الأنع�م/90-83[. 

ق�ل الزخم�ضري: »َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه«، ف�خت�ض هداهم ب�لقتداء، ول تقتد اإل بهم، 
وتوحيده  ب�هلل  الإمي�ن  يف  طريقتهم  بهداهم  واملراد  املفعول.  تقدمي  معنى  وهذا 
واأ�ضول الدين، دون ال�ضرائع ف�إنه� خمتلفة. وهي هدى م� مل تن�ضخ، ف�إن ن�ضخت 

مل تبق هدى، بخالف اأ�ضول الدين ف�إنه� هدى اأبًدا«.  

الأنبي�ء  بتغري  يتغري  ل  الذي  احلق  الواحد  الدين  هذا  القراآن  بني  وقد 
َن  مِّ َلُكم  )�َضَرَع  ذكره�  تقدم  التي  ال�ضورى  �ضورة  من  ع�ضرة  الث�لثة  الآية  يف 
الدين  من  لكم  �ضرع  »اأي  تف�ضريه�:  البي�ض�وي يف  يقول  والتي  ...اإلخ(  يِن  الدِّ
دين نوح وحممد ومن بينهم� من الأنبي�ء عليهم ال�ضالم من اأرب�ب ال�ضرع، وهو 
مب�  الإمي�ن  وهو  َکمث،  ڑ   نثڑ   بقوله:  ر  املف�ضَّ بينهم  فيم�  امل�ضرتك  الأ�ضل 
تختلفوا يف  ول  نثک  ک  کمث   ... اهلل  اأحك�م  والط�عة يف  ت�ضديقه  يجب 
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ڤ   نث  منه�    اأخر،  اآي�ت  يف  بينه  كم�  فتختلف  ال�ضرع  فروع  اأم�  الأ�ضل؛  هذا 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڇ   چ   چ   چ    نث  ومنه�   عمران/64[،  ]اآل  ڈمث  ڈ      
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  

ڳمث]الن�ض�ء/136[. 
هذا الدين الواحد هو املعرب عنه يف اآي�ت من القراآن ب�لإمي�ن وعن اأهله 

ب�ملوؤمنني والذين اآمنوا. 

تف�ضــري  عند  »عم«  جزء  تف�ضري  يف  عبـــده  حممد  ال�ضــيخ  ق�ل 
اآيــــة:نث ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    .   ڦ  ڄ  ڄ  
اخلري  ب�أ�ضل  الذين �ضدقوا  هم   « اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اإِلَّ  ]التني/7-6[:«  ڄ    مث 
]الليل  ۓمث  ے   ھ.    ھ.ھ   ہ   ہ   ہ   نث   ق�ل:  كم�  وال�ضر 
وب�أن لأنف�ضهم  الف�ضيلة والرذيلة،  ب�لفرق بني  5-7[، واعتقدوا اعتق�ًدا �ضحيًح� 
اأعم�لهم:  واأن لهم جزاء على  ويع�قب،  ويثيب  ير�ضى ويغ�ضب  وللع�مل ح�كًم� 
اخلري ب�خلري؛ وال�ضر ب�ل�ضر. ثم ك�ن ت�ضديقهم هذا ب�لًغ� من اأنف�ضهم حد اأن ميلك 
وهي  ال�ض�حل�ت،  يعملون  فهم  اعتق�داتهم.  وافق  م�  اإل  يعملون  فال  اإرادتهم، 
لنف�ضك  ن�فًع�  تكون  اأن  القراآن، وجم�عه�:  ب�لتف�ضيل يف  التي عددت  الأعم�ل 

الف�صل الثاين  الدين يف النظر الإ�صالمي
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ولأهلك ولقومك وللن��ض اأجمعني.  نث ڦ  ڄ  ڄ  ڄمث، الدين ههن� هو 
   خلو�ض ال�ضريرة للحق، وقي�م النف�ض ب�ض�لح العمل. وهو م� ك�ن يدعو اإليه

و�ض�ئر اإخوانه الأنبي�ء. 

هذا هو الدين يف ل�ض�ن القراآن وا�ضطالحه ال�ضرعي. فلن�أخذ الآن يف بي�ن 
الدين عند فال�ضفة الإ�ضالم. 



على  »الفل�ضفة  والنحل«:  امللل  يف  »الف�ضل  كت�به  يف  حزم  ابن  يقول 
غري  �ضيًئ�  هو  لي�ض  بتعلمه�  نحوه  املق�ضود  والغر�ض  وثمرته�  معن�ه�  اإمن�  احلقيقة 
اإىل  املوؤدية  ال�ضرية  وح�ضن  الف�ض�ئل  دني�ه�  يف  ت�ضتعمل  ب�أن  النف�ض  اإ�ضالح 
هو  غريه  ل  نف�ضه  وهذا  والرعية.  للمنزل  �ضي��ضته�  وح�ضن  املع�د  يف  �ضالمته� 
الغر�ض يف ال�ضريعة. هذا م� ل خالف فيه بني اأحد من العلم�ء ب�لفل�ضفة ول بني 

اأحد من العلم�ء ب�ل�ضريعة«. 

ودعوى ابن حزم اأنه ل خالف بني اأحد من الفال�ضفة ول بني اأحد من 
لي�ضت  والفل�ضفة جميًع�  ال�ضريعة  غر�ض  هو  ذكره  م�  اأن  على  ب�ل�ضريعة  العلم�ء 
غر�ض  وال�ضريعة  الفل�ضفة  غر�ض  اأن  حزم  ابن  كالم  معنى  ف�إن  م�ضلمة.  دعوى 

عملي، ولي�ض ذلك مبذهب الفال�ضفة ول هو مبذهب الدينيني. 

من  واحلكمة  ال�ضريعة  بني  فيم�  املق�ل  »ف�ضل  كت�ب  يف  ر�ضد  ابن  ق�ل 
الت�ض�ل«: »وينبغي اأن تعلم اأن مق�ضود ال�ضرع اإمن� هو تعليم العلم احلق والعمل 
عليه،  هي  م�  على  املوجودات  و�ض�ئر  تع�ىل  اهلل  معرفة  هو  احلق  والعلم  احلق. 
والعمل  الأخروي.  وال�ضق�ء  الأخروية  ال�ضع�دة  ومعرفة  منه�،  ال�ضريفة  وبخ��ضة 

الدين عند الفال�صفة االإ�صالميني 

والفرق بني الدين والفل�صفة   

-4-



44 44
الدين وال�حي والإ�صالم

احلق هو امتث�ل الأفع�ل التي تفيد ال�ضع�دة، وجتنب الأفع�ل التي تفيد ال�ضق�ء، 
واملعرفة بهذه الأفع�ل هو الذي ي�ضمى العلم العملي«. 

وق�ل ال�ضهر�ضت�ين يف كت�ب »امللل والنحل«: »ق�لت الفال�ضفة: ومل� ك�نت 
ال�ضع�دة هي املطلوبة لذاته�، واإمن� يكدح الإن�ض�ن لنيله� والو�ضول اإليه�، وهي ل 
ف�نق�ضمت  فقط،  لتعلم  واإم�  به�  ليعمل  اإم�  تطلب  ف�حلكمة  ب�حلكمة،  اإل  تن�ل 
احلكمة اإىل ق�ضمني: علمي وعملي ... ف�لق�ضم العملي هو عمل اخلري؛ والق�ضم 

العلمي هو علم احلق«. 

وبهذا تت�ض�به غ�ية الدين وغ�ية الفل�ضفة فكالهم� يرمي اإىل حتقيق ال�ضع�دة 
من طريق العتق�د احلق والعمل اخلري. 

بل مو�ضوع�ت الدين ومو�ضوع�ت الفل�ضفة واحدة. ذلك راأى الف�رابي يف 
كت�به »حت�ضيل ال�ضع�دة« اإذ يقول: »ف�مللة حم�كية للفل�ضفة عندهم، وهم� ت�ضتمالن 
للموجودات،  الق�ضوى  املب�دئ  تعطي�ن  وكلت�هم�  ب�أعي�نه�،  مو�ضوع�ت  على 
الق�ضوى  ال�ضع�دة  وهي  الإن�ض�ن،  كون  لأجله�  التي  الق�ضوى  الغ�ية  وتعطي�ن 
والغ�ية الق�ضوى يف كل واحد من املوجودات الأخر. وكل م� تعطي الفل�ضفة فيه 

الرباهني اليقينية ف�إن امللة تعطي فيه الإقن�ع�ت. والفل�ضفة تتقدم ب�لزم�ن امللة«. 

والدين واحلكمة عند هوؤلء الفال�ضفة يفي�ض كالهم� عن واجب الوجود 
على عقول الب�ضر بوا�ضطة العقل الفع�ل. 
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جهة  من  ول  غ�يتهم�  جهة  من  والدين  احلكمة  بني  اإذن  فرق  فال 
مو�ضوع�تهم� ول من جهة م�ضدرهم� وطريق و�ضولهم� اإىل الإن�ض�ن. 

والفرق بني الدين والفل�ضفة عند الف�رابي هو من وجٍه اأن طرق الفل�ضفة 
يقينية. 

حق�ئق  الفل�ضفة  تعطي  اأخرى  جهة  ومن  ف�إقن�عي؛  الدين  طريق  اأم� 
الأ�ضي�ء كم� هي، ول يعطي الدين اإل متثياًل له� وتخيياًل. ول يفرق الف�رابي يف 

ذلك بني م� هو علمي وم� هو عملي. 

وقد ذكر الف�رابي ذلك يف موا�ضع خمتلفة من كتبه، ومن ذلك قوله يف 
كت�ب »حت�ضيل ال�ضع�دة«: »وتفهيم ال�ضيء على �ضربني: اأحدهم� اأن تعقل ذاته؛ 
والث�ين اأن يتخيل مبث�له الذي يح�كيه. واإيق�ع الت�ضديق يكون ب�أحد طريقني: اإم� 
اأو  املوجودات  علم  ومتى ح�ضل  الإقن�ع.  بطريق  واإم�  اليقيني؛  الربه�ن  بطريق 
تعلمت ف�إن عقلت مع�نيه� اأنف�ضه� اأو وقع الت�ضديق به� على الرباهني اليقينية ك�ن 
العلم امل�ضتمل على تلك املعلوم�ت »فل�ضفة«؛ ومتى علمت ب�أن تخيلت مبث�لته� 
التي حت�كيه�، وح�ضل الت�ضديق مب� خيل منه� عن الطرق الإقن�عية ك�ن امل�ضتمل 

على تلك املعلوم�ت بت�ضمية القدم�ء »ملة«. 

الدين  اأن وجهة  اآخر هو  فرًق�  والفل�ضفة  الدين  اأن بني  �ضين�:  ابن  ويرى 
عملية اأ�ض�لة، ووجهة الفل�ضفة ب�لأ�ض�لة نظرية. وهو يقول يف ر�ض�لة الطبيعي�ت: 
»مبداأ احلكمة العملية م�ضتف�د من جهة ال�ضريعة الإلهية، وكم�لت حدوده� تتبني 

الف�صل الثاين  الدين يف النظر الإ�صالمي
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به�، وتت�ضرف فيه� بعد ذلك القوة النظرية من الب�ضر مبعرفة القوانني وا�ضتعم�له� 
يف اجلزئي�ت. مب�دئ احلكمة النظرية م�ضتف�دة من اأرب�ب امللة الإلهية على �ضبيل 

التنبيه ومن�ضرف على حت�ضيله� ب�لكم�ل ب�لقوة العقلية على �ضبيل احلجة«. 

ويقول ال�ضهر�ضت�ين يف كت�ب »امللل والنحل« يف معنى قول ابن �ضين� م� 
ي�أتي: 

من  م�  وبطرف  العملي  الق�ضم  لتقرير  روح�نية  ب�أمداد  اأيدوا  »والأنبي�ء 
وبطرف  العلمي  للق�ضم  تقريًرا  تعر�ضوا لأمداد عقلية  واحلكم�ء  العلمي،  الق�ضم 
ويت�ضبه  الكون  كل  لعقله  يتجلى  اأن  هو  احلكيم  فغ�ية  العملي.  الق�ضم  من  م� 
فيقدر  الكون  نظ�م  له  يتجلى  اأن  الدين  الإمك�ن. وغ�ية  بغ�ية  تع�ىل  ب�لإله احلق 
 على ذلك م�ض�لح الع�مة حتى يبقى نظ�م الع�مل وينتظم م�ض�لح العب�د. وذلك 
اأ�ضح�ب  به  وردت  م�  فكل  وتخييل.  وت�ضكيل  وترهيب  برتغيب  اإل  يت�أتى  ل 
ال�ضرائع وامللل مقدر على م� ذكرن�ه عند الفال�ضفة؛ اإل من اأخذ علمه من م�ضك�ة 

النبوة، ف�إنه رمب� بلغ اإىل حد التعظيم لهم وح�ضن العتق�د يف كم�ل درجتهم«. 

العلمية.  ب�لأمور  خ��ض  ال�ضهر�ضت�ين  كالم  يف  والتخييل  والت�ضكيل 
ف�لفال�ضفة – كم� يذكره ابن تيمية يف كتبه »منه�ج ال�ضنة« - يقولون: »اإن الأنبي�ء 
اأخربوا عن اهلل وعن اليوم الآخر وعن اجلنة والن�ر، بل وعن املالئكة ب�أمور غري 
اأن اهلل تع�ىل  مط�بقة لالأمر يف نف�ضه، لكنهم خ�طبوهم مب� يتخيلون به ويتوهمون 
ج�ضم عظيم واأن الأبدان تع�د واأن لهم نعيًم� حم�ضو�ًض� وعق�بً� حم�ضو�ًض�، واإن ك�ن 
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الأمر لي�ض كذلك يف نف�ض الأمر، لأن م�ضلحة اجلمهور اأن يخ�طبوا مب� يتوهمون 
به ويتخيلون اأن الأمر هكذا. واإن ك�ن هذا كذبً� فهو كذب مل�ضلحة اجلمهور؛ اإذ 
الأنبي�ء  يقولون:  وهوؤلء  الطريق.  بهذا  اإل  متكن  ل  وم�ضلحتهم  دعوتهم  ك�نت 
ق�ضدوا بهذه الألف�ظ ظواهره�، وق�ضدوا اأن يفهم اجلمهور منه� هذه الظواهر، واإن 
ك�نت الظواهر يف نف�ض الأمر كذبً� وب�طاًل وخم�لفة للحق، فق�ضدوا اإفه�م اجلمهور 
ب�لكذب والب�طل للم�ضلحة. ثم من هوؤلء من يقول النبي ك�ن يعلم احلق؛ ولكن 
اأظهر خالفه للم�ضلحة. ومنهم من يقول م� ك�ن يعلم احلق كم� يعلم نظ�ر الفال�ضفة 
واأمث�لهم؛ وهوؤلء يف�ضلون الفيل�ضوف الك�مل على النبي ... واأم� الذين يقولون 
اإن النبي ك�ن يعلم ذلك، فقد يقولون اإن النبي اأف�ضل من الفيل�ضوف، لأنه علم 
مثله�  يعجز عن  بطريقة  يخ�طب اجلمهور  اأن  واأمكنه  وزي�دة  الفيل�ضوف  م� علمه 

الفيل�ضوف«.

وقول ابن تيمية تقرير وا�ضح لآراء الفال�ضفة واإن ك�ن يف اأ�ضلوبه واألف�ظه 
م� مل جتر به ع�دة احلكم�ء. 

الف�صل الثاين  الدين يف النظر الإ�صالمي
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الفصل األول

معانــي كلمـة »الوحـــي«





مل ي�ضر اأحد علمن�ه من اللغويني ومن األفوا يف الدخيل من كالم العرب 
اإىل اأن لهذا احلرف اأ�ضاًل غري عربي. ويوؤيد ذلك اأن من املع�ين التي دل العرب 
عليه� ببع�ض �ضيغ هذه امل�دة �ضوؤونً� طبيعية ت�ضبق الأمم يف بداوته� اإىل التعبري عنه� 
ع�مة،  ال�ضوت  ك�لوْحي  الَوَحى  اإن  اللغويون  ق�ل  فقد  للدخيل.  انتظ�ر  من غري 
وقيل الَوح�ة �ضوت الط�ئر، وَوح�ة الرعد �ضوته املعدود اخلفي، والوحى الن�ر ... 
اإلخ. واإذا ك�ن يف اللغة العربية األف�ظ اأ�ضيلة مل ت�ضتمد من ل�ض�ن اأجنبي– ولي�ض 
ذلك مو�ضًع� لنزاع– ف�أول م� ينبغي اأن يكون من هذه الألف�ظ م� يعرب به عن مثل 

الن�ر وال�ضوت و�ضوت الرعد اأو �ضوت الطيور. 

والوحي: م�ضدر وحى اإليه يحي من ب�ب وعد، واأوحى اإليه ب�لألف مثله 
وم�ضدره الإيح�ء وهو قليل ال�ضتعم�ل. وبع�ض العرب يقول وحيت اإليه ووحيت 
التعدية  مع  ب�لألف  اأوحى  الف��ضية  القراآن  ولغة  له.  واأوحيت  اإليه  واأوحيت  له 
اإليه  يق�ل وحيت  م�ضهورة:  اإىل فالن  فوحيت  العظيم  القراآن  واأم� يف غري  ب�إىل. 
يفهمه عنك ويخفى على غريه،  اأن تكلمه بكالم  واأوحيت، وهو  ب�ل�ضيء وحًي� 
ب�أن يكون على �ضبيل الرمز والتعري�ض، اأو يكون ب�ضوت جمرد عن الرتكيب، اأو 

املعاين اللغوية لكلمة »الوحي«
-1-
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ت به رويًدا.  يكون اإ�ضراًرا ل ي�ضمعه غريه. ووحيت اإليه بخرب كذا اأي اأ�ضرت و�ضوَّ
ويق�ل وحى اإليه واأوحى اأوم�أ ببع�ض اجلوارح اأو اأ�ض�ر ب�ضرعة، ومنه وحي احل�جب 
والكت�ب  واح  ف�أن�  وحًي�  الكت�ب  ويق�ل وحيت  اإ�ض�رتهم�.  �ضرعة  مبعنى  واللحظ 
موحى واأوحى لغة فيه اأي�ًض�. والوحي الكت�بة واملكتوب. واأوحى الرجل اإذا بعث 
بر�ضول ثقة اإىل عبد من عبيده ثقة. واأوحى اإليه بعثه. واأوحى اإليه األهمه. ويق�ل 
ووحى  فقر.  بعد  ملًك�  �ض�ر  اإذا  الإن�ض�ن  واأوحى  خوف.  فيه�  وقع  نف�ضه  وحت 
واأوحى اإذا ظلم يف �ضلط�نه. والن�ئحة توحي امليت تنوح عليه. والوحى، ب�لق�ضر 
واملد، ال�ضرعة. والوحى الن�ر؛ ويق�ل للَمِلك وحى من هذا، فك�أنه مثل الن�ر ينفع 
الن��ض وغريهم  ال�ضوت يكون يف  والوحى  الرج�ل.  ال�ضيد من  والوحى  وي�ضر. 

ك�لوحي، ووح�ة الرعد �ضوته املمدود اخلفي. وقيل الوح�ة �ضوت الط�ئر. 

وذكر اللغويون لكلمة الوحي نف�ضه� مع�ين كثرية هي الإ�ض�رة، والكت�بة، 
والر�ض�لة، والإله�م، والكالم اخلفي، واملكتوب، والأمر، وكل م� األقيته اإىل غريك، 
والت�ضخري، والروؤي� ال�ض�دقة، وال�ضوت يكون يف الن��ض وغريهم. ثم ق�لوا اأن الوحي 
ق�ضر على الإله�م وغلب ا�ضتعم�له فيم� يلقى من عند اهلل تع�ىل اإىل الأنبي�ء كم� 
يف امل�ضب�ح املنري، اأو اإىل الأنبي�ء والأولي�ء كم� يف مفردات الراغب الأ�ضفه�ين. 

ولي�ض لن� من �ضبيل اإىل ترتيب هذه املع�ين وتعرف م� هو �ض�بق منه� وم� 
هو لحق، م� هو اأ�ضل منه� وم� هو فرع. بل ل �ضبيل لن� اإىل متييز م� ا�ضتعملته 

العرب يف ج�هليته� مم� قد يكون ولد يف الإ�ضالم اأو اأن�ضئ اإن�ض�ء. 
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على اأن املفهوم من كالم اللغويني اإذ يقولون اأن الوحي غلب ا�ضتعم�له 
اإىل الأنبي�ء من عند اهلل تع�ىل - وهم يريدون الغلبة يف ل�ض�ن الدين  فيم� يلقى 
الإ�ضالمي- اأن الإ�ضالم ق�ضر الوحي على معنى من مع�نيه ك�نت العرب تعرفه 

يف ا�ضتعم�لته� وك�نت تفهمه على وجه من الوجوه. 

اأم� تف��ضيل معنى الوحي فقد اأح�طته� العهود الإ�ضالمية بنظري�ت مل 
يكن ليتوجه اإىل مثله� العقل العربي يف بداوته كم� �ضي�أتي بي�نه. 

الذي  الوحي  مل�دة  املعنى الأ�ضلي  لبي�ن  اللغويني  وقد عر�ض كثري من 
ا�ضتق منه املعنى الذي غلب يف ال�ضتعم�ل. وهذا دليل على اأنهم يجعلون هذا 

� واإن مل يكن من م�ضتحدث�ت الدين الإ�ضالمي.  املعنى فرعيًّ

وميكنن� اأن جنمل هذا البحث يف اآراء اأربعة: 

اأوله�: اأن اأ�ضل الوحي يف اللغة كله� اإ�ضرار واإعالم يف اإخف�ء. فهذا اأ�ضل 
احلرف؛ ولذلك �ض�ر الإله�م ي�ضمى وحًي�. وقد �ضرح بذلك ل�ض�ن العرب. 

وث�نيه�: اأن ا�ضتق�ق الوحي مبعنى الإله�م من الوحى مبعنى ال�ضرعة؛ لأن 
الوحي يجيء ب�ضرعة ويتلقى ب�ضرعة. وهذا م� ي�ضري اإليه الراغب الأ�ضفه�ين يف 
كت�ب املفردات يف غريب القراآن، واأبو احلج�ج يو�ضف بن حممد البلوي يف كت�ب 

األف ب�ء، وابن خلدون يف املقدمة، واخت�ره الق��ضي عي��ض يف ال�ضف�ء. 

الف�صل الأول  معاين كلمة   »ال�حي«
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ال�ضريع  الإعالم  ف�لوحي  مًع�،  واخلف�ء  ال�ضرعة  امل�دة  اأ�ضل  اأن  وث�لثه�: 
البق�ء يف  واأبو  ال�ض�لكني  مدارج  كت�ب  اجلوزية يف  قيم  ابن  واإليه ذهب  اخلفي. 

الكلي�ت. 

ورابعه�: اأن اأ�ضل هذه امل�دة هو اإلق�ء ال�ضيء اإىل الغري؛ ف�أ�ضل الإيح�ء 
اإلق�ء املوِحي اإىل املوَحى اإليه. وهذا راأي ابن جرير الطربي يف تف�ضريه لقوله تع�ىل: 

نثۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇمث    ]اآل عمران/44[. 



اآية  و�ضتون  اأربع  منه�  القراآن،  من  اآية  �ضبعني  يف  امل�دة  هذه  ذكر  ورد 
مكية، و�ضت اآي�ت مدني�ت. واأكرث م� ورد يف الآي�ت القراآنية اإمن� هو الفعل م��ضًي� 

وم�ض�رًع�. 

اأم� كلمة »الوحي« فج�ءت يف القراآن �ضت مرات يف �ضور كله� مكية. 

فعل ال�حي يف القراآن

كثري  يف  وهو  اهلل.  اإىل  غ�لًب�  م�ضند  القراآن  يف  الوحي  وفعل 
الوحي  اإ�ضن�د  اآي�ٍت  يف  ج�ء  وقد  للمجهول.  مبني  الآي�ت  من 
من   112 الآية  يف  واجلن  الإن�ض  �ضي�طني  اإىل  ف�أ�ضند  اهلل.  غري   اإىل 
اإىل  الوحي  ن�ضبة  ال�ضورة  هذه  من   121 الآية  ويف  مكية(.  )الأنع�م،   6 ال�ضورة 
ال�ضي�طني. ويف الآية 11 من ال�ضورة 19 )مرمي، مكية( ن�ضبة الوحي اإىل زكري�. ويف 

الآية 51 من ال�ضورة 42 )ال�ضورى، مكية(  نث  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  
جتمث اأي الر�ضول. ويف الآية الع��ضرة من ال�ضورة 53 )النجم، مكية(:  نث چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇمث، ومن وجوه تف�ضري هذه الآية ف�أوحى اأي جربيل. 

الوحــي يف القــراآن
-2-
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اأم� املوحى اإليه فهو يف اأكرث الأمر النبي   اأو غريه من الأنبي�ء عليهم 
ال�ضالم. وورد الوحي اإىل احلواريني يف الآية 111 من ال�ضورة اخل�م�ضة )امل�ئدة، 
� على  مدنية. ويف الآية 93 من ال�ضورة 6 )الأنع�م، مكية( املوحى اإليه لي�ض نبيًّ
احلقيقة. ويف الآية 112 من ال�ضورة 6 )الأنع�م، مكية( املوحى اإليه �ضي�طني الإن�ض 
واجلن. ويف الآية 121 من ال�ضورة نف�ضه� املوحى اإليه هم اأولي�ء ال�ضي�طني. ويف 
الآية 12 من ال�ضورة 8 )الأنف�ل، مدنية( املوحى اإليه هم املالئكة. ويف الآية 68 
من ال�ضورة 16 )النحل، مكية( املوحى اإليه النحل. ويف الآية 38 من ال�ضورة 20 
)طه، مكية( املوحى اإليه اأم مو�ضى. ويف الآية 7 من ال�ضورة 28 )الق�ض�ض، مكية( 

مكية(:   )ف�ضلت،   41 ال�ضورة  من   12 الآية  ويف  اأي�ًض�.  مو�ضى  اأم  اإليه  املوحى 
)الزلزال،   99 ال�ضورة  من  اخل�م�ضة  الآية  ويف   . ڀمث  پ   پ       پ   نثپ  

مدنية(:نث چ  چ  چ  ڇمث  اأي الأر�ض. 

يف  كم�  الإعالم  اأو  ب�لأمر  الأخرية  الآية  هذه  يف  الإيح�ء  ف�ضروا  وقد 
الطربي، اأو الت�ضخري كم� ذكره الراغب يف املفردات. 

اأم� الآية 12 من �ضورة ف�ضلت فقد ف�ضر الطربي قوله تع�ىل فيه�:  نثپ  
پ  پ      پ  ڀمث ، ب�أن املراد األقى يف كل �ضم�ء من ال�ضموات ال�ضبع م� اأراد 
من اخللق؛ ويف تف�ضري البي�ض�وي:  نثپ  پ  پ      پ  ڀمث  �ض�أنه� وم� يت�أتى 

منه�، وقيل اأوحى اإىل اأهله� ب�أوامره. 
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اأم� الوحي اإىل اأم مو�ضى فقد ق�ل املف�ضرون اإن معنى اأوحين� اإليه� قذفن� 
يف نف�ضه� ولي�ض وحي نبوة. ويف »الك�ض�ف«: الوحي اإىل اأم مو�ضى اإم� اأن يكون 
نث ہ  ھ  ھ      ھمث؛ واإم�  على ل�ض�ن نبي يف وقته� كقوله تع�ىل:  
اأن يكون معن�ه بعثت اإليه� ملًك� ل على وجه النبوة كم� بعث اإىل مرمي؛ واإم� اأن 
يكون معن�ه اأنه اأراه� ذلك يف املن�م فتتنبه عليه؛ واإم� اأن يكون معن�ه اأنه األهمه�، 
كقوله تع�ىل: نث ڎ  ڈ  ڈ      ژمث   ]النحل/68[. فمعنى الآية اإذن: اأوحين� 
اإليه� اأمًرا ل �ضبيل اإىل التو�ضل اإليه ول العلم به اإل ب�لوحي، وفيه م�ضلحة دينية، 

فوجب اأن يوحى. 

وف�ضروا الوحي اإىل النحل ب�لإله�م والقذف يف النف�ض. وف�ضره الراغب 
الأ�ضفه�ين ب�لت�ضخري. 

ومل ٌيعن املف�ضرون بتبيني املراد من الإيح�ء اإىل املالئكة يف اآية الأنف�ل. 
وق�ل الراغب الأ�ضفه�ين يف املفردات: »وقوله: نث ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  کمث  ]الأنف�ل/12[، فذلك وحي اإليهم بو�ض�طة اللوح والقلم فيم� قيل«. 

من   112 )اآية  بع�ض  اإىل  بع�ضهم  واجلن  الإن�ض  من  ال�ضي�طني  ووحي 
�ضورة الأنع�م( كوحي ال�ضي�طني اإىل اأولي�ئهم، هو الو�ضو�ضة والإ�ضرار ب�ملزين من 

الأقوال الب�طلة. 

نث ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ   واأم� الآية 93 من ال�ضورة 6 )الأنع�م(: 
فقد   ، ڻ    ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓمث 
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نث ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   ق�ل الطربي يف تف�ضريه�: »يعني جل ذكره بقوله:  
� واأر�ضله نذيًرا، وهو  گمث،   يعني ممن اختلق على اهلل كذبً� ف�دعى عليه اأنه بعثه نبيًّ
يف دعواه مبطل ويف قيله ك�ذب. وهذا ت�ضفيه من اهلل مل�ضركي العرب وجتهيل منه 
  لهم يف مع�ر�ضة عبد اهلل بن �ضعد بن اأبي �ضرح واحلنفي م�ضيلمة لر�ضول اهلل
 ، بدعوى اأحدهم� النبوة ودعوى الآخر اأنه قد ج�ء مبثل م� ج�ء به ر�ضول اهلل

ونَْفٌى عن نبيه حممد  اختالق الكذب عليه ودعوى الب�طل«. 

اأم� اآية: نثہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ۓ مث       ]امل�ئدة/111[، 
فيقول الطربي يف تف�ضريه�: »اإن األف�ظ اأهل الت�أويل اختلفت يف ت�أويل قوله: »َواإِْذ اأَْوَحْيُت«، 
واإن ك�نت متفقة املع�ين: فق�ل بع�ضهم واإذ اأوحيت اإىل احلواريني، قذفت يف قلوبهم؛ وق�ل 
اآخرون معنى ذلك األهمهم«. ويف البي�ض�وي: »واإذ اأوحيت اإىل احلواريني، اأي اأمرتهم على 

األ�ضنة ر�ضلي«. 

غري  اإىل  موجًه�  الوحي  فعل  فيه�  ورد  التي  ب�لآي�ت  يتعلق  فيم�  هذا 
الأنبي�ء. 

اإىل غري اهلل تع�ىل، فقد �ضبق  اأ�ضند فيه� فعل الوحي  واأم� الآي�ت التي 
القول يف اثنتني منه�، وهم� اآيت� الأنع�م)1(. 

لطبعة(. نظر �ضفحة 49 ) �ضفحة 59، 60 من هذه   )1(
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تع�ىل:   قوله  وهي  مكية(  )مرمي،   19 ال�ضورة  من   11 الآية  اأم� 
 ، ائمث  ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   نثۅ  

اإليهم،  اأ�ض�ر  يقول  اإليهم(  )ف�أوحى  »وقوله  تف�ضريه�:  يف  الطربي  ق�ل  فقد 
عنه  به  يفهم  مم�  ذلك  وبغري  وب�لكت�ب  ب�ليد  الإ�ض�رة  تلك  تكون   وقد 

م� يريد«.

نثجب  حب   خب   قوله   من  ال�ضورى،  �ضورة  من  الآية 51  ورد يف  وم� 
مب  ىب   يب  جتمث   ف�ضره الطربي بقوله: »اأو ير�ضل اهلل من مالئكته ر�ضوًل 
ب�إذن ربه م� ي�ض�ء،  اإليه  اإىل املر�ضل  الر�ضول  اإم� جربيل واإم� غريه، فيوحي ذلك 
يعني م� ي�ض�ء ربه اأن يوحيه اإليه من اأمر ونهي وغري ذلك من الر�ض�لة والوحي«. 

فق�ل  ڇمث،  ڇ   ڇ   چ    چ   نث  النجم   �ضورة  يف  تع�ىل  قوله  اأم� 
الطربي اختلف اأهل الت�أويل يف ذلك: فق�ل بع�ضهم معن�ه ف�أوحى اهلل اإىل عبده 
حممد وحيه؛ وق�ل اآخرون بل معنى ذلك ف�أوحى جربيل اإىل عبده حممد  م� 
اأوحى اإليه ربه. و اأْوىل القولني يف ذلك عندن� ب�ل�ضواب قول من ق�ل معنى ذلك 

ف�أوحى جربيل اإىل عبده حممد  م� اأوحى اإليه ربه. 

وفيم� عدا الآي�ت ال�ض�بقة يذكر فعل الوحي يف القراآن م�ضنًدا اإىل اهلل 
� للمجهول. ويف ح�لة بن�ئه للمجهول يكون الف�عل هو اهلل تع�ىل اأي�ًض�  تع�ىل اأو مبنيًّ

كم� يفهم ذلك من �ضي�ق الكالم. 

الف�صل الأول  معاين كلمة   »ال�حي«
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كلمة »ال�حي« يف القراآن 

واأم� لفظ »الوحي« فقد ورد يف القراآن �ضت مرات هو فيه� كله� من اهلل 
تع�ىل واملوحى اإليه فيه� جميعه� من الأنبي�ء. وهذا هو اإيح�ء اهلل اإىل اأنبي�ئه ور�ضله 

اأي اإلق�وؤه اإليهم م� يريد اأن يعلموه من املع�رف الدينية. 

وحًي�  القراآن  فجعل  ب�لتنزيل.  املعنى  هذا  عن  القراآن  وعرب 
گ   گ   گ   ک      ک     ک   ق�ل:نث  كم�  تنزياًل  وجعله 
ھ   ھ   نثہ   وق�ل:   ]ال�ضورى/7[؛  ڳمث  ڳ    ڳ   گ   

ڀ   نثڀ   وق�ل:  ]يو�ضف/2[؛  ےمث   ھ   ھ   
ٹ   ٹ    ٿ.   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     

ٹ  ڤ  ڤ  ڤمث   ]اآل عمران/4-3[. 

وعرب عنه اأي�ًض� ب�لكالم يف قوله:  نث ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  
]ال�ضورى/51[؛  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتمث 
حيث جعل الوحي نوًع� من كالمه وق�ضًم� من اأق�ض�مه؛ ففرق بني تكليم الوحي 

والتكليم ب�إر�ض�ل الر�ضول والتكليم من وراء حج�ب.  

لكن يف ال�ضورة الرابعة )�ضورة الن�ض�ء، مدنية( م� يدل على اأن التكليم 
غري الوحي وق�ضيم له، وذلك اإذ يقول: نث ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ  
ڤ.   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  
چ   چ  مث  ]الن�ض�ء/163-164[. فذكر يف اأول الآية وحيه اإىل نوح 
والنبيني من بعده، ثم خ�ض مو�ضى من بينهم ب�لإخب�ر ب�أنه كّلمه، وهذا يدل على 
اأن التكليم الذي ح�ضل له اأخ�ض من مطلق الوحي الذي ذكر يف اأول الآية، ثم 
اأكده ب�مل�ضدر املفيد حتقيق الن�ضبة ورفع توهم املج�ز. ق�ل الفراء: »العرب ت�ضمي 
ف�إذا  ب�مل�ضدر،  حتققه  ولكن ل  و�ضل،  طريق  ب�أي  كالًم�،  الإن�ض�ن  اإىل  يو�ضل  م� 

حقق ب�مل�ضدر مل يكن اإل حقيقة الكالم«. 

ويذهب ابن قيم اجلوزية يف كت�به مدارج ال�ض�لكني اإىل اأنه ميكن جعل 
ق�ضيم  ف�إنه  ب�عتب�رين:  للتكليم  ق�ضيًم�  وجعله  التكليم  اأق�ض�م  من  ق�ضًم�  الوحي 
اإليه؛ وق�ضم من  التكليم اخل��ض الذي يكون من اهلل لعبده بال وا�ضطة بل منه 

التكليم الع�م الذي هو اإي�ض�ل املعنى بطرق متعددة. 

وعلى هذا ف�لوحي ق�ضم من كالم اهلل الع�م الذي ج�ءت به اآية ال�ضورى، 
وهي الآية التي جعلت كالم اهلل لعب�ده على ثالثة اأنح�ء ل يج�وزه�. 

وقد ذكر املف�ضرون يف ت�أويل هذه الآية اأنه م� �ضح لأحد من بني اآدم اأن 
يكلمه ربه اإل على اأحد ثالثة اأوجه: اإم� على الوحي، وهو الإله�م والقذف يف 
القلب اأو املن�م؛ واإم� على اأن ي�ضمعه كالمه ول يراه من غري وا�ضطة مبلغ كم� كلم 
نبيه مو�ضى عليه ال�ضالم؛ واإم� على اأن ير�ضل اهلل من مالئكته ر�ضوًل، جربيل اأو 
غريه، فيبلغ ذلك امللك اإىل املر�ضل اإليه الب�ضري م� ي�ض�ء اهلل من اأمر ونهي وغري 
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املالئكة؛  طريق  عن  الر�ضل  اإىل  يوحى  اأن  »وحًي�«  قوله  معنى  اإن  وقيل  ذلك. 
� كم� كلم اأمم الأنبي�ء على األ�ضنتهم. وكثري  ومعنى قوله »اأو ير�ضل ر�ضوًل« اأي نبيًّ
من املوؤلفني، ك�بن قيم اجلوزية يف كت�ب مدارج ال�ض�لكني وابن حزم يف الف�ضل، 
مييل اإىل جعل الآية مفيدة لت�ضمية الق�ضم الأول والث�لث وحًي�، وت�ضمية الث�ين 
»هو تكليم يف  واإمن�  القراآن وحًي�،  ي�ضميه  الث�ين ل  ب�لإطالق. وذلك لأن  كالًم� 
اليقظة من وراء حج�ب، دون و�ضيطة امللك، لكن بكالم م�ضموع ب�لآذان، معلوم 
ب�لقلب، زائد على الوحي الذي هو معلوم ب�لقلب فقط اأو م�ضموع من امللك عن 
وذكرت يف  ب�أنه وحي،  الأول  الق�ضم  و�ضفت  الآية  اأن  ذلك  ويوؤيد  تع�ىل«؛  اهلل 
ب�أنه تكليم من وراء حج�ب. ولعل كالم  الث�ين  الث�لث فعل الوحي، وو�ضفت 

الطربي يف تف�ضريه ينزع هذا املنزع. 

اأم� الفخر الرازي فريى اأن كل واحد من هذه الأق�ض�م الثالثة وحي. اإل 
اأنه تع�ىل خ�ض�ض الق�ضم الأول ب��ضم الوحي لأن م� يقع يف القلب على �ضبيل 
اأوىل. وكون الأول وحًي�  الإله�م فهو يقع دفعة، فك�ن تخ�ضي�ض لفظ الوحي به 
اأ�ضمع  تع�ىل  اهلل  اأن  بدليل  عليه  في�ضتدل  الث�ين  اأم�  الث�لث.  وكذلك  ظ�هر، 

ٻ   ٻ   نث   تع�ىل   ق�ل  وحًي�  �ضم�ه  اأنه  مع  وا�ضطة  غري  من  كالمه  مو�ضى 
ٻمث     ]طه/13[. 

امل�ضدري  ال�ضم  وجدن�  القراآن  يف  الوحي  م�دة  ا�ضتق�ضين�  اإذا  ونحن 
تنزيل  يف  اأحي�نً�  وي�ضتعمل  غ�لًب�،  الأول  الق�ضم  على  الدللة  يف  ي�ضتعمل 
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ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   نث   تع�ىل:   قوله  يف  كم�  النبي  على  القراآن 
الث�لث،  النوع  قبيل  من  القراآن  وتنزيل  ]طه/114[،  ٺمث  ڀ   ڀ  
مو�ضع.  من  اأكرث  يف  نف�ضه  القراآن  بن�ض  جربيل  بوا�ضطة  اهلل  من  كالم  هو  اإذ  
ا�ضم  القراآن قد ق�ضر  الثالثة. فيكون  ا�ضتعمل يف الأق�ض�م  اأم� فعل الوحي فقد 
امللك؛ على  بوا�ضطة  يكون  م�  اأو  النف�ض  وقذًف� يف  اإله�ًم�  يكون  م�  الوحي على 
الق�ضمني وعلى كالم اهلل لأنبي�ئه  الدللة على هذين  الفعل يف  ا�ضتعمل   حني 

بال وا�ضطة من وراء حج�ب. 

ولي�ض يف القراآن تف�ضيل ملع�ين هذه الأق�ض�م الثالثة. 

ب�لأنبي�ء  الق�ضم الأول غري خ��ض  اأن  اأن املفهوم من جملة الآي�ت  غري 
فقد اأوحى اهلل اإىل احلواريني واأوحى اإىل اأم مو�ضى؛ وذلك بن�ًء على اأن الوحي 
فيم� ذكر مف�ضر ب�لإله�م والإلق�ء يف القلب. وبع�ض ا ملف�ضرين يجعل الوحي يف 
ذلك اإعالًم� بوا�ضطة املر�ضلني يف زمنهم كم� �ضبق، ليخ�ض الوحي مبعنى الإله�م 
اإىل  اأن تتجه الأفك�ر فيه  ب�لأنبي�ء. وعلى كل ح�ل فهذا املعنى روحي ل يقبل 

الت�أويل على نحو م�دي. 

منذ  ك�ن  فقد  حج�ب،  وراء  من  الكالم  وهو  الث�ين،  الق�ضم  واأم� 
الرازي  ليقول  املذاهب؛ حتى  وت�ض�دم  الآراء  لتن�زع  الإ�ضالم جم�ًل  فجر 

نثحئ  مئ  ىئ   بقوله:   ي�ضتدلون  مك�ن  اهلل يف  ب�أن  الق�ئلني  اإن  تف�ضريه  يف 
يئمث    ]ال�ضورى/51[. 
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الب�ضري  الر�ضول  اإىل  امللكي  الر�ضول  اإر�ض�ل  وهو  الث�لث،  الق�ضم  واأم� 
فيوحي اإليه عن اهلل م� اأمره اأن يو�ضله اإليه، ف�إن التوفيق بني ن�ضو�ض القراآن فيه 
من  القراآن  ج�ء  الذي  هو  الوحي  من  النوع  وهذا  دائًم�.  وف�ق  مو�ضع  يكن  مل 
�ضبيله، وقد عرّب عنه بنزول املالئكة. وذلك يف ظ�هر اللفظ حركة من الأعلى اإىل 
الأ�ضفل تعطي �ضورة م�دية للملك ونزوله. ويف الآية 25 من ال�ضورة 25 )الفرق�ن، 
مكية(:  نثڈ        ڈ   ژمث. ويت�ضق مع هذه ال�ضورة م� ورد يف القراآن من 
 ،)2( العر�ض  حول  من  ح�فَّني  املالئكة  جعل  ومن   ،)1( العر�ض  على  اهلل  ا�ضتواء 

ومن روؤية النبي جلربيل )3(. ويت�ضق معه كذلك قوله : نثې  ې  ى  
گ    ک    ک    ک     ک   ڑ     ڑ        ژ   نث  وقوله   ]ف�طر/10[،  ىمث  
وقوله   ]النحل/50[،  ڭ  ڭ  ڭ  ۇمث  نث  وقوله:  ]ال�ضجدة/5[،  گمث  

نث ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  وئ مث]املع�رج/4[. 

لكن بع�ض الآي�ت يفيد اأن امللك الن�زل ب�لوحي روح، واأنه يت�ضل بقلب 
]النحل/102[،  نثۇئ  ۆئ  ۆئمث  تع�ىل   كقوله   .� روحيًّ ات�ض�ًل  النبي 

وقوله: نث ڳ  ڳ     ڱ     ڱ.ڱ  ںمث ]ال�ضعراء/193-194[، وقوله نث ژ   

لع��ضرة )يون�ض،  ل�ضورة  آية 3 من  ف، مكية( و لأعر ل�ض�بعة ) ل�ضورة  آية 54 من  آي�ت منه�  ورد ذلك يف عدة   )1(
مكية(: نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث.  

لزمر، مكية(.   ل�ضورة 39 ) آية 75 من    )2(
لتكوير، مكية(: نثھ   ل�ضورة 81 ) آية 23 من  لنجم، مكية(: نث ڑ  ک    ک  کمث؛ و ل�ضورة 53 ) آية 13 من   )3(

ے  ے  ۓمث. 
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ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گمث  ]البقرة/97[. 

نزول  يراه  النوع من الوحي خمتلًف� بني من  الراأي يف هذا  وهكذا ك�ن 
امللك من ال�ضم�ء اإىل الأر�ض لإبالغ النبي دين اهلل و�ضرعه، وبني من يراه تلقًف� 

� عن اهلل العلي بوا�ضطة امللك الروح�ين.  روح�نيًّ

الف�صل الأول  معاين كلمة   »ال�حي«





اأكرث م� ورد يف كتب ال�ضنة من اأمر الوحي، ك�لذي ورد يف كتب ال�ضم�ئل 
وال�ضري، اإمن� هو تف��ضيل طويلة الذيول يف بدء الوحي اإىل النبي  ، ويف كيفية 
نزول الوحي عليه وبي�ن العوار�ض التي ك�نت تغ�ض�ه عند م� ي�أتيه امللك من قبل 

اهلل؛ وب�جلملة فهو حتليل مو�ضع لكل م� يتعلق ب�ض�أن حممد مع املالأ الأعلى. 

امللك  ت�ضوير  اإىل  غ�لًب�  ينزع  الكتب  هذه  ت�ضمنته  فيم�  ال�ض�ئد  والروح 
والوحي ب�ضور م�دية. ف�أح�ديث بدء الوحي متثل جربيل ج�ضًم�، حتى اأنه يهمز 
الأر�ض برجله فينبع عني م�ء يتو�ض�أ منه جربيل ويتو�ض�أ منه النبي كم� يف ت�ريخ 
جم�ضمة  �ضورة  البخ�ري  يف  كم�  املعراج  وحديث  اللدنية.  واملواهب  اخلمي�ض 
لل�ضم�ء وكل م� يف ال�ضم�ء. وفيه تكليم اهلل لنبيه كف�ًح� من غري حج�ب؛ وهذا 
م�ض�ألة خالف بني  وتع�ىل. وهي  تب�رك  ربه  راأى    اإنه  يقول  على مذهب من 
روؤية  اإنك�ر  ع�ئ�ضة يف  مع  كلهم  بل  ال�ضح�بة  ك�ن جمهور  واإن  واخللف،  ال�ضلف 

النبي هلل مواجهة، كم� حك�ه عثم�ن بن �ضعيد الدارمي اإجم�ًع� لل�ضح�بة)1(. 

جلوزية.   ملع�د لبن قيم  د  نظر ز   )1(

الوحــي يف  ال�صنة
-3-
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لت يف كتب احلديث وال�ضري مراتب الوحي التي ك�نت للنبي  وقد ٌف�ضِّ
عليه ال�ضالم تف�ضياًل بلغ حد ال�ضرف اأحي�نً�. فقد نقل �ض�حب ا ملواهب اللدنية اأن 
احلليمي ذكر اأن الوحي ك�ن ي�أتي النبي على �ضتة واأربعني نوًع�. ولعل املعتدلني 
ابن  نقله� على  نعتمد يف  للوحي  مراتب  �ضبع  الأح�ديث  اأخذوا من  الذين  هم 
قيم اجلوزية يف زاد املع�د والق�ضطالين يف املواهب اللدنية وال�ضهيلي يف الرو�ض 

الأنف: 

1-  الروؤي� ال�ض�دقة، وك�نت مبداأ وحيه . فك�ن ل يرى روؤي� اإل ج�ءت مثل فلق 
ال�ضبح. واملدة التي ك�ن يوحى اإليه يف املن�م فيه� �ضتة اأ�ضهر اإىل اأن ا�ضتعلن 
له جربيل. وقد ق�ل النبي : »الروؤي� ثالثة: روؤي� من اهلل؛ وروؤي� حتذير من 
ال�ضيط�ن؛ وروؤي� مم� يحدث به الرجل نف�ضه يف اليقظة فرياه يف املن�م«. والذي 
الأنبي�ء  وروؤي�  اهلل خ��ضة.  من  تكون  التي  الروؤي�  هو  الهداية  اأ�ضب�ب  من  هو 
اإبراهيم  وحي ف�إنه� مع�ضومة من ال�ضيط�ن. وهذا ب�تف�ق الأئمة. ولهذا اأقدم 

على ذبح اإ�ضم�عيل عليهم� ال�ضالم ب�لروؤي� )1(. 

روح  »اإن   : ق�ل  يراه كم�  اأن  وقلبه من غري  روعه  امللك يف  يلقيه  2-  م� ك�ن 
القد�ض)2( نفث يف روعي)3( اأنه لن متوت نف�ض حتى ت�ضتكمل رزقه�، ف�تقوا 
اهلل واأجملوا يف الطلب، ول يحملنكم ا�ضتبط�ء الرزق على اأن تطلبوه مبع�ضية 

جلوزية.   ل�ض�لكني« لبن قيم  رج  مد نظر   )1(
أي جربيل.     )2(
أي نف�ضي.     )3(
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اهلل، ف�إن م� عند اهلل ل يطلب اإل بط�عته«. 

3-  ك�ن يتمثل له امللك رجاًل، فرياه عي�نً�، ويخ�طبه حتى يعي عنه م� يقول له. 
فقد ك�ن ي�أتيه اأحي�نً� يف �ضورة دحية بن خليفة الكلبي، وك�ن جمياًل و�ضيًم�. 

ويف هذه املرتبة ك�ن يراه ال�ضح�بة اأحي�نً�. 

4-  اأنه ك�ن ي�أتيه مثل �ضل�ضلة اجلر�ض، وك�ن اأ�ضده عليه، فيلتب�ض به امللك، حتى 
اأن جبينه ليتف�ضد عرًق� يف اليوم ال�ضديد الربد، وحتى اأن راحلته لتربك به اإىل 
الأر�ض اإذا ك�ن راكبه�. ولقد ج�ءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد 

بن ث�بت فثقلت عليه� حتى ك�دت تر�ضه�. 

وعرب عن هذه املرتبة ابن قيم اجلوزية يف مدارج ال�ض�لكني مب� ن�ضه: »وقد 
يدخل فيه امللك ويوحى اإليه م� يوحيه ثم ينف�ضم عنه اأي يقلع«. 

5-  اأن يرى امللك يف �ضورته التي خلق عليه� له �ضتم�ئة جن�ح ينت�ضر منه� اللوؤلوؤ 
والي�قوت فيوحي اإليه م� �ض�ء اهلل اأن يوحيه. 

ال�ضلوات  فر�ض  من  املعراج  ليلة  ال�ضموات  فوق  وهو  به  اإليه  اهلل  اأوحى  6-  م� 
وغريه� بوا�ضطة جربيل. 

7-  تكليم اهلل له من وراء حج�ب بال وا�ضطة ملك كم� كلَّم مو�ضى بن عمران. 
وهذه املرتبة هي ث�بتة ملو�ضى بن�ض القراآن وهي ث�بتة للنبي يف حديث الإ�ضراء. 

الف�صل الأول  معاين كلمة   »ال�حي«
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وزاد بع�ضهم مرتبة ث�منة وهي تكليم اهلل له من غري حج�ب. وهذا راأي 
من يقول اإن النبي راأى ربه، وهي م�ض�ألة خالفية كم� تقدم. 

وذكر ال�ضهيلي مرتبة اأخرى هي نزول اإ�ضرافيل عليه بكلم�ت من الوحي 
قبل جربائيل. فقد وكل به اإ�ضرافيل، فك�ن يرتاءى له ثالث �ضنني، وي�أتيه ب�لكلمة 

من الوحي، ثم وكل به جربيل فج�ءه ب�لقراآن. 

يف  وا�ضطة  بال  له  اهلل  تكليم  وهي  اأخرى  ح�لة  كذلك  ال�ضهيلي  وذكر 
املن�م. 

النبي  اإىل  الوحي  من  ال�ضنة  لن�  متثله�  التي  ال�ضور  جملة  هي  هذه 
 . حممد

وذلك مع الذي اأ�ضلفن�ه من القول يف الوحي يف القراآن ي�ضرح لن� معنى 
الوحي على م� يوؤخذ من الن�ضو�ض الدينية الإ�ضالمية. 



الفصل الثاني

اأهم النظريات يف تف�صري الوحـــي





مذاهب املتكلمني من اأهل ال�ضنة خ�ضو�ًض� تنزع يف تف�ضري الوحي نزوًع� 
� ين��ضب م� ورد يف اأكرث ال�ضنن وم� تدل عليه ظواهر الآي�ت يف غري مو�ضع  ج�ضم�نيًّ

من القراآن الكرمي. 

ويتن�ول املتكلمون مب�حث الوحي غ�لًب� من ن�حيتني: 

الأوىل- وحي القراآن الكرمي اإىل حممد  بوا�ضطة جربيل. 

الن�حية الث�نية- الوحي احل��ضل ب�ضم�ع كالم اهلل من غري وا�ضطة. 

الناحية الأوىل: وحي القراآن اإىل حممد 

ب�أ�ضك�ل  الت�ضكل  على  ق�درة  لطيفة  اأج�ض�م  املتكلمني  عند  املالئكة 
خمتلفة خالًف� للفال�ضفة واأوائل املعتزلة. 

ويف  جربيل.  بوا�ضطة  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  النبي  على  منزل  والقراآن 
كيفية اإنزال القراآن ثالثة اأقوال:

)اأوله�( اأنه نزل اإىل �ضم�ء الدني� ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك 
اأو ع�ضرين �ضنة ح�ضب اختالف  اأو خم�ض وع�ضرين  منجًم� يف ثالث وع�ضرين 

املوؤرخني. 

مذاهب املتكلمني يف الوحي 

-1-
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)وث�نيه�( اأنه نزل اإىل �ضم�ء الدني� يف ع�ضرين اأو ثالث وع�ضرين اأو خم�ض 
اإنزاله يف كل  وع�ضرين ليلة من لي�يل القدر، ينزل يف كل ليلة منه� م� يقدر اهلل 

ال�ضنة، ثم ينزل بعد ذلك هذا القدر منجًم� يف جميع ال�ضنة. 

يف  منجًم�  ذلك  بعد  نزل  ثم  القدر،  ليلة  يف  اإنزاله  ابتدئ  اأنه  الث�لث- 
اأوق�ت خمتلفة من �ض�ئر الأوق�ت. 

وهن�ك قول رابع غري م�ضهور وهو اأن القراآن نزل جملة من عند اهلل من 
ال�ضفرة  فنّجمته  الدني�،  ال�ضم�ء  يف  الك�تبني  الكرام  ال�ضفرة  اإىل  املحفوظ  اللوح 

على جربيل ع�ضرين ليلة، وجنَّمه جربيل على النبي ع�ضرين �ضنة. 

واختلفوا يف معنى الإنزال. فمنهم من ق�ل اإن معن�ه اإظه�ر القراءة. ومنهم 
الأر�ض.  يف  اأداه  جربيل  ثم  قراءته  وعلمه  جربيل  كالمه  األهم  اهلل  اإن  ق�ل  من 
� اأي يحفظه من اللوح املحفوظ  ومنهم من ق�ل يتلقفه امللك من اهلل تلقًف� روح�نيًّ
الر�ضول ويلقيه عليه. ومنهم من جعل اختالف العلم�ء يف معنى  اإىل  به  فينزل 
الإنزال مرتتًب� على اختالفهم يف معنى القراآن: ف�لذين يقولون اإن القراآن معنى 
ق�ئم بذاته تع�ىل يقررون اأن اإنزاله هو اإيج�د الكلم�ت واحلروف الدالة على ذلك 
املعنى واإثب�ته يف اللوح املحفوظ؛ والذين يقولون اإن القراآن هو اللفظ يقررون اأن 

اإنزاله هو جمرد اإثب�ته يف اللوح. 

اللفظ  اأنه  اأحده�  اأقوال:   ثالثة  النبي  واأ�ضهر م� قيل يف املنزل على 
بلغة   علمه� وعرب عنه�  واأنه  ب�ملع�ين خ��ضة  نزل  اأن جربيل  وث�نيه�  واملعنى؛ 
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العرب )وقد مت�ضك اأ�ضح�ب هذا املذهب بظ�هر قوله تع�ىل: نث ڳ  ڳ     ڱ     
عليه  األقى  جربيل  اأن  وث�لثه�  ]ال�ضعراء/193-194[؛  مث     ں   ڱ.ڱ  
املعنى، واأنه عرب عن هذا املعنى بلغة العرب، لأن اأهل ال�ضم�ء يقروؤونه ب�لعربية، ثم 

نزل به يف هذه ال�ضورة على الر�ضول. 

ومنهم من ق�ل كالم اهلل املنزل ق�ضم�ن: ق�ضم ق�ل اهلل تع�ىل ب�ض�أنه جلربيل 
عليه ال�ضالم قل له كذا وكذا فيجوز تغيريه بعب�رة نف�ضه؛ وق�ضم ق�ل له ب�ض�أنه اقراأ 
عليه كذا وكذا فهو ل يغري منه كلمة ول حرًف�. ويرى اأ�ضح�ب هذا املذهب اأن 
القراآن هو الق�ضم الث�ين واأن الق�ضم الأول هو ال�ضنة، مل� ورد اأن جربيل نزل ب�ل�ضنة 

كم� نزل ب�لقراآن؛ ولهذا مل يجز تغيري نظم القراآن وج�ز تغيري لفظ ال�ضنة. 

  النبي  انخالع  اإحداهم�  طريقني:  التنزيل  اإن يف  املتكلمون  ويقول 
امللك  وث�نيتهم� متثل  امللك؛  اأخذه من  امللكية ثم  اإىل �ضورة  الب�ضرية  من �ضورة 
ب�ضورة الب�ضرية حتى ي�أخذ الر�ضول منه. ويقررون اأن احل�لة الأوىل وهي الرتقي 
من الب�ضرية اإىل امللكية مي�ضورة للر�ضول، ويوؤيدون ذلك مب� ورد من نزول جربيل 
اأن�ض: »اإن  يف زمن �ضب� النبي ليطهر قلبه عن امل�دة التي متنعه من الرتقي. ق�ل 
ر�ضول اهلل  اأت�ه جربيل وهو يلعب مع الغلم�ن، ف�أخذه ف�ضرعه، ف�ضق عن قلبه، 
ف��ضتخرج منه علقة، وق�ل هذا حظ ال�ضيط�ن منك، ثم غ�ضله يف ط�ضت من ذهب 
مب�ء زمزم، ثم لأمه واأع�ده يف مك�نه. وج�ء الغلم�ن ي�ضعون اإىل اأمه )يعني ظئره( 

فق�لوا اإن حممًدا قد قتل، ف��ضتقبلوه وهو منتقع اللون«. 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي
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ويقررون كذلك اأنه ل ي�ضرتط يف الر�ضول �ضرط من الأعرا�ض والأحوال 
املكت�ضبة ب�لري��ض�ت واملج�هدات يف اخللوات والنقط�ع�ت ول ا�ضتعداد ذاتي من 
�ضف�ء اجلوهر وذك�ء الفطرة؛ بل اهلل يخت�ض برحمته من ي�ض�ء من عب�ده. ف�لنبوة 
رحمة وموهبة متعلقة مب�ضيئة اهلل تع�ىل فقط. واإىل هذا ي�ضري �ض�حب »اجلوهرة« يف 

قوله: 

الناحية الثانية: ال�حي احلا�صل ب�صماع كالم اهلل من غري وا�صطة 

والأ�ضوات  امل�ضموعة  احلروف  هذه  هو  اهلل  كالم  ب�أن  الق�ئلون  ينق�ضم 
املوؤلفة اإىل فريقني. اأحدهم� احلن�بلة الذين ق�لوا بقدم هذه احلروف، وهوؤلء يرون 
اأن الر�ضول اأو امللك ي�ضمع هذه احلروف والأ�ضوات القدمية من اهلل بغري وا�ضطة. 
والفريق الث�ين يقول بحدوث هذه احلروف والأ�ضوات. ومن هوؤلء من يقول ب�أن 
هذه احلروف والأ�ضوات احل�دثة ق�ئمة بذاته اهلل تع�ىل؛ ف�لر�ضول ي�ضمع احلروف 
والأ�ضوات احل�دثة الق�ئمة ب�لذات القدمية من غري و�ض�طة؛ واأولئك هم الكرامية. 
ومن هذا الفريق الث�ين املعتزلة وهم يقولون اإن هذه احلروف والأ�ضوات لي�ضت 

نث  حئ  مئ  ىئ   ق�ئمة بذاته تع�ىل بل يخلقه� يف ج�ضم اآخر؛ وف�ضروا قوله تع�ىل 
يئمث  ]ال�ضورى/51[ ب�أن ي�ضمعه كالمه الذي يخلقه يف بع�ض الأجرام من 

 ومل تكن نبـــــــ�ة مكت�صـــبة
 بل ذاك ف�صــل اهلل ي�ؤتيــــه ملن

 ول� رقى يف اخلري اأعلى عقبة
 ي�صاء جل اهلل واهــــب املنن
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غري اأن يب�ضر ال�ض�مع من يكلمه لأنه يف ذاته غري مرئي، كم� يكلم املحتجب بع�ض 
خوا�ضه وهو من وراء حج�ب في�ضمع �ضوته ول يرى �ضخ�ضه، وذلك كم� كلم 
مو�ضى ويكلم املالئكة. ويقول املعتزلة اإن هذه الآية تدل على اأنه تع�ىل ل ٌيرى، 
اأق�ض�م وحيه يف هذه الثالثة، ولو �ضحت روؤية اهلل تع�ىل ل�ضح  لأنه تع�ىل ح�ضر 
من اهلل اأن يتكلم مع العبد حينم� يراه العبد، ويكون ذلك ق�ضًم� رابًع�. ورد عليهم 
الق�ئلون ب�أن اهلل يرى يوم القي�مة بزي�دة قيٍد يف الآية، اأي يف الدني�، للتوفيق بني 

الآي�ت. 

هذه  عليه�  تدل  قدمية  �ضفة  اهلل  كالم  اأن  زعموا  الذين  الأ�ضعرية  واأم� 
العب�رات والألف�ظ فقد اتفقوا على اأن قوله  نثمئ  ىئ  يئمث        هو اأن امللك اأو 
الر�ضول ي�ضمع ذلك الكالم املنزه عن احلروف وال�ضوت من وراء حج�ب. ق�لوا 
ومل� مل يبعد اأن ترى ذات اهلل، مع اأنه لي�ض بج�ضم ول يف حيز، ف�أي بعد يف اأن 

ي�ضمع كالم اهلل، مع اأنه ل يكون حرًف� ول �ضوًت�. 

وزعم اأبو من�ضور امل�تريدي ال�ضمرقندي اأن تلك ال�ضفة الق�ئمة بذات اهلل 
ميتنع كونه� م�ضموعة؛ واإمن� امل�ضموع حروف واأ�ضوات يخلقه� اهلل تع�ىل يف �ضجرة 

مثاًل، وهذا القول قريب من قول املعتزلة.

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي





واأمث�لهم: »فمن  النبوات وت�أويل رموزهم  ابن �ضين� يف ر�ض�لته يف  يقول 
الع�دة يف ال�ضريعة ت�ضمية القوى اللطيفة غري املح�ضو�ضة مالئكة«. 

ويقول يف حد امللك يف ر�ض�لته احلدود: »هو جوهر ب�ضيط ذو حي�ة ونطق 
عقلي غري م�ئت وهو وا�ضطة بني الب�ري والأج�ض�م الأر�ضية«. 

ويف ر�ض�لة اإثب�ت النبوات: »ثم بينوا اأن الأفالك ل تفنى ول تتغري اأبد 
الدهر؛ وقد ذاع يف ال�ضرع اأن املالئكة اأحي�ء قطًع� ل ميوتون ك�لإن�ض�ن الذي ميوت. 
ف�إذا قيل اإن الأفالك اأحي�ء ن�طقة ل متوت، واحلي الن�طق الغري امليت ي�ضمى ملًك�، 

ف�لأفالك ت�ضمى مالئكة«. 

النفو�ض  اأي  ب�ملعنى الأخري،  امللك  فيم� نحن ب�ضدده هو  يعنين�  والذي 
اأم�  مبتحيز.  ق�ئمة  ول  متميزة  غري  روح�نية  جواهر  هي  التي  والعقول  ال�ضم�وية 
اأن  غري  من  ت�ضريف  تعلق  الأفالك  ب�أجرام  متعلقة  ذواته�  يف  فمجردة  النفو�ض 
تقوم به�، وت�ضمى مالئكة �ضم�وية. واأم� العقول فمجردة ذاًت� وفعاًل وت�ضمى ب�ملالأ 

الأعلى. 

مذهب الفل�صفة االإ�صالمية يف الوحي
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ولئن اختلفت الفال�ضفة يف اأن املالئكة م�هي�ت خم�لفة ب�لنوع لالأرواح 
الب�ضرية، ف�إنهم مل يختلفوا يف اأن النفو�ض الإن�ض�نية جمردة يف ذاته� عن امل�دة غري 
ح�لة فيه� بل هي ل مك�نية، وله� ن�ضبة يف التجرد اإىل املجردات الع�لية، وخ��ضة 
اإىل النفو�ض ال�ضم�وية املنتق�ضة ب�ضور م� يحدث يف هذا الع�مل، لكونه� مب�دئ مل� 
يحدث يف هذا الع�مل. وم� الوحي عند الفال�ضفة الإ�ضالميني اإل ات�ض�ل النفو�ض 
الن�طقة الب�ضرية بعقول الأفالك ونفو�ضه�. ذلك ب�أن النف�ض الإن�ض�نية له� ا�ضتعداد 
لقبول املعقولت ب�لفعل. وكل م� خرج من القوة اإىل الفعل فالبد له من �ضبب 
يخرجه اإىل الفعل. وذلك ال�ضبب يجب اأن يكون موجوًدا ب�لفعل. فال يجوز اأن 
يكون ج�ضًم�؛ لأن اجل�ضم مركب من م�دة و�ضورة، وامل�دة اأمر ب�لقوة. فالبد اإذن 
� جمرًدا عن امل�دة، وهو العقل الفع�ل املجرد عن امل�دة  اأن يكون ال�ضبب جوهريًّ

وعن كل قوة، فهو الفعل من كل وجه. 

وقد ف�ضل ابن �ضين� القول يف متكن النفو�ض الن�طقة من الت�ض�ل بعقول 
الأفالك ونفو�ضه� يف كت�ب الإ�ض�رات على الوجه الآتي: 

القوة  بتدبري  ا�ضتغ�له�  ح�ل  ف�لنف�ض  متن�زعة.  متج�ذبة  النف�ض�نية  القوى  1-  اإن 
م�  اإذا  والنف�ض  وب�لعك�ض.  ال�ضهوانية  القوة  اإىل  اللتف�ت  ميكنه�  ل  العقلية 
ا�ضتخدمت احلوا�ض الب�طنة �ضعفت احلوا�ض الظ�هرة. ف�إن الإن�ض�ن ح�مل� يكون 
م�ضتغرًق� يف تخيل اأو فكر رمب� ح�ضر عنده املب�ضر القوي وامل�ضموع القوي، ثم 

اإنه مع �ضالمة احل�ض ل ي�ضعر ب�ضيء من ذلك. 
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ب�حلوا�ض  التي حت�ض  الأمور  فيه� �ضور  التي حت�ضل  القوة  امل�ضرتك هو  2-  احل�ض 
اخلم�ض. ولل�ضور املرت�ضمة يف احل�ض امل�ضرتك اأربع درج�ت:

اإحداه�- اأن ت�ضري م�ض�هدة يف ابتداء ارت�ض�مه� من املح�ضو�ض�ت اخل�رجة؛ 

ث�نيته�- بق�ء الإح�ض��ض بهذه ال�ضور مع بق�ء املح�ضو�ض�ت يف اخل�رج؛  

ث�لثته�- بق�ء الإح�ض��ض به� بعد زوال املح�ضو�ض اخل�رجي؛ 

اخل�رج  يف  املح�ضو�ض  يوجد  مل  واإن  به�  الإح�ض��ض  ح�ضول  ورابعته�- 
األبتة. 

والدليل على حتقق هذه الدرجة الرابعة اأن املر�ضى واملمرورين ي�ض�هدون 
�ضوًرا حم�ضو�ضة ل يراه� غريهم. فتلك ال�ضور اإم� اأن تكون معدومة اأو موجودة. 
اإًذا  ول ج�ئز اأن تكون معدومة؛ لأن العدم نفي حم�ض ل يكون م�ض�هًدا. فهي 
موجودة. ولي�ضت موجودة يف اخل�رج، واإل لراآه� كل �ضليم احل�ض. فهي موجودة 
تدرك  ل  التي  الن�طقة  النف�ض  يف  موجودة  تكون  اأن  ميكن  ول  اخل�رج.  غري  يف 
اجلزئي�ت ول ترت�ضم فيه� �ضور املح�ضو�ض�ت. فهي اإًذا مرت�ضمة يف قوة ج�ضم�نية 
لي�ضت هي الب�ضر؛ لأن هذا ال�ض�هد رمب� ك�ن اأعمى ورمب� �ض�هد ذلك ب�لليل؛ ولأن 
الب�ضر ل يدرك اإل املوجود يف اخل�رج. فثبت اأن احل�ض امل�ضرتك قد ي�ض�هد �ضوًرا 
ل وجود له� يف اخل�رج. فكم� ترت�ضم �ضور حم�ضو�ضة ب�حلوا�ض الظ�هرة يف احل�ض 
امل�ضرتك ثم تنتقل اإىل خزانة اخلي�ل، كذلك ل ب�أ�ض اأن تنتقل ال�ضور املوجودة يف 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي
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خزانة اخلي�ل اأو ال�ضور التي تركبه� املتخيلة اإىل احل�ض امل�ضرتك، لأن احل�ل فيه� 
قريب من احل�ل بني املراي� املتق�بلة.   

3-  واإمن� مينع ال�ضور املتخيلة اأن تكون جميعه� حم�ضو�ضة يف كل الأوق�ت والأحوال 
م�نع�ن: 

اأحدهم�- ح�ضي خ�رج ع�ئد اإىل الق�بل وهو احل�ض امل�ضرتك، ف�إنه اإذا ك�ن 
م�ضغوًل ب�ل�ضور الواردة عليه من احلوا�ض الظ�هرة �ضرفه ذلك عن غريه ولواه عن 

خمزون�ت اخلي�ل. 

اأو  العقل  ف�إن  الف�عل.  اإىل  ع�ئد  وهو  ب�طن  وهمي  اأو  عقلي  والث�ين- 
الوهم اإذا ا�ضتخدم القوة املفكرة و�ض�رت م�ضغولة بخدمة اأحدهم� مل تتمكن من 
تركيب ال�ضور وحتليله� وت�ضبيحه�، ومتى مل توجد تلك ال�ضور ا�ضتح�ل اجنذابه� 

اإىل احل�ض امل�ضرتك.  

ف�إذا وجد امل�نع�ن مًع� مل يح�ضل اإح�ض��ض ب�ل�ضور املتخيلة. اأم� اإذا زال 
اأحدهم� وبقي الآخر فرمب� ا�ضتوىل املتخيل على احل�ض امل�ضرتك فالحت فيه ال�ضور 

حم�ضو�ضة م�ض�هدة. 

4-  وعند النوم يزول هذان امل�نع�ن عن الق�بل والف�عل. اأم� الف�عل ف�إن النف�ض 
م�ضغولة بتدبري البدن واإع�نة القوة اله��ضمة، فال تفرغ لتدبري القوة املتخيلة، 
فتكون هذه م�ضغولة بنف�ضه� متمكنة من الت�ضبيح والتلويح كيف �ض�ءت من 
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غري م�نع. واأم� الق�بل فالأن احل�ض امل�ضرتك خ�ل عن النقو�ض الواردة عليه من 
احل�ض الظ�هر، اإذ احل�ض الظ�هر يركد ب�لنوم. 

ومتى ح�ضل الف�عل والق�بل ب�لتم�م والكم�ل ح�ضل الفعل ل حم�لة؛ 
فال جرم ظهرت هذه ال�ضور يف املن�م و�ض�رت ك�لأمور امل�ض�هدة. 

5-  اأم� يف ح�لة املر�ض ف�إن النف�ض تنجذب كل الجنذاب اإىل جهة املر�ض في�ضغله� 
ال�ض�بطني  اأحد  ف�ضعف  املتخيلة.  تدبري  عن  البدن  لإ�ضالح  التدبري  اأمر 
للمتخيلة، فقويت على الت�ضبيح، فالحت تلك الأ�ضب�ح يف احل�ض امل�ضرتك. 

اإىل  اأدركته ومل تنتقل منه  اإذا ك�نت قوية قويت على حفظ عني م�  6-  النف�ض 
م� يح�كيه. واإذا ك�نت �ضعيفة �ضعفت عن ح�ل املدرك�ت فرمب� انتقلت من 
ال�ضيء اإىل م� يح�كيه وي�ض�ركه من بع�ض الوجوه، ثم من ذلك املح�كي اإىل 
م� يح�كيه مرة اأخرى، فال تزال تنتقل من ال�ضيء اإىل م� يح�كيه اإىل اأن ت�ضل 
اإىل اأمر ل ين��ضب املدرك الأول بوجه. وهذا اإمن� يكون ل�ضتيالء القوة املتخيلة 
ا�ضتغ�له�  يكن  ا مل  جدًّ قويت  اإذا  والنف�ض  اإ�ضالحه�.  عن  النف�ض  و�ضعف 
بتدبري البدن ع�ئًق� له� عن ات�ض�له� ب�لع�مل العقلي، ومل يكن التف�ته� اإىل اأحد 

اجل�نبني �ض�غاًل له� عن اللتف�ت اإىل الآخر. 

7-  وكم� اأن النف�ض تت�ضل عند النوم ب�لعقول التي فيه� نق�ض املوجودات كله� 
فينطبع يف النف�ض م� يف تلك العقول من �ضور الأ�ضي�ء ل�ضيم� م�  ين��ضب 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي
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غر�ض الرائي ك�نطب�ع �ضورة يف مراآة، ثم تركب املتخيلة �ضوًرا من��ضبة له�، ثم 
تنحدر تلك ال�ضور اإىل احل�ض امل�ضرتك؛ كذلك قد حت�ضل مثل هذه احل�لة يف 
اليقظة اإذا ك�ن النف�ض قوية وافية ب�جل�نبني. فتت�ضل النف�ض ب�لعقول وتدرك 
من هن�ك اأموًرا، ثم تركب املتخيلة �ضوًرا من��ضبة لتلك التعقالت، ثم تنحدر 
تلك ال�ضور اإىل لوح احل�ض امل�ضرتك؛ فت�ضري حم�ضو�ضة، فتح�ضل حينئذ �ضور 

و�ضم�ع كالم واإن مل يكن ل�ضيء من ذلك وجود يف اخل�رج. 

8-  واإذا ات�ضلت النف�ض ب�لعقول املف�رقة يف يقظة اأو نوم ك�ن الأثر احل��ضل فيه� 
على اأق�ض�م: 

اأثر  يبقى  ول  والذكر  اخلي�ل  يحرك  فال  ا  �ضعيًف� جدًّ يكون  اأن  اأحده�- 
فيهم� األبتة. 

اأن اخلي�ل ميعن يف النتق�ل من  اإل  اأقوى من ذلك،  اأن يكون  وث�نيه�- 
املعنى اإىل م� له تعلق به على وجه ال�ضبه اأو الت�ض�د. 

 .� � ت�مًّ ا. فرتت�ضم ال�ضورة يف اخلي�ل ارت�ض�ًم� جليًّ � جدًّ وث�لثه�- اأن يكون قويًّ

وحفظته�  امل�ضورة،  يف  النف�ض  من  ووقعت  جزئية،  ال�ضورة  ك�نت  ف�إن 
احل�فظة على وجهه�، من غري ت�ضرف املتخيلة، م�ضبوطة يف الذكر يف ح�ل اليقظة 
ا، ك�ن ذلك اإله�ًم� اأو وحًي� �ضراًح� اأو حلًم� ل يحت�ج اإىل  اأو النوم �ضبًط� م�ضتقرًّ

تعبري. 
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ت�أويل واحللم  اإىل  الوحي  وم� ك�ن قد بطل هو وبقيت حم�كي�ته احت�ج 
اإىل تعبري. 

ب�لنفو�ض  الن�طقة  الإن�ض�نية  النف�ض  ات�ض�ل  هو  الفال�ضفة  عند  ف�لوحي 
� يجعله� ت�ضرف على م� فيه� من �ضور احلوادث فرتت�ضم يف  الفلكية ات�ض�ًل معنويًّ
النف�ض الب�ضرية من تلك ال�ضور م� ي�ضتعد لرت�ض�مه فيه� كمراآة يح�ذي به� مراآة 

اأخرى فيه� نقو�ض فينعك�ض منه� اإىل الأوىل م� يق�بله�. 

ولي�ض عندهم فرق بني الوحي والإله�م اإل اأن الأول يكون للنبي ويكون 
له  ملن  النف�ض�نية  القوى  ففي  ذاتي.  ا�ضتعداد  وللنبوة  الويل.  اأو  للع�رف  الث�ين 

النبوة خ�ض�ئ�ض ثالث: 

اإىل  النظر  احلوا�ض عن  ت�ضغله�  قوة ل  وتقوى  �ضديًدا  نف�ضه �ضف�ًء  ت�ضفو  1-  اأن 
� لالت�ض�ل ب�لعقول املف�رقة ب�أدنى توجه،  ع�مل العقل، فت�ضتعد ا�ضتعداًدا خ��ضًّ

ويفي�ض عليه� من علم الغيب م� ل يدرك ب�لفكر والقي��ض. 

2-  اأن يكون يف جوهر نف�ضه قوة توؤثر يف هيويل الع�مل ب�إزالة �ضورة واإيج�د �ضورة. 
يف  ال�ض�رية  لقواه�  مطيعة  املف�رقة،  النفو�ض  لت�أثري  منق�دة  الهيويل  اأن  وذلك 
ا ين��ضب تلك النفو�ض فتفعل  الع�مل. وقد تبلغ نف�ض اإن�ض�نية يف ال�ضرف حدًّ

فعله� وتقوى على م� قويت عليه. 

اهلل،  من  وحًي�  كالمهم  وي�ضمع  حم�ضو�ضة  ب�ضورة  م�ضورة  املالئكة  يرى  3-  اأن 
وذلك بقوة نف�ضه وات�ض�له� بع�مل الغيب يف اليقظة وقوة املتخيلة وحم�ك�ته� 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي
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اأدركته النف�ض ب�ضورة جميلة واأ�ضوات منظومة. فتكون ال�ضورة املح�كية  م� 
للجوهر ال�ضريف �ضورة عجيبة يف غ�ية احل�ضن، وهو امللك الذي يراه النبي. 
تتمثل  ال�ضريفة  ب�جلواهر  ات�ض�له�  من  ب�لنف�ض  تت�ضل  التي  املع�رف  وتكون 

ب�لكالم احل�ضن املنظوم الواقع يف احل�ض امل�ضرتك فيكون م�ضموًع�. 

يكون كل ذلك ب��ضتعداد ذاتي يف نف�ض النبي ويح�ضل للويل ب�لري��ضة 
واملج�هدة. 



النبوة كم� يقول الغزايل يف »املنقذ من ال�ضالل« عب�رة عن طور حت�ضل 
فيه عني له� نور يظهر يف نوره� الغيب واأمور ل يدركه� العقل، كم� اأن العقل طور 
من اأطوار الآدمي حت�ضل فيه عني يب�ضر به� اأنواًع� من املعقولت احلوا�ضٌّ معزولٌة 
عنه�. والعلم الذي يح�ضل ل بطريق الكت�ض�ب والتعلم وحيلة الدليل ينق�ضم: 
يطلع معه  م�  واإىل  اأين ح�ضل؛  له ومن  اأنه كيف ح�ضل  العبد  يدري  م� ل  اإىل 
على ال�ضبب الذي منه ا�ضتف�د ذلك العلم وهو م�ض�هدة امللك امللقى يف القلب. 
والأول ي�ضمى اإله�ًم� ونفًث� يف الروع؛ والث�ين ي�ضمى وحًي� وتخت�ض به الأنبي�ء؛ 

والأول تخت�ض به الأولي�ء والأ�ضفي�ء. 

فال فرق بني الوحي والإله�م يف �ضيء اإل يف م�ض�هدة امللك املفيد للعلم، 
ف�إن العلم اإمن� يح�ضل يف قلوبن� بوا�ضطة املالئكة. 

وميل اأهل الت�ضوف متجه اإىل هذه العلوم الإله�مية دون التعليمية. وقد 
ق�لوا اإن الطريق اإىل ذلك تقدمي املج�هدة وحمو ال�ضف�ت املذمومة وقطع العالئق 
كله� والإقب�ل على اهلل بهمة خ�ل�ضة. وبذلك ي�ضري العبد متعر�ًض� لنفح�ت رحمة 

راأي الت�صوف يف الوحــي

-3-



90 90
الدين وال�حي والإ�صالم

اهلل فال يبقى اإل النتظ�ر مل� يفتح اهلل من الرحمة كم� فتحه� على الأنبي�ء والأولي�ء 
بهذه الطريق. 

وبعد هذا ق�ل الغزايل يف كت�ب اإحي�ء علوم الدين: »اإن حق�ئق الأ�ضي�ء 
م�ضطورة يف اللوح املحفوظ بل يف قلوب املالئكة املقربني. فكم� اأن املهند�ض ي�ضور 
الن�ضخة؛ فكذلك  اإىل الوجود على وفق تلك  اأبنية الدار يف بي��ض ثم يخرجه� 
ف�طر ال�ضموات والأر�ض كتب ن�ضخة الع�مل من اأوله اإىل اآخره يف اللوح املحفوظ 
ثم اأخرجه اإىل الوجود على وفق تلك الن�ضخة. ومهم� ارتفع احلج�ب بني القلب 
وبني اللوح املحفوظ راأى الأ�ضي�ء فيه وتفجر اإليه العلم منه. ف�إذن للقلب ب�ب�ن: 
ب�ب مفتوح اإىل ع�مل امللكوت وهو اللوح املحفوظ وع�مل املالئكة؛ وب�ب مفتوح 
اإىل احلوا�ض اخلم�ض املتم�ضكة بع�مل امللك وال�ضه�دة. والفرق بني علوم الأولي�ء 
الأولي�ء    )يق�ضد  علومهم  اأن  وهو  هذا:  واحلكم�ء  العلم�ء  علوم  وبني  والأنبي�ء 
والأنبي�ء( ت�أتي من داخل القلب املنفتح اإىل ع�مل امللكوت؛ وعلم احلكمة ي�أتي 
العلم�ء  اأن  هو  اآخر  فرق  وهن�ك  امللك.  ع�مل  اإىل  املفتوحة  احلوا�ض  اأبواب  من 
يعملون يف اكت�ض�ب نف�ض العلوم واجتالبه� اإىل القلب؛ واأولي�ء ال�ضوفية يعملون 
يف جالء القلوب وتطهريه� وت�ضفيته� وت�ضقيله� فقط لترت�ضح للفي�ض من ج�نب 

املالأ الأعلى«. 

اأم� املالأ الأعلى فيقول الدهلوي يف كت�ب »حجة اهلل الب�لغة« بي�نً� له: 
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»اعلم اأنه قد ا�ضتف��ض من ال�ضرع اأن هلل تع�ىل عب�ًدا هم اأف��ضل املالئكة 
اإ�ضالح  يف  و�ضعى  وهذبه�  نف�ضه  اأ�ضلح  ملن  يدعون  يزالون  ل  احل�ضرة،  ومقربو 
الن��ض، فيكون دع�وؤهم �ضبًب� لنزول الربك�ت عليه، ويلعنون من ع�ضى اهلل و�ضعى 
يف الف�ض�د فيكون لعنهم �ضبًب� يف وجود ح�ضرة وندامة يف نف�ض الع�مل واإله�م�ت 
املوت.  بعد  اأو  الدني�  يف  اإم�  اإليه  وي�ضيئوا  يبغ�ضوه  اأن  ال�ض�فل  املالأ  �ضدور  من 
اآدم خرًيا اأي  ويكونون �ضفراء بني اهلل وبني عب�ده. واإنهم يلهمون يف قلوب بني 
لهم  واإن  ال�ضببية.  وجوه  من  بوجه  فيهم  اخلري  خواطر  حلدوث  اأ�ضب�بً�  يكونون 
ب�لرفيق  ذلك  ب�عتب�ر  عنهم  ويعرب  اهلل.  �ض�ء  وحيث  اهلل  �ض�ء  كيف  اجتم�ع�ت 
الأعلى والندّى الأعلى واملالأ الأعلى. واإن لأرواح الأف��ضل من الآدميني دخوًل 

فيهم وحلوًق� بهم«. 

واملالئكة على ثالثة اأق�ض�م: 

ق�ضم علم احلق اأن نظ�م اخلري يتوقف عليهم، فخلق اأج�ض�ًم� نورية فنفخ 
العن��ضر  اللطيفة من  البخ�رات  اتفق حدوث مزاج يف  نفو�ًض� كرمية؛ وق�ضم  فيه� 
وق�ضم هم  البهيمية؛  لالألواث  الرف�ض  �ضديدة  �ض�هقة  نفو�ض  في�ض�ن  ا�ضتوجبت 
تفيد  منجية  اأعم�ًل  تعمل  م�زالت  الأعلى  املالأ  من  امل�أخذ  قريبة  اإن�ض�نية  نفو�ض 
اللحوق بهم، حتى طرحت عنه� جالبيب اأبدانه� ف�ن�ضلكت يف �ضلكهم وعدت 

منهم. 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي
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اأنوارهم وتتداخل  واأف��ضل املالأ الأعلى الذين هم الق�ضم الأول جتتمع 
فت�ضري  والأل�ضنة،  الوجوه  بكرثة    النبي  و�ضفه  الذي  الروح  عند  بينه�  فيم� 

هن�لك ك�ضيء واحد وت�ضمى حظرية القد�ض. 

اآدم  بني  لنج�ة  اإق�مة حيلة  اإجم�ع على  القد�ض  ورمب� ح�ضل يف حظرية 
بتكميل اأزكى خلق اهلل يومئذ واإم�ض�ء اأمره يف الن��ض. فيوجب ذلك متثل علوم 
فيه� �ضالح الب�ضر وهداهم يف قلبه وحًي� وروؤي� وهتًف� واأن ترتاءى له وتكلمه �ضف�ًه�. 

روح  بت�أييد  امل�ضتمر  اإجم�عهم  وي�ضمى  النبوة،  اأ�ضول  من  اأ�ضل  وهذا 
القد�ض. ويثمر هن�ك برك�ت مل تعهد يف الع�دة فت�ضمى املعجزات. 

مزاج  في�ض�نه� حدوث  ا�ضتوجب  التي  النفو�ض  ق�ضم  الث�ين  الق�ضم  اأم� 
معتدل يف بخ�رات لطيفة ف�إنهم دون الأولني. 

ف�إذا  فوقه�.  م� يرت�ضح من  ف�رغة لنتظ�ر  اأن تكون  النفو�ض  وكم�ل هذه 
تر�ضح �ضيء بح�ضب ا�ضتعداد الق�بل وت�أثري الف�عل انبعثوا اإىل ذلك ال�ضيء، كم� 
تنبعث الطيور والبه�ئم ب�لدع�وى الطبيعية، ف�أثروا يف قلوب الب�ضر وغريهم حتى 
توؤثر يف بع�ض  املراد. وقد  الأمر  ين��ضب  م�  اإىل  نفو�ضه�  واأح�ديث  اإرادته�  تنقلب 
ملك  فيه  ف�أثر  حجر  يدحرج  كم�  وحتولته�  حرك�ته�  مب�ض�عفة  الطبيعية  الأ�ضي�ء 
فج�ءت  �ضبكة  ال�ضي�د  األقى  ورمب�  الع�دة.  يت�ضور يف  مم�  اأكرث  الأر�ض  فم�ضى يف 
اأن تهرب. ورمب�  اأن تقتحم وهذه  اأفواج من املالئكة تلهم يف قلب هذه ال�ضمكة 
تق�بلت فئت�ن، فج�ءت املالئكة تزين يف قلوب هذه ال�ضج�عة والثب�ت، وتلهم حيل 
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الغلبة، وتوؤيد يف الرمي واأ�ضب�هه، ويف قلوب تلك اأ�ضداد هذه اخل�ض�ل ليق�ضي اهلل 
اأمًرا ك�ن مفعول«. 

وبني الوحي عند ال�ضوفية والوحي عند الفال�ضفة ت�ض�به غري خفي. 

النف�ض الإن�ض�نية على حق�ئق  اإ�ضراف من  واأولئك  ف�لوحي عند هوؤلء 
الكون املثبتة يف ع�مل فوق ع�ملن�. لكن بني املذهبني مع هذا الت�ض�به فروًق�. 

ف�لع�مل الع�يل عند الفال�ضفة عقول جمردة ونفو�ض هي عقول الأفالك 
لوجوده�  واأ�ضب�ب  له�  م�ض�در  اأنه�  بحكم  فيه�  منقو�ضة  الأ�ضي�ء  و�ضور  ونفو�ضه� 
وبحكم اأنه� جمردة بطبعه� دراكة. وات�ض�ل النفو�ض الب�ضرية بهذه النفو�ض امللكية 
هو ات�ض�ل روحي يطبعه� مب� اأ�ضرفت عليه من املع�رف كمراآة حت�ذي به� مراآة اأخرى. 

فهو  والإله�م  الوحي  منه  يفي�ض  الذي  ال�ضوفية  عند  الع�يل  الع�مل  اأم� 
يكون؛  وم�  ك�ن  م�  اأراده  الذي  الوجه  على  فيه  اهلل  كتب  حمفوظ  لوح  اأمران: 
ومالئكة هم اأج�ض�م من نور ذوو نفو�ض كرمية له� على ب�قي اللوح اطالع، وهي 
اأي�ًض� األواح خطت فيه� �ضنوف من العلم الإلهي. وم� الوحي اإل اأن يتلقى النبي 
اإذ ل يجمع بني �ضهود  اإلهية، مع �ضهود امللك و�ضم�ع خط�به،  من امللك �ضرائع 
امللك و�ضم�ع خط�به اإل الأنبي�ء. واأم� الويل ف�إن �ضمع �ضوًت� ف�إنه ل يرى �ض�حبه 

واإن راأى امللك ف�إنه ل ي�ضمع له كالًم�، كم� يف كت�ب الكربيت الأحمر. 

ب�أن  يح�ض  تخ�لف  من  وال�ضوفية  الفال�ضفة  مذهب  بني  فيم�  والن�ظر 
من�ض�أه اأن الأولني اأخذوا يف�ضرون الن�ضو�ض الدينية مب� يوافق م� ا�ضتقر عندهم من 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي
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نظ�م الكون وترتيب العوامل �ضفليه� وعلويه�. فهم يجعلون املالئكة التي وردت يف 
ل�ض�ن ال�ضرع عب�رة عن العقول املجردة والنفو�ض الفلكية التي اأثبتته� فل�ضفتهم. 

ويوؤولون الن�ضو�ض ت�أوياًل يتفق مع اأغرا�ضهم. 

وال�ضوفية يعتمدون اأوًل على الن�ضو�ض الدينية، ويح�ولون مبلغ جهدهم 
اأن ي�ضرحوا مبهمه�، ويوفقوا بني ظواهر الت�ض�رب بينه�، م�ضطرين اإىل الركون اإىل 
من�زع الفل�ضفة، واإىل م� ي�ضمونه ذوًق� تق�ضر عنه العب�رة ويدركه الع�رفون، فهم اأقل 

اإمع�نً� يف الت�أويل وهم اأقل و�ضوًح�. 



 يقول ابن خلدون يف املقدمة: اإن الذي يذكره يف تف�ضري حقيقة النبوة 
ج�ر على م� �ضرحه كثري من املحققني. 

ول�ضك اأن الذي اأدىل به يف اأمر النبوة والوحي مت�أثر مبذاهب الفال�ضفة 
وال�ضوفية ولكن فيه من الطرافة وجدة التوجيه م� يجعله مذهًب� جديًدا. 

وربط  الرتتيب  من  هيئة عجيبة  على  كله�  املخلوق�ت  من  فيه  مب�  الع�مل 
اإىل  ب�لأكوان وا�ضتح�لة بع�ض املوجودات  ب�مل�ضبب�ت وات�ض�ل الأكوان  الأ�ضب�ب 
الن�ر  اإىل  ثم  الهواء  اإىل  ثم  امل�ء  اإىل  الأر�ض  من  متدرج  العن��ضر  فع�مل  بع�ض. 
يليه  م�  اإىل  ي�ضتحيل  اأن  اإىل  م�ضتعد  منه�  واحد  وكل  ببع�ض.  بع�ضه�  مت�ضاًل 
اأن  اإىل  األطف مم� قبله  �ض�عًدا وه�بًط�، وي�ضتحيل بع�ض الأوق�ت. وال�ض�عد منه� 
ينتهي اإىل ع�مل الأفالك وهو األطف من الكل على طبق�ت ات�ضل بع�ضه� ببع�ض. 

هيئة  على  احليوان  ثم  النب�ت  ثم  املع�دن  من  يبتدئ  التكوين  وع�مل 
بديعة من التدريج. ف�آخر اأفق املع�دن مت�ضل ب�أول اأفق النب�ت، واآخر اأفق النب�ت 
اأفق منه�  اآخر  اأن  اأفق احليوان. ومعنى الت�ض�ل يف هذه الك�ئن�ت  ب�أول  مت�ضل 

مذهب ابن خلدون يف الوحــي
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م�ضتعد ب�ل�ضتعداد القريب اأن ي�ضري اأول الأفق الذي بعده. وات�ضع ع�مل احليوان 
وتعددت اأنواعه، وانتهت يف التدريج اإىل الإن�ض�ن �ض�حب الفكر والروية. 

ثم اإن� جند يف العوامل على اختالفه� اآث�ًرا متنوعة ت�ضهد كله� ب�أن له� موؤثًرا 
مب�يًن� لالأج�ض�م. فهو روح�ين ويت�ضل ب�لك�ئن�ت، لوجوب ات�ض�له بهذه العوامل 
يف وجوده�، وذلك هو النف�ض املدركة املحركة. ولبد فوقه� من وجود اآخر يعطيه� 
قوى الإدراك واحلركة ويت�ضل به� اأي�ًض� ويكون بذاته اإدراًك� �ضرًف� وتعقاًل حم�ًض�، 

وهو ع�مل املالئكة. 

فوجب من ذلك اأن يكون للنف�ض ا�ضتعداد لالن�ضالخ من الب�ضرية اإىل 
امللكية لت�ضري ب�لفعل من جن�ض املالئكة وقًت� من الأوق�ت يف ملحة من اللمح�ت، 
على  فطروا  الأنبي�ء  هم  وهوؤلء  ب�لفعل.  الروح�نية  ذاته�  تكمل  اأن  بعد  وذلك 
الأعلى،  الأفق  من  املالئكة  اإىل  وروح�نيته�  ج�ضم�نيته�  الب�ضرية  من  الن�ضالخ 
لي�ضريوا يف ملحة من اللمح�ت مالئكة ب�لفعل، ويح�ضل لهم �ضهود املالأ الأعلى 
يف اأفقهم و�ضم�ع الكالم النف�ض�ين واخلط�ب الإلهي يف تلك اللمحة. ف�إذا توجهوا 
على  به  ع�جوا  يتلقونه  م�  الأعلى  املالأ  ذلك  يف  وتلقوا  ب�ضريتهم  عن  وان�ضلخوا 
� ك�أنه  املدارك الب�ضرية منزًل يف قواه� حلكمة التبليغ للعب�د. فت�رة ي�ضمع النبي دويًّ
رمز من الكالم؛ وت�رة يتمثل له امللك رجاًل فيكلمه ويعي م� يقوله. والتلقي من 
امللك والرجوع اإىل املدارك الب�ضرية وفهمه م� األقي عليه كله ك�أنه يف حلظة واحدة 
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ك�أنه�  فيظهر  تقع جميًع�،  لي�ض يف زم�ن بل كله�  الب�ضر؛ لأنه  اأقرب من ملح  بل 
�ضريعة؛ ولذلك �ضميت وحًي� لأن الوحي يف اللغة الإ�ضراع. 

وترتيب العوامل كله� على درج�ت منظمة احللق�ت مت�ضلة ذواته� وقواه� 
ا ا�ضتعداًدا قريًب� لأن ي�ضري  بع�ضه� ببع�ض بحيث يكون اآخر كل اأفق منه� م�ضتعدًّ
اأوًل لالأفق الذي بعده، هو نظر طريق من اأنظ�ر ابن خلدون. وتف�ضري الوحي ب�أنه 
مف�رقة الب�ضرية اإىل اأفق املالئكة واملالأ الأعلى، وتلقي الكالم الإلهي النف�ضي كم� 
تتلق�ه املالئكة، ثم الرجوع اإىل املدارك الب�ضرية التي متثل ذلك الطور الروح�ين 
ب�ضور واأ�ضوات، وتعليل ال�ضدة التي يع�نيه� النبي عند التنزيل وم� يحدث له من 
�ضيء ع�ضري  اآخر  اأفق  اإىل  عنه�  والن�ضالخ  الب�ضرية  مف�رقة  ب�أن  والغطيط  الغيبة 

خ�ضو�ًض� يف ب�دئ الأمر ... كل ذلك منزع من من�زع ابن خلدون اجلديدة. 

واآي�ت  �ضور  على  منجًم�  مكة  يف  القراآن  نزول  اإن  خلدون:  ابن  ويقول 
اأق�ضر مم� نزل ب�ملدينة �ضببه اأن العتي�د �ضيًئ� ف�ضيًئ� على م� يف الوحي من جهد 

يورثه بع�ض ال�ضهولة، فبدئ ب�لق�ضري حني ك�نت م�ضقة الوحي اأ�ضد. 

ومذهب ابن خلدون يرجع بعد هذا اإىل راأي الفال�ضفة و�ضيء من مذهب 
ال�ضوفية. 

الف�صل الثاين  اأهم النظريات يف تف�صري ال�حي





ع�ضور  يف  مييل  الوحي  اأمر  يف  امل�ضلمني  بني  ال�ض�ئد  الراأي  اأن  يالحظ 
الركود النظري اإىل مذاهب املتكلمني ويت�أثر براأي الفال�ضفة يف ع�ضور النهو�ض. 

يف  الذائع  هو  الروح�ني�ت  عن  �ضوره  اأبعد  يف  املتكلمني  راأي  ك�ن  وقد 
البالد الإ�ضالمية يف الع�ضور القريبة ل يك�دون يتدار�ضون غريه، حتى ج�ء ال�ضيخ 
حممد عبده يقرر اأن الوحي عرف�ن يجده ال�ضخ�ض من نف�ضه مع اليقني ب�أنه من 
اأو بغري �ضوت.  اأو بغري وا�ضطة. والأول ب�ضوت يتمثل ل�ضمعه  قبل اهلل بوا�ضطة 
ويفرق بينه وبني الإله�م ب�أن الإله�م وجدان ت�ضتيقنه النف�ض وتن�ض�ق اإىل م� يطلب 
على �ضعور منه�، وهو اأ�ضبه بوجدان اجلوع والعط�ض واحلزن وال�ضرور. ومن النفو�ض 
الب�ضرية م� يكون له� من نق�ء اجلوهر ب�أ�ضل الفطرة م� ت�ضتعد به لأن تت�ضل ب�لأفق 
الأعلى وتنتهي من الإن�ض�نية اإىل الذروة العلي� وت�ضهد من اأمر اهلل �ضهود العي�ن م� 
مل ي�ضل غريه� اإىل تعقله اأو حت�ض�ضه بع�ض� الدليل والربه�ن. ووجود بع�ض الأرواح 
الع�لية وظهوره� لأهل تلك املرتبة ال�ض�مية مم� ل ا�ضتح�لة فيه عقاًل. ومتثل ال�ضوت 
واأ�ضب�ح لتلك الأرواح يف ح�ض من اخت�ضه اهلل بتلك املنزلة لي�ض ب�لأمر الغريب. 

وهذا هو مذهب الفال�ضفة بعينه واإن طرزت حوا�ضيه ب�ضور من مذاهب 
املتكلمني. 

الوحي عند امل�صلمني يف الع�صور احلديثة
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االإ�صــالم





الفصل األول

النظريات املختلفة يف العــالقــــة
 بني املعنى اللغوي واملعنى ال�صرعي

 لكلمة »اإ�صـــــالم« 





1-  الدين الذي ج�ء به حممد بن عبد اهلل النبي العربي املولود مبكة �ضنة 571م 
املتوفى ب�ملدينة �ضنة 632م معروف ب��ضم »الإ�ضالم« منذ عهده الأول. وقد 
ي�ضمى ال�ضلم )بك�ضر ال�ضني( وال�ضلم )بفتحه�( على م� ذكره »ل�ض�ن العرب«. 
وهذه الأ�ضم�ء الثالثة هي األف�ظ عربية امل�دة وال�ضيغة، فله� عند العرب مع�ن 
هي حق�ئق لغوية. ومل� ا�ضتعملت الن�ضو�ض املقد�ضة الإ�ضالمية هذه الألف�ظ 
يف الدللة على الدين الإ�ضالمي ك�ن ذلك ب�ل�ضرورة ت�ضرًف� يف املعنى اللغوي 

الأ�ضلي. 

وقد جرى عرف العلم�ء على ت�ضمية الألف�ظ امل�ضتعملة يف مع�ن و�ضعه� 
والكفر.  وك�لإمي�ن  واحلج،  والزك�ة،  ك�ل�ضالة،  ال�ضرعية«،  »ب�لأ�ضم�ء  ال�ضرع  له� 
ورمب� خ�ض م� يتعلق ب�لعق�ئد، مثل الإمي�ن والكفر، ب�لأ�ضم�ء الدينية. ويذكرون يف 
كتب اأ�ضول الفقه خالًف� يف الأ�ضم�ء ال�ضرعية نفًي� واإثب�ًت� يف الوقوع، على معنى 
اأن م� ا�ضتعمله ال�ض�رع من اأ�ضم�ء اأهل اللغة ك�ل�ضوم والإمي�ن هل خرج به عن 
و�ضعهم اإىل و�ضع م�ضتحدث اأو مل يخرج به عن و�ضعهم واإمن� ا�ضتعمله ا�ضتعم�ًل 
� ج�رًي� على اأ�ض�ليبهم؟ ق�ل ب�لأول الق��ضي اأبو بكر الب�قالين )املتوفى �ضنة  جم�زيًّ
404هـ -1103م( وق�ل ب�لث�ين املعتزلة واخلوارج والفقه�ء. وي�ضتف�د من البحث 

النظريات املختلفة
يف العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�صرعي لكلمة »اإ�صالم«
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ال�ضرعية  املع�ين  يعتربون  الإ�ضالم  علم�ء  اأن  ال�ضدد  بهذا  الآمدي  ف�ضله  الذي 
متفرعة عن املع�ين اللغوية وثيقة ال�ضلة به�)1(.  

املعنى  برد  الب�حثني  من  وغريهم  واللغويون  واملتكلمون  املف�ضرون  عني  2-  وقد 
ال�ضرعي للفظ »اإ�ضالم« اإىل اأ�ضله اللغوي. 

وجمع الفخر الرازي )املتوفى �ضنة 606هـ/ 1209م( يف تف�ضريه لقوله 
تع�ىل: نث ڃ  ڃ  چ   چ  چمث  ]اآل عمران/19[ جملة املذاهب يف 
اأنه  اأوجه: )الأول(  اللغة ثالثة  اأ�ضل  »واأم� الإ�ضالم ففي معن�ه يف  ذلك فق�ل: 

عب�رة عن الدخول يف ال�ضلم اأي يف النقي�د واملت�بعة، ق�ل تع�ىل: نث  ھ  ے   
�ض�ر  ملن  اأي  ]الن�ض�ء/94[«  ...مث   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
منق�ًدا لكم ومت�بًع� لكم؛ )والث�ين( من اأ�ضلم اأي دخل يف ال�ضلم كقولهم اأ�ضنى 
واأقحط، واأ�ضل ال�ضلم ال�ضالمة؛ )والث�لث( ق�ل ابن الأنب�ري )املتوفى �ضنة 328 
لفالن  ال�ضيء  �ضلم  قولهم  من  عب�دته  هلل  املخل�ض  معن�ه  امل�ضلم  938م(:  هـ/ 

خل�ض له، ف�لإ�ضالم معن�ه اإخال�ض الدين والعقيدة هلل تع�ىل)2(«. 

3-  اأم� املحدثون فجمهرة امل�ضت�ضرقني منهم ترى اأن ا�ضم »اإ�ضالم« يرجع اإىل معنى 
من الط�عة واخل�ضوع غري اإرادي اأي الت�ضخري لإرادة ق�هرة. يقول جولد �ضيهر 

ملتوفى �ضنة 383هـ/ 1186م،  لآمدي  حل�ضن علي  أبي  لدين  لأحك�م« ل�ضيف  أ�ضول  لإحك�م يف  نظر كت�ب    )1(
لأول �ضفحتي 48، 61.    جلزء 

خلريية �ضنة 1318 هـ.    ملطبعة  لث�ين �ض423  جلزء  زي  لر لفخر  )2( تف�ضري 



107107

Goldziher: »اإ�ضالم مبعنى خ�ضوع اأي خ�ضوع املوؤمن هلل. وهذه الكلمة، التي 

للموؤمن  التي جعله� حممد  املنزلة  اأوفى من كل كلمة غريه� يف تعيني  هي 
يف عالقته مبعبوده، عليه� ط�بع ظ�هر من ال�ضعور ب�لتبعية والقدوة ل حتيط به� 
حدود، ويجب على الإن�ض�ن اأن ي�ضت�ضلم له� متربئً� من كل حول له وقوة)1(«. 
وي�ضري اإىل مثل ذلك القول اأرنولد Arnold يف الف�ضل الذي كتبه عن »اإ�ضالم« 
يف دائرة املع�رف الإ�ضالمية Encyclopédie de l’islam . ول يختلف م� 
ذكره ب�بنجر Babinger يف الف�ضل الذي كتبه عن الإ�ضالم يف كت�ب »اأدي�ن 

الع�مل« Religions du Monde عن كالم جولد �ضيهر يف �ضيء. 

وقد تنبه �ضيد اأمري علي اإىل اأن اأمث�ل هوؤلء امل�ضت�ضرقني اعتربوا معنى 
انقي�ًدا مطلًق� لإرادة ل حدود ل�ضلط�نه�، ول  اإ�ضالم  به لفظ  النقي�د الذي ف�ضر 
و   »Sprit of Islam الإ�ضالم  »روح  كت�بيه  يف  يبني  فج�ء  معه�؛  لأحد  ك�ضب 
اأو �ضرًع� م� يدل على  اإ�ضالم لغة  اأن لي�ض يف ا�ضتعم�ل كلمة   »Islam »الإ�ضالم 
اأكرث  ع�دة  يفر�ضه  كم�  اجلرب  ملعنى  املت�ضمن  واخل�ضوع  املطلق  النقي�د  معنى 
ال�ضرعي  املعنى  اأن  يقرر  علي  اأمري  �ضيد  اأن  على  الغرب.  علم�ء  من  الب�حثني 
يوؤخذ  النف�ض، كم�  بتزكية  الر�ضد والتم��ض الفالح  لالإ�ضالم هو الكد يف حتري 

ڀ   پ    پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  الآي�ت:   من 
ڀمث ]اجلن/14[؛  نث ٹ  ٹ  ڤ  .  ڤ  ڤ  ڦ  .  ڦ   ڦ  ڄ  

(1) Le Dogme et la loi de l’islam p.2. 

إ�صــالم« ل�صرعي لكلمة  » ملعنى  للغ�ي  و ملعنى  لعالقة بني  ملختلفة يف  لنظريات  لأول   لف�صل 
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ڄ  .  ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث   ]ال�ضم�ض/7-10[. وذلك ي�ضتلزم معنى الط�عة 
الإرادية ظ�هًرا وب�طًن�. والر�ضد هو الهدى والفالح، وهو الذي يهدي اإليه القراآن 

من ت�ضديق خرب اهلل وامتث�ل اأمره، كم� يقول ابن قيم اجلوزية)1(.   

وبهذا البي�ن يت�ضح م� يف كالم اإدوارد �ضل Edward Sell من التع�ضف 
يف ت�أويل راأي �ضيد اأمري علي)2(. 

يرى اإدوارد �ضل اأن اعتب�ر املوؤلفني الأوروبيني اأن لفظ »اإ�ضالم« يعرب عن 
فهم معنى  تو�ضع يف  والأحك�م  العق�ئد  �ضوؤون  الت�م لإرادة اهلل يف كل  الإذع�ن 
اللفظ؛ اإذ هو اإمن� يدل على معنى اأخ�ض من الإذع�ن املطلق، فهو اإمن� يدل على 

الإذع�ن العملي؛ وي�ضت�ضهد بقول �ضيد اأمري علي اأن الإ�ضالم هو حتري الر�ضد. 

ثم يح�ول اإدوارد �ضل اأن يجعل جملة م� ورد يف القراآن من لفظ »اإ�ضالم« 
وم�ضتق�ته موؤدًي� معنى النقي�د الظ�هر والط�عة ب�جلوارح، ويزعم اأن املف�ضرين يبدو 
يتفق وعدم  اإن هذا  ويقول:  اآيل  اللفظ يف معنى  ا�ضتعم�ل  اأنهم جممعون على 
ورود كلمة »اإ�ضالم« يف ال�ضور الأوىل، اإذ هي مل ترد اإل ثم�ين مرات منه� �ضت يف 
ال�ضور املدنية واثنت�ن يف ال�ضور املكية الأخرية؛ ويرجع ذلك اإىل اأن اأرك�ن الدين 
املدينة.  يف  دينه  حممد  كون  حتى  ق�طع  وجه  على  منه  جزًءا  ت�ضر  مل  العملية 
ويخل�ض من ذلك اإىل اأن لفظ »اإ�ضالم« عندم� ينظر اإليه من وجهة النظر املحمدية 

لأول، �ضفح�ت 40- 42.    جلزء  ملتوفى �ضنة 751هـ،  جلوزية  ل�ضع�دة« لبن قيم  ر  مفت�ح د نظر   )1(
خللقية جزء 7.   لدينية و ملع�رف  ئرة  رد �ضل يف د إدو نظر مق�ل   )2(
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يفقد كثرًيا من جم�له الروحي الذي جتمع حول فكرة اخل�ضوع الت�م لإرادة اهلل، 
وي�ضبح موؤيًدا للمبداأ اليهودي الق�ئل ب�أن املهم لي�ض هو روح ال�ضريعة، بل املهم 

هو مراع�ة الأداء ال�ضوري لواجب�ت ظ�هرة خ��ضة.  

ودعوى اإدوارد �ضل: اأن كالم �ضيد اأمري علي يفيد ق�ضر الإ�ضالم على 
اأمري  »�ضيد  يوؤخذ من عب�رات  اأن  القلب ل ميكن  خ�ضوع اجلوارح دون خ�ضوع 
علي« ولي�ض يف كت�بيه م� يوؤيده�. وحم�ولة »اإدوارد �ضل« اأن يجعل جملة م� ورد 
الظ�هر والط�عة  ا�ضتق منه موؤدًي� معنى النقي�د  »اإ�ضالم« وم�  القراآن من لفظ  يف 
لفظ  من  القراآن  يف  ذكر  م�  لأن  اأ�ض��ض؛  على  تقوم  ل  حم�ولة  فقط  ب�جلوارح 
»اإ�ضالم« وم� ا�ضتق منه مق�باًل لالإمي�ن وخم�لًف� له – بحيث يدل الإ�ضالم على 
العمل الظ�هر والإمي�ن على الت�ضديق- ل يعدو ثالث اآي�ت على م� ورد يف كت�ب 
»حجج القراآن« )1(، اأو ل يعدو اأربًع� كم� هو الواقع، اإذ ترك �ض�حب هذا الكت�ب 

اإ�ضالم  ا�ضتعم�ل لفظ  املف�ضرين على  اإجم�ع  اأم�  التحرمي )مدنية(.  اآية 5 �ض66 
يف معنى اآيل فغري �ضحيح كم� يت�ضح لكل مطلع على التف��ضري املختلفة للقراآن. 
و�ضي�أتي م� يوؤيد ذلك فيم� يلي. وعدم ورود لفظ »اإ�ضالم« يف ال�ضور الأوىل ل ينتج 
م� يريد اأن ي�ضتنتجه املوؤلف. فقد وردت �ضيغة ا�ضم الف�عل من اأ�ضلم يف 39 اآية، 
املكي�ت منه� 24 واملدني�ت 15. وبع�ض هذه املكي�ت يف �ضور غري مت�أخرة كم� يف 
اآية نث ەئ      ەئ  وئمث  ]القلم/35[ وهي ال�ضورة الث�نية يف ترتيب نزول 

أمت كت�به هذ �ضنة 630هـ/ 1232م.  حلنفي، وقد  زي  لر ملظفر  أحمد بن  لف�ضل  )1( لأبي 

إ�صــالم« ل�صرعي لكلمة  » ملعنى  للغ�ي  و ملعنى  لعالقة بني  ملختلفة يف  لنظريات  لأول   لف�صل 
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القراآن على م� نقله �ض�حب الفهر�ضت عن نعم�ن بن ب�ضري، وكم� يف اآية  نث ٱ  
]اجلن/14[  ڀمث    ڀ   پ    پ   پ   ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  

التي ورد فيه� الفعل اأي�ًض�. 

ولك�را دي فو Carra de Vaux راأي يف معنى كلمة »اإ�ضالم« واأ�ضله� بينه 
على الوجه الآتي: 

»ك�ن من تبع اإبراهيم ي�ضمى حنيًف�، ومعن�ه امل�ئل، لأنهم م�لوا عن عب�دة 

يجدد  الذي  اأي  امل�ضلم  ي�ضمى  اأو  الع�مل،  يف  ف�ضت  قد  ك�نت  التي  الأ�ضن�م 
وتف�ضري  اخل�ل�ض.  التوحيد  و�ض�نوا  جددوا  ب�أنهم  ذلك  �ض�ملً�،  ال�ضيء  وي�ضون 
»م�ضلم«ب�أنه امل�ضت�ضلم هلل اأو امل�ضلم نف�ضه هلل اأبعد غوًرا يف الت�ضوف من اأن يكون 

املعنى الأ�ضلي«)1(. وهذا الراأي غري وجيه من الن�حية اللغوية، ف�إنه لي�ض يف م�دة 
»اإ�ضالم« ول �ضورته� م� يوؤيده على مقت�ضى اأ�ضول اللغة وقواعد ال�ضتق�ق؛ فم� 
علمن� ب�أن من مدلولت هذه امل�دة التجديد اأو ال�ضون، ول راأين� اأن �ضيغة اأفعل 

تفيد اأحد هذين املعنيني. 

لث�لث �ض55.   جلزء  لإ�ضالم؛  دي فو؛ مفكرو  )1( ك�ر



الفصل الثاني

الراأي الراجــح

يف العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�صرعي
 لكلمة »اإ�صـــــالم« 





األف�ظه�  »�ضلم« على اختالف  اللغويون من مع�ين م�دة  ت�أمل فيم� ذكره  1-  من 
و�ضيغه� متحرًي� البحث عم� ي�ضلح اأن يكون اأ�ضاًل يتفرع عنه �ض�ئر املع�ين، 
وال�ضح�ح  دريد،  لبن  ال�ضتق�ق  كت�ب  )مثل  املعتربة  اللغة  كتب  وجد يف 
للجوهري، واملفردات يف غريب القراآن، ول�ض�ن العرب لبن منظور، وامل�ضب�ح 
املنري للفيومي( اأن ال�ضالم بك�ضر ال�ضني وال�ضلم بك�ضر الالم، احلج�رة ال�ضلبة، 
�ضميت بذلك ل�ضالمته� من الرخ�وة والواحدة �َضِلمة؛ وا�ضتلم فالن احلجر 
الأ�ضود هو افتعل من ال�ضلمة؛ واأن ال�ضلم بفتحتني �ضجر عظيم له �ضوك ورقه 
لعتق�دهم  بذلك  �ضمي  ك�أمن�  اأي�ًض�،  بفتحتني  �ضلمة  واحده  به  يدبغ  القرظ 
بك�ضره�  اأ�ضلمه  الالم  بفتح  اجللد  �ضلمت  منه  ويق�ل  الآف�ت،  من  �ضليم  اأنه 
اإذا دبغته ب�ل�ضلم. ولعل هذه املع�ين هي التي ينبغي اأن تكون هي الأ�ضل 
الأول مل�دة �ضلم، وعنه� تفرعت جميع ال�ضتعم�لت الأخرى. ذلك ب�أن هذه 
املع�ين هي اأمور م�دية حم�ضو�ضة قريبة اإىل حي�ة البداوة، فهي اأجدر اأن تكون 
اأ�ضاًل لو�ضع املع�ين املجردة. وقد ولد العرب من هذه املع�ين مع�ين اأخرى 
و�ضعية حقيقية ق�ئمة على معنى اخللو�ض الذي هو ملحوظ يف املع�ين الأوىل. 

الراأي الراجح
يف العالقة بني املعنى اللغوي واملعنى ال�صرعي لكلمة »اإ�صالم«
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ال�ضوائب  من  اخللو�ض  معنى   )1( هي:  املولدة  احلقيقية  املع�ين  وهذه 
الظ�هرة اأو الب�طنة، ويف مع�جم اللغة اأن ال�ضلم بفتح ف�ضكون وال�ضالم وال�ضالمة 
تكون مبعنى اخللو�ض والتعري من الآف�ت الظ�هرة اأو الب�طنة؛ )2( معنى ال�ضلح 
يف  لغت�ن  وفتحه�  ال�ضني  بك�ضر  وال�ضلم  ال�ضلم  اإن  اللغويون:  ويقول  والأم�ن، 
ال�ضلح يذكران ويوؤنث�ن ك�ل�ضالم؛ )3( معنى الط�عة والإذع�ن، ف�ل�ضلم بفتحتني 
على م� يف كتب اللغة وال�ضلم بفتح ف�ضكون وال�ضلم بك�ضر ف�ضكون ال�ضت�ضالم 

والإذع�ن والط�عة. 

مبعنى  وال�ضالم  اهلل  اأ�ضم�ء  من  ا�ضم  هو  الذي  »ال�ضالم«  اللغويون  ويرد 
ال�ّضَلم  ورد  والآف�ت.  املك�ره  من  وال�ضالمة  اخللو�ض  معنى  اإىل  والدع�ء  التحية 

مبعنى ال�ّضَلف)1( اإىل هذا املعنى غري ع�ضري. 

وفعل اأ�ضلم ي�ضتعمل يف اللغة على وجهني: اأحدهم� اأن ي�ضتعمل لزًم�؛ 
 .� والآخر اأن ي�ضتعمل متعديًّ

والالزم يكون مبعنى الدخول يف ال�ضلم مبعنى ال�ضلح اأو الط�عة. وقد ذكر 
علم�ء ال�ضرف اأن �ضيغة اأفعل الالزم ت�أتي مبعنى الدخول يف �ضيء ك�أ�ضبح مبعنى 

دخل يف ال�ضب�ح واأقحط دخل يف القحط واأعرق دخل يف العراق. 

قبل  الف�عل  ت�ضيري  وهي  للتعدية  ترد  فيه  اأفعل  ف�ضيغة  املتعدي  واأم� 

ك�ن�  إذ  بع�جل  آجل  بيع  مثاًل  أبي حنيفة  عند  فهو  لقر�ض،  نوع خ��ض من  لفقه�ء على  ويق�ضره  لقر�ض،  أي     )1(
آجلة بنقود ع�جلة.   لنوع، كبيع غلة  خمتلفي 
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ال�ضيء  �ضلم  عن  ب�لهمزة  منقول  لفالن  ال�ضيء  ف�أ�ضلم  مفعوًل،  الهمزة  دخول 
لفالن خل�ض له من غري من�زع، ك�ضّلمه له ت�ضليًم� املنقول ب�لت�ضعيف، وحقيقة 

معن�ه اأخل�ضه له وجعله له �ض�ملً�. 

� فهو �ض�لح الدللة على  ولفظ »اإ�ضالم« م�ضدر اأ�ضلم لزًم� ك�ن اأم متعديًّ
كل م� يدل عليه الفعل من املع�ين ال�ض�لفة. 

تفرع عنه�. وقد ورد يف  »�ضلم« وم�  مل�دة  اللغوية  املع�ين  هذه هي جملة 
القراآن ا�ضتعم�ل كثري من �ضيغ هذه امل�دة يف مع�نيه� اللغوية.  

فورد معـنى اخللو�ض والبــــراءة من ال�ضــــوائب الظ�هرة والب�طنة يف قوله:  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ    ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ      ٿ   نث 
 .]89 ]ال�ضعراء/  ڃمث  ڄ         ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   نث  قوله:  ويف  ]البقرة/71[  ڄمث 

وورد يف غري ه�تني الآيتني اأي�ًض�. وج�ء معنى ال�ضلح يف مثل قوله تع�ىل:  نث ڱ  ڱ  
ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ مث ]حممد/35[ وقوله: 
نث  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مبمث  ]الأنف�ل/61[. 
وا�ضتعمل القراآن بع�ض �ضيغ هذه امل�دة يف معنى النقي�د واخل�ضوع كم� 

يف قوله:نثپ    پ  پ    پ  مث ]ال�ض�ف�ت/26[. 

2- على اأن القراآن ا�ضتعمل لفظ »اإ�ضالم« وفعله والو�ضف منه يف معنى �ضرعي 
خ��ض. وقد اختلفوا يف هذا املعنى ال�ضرعي على مذاهب ثالثة:
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اأ- ق�ل ق�ئلون اإن الإ�ضالم هو الإمي�ن، ومعنى الإمي�ن ب�تف�ق اأهل العلم من اللغويني 
الرازي يف  الفخر  املذهب  العرب. وذهب هذا  ل�ض�ن  الت�ضديق كم� يف  وغريهم 

تف�ضريه لآية نثڃ  ڃ  چ   چ  چمث م�ضتدًل عليه. 

ب- وق�ل اآخرون اإن لفظ »اإ�ضالم« يطلق يف ل�ض�ن ال�ضرع على معنيني: )اأحدهم�( 
الإمي�ن؛ )والث�ين( معنى اأعم من الإمي�ن، وهو النقي�د ب�لقلب اأو ب�لظ�هر. وقد نقل 

هذا املذهب النووي يف �ضرحه على �ضحيح م�ضلم عن اخلط�بي. 

ومن الق�ئلني ب�أن لفظ »اإ�ضالم« يطلق يف ل�ض�ن ال�ضرع على معنيني من 
اأحد  اأن  اإىل  فيذهب  الأ�ضفه�ين؛  الراغب  به  ف�ضرهم�  مب�  املعنيني  هذين  يف�ضر 
الإمي�ن،  الث�ين فوق  واأن  ب�لل�ض�ن،  ب�لعرتاف  الإمي�ن  ويف�ضر  الإمي�ن،  املعنيني هو 
وهو اأن يكون مع العرتاف ب�لل�ض�ن اعتق�د ب�لقلب ووف�ء ب�لفعل وا�ضت�ضالم هلل يف 

جميع م� ق�ضى وقدر. 

هذا جرى  وعلى  مع�ن،  ثالثة  على  �ضرًع�  يطلق  الإ�ضالم  اإن  ق�ئلون:  وق�ل  ج- 
الغزايل يف الإحي�ء. وهذه املع�ين الثالثة هي: 

اإطالق  مع  واجلوارح،  ب�لل�ض�ن  ظ�هًرا  ال�ضت�ضالم  مبعنى  الإ�ضالم  اإطالق  اأوًل- 
الإمي�ن على الت�ضديق ب�لقلب فقط، وبذلك يكون الإمي�ن والإ�ضالم خمتلفني. 

ث�نًي�- اأن يكون الإ�ضالم عب�رة عن الت�ضليم ب�لقلب والقول والعمل جميًع�، ويكون 
الإمي�ن عب�رة عن الت�ضديق ب�لقلب، ف�لإمي�ن اأخ�ض من الإ�ضالم. 
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ث�لًث�- اأن يجعل الإ�ضالم عب�رة عن الت�ضليم ب�لقلب والظ�هر جميًع�، وكذا الإمي�ن، 
وعلى هذا ف�لإ�ضالم والإمي�ن مرتادف�ن. 

3-  واأثر الفرق الإ�ضالمية ظ�هر قوي يف هذا اخلالف املرتبط مب�ض�ألة احتدم فيه� 
النزاع بني الفرق وهي م�ض�ألة الكفر ب�رتك�ب الكبرية. 

ف�لأ�ضعرية ل يكفرون اأحًدا من اأهل القبلة بذنب يرتكبه م� مل يرتكبه 
م�ضتحاًل له غري معتقد حترميه، خالًف� للخوارج الق�ئلني ب�أن مرتكب الكب�ئر يكفر 
الإمي�ن ول  ب�أنه يخرج من  الق�ئلني  واملعتزلة  للقدرية  الإمي�ن، وخالًف�  ويزول عنه 

يدخل يف الكفر، فيكون بني الكفر والإمي�ن)1(. 

بل اإن الِفرق جعلت م�ض�ألة املعنى ال�ضرعي لالإ�ضالم والإمي�ن من اأ�ض�ض 
نزاعه� �ضراحة. ف�لأ�ضعري يقول يف الإب�نة: »ونقول اإن الإ�ضالم اأو�ضع من الإمي�ن 
اإمي�نً�«)2(. ويقول الطرب�ضي ال�ضيعي يف تف�ضريه جممع البي�ن:  اإ�ضالم  ولي�ض كل 

»والإ�ضالم والإمي�ن مبعنى واحد عندن� وعند املعتزلة« )3(. 

ف�خلالف على هذه امل�ض�ألة اإمن� هو يف احلقيقة من متحالت الفرق والتم��ضه� 
دق�ئق البحث اندف�ًع� وراء جموح النظر؛ فهو م�ضطنع ا�ضطن�ًع�. 

ملتوفى �ضنة 333هـ �ضفح�ت 2-4 طبع  مل�تريدي  لأكرب لأبي من�ضور  لفقه  لإب�نة« لالأ�ضعري �ض10 و�ضرح  نظر    )1(
لهند.   

لإب�نة« �ض10.    )2(
أول، �ض175 طبعة ف�ر�ض �ضنة 1304 هـ    لبي�ن، جزء  )3( جممع 
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4-  ولكنهم يريدون اأن يلتم�ضوا �ضبًب� لهذا اخلالف يف القراآن نف�ضه. وعندهم اأن 
من�ض�أه اأن علم�ء الإ�ضالم وجدوا يف اآي�ت القراآن م� ذكر فيه الإ�ضالم مق�باًل 

نث  ڑ  ک  کک  گ  گ   بينهم�:   ب�لتغ�ير  لالإمي�ن على وجه ي�ضعر 
]احلجرات/14[؛   ڱمث   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   
ۓ   ۓ   ے   ے    ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   نث 
نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ]التحرمي/5[؛  ڭمث  
ے   ھ   نث  ]الأحزاب/35[؛  ہ...مث  ہ   ہ   
ے   ۓ  ۓمث ]الزخرف/69[. كم� وجدوا يف اآي�ت م� يدل 

على اأن الإ�ضالم والإمي�ن واحد: 

 نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ          ڻمث  ]يون�ض/84[؛  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ    . ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   نثڤ  
ڃمث ]الذاري�ت/35-36[؛ نث ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
ی ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب       خبمث  ]احلجرات/17[. 

وقد اأرادوا التحلل من هذا الإ�ضك�ل ب�أن جعلوا لالإ�ضالم يف ل�ض�ن ال�ضرع 
مع�ين خمتلفة. 

»�ضلم«  م�دة  ا�ضتعمل من  القراآن  ف�إن  ذلك  اإىل  يدعو  الأمر ل  اأن  على 
للفظ  ا�ضتحدث  ولكنه  العرب.  ا�ضتعمله�  كم�  اللغوية  مع�نيه�  يف  كثرية  �ضيًغ� 
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قليلة. وهذا  اآي�ت غري  ا�ضتعمله يف   � ا�ضتق منه معنى واحًدا �ضرعيًّ »اإ�ضالم« وم� 
املعنى هو: التوحيد واإخال�ض النف�ض هلل وحده ل يكون فيه� لغريه �ضريك يعبد 
اإلًه�. وهو معنى مولد من املعنى اللغوي الذي هو اخللو�ض وال�ضالمة.  وي�ضمى 
ق�ل ابن دريد يف كت�ب ال�ضتق�ق: »وا�ضتق�ق امل�ضلم من قولهم اأ�ضلمت هلل اأي 

�ضلم له �ضمريي«)1(. 

اأم� �ض�ئر ا�ضتعم�لت القراآن لهذه امل�دة ف��ضتعم�لت لغوية ج�رية على 
الأو�ض�ع وال�ضتعم�لت العربية احلقيقية. وقد ذكر م� يفيد ذلك الزخم�ضري يف 
الك�ض�ف عند تف�ضري اآية نثڃ  ڃ  چ   چ  چمث ]اآل عمران/19[. 

5-  والأدلة على اأن املعنى ال�ضرعي لالإ�ضالم هو التوحيد واإخال�ض ال�ضمري هلل 
تظهر يف عدة مواطن:

)اأحده�( اأن القراآن يقرر اأن الدين واحد على ل�ض�ن جميع الأنبي�ء وهو 
الإمي�ن مب� يجب الإمي�ن به، واإمن� تختلف ال�ضرائع اأي الأحك�م العملية: نث چ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ  
ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻمث)2(  ]ال�ضورى/13[؛ 

نث ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  

لأول، �ض22.   جلزء  ل�ضتق�ق لبن دريد،  )1( كت�ب 
لبي�ض�وي.   زي و لر لك�ض�ف و لطربي و جع يف ذلك تف��ضري  )2( وير
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نث ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   )1(]الأنع�م/90[؛  
ىئ  ی  ی  یمث

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

ںمث)2( ]امل�ئدة/48[. 

ودين اهلل الواحد الذي ل يدخله الن�ضخ ول يختلف ب�ختالف الأنبي�ء 
ڇ   چچ   چ   چ    ڃ   ڃ   نث  اإ�ضالًم�:   امل�ضمى  القراآن  عرف  يف  هو 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  
ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک    ڑ  
ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  
ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ مث)3(]اآل عمران/19-20[؛ 

نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث   
ومل  ق�لوا  الوداع.  عرفة يف حجة  يوم  نزلت  الأخرية  الآية  وهذه   . ]امل�ئدة/3[ 
يع�ض النبي بعده� اإل 81 ليلة؛ وهي تدل على اأن الدين الذي هو الإ�ضالم هو 
التي كملت يف  ال�ضرائع  اأ�ضول  على  والتوقيف  العق�ئد  قواعد  على  التن�ضي�ض 
تتغري  وقد  والأمم،  الأنبي�ء  ب�ختالف  تختلف  فهي  العملية  الأحك�م  اأم�  القراآن. 

لك�ض�ف للزخم�ضري. جع تف�ضري  )1(  ير
لأوىل مب�ضر جـ2 �ض126، 127  لطبعة  ل�ضع�دة  ر  جع كذلك كت�ب مفت�ح د لطربي وير جع يف ذلك تف�ضري  )2(   وير

لب�لغة جـ1 �ض68، 69.   هلل  وكت�ب حجة 
لك�ض�ف للزخم�ضري.   جع تف�ضري  )3( ير
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اإل اإجم�ًل بتبيينه الأ�ضول التي ت�ضتمد منه�  بتغري املظ�ن، ومل يجمعه� القراآن 
تلك الأحك�م، ومل تكن كملت عند نزول الآية)1(. 

وقد ثبت مب� ذكرن�ه اأن الدين يف عرف القراآن هو الإمي�ن ب�لأ�ضول الدينية 
التي هي حق�ئق خ�لدة ل يدخله� الن�ضخ ول تختلف فيه� الأنبي�ء. واأن الإ�ضالم 

هو هذا الدين اإذ ل دين غريه عند اهلل. 

)ث�نيه�( اأن �ضيغة »اإ�ضالم« وردت يف القراآن م�ض�فة وغري م�ض�فة يف ثم�ن 
اآي�ت: منه� �ضت اآي�ت مدنية؛ واآيت�ن مكيت�ن. 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   فهم�:نث  املكيت�ن  ف�أم� 
پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  ]الأنع�م/125[؛   پمث 
ڀمث ]الزمر/22[. والآيت�ن �ضريحت�ن يف اأن الإ�ضالم فيهم� هو الإمي�ن اخل�ل�ض 

الذي مو�ضعه ال�ضدر اأي القلب. 

واأم� الآي�ت املدنية فهي: 

 نث ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ  ڇ  ڇ   ڇ  

عليه  تدل  ب�لإمي�ن  الآية  هذه  يف  الإ�ضالم  وتف�ضري  ]ال�ضف/7[.  ڍمث   ڇ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ظ�هرة.  دللة  الالحقة  الآي�ت 
مذكور  الآية  هذه  والإ�ضالم يف  ]التوبة/74[  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث  

فق�ت لل�ض�طبي جـ3 �ض62 وجـ4 �ضفحتي 116، 117.   ملو لآية و لبي�ض�وي لهذه  جع تف�ضري  )1( ير
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يف  كم�  ب�لكفر  القراآن  يف  منه  ي�ضتق  وم�  الإ�ضالم  قوبل  وقد  الكفر.  مق�بلة  يف 
هذه الآية وكم� يف اآية  نث ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ  
ڀ   ڀ   ڀ    پ   نث  واآية   ]80/ عمران  ]اآل  ڳمث  ڳ   ڳ   ڳ   گ    
ۓ   نث  منه�:  عدة  اآي�ت  يف  ب�ل�ضرك  الإ�ضالم  وقوبل  ]احلجر/2[.  ٺمث  ٺ   ڀ  
]اآل  ۋمث  ۋ   ٴۇ        ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ        

عمران/67[؛ واآية نث ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  
ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇمث ]الأنع�م /14[.   

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ   نث  فهي؛   املدنية  الآي�ت  ب�قي  اأم� 
]احلجرات/17[،  خبمث   حب     جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی    ی    ی 
وهي من الآي�ت التي ذكره� كت�ب »حجج القراآن« يف حجج الق�ئلني ب�أن الإمي�ن 
عمران/19[؛  ]اآل  چمث  چ   چ    ڃ   ڃ   نث  واآية  واحد؛  والإ�ضالم 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   نث  واآية 
ڇ    ڇ   چ   چ   چ   نث  واآية  عمران/85[؛  ]اآل  چمث 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث   ]امل�ئدة/3[.     
اأن  الآي�ت  هذه  تف�ضري  يف  املف�ضرين  من  وغريه  الزخم�ضري  بني  وقد 
الإ�ضالم فيه� هو التوحيد واإ�ضالم الوجه هلل. وذلك يقت�ضي اأن لفظ »اإ�ضالم« مل 

يرد يف القراآن اإل م�ضتعماًل يف معن�ه ال�ضرعي مرادًف� لالإمي�ن. 
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اآي�ت  نثٻ  ٻمث يف  اأتب�ع دين حممد  القراآن �ضمى  اأن  )ث�لثه�( 
منه�:  نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   نث  واآية    ]البقرة/62[؛  ٹمث  
ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   
ائ  ائمث ]امل�ئدة/69[ ؛  واآية  نث ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  
اآي�ت  يف  امل�ضلمني  كذلك  و�ضم�هم  ]احلج/17[.  ڦ مث   ڦ     ڦ             ڦ   ڤ  

ھ    ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   نث  منه�: 
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے    ھ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   نث  واآية   ]احلج/78[؛  ٴۇ...مث 
ڤ  ڤ  ڦ   ڦمث  ]اآل عمران/102[. ويف ذلك اإ�ضع�ر ب�أن معنى الإمي�ن 

والإ�ضالم متفق غري خمتلف.   

6-  واإذا ك�ن الإ�ضالم يف عرف القراآن هو القواعد الأ�ضولية التي يجب الإمي�ن 
به� والتي جمعه� القراآن ك�ملة بحيث يعرف الإ�ضالم ب�أنه هو م� اأوح�ه اهلل اإىل 

نبيه حممد يف القراآن، واأمره بتبيينه للن��ض كم� ت�ضري اإليه اآية  نث  ٿ   ٹ     
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   مث ]النحل/44[؛ فقد تطور ا�ضتعم�ل 
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وتطور  العملية،  الفروع  اأو  الأ�ضول العتق�دية،  ي�ضمل  م�  اإىل  الإ�ضالم  لفظ 
هو:  امل�ضلمني  عند  الدين  تعريف  ف�أ�ضبح  كذلك  )الدين(  لفظ  ا�ضتعم�ل 
و�ضع اإلهي �ض�ئق لذوي العقول ب�ختي�رهم اإي�ه اإىل ال�ضالح يف احل�ل والفالح 
يف امل�آل. وهذا ي�ضمل العق�ئد والأعم�ل )1(. ومع هذا التطور فقد بقيت بني 
امل�ضلمني اآث�ر العرف ال�ضرعي اإىل اليوم. فهم يق�ضمون الدين اإىل فروع واأ�ضول 
ب�عتب�ره منق�ضًم� اإىل معرفة هي الأ�ضل وط�عة هي الفرع. ويقولون اإن العق�ئد 
وحده  القراآن  وهو  قطعي  يقيني  ديني  بطريق  ث�بتة  تكون  اأن  فالبد  يقينية 
العملية فيكفي  اأم� الأحك�م  والتف�ضيل،  به وحده يف اجلملة  املقطوع  اإذ هو 
 فيه� الظن)2(. ويقولون اإن الن�ضخ ل يكون يف م�ض�ئل علم الكالم واإمن� يكون 

يف م�ض�ئل الفقه.    

لفنون للته�نوي.   �ضطالح�ت  نظر ك�ض�ف   )1(
فق�ت جزء 4 �ض3.   ملو أول �ض38، و قف جزء  ملو نظر �ضرح   )2(



.  اأ�ضت�ذ الفل�ضفة ووكيل كلية الآداب ل�ضئون التعليم والطالب ج�معة بني �ضويف مب�ضر.
الفل�ضفة  يف  وم�ج�ضتري   ،1982 ع�م  الق�هرة  ج�معة  من  الآداب  لي�ض�ن�ض  على  .  ح�ضل 
الفل�ضفة  يف  ودكتوراه   ،1991 ع�م  �ضوه�ج  فرع  اأ�ضيوط  بج�معة  املع��ضرة  الإ�ضالمية 

الإ�ضالمية والفكر العربي احلديث ج�معة الزق�زيق فرع بنه� ع�م 1995.

من اأهم اأعمالة املن�صورة

.  الأبع�د التنويرية للفل�ضفة الر�ضدية يف الفكر العربي احلديث.
. اجت�ه�ت فل�ضفية مع��ضرة يف بنية الثق�فة الإ�ضالمية.

.   اأحمد ف�ر�ض ال�ضدي�ق قراءة يف �ضف�ئح املق�ومة.
.  ثق�فتن� العربية بني الإمي�ن والإحل�د.

.   حقيقة الأ�ضولية الإ�ضالمية يف فكر ال�ضيخ عبد املتع�ل ال�ضعيدي.
.   ال�ضراع الثق�يف واحلوار احل�ض�ري يف فل�ضفة حممد اإقب�ل.

. فل�ضفة الالهوت امل�ضيحي يف الع�ضر املدر�ضي املبكر.
. اأوه�م الفهم.

ع�صمت ح�صني �صيد ن�صار

معد الدرا�صة التقدميية يف �صطور



اللجنة ال�صت�صارية للم�صروع
)1435 - 1436هـ/ 2014 - 2015م(

اإ�صماعيل �صراج الدين )مكتبة الإ�ضكندرية(، م�ضر- رئي�ض اللجنة.

اإبراهيم البي�مي غامن )املركز القومي للبحوث الجتم�عية واجلن�ئية(، م�ضر.
ح�صن مكي )ج�معة اإفريقي� الع�ملية(، ال�ضودان.

ر�ص�ان ال�صيد )اجل�معة اللبن�نية، بريوت(، لبن�ن.
زاهر عبد الرحمن عثمان )مركز املعلم حممد بن لدن للعلم والتعليم(، اململكة العربية ال�ضعودية.

زكي امليالد )رئي�ض حترير جملة الكلمة(، اململكة العربية ال�ضعودية.
�صعيد بن�صعيد العل�ي )ج�معة الرب�ط(، املغرب.

�صالح الدين اجل�هري )مكتبة الإ�ضكندرية(، م�ضر- اأمني اللجنة.
ظفر اإ�صحق اأن�صاري )اجل�معة الإ�ضالمية الع�ملية، اإ�ضالم اآب�د(، ب�ك�ضت�ن.

عبد الدامي ن�صري )م�ضت�ض�ر �ضيخ الأزهر(، م�ضر.
عبد الرحمن ال�صاملي )وزارة الأوق�ف وال�ضوؤون الدينية(، ُعم�ن.

عمار الطالبي )ج�معة اجلزائر(، اجلزائر.
جمدي عا�ص�ر )دار الإفت�ء(، م�ضر.

حممد زاهد ج�ل )ك�تب وب�حث(، تركي�.
حممد عمارة )هيئة كب�ر العلم�ء، الأزهر ال�ضريف(، م�ضر.

حممد كمال الدين اإمام )ج�معة الإ�ضكندرية(، م�ضر.
حممد م�فق الأرناوؤوط )ج�معة العلوم الإ�ضالمية الع�ملية(، الأردن.

م�صباح اهلل عبد الباقي )ج�معة ك�بول(، اأفغ�ن�ضت�ن.
منى اأحمد اأب� زيد )ج�معة حلوان، الق�هرة(، م�ضر.

ن�ر الدين اخلادمي )ج�معة الزيتونة(، تون�ض.
ن�زاد �ص�ا�ش )موؤ�ض�ضة البحوث الأك�دميية والإنرتنت، اإ�ضطنبول(، تركي�.

وان �صربي وان ي��صف )اجل�معة الإ�ضالمية الع�ملية، كوالملبور(، م�ليزي�.



العـــ�دة اإلــى الـــذات، ت�أليف علي �ضريعتي.
احلياة الروحية يف الإ�صالم، ت�أليف حممد م�ضطفى حلمي.

د. حلد لط�هر  امراأتنا يف ال�صـريعة واملجتمــع، ت�أليف 
لعزيز ج�وي�ض. الإ�صالم دين الفطرة واحلرية، ت�أليف عبد 

املــــراأة والعمـــل، ت�أليف نبوية مو�ضى.
زق. لر متهيد لتاريخ الفل�صفة الإ�صالمية، ت�أليف م�ضطفى عبد 

لف��ضي. دفـــاع عـن ال�صـريعـة، ت�أليف عالل 
بن ع��ضور. لط�هر  مقا�صد ال�صريعة الإ�صالمية، ت�أليف 

إقب�ل، ترجمة حممد يو�ضف عد�ض. جتديد الفكر الديني يف الإ�صالم، ت�أليف حممد 
كبي. لكو لرحمن  طبائع ال�صتبداد وم�صارع ال�صتعباد، ت�أليف عبد 

ل�ضدر. املدر�صــة الإ�صـالمية، ت�أليف حممد ب�قر 
زق. لر الإ�صالم واأ�ص�ل احلكم، ت�أليف علي عبد 

لتون�ضّي. لدين  اأق�م امل�صالك يف معرفة اأح�ال املمالك، ت�أليف خري 
ل�ضعيدّي. ملتع�ل  احلرية الدينية يف الإ�صالم، ت�أليف عبد 

جل�ضر. الر�صالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�صالمية وحقية ال�صريعة املحمدية، ت�أليف ح�ضني 
يّل. لغز ال�صنة النب�ية بني اأهل الفقه واأهل احلديث، ت�أليف حممد 

القراآن والفل�صفة، ت�أليف حممد يو�ضف ُمو�ضى.
ل�ضدي�ق.  أحمد ف�ر�ض  ا عن فن�ن اأوربا، ت�أليف  ك�صف املخبَّ

لطهط�وي. املر�صد الأمني للبنات والبنني، ت�أليف رف�عة 
�صروط النه�صة، ت�أليف م�لك بن نبّي.

لطهط�وّي. مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية، ت�أليف رف�عة 
نه�صة الأمة وحياتها، ت�أليف طنط�وّي جوهرّي.

لعظم. البيان يف التمدن واأ�صباب العمران، ت�أليف رفيق 
أمني، وتربية املراأة واحلجاب، ت�أليف طلعت حرب.  حتــرير املــراأة، ت�أليف ق��ضم 

آل جنف.  لكرمي  آل جنف، حتقيق عبد  ملح�ضن  لن�ئيني، تعريب عبد  تنبيه الأمة وتنزيه امللة، ت�أليف حممد ح�ضني 
ملخزومي. خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�صيني، ت�أليف حممد ب��ض� 

لغالييني. لدين، ونظرات يف كتاب ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف م�ضطفى  ال�صف�ر واحلجاب، ت�أليف نظرية زين 
لدين. يف الجتماع ال�صيا�صي الإ�صالمي، ت�أليف حممد مهدي �ضم�ض 

أر�ضالن. لأمري �ضكيب  ملاذا تاأخر امل�صلم�ن؟ وملاذا تقدم غريهم؟، ت�أليف 
لأرن�وؤوط. �ضري، ترجمة حممد م  لدين �ض�مي فر املدنية الإ�صالمية، ت�أليف �ضم�ض 

املدنيـــة والإ�صالم، ت�أليف حممد فريد وجدي.
امل�صـــئلة ال�صرقية، ت�أليف م�ضطفى ك�مل.

ل�ضبور �ض�هني. وجهة العامل الإ�صالمي، ت�أليف م�لك بن نبي، ترجمة عبد 

�صل�صلة »يف الفكر النه�صوي االإ�صالمي«
صدر يف هذه السلسلة
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ل�ض�ملي.  هلل بن حميد  لدين عبد  طلعة ال�صم�ش �صرح �صم�ش الأ�ص�ل، ت�أليف نور 
ل�ضوك�ين. اأدب الطلب ومنتهى الأرب، ت�أليف حممد بن علي 

لإلوري. هلل  آدم عبد  الإ�صالم يف نيجرييا وال�صيخ عثمان بن ف�دي� الفالين، ت�أليف 
كبي(. لكو لرحمن  تي )عبد  لفر ل�ضيد  اأم القرى، ت�أليف 

حَلْجوي. حل�ضن  جتديد الفقه ون�ص��ش اأخرى، ت�أليف حممد بن 
أحمد زكي. احل�صارة الإ�صالمية، ت�أليف 

م. لرحمن عز الر�صالة اخلالدة، ت�أليف عبد 
لب�قي. هلل عبد  د، ترجمة م�ضب�ح  آز لكالم  أبي  م�صاألة اخلالفة وجزيرة العرب، ت�أليف 

ز. هلل در النباأ العظيم .. نظرات جديدة يف القراآن، ت�أليف حممد عبد 
هلل.  ل�ضيد حممد ح�ضني ف�ضل  احلركة الإ�صالمية .. هم�م وق�صايا، ت�أليف 

لرحيم ي�قدي. الأعمال املختارة ملحمد خاجنيت�ش الب��صن�ي، ت�أليف حممد خ�جنيت�ض، ترجمة عبد 
زق. لر الدين وال�حي والإ�صالم، ت�أليف م�ضطفى عبد 
لب�دية(. الن�صائيات، ت�أليف ملك حفني ن��ضف )ب�حثة 

هيم مدكور.  إبر يف الفل�صفة الإ�صالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الأول(، ت�أليف 
هيم مدكور.  إبر يف الفل�صفة الإ�صالمية .. منهج وتطبيقه )الكتاب الثاين(، ت�أليف 
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