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 العوامل اليت أدت إىل تشويه روح اإلسالم

  
حاولنا أن نكشف يف الصفحات القليلة السابقة عن مدى احتياج اإلنسانية إىل اإلسالم؛ كمنهاج حلياهتم، وطريق لسعادهتم، 

فات واألداين األخرى، كما ويف سبيل ذلك حاولنا إبراز روح اإلسالم يف بعض جوانبه، وفلسفته فيها، ُثمَّ ميزهتا على الفلس
 عرفنا مدى موافقته لفطرة اإلنسان، وطبيعة خلقته.

بيد أنَّ هذه الرُّوح مل تبق على أصالتها يف أذهان الناس؛ بل شوهت وتغريت، حىت اختلطت روح اإلسالم بروح األداين 
األداين والفلسفات، ومل تعد تالئم  األخرى، وامتزجت فلسفته بفلسفات الفالسفة، وعندئذ ال تبدو ميزة اإلسالم على هذه

 فطرة الناس، بعد هذا التشويه والتغري.

هذا التشويه هو الذي جعل الناس يبتعدون عن اإلسالم، ويتهربون منه، حىت إذا دمعموا إليه، وإىل السري على منهجه؛ عادوا 
 الداعي، ومل يلتفتوا إىل دعوته.

أن نزيل هذا التشويه عن منهاج اإلسالم أواًل وقبل كمل ِّ شيء؛ ولكن ال ميكن  وإذا أردان عودة الناس إىل اإلسالم فال بد 
ذلك إال ابلتعرف على األسباب والعوامل اليت أدت إىل تشويهه؛ لذا ابت من واجبنا أن نبحث اليوم عن أهم العوامل اليت 

حىت تكون دعوتنا إىل اإلسالم من جديد أدت إىل تشويه روح اإلسالم، ُث نبني موقفنا، وكيفية التخلص من هذه العوامل؛ 
 دعوة صافية، تبحث يف روحه، بعيًدا عن هذه العوامل وأثرها فيه.

 ( السياسة1)
وذلك عندما اختِّذ اإلسالم وسيلة لتحقيق  -منذ ظهوره إىل يومنا هذا  -لعبت السياسة دورًا كبريًا يف تشويه روح اإلسالم  

 هداف دنيوية.املآرب الشخصية، ومطية للوصول إىل أ
غري أنَّ هذه احلقيقة ال تبدو واضحة إال إذا شرحنا السياسة وأنواعها؛ من سياسة املسلمني، وسياسة االستعمار، وسياسة 

 االستشراق، وبينَّا دور كل واحدة منها يف التشويه، عند ذلك يتجلى ما قلناه بوضوح.

 سياسة املسلمني
أول مرة بعد أن تكونت الدولة اإلسالمية يف املدينة بقيادة الرسول صلى هللا  ظهرت السياسة اإلسالمية على مسرح احلياة

عليه وسلم، وعاشت األمة اإلسالمية حتت قيادته الرشيدة يف وحدة سياسة، ومل تظهر خالل عهده كله خالفات متثل 
اهات خمتلفة. َث ِّلم اّت ِّ  مجاعات إسالمية سياسية، أو بعبارة أخرى أحزاب سياسية متم

مباشرة ظهر أول خالف سياسي يف اجتماع السقيفة، ميثل ثالث مجاعات: األوس،  -عليه الصالة والسالم  -عد وفاته وب
 واخلزرج، واملهاجرين.
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بيد أن ذلك مل يستمر، ومل يؤد ِّ إىل التفرقة يف صفوف األمة، واستمرت احلال أيًضا يف هدوء وسكينة إىل آخر عهد عثمان 
تله مباشرة ظهرت اخلالفات السياسية بني طوائف األمة، اليت جلبت على اإلسالم واملسلمني فيما رضي هللا عنه؛ فبعد مق

 بعد أضرارًا ابلغة اخلطورة، وآاثرًا سيئة، ال تزال تعاين منها األمة إىل يومنا هذا!
قسم حزب علي إىل حزبني؛ ذلك أن األمة قد انشقت بعد مقتله إىل حزبني؛ حزب يناصر عليًّا، واآلخر يوايل معاوية، ُث ان

حزب تشيع له، وأخذ على عاتقه الدفاع عنه واالنتصار له؛ ومسي شيعيًّا، واآلخر خرج عليه، ومسي هذا احلزب خوارج؛ 
وبذلك تكونت ثالثة أحزاب متخاصمة ومتحاربة، كل واحد حيارب اآلخر، وجاء العباسيون بعد ذلك حياربون األحزاب 

 الثالثة السابقة.
 

معارك دارت بني هؤالء وأولئك، حىت ذهب ضحيتها مئات األلوف من أبناء هذه األمة، ما لو قاموا حبرب ضد فكم من 
 العدوان اخلارجي، ألخضعوا رقاب األعداء، وفتحوا العامل، ونشروا اإلسالم يف ربوعه.

نبوا اختاذ اإلسالم ستارًا أمام كما أهنم مل يتجنبوا إراقة دماء املسلمني يف سبيل حتقيق أغراضهم الشخصية، كما مل يتج
أطماعهم الفردية، وأداة طيعة؛ يؤولون آايته، ويضعون أحاديث مكذوبة، كل ذلك لتثبيت اّتاههم، وحتقيق مزاعمهم، وقد 

 أدخلوا مبادئ غريبة على اإلسالم، ُث صبغوها بصبغته؛ لتكسب نصًرا.
َوصِّيُّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  -رضي هللا عنه  -عليًّا  من هذه املبادئ واملفاهيم الدخيلة: ما ذكره الشيعة من أن

 وأن اخلالفة حق له ولَبنِّيهِّ دون غريهم من الناس، وبذلك جعلوا اخلالفة وراثية.

وقالوا: إنه مل ميت، وتطرف بعضهم حىت قال: إنه نيب يف التقدير، وأخطأ جربيل يف التنزيل، وزاد آخرون يف تطرفهم هذا حىت 
 وه!أّلَّم 

 ومن املفاهيم الغريبة على اإلسالم: ما أتى به اخلوارج من تكفري املسلمني، وحتليل دمائهم وأعراضهم!
كما أدخل األمويُّون املبدأ امللكي يف نظام احلكم بدل الشورى، فأصبح احلكم وراثيًّا لبين أميَّة، فال يناله غريهم ولو كان أحق 

 بوا على األمة ويالت وفتًنا.منهم وأجدر هبذا املنصب، وبذلك جل
مل يراعِّ مبتدعوها عند وضعها حمْكم اإلسالم، وال مصلحة األمة، وإمنا  -وكل هذه املبادئ اليت ذكرانها، واليت مل نذكرها 

 راَعْوا مصلحتهم الشخصية، وهدفهم الذايت.
نتيجة ّلذه األحزاب؛ مثل املرجئة، ُث ظهرْت بعد هذه األحزاب السياسيَّة مذاهب أخرى غري سياسية، وإن كان ظهورها 

 واملعتزلة، واجلربية، واألشعرية، واملاتريدية، وبظهور هذه الفرق ظهرت آراء ومفاهيم متعددة متناقضة.

وقد اختِّذ اجلدل والتأويل وسيلة لتأييد فكرة، أو للتغلب على اخلصم يف أحايني كثرية، كما ظهرت حبوث جدلية يف  
   رها أكثر من نفعها.موضوعات فرضية؛ فكان ضر 

كما كان حلكم بعضِّ اخلمَلَفاءِّ َدْوٌر كبري يف تشويه روح اإلسالم، يف أذهان كثري من الناس، ذلك أهنم حينما كانوا حيكممون 
ابسم اإلسالم كانوا حيكمون ابلظلم واالستبداد، وقتل األبرايء إن اعرتضوا طريقهم، أو أوجسوا منهم خيفة، مع أن اإلسالم 

القتل ابلشبهة، ولكن هذا ما كان ليثري اهتمامهم؛ بل كان يهمهم سالمة أنفسهم ودولتهم كيفما كان األمر، ومع ذلك مينع 
 فهم صبغوا أفعاّلم هذه ابلصبغة اإلسالمية.

ن عند ما وما كان لتؤثر أفعاّلم هذه يف تشويه حكم اإلسالم لو أهنم مل يربروها تربيًرا دينيًّا، ومل يسندوها إىل حكمه؛ ولك 
سلكوا هذا املسلك أصبحت أفعاّلم وصمة يف جبني اإلسالم، مما دعا مجاعة املستشرقني إىل القول أبن نظام احلكم يف 
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اإلسالم نظام دكتاتوري استبدادي؛ يعطي احلاكم حق احلكم املطلق، فما يفعله احلاكم يقره اإلسالم، وهي اليت جعلت 
 مي عندما يمطالبون إبعادته إىل شؤون احلياة يف العصر احلديث.املسلمني أيًضا خيشون من احلكم اإلسال

ص يف النقط اآلتية النَّتائج السيئة اليت أدى إليها اختاذ اإلسالم وسيلة ألهداف سياسية فيما أييت: كنا أن نلخ ِّ  هذا وميم
ليست منه؛ واّلدف األساسي من : تشويه بعض الناس لروح اإلسالم، وذلك بتأويالت بعيدة لنصوصه، وإبدخال مبادئ أوَّالً 

 ذلك هو إثبات مواقفهم املنحرفة، وتربير اّتاهاهتم املخالفة لإلسالم ابختاذه سنًدا ّلا.

: تفريق األمة إىل فرق وأحزاب كثرية، متعددة األهداف، خمتلفة األشكال، حىت كان هدف بعضها حرب اإلسالم اثنًيا
 واملسلمني، مسترتًا وراء شعارات إسالمية!

وَمهمم ضد اإلسالم واملسلمني.اثلثًا ا أوجدت ثغرات لينفث منها األعداء مسم  : أهنَّ
 : ابتعاد املسلمني عن دينهم، ُث عزل اإلسالم عن جمال احلياة.رابًعا

 سياسة املستعمرين
عن دينهم، وعدم  من ابتعادهم -نتيجًة للسياسة السابقة  -لقد اسرتعت أنظاَر األعداء احلالةم اليت صار إليها املسلمون 

 متسكهم بوحدهتم، وكثرة فرقتهم وخالفاهتم فيما بينهم.
 كذلَِّك رَأْوا أنَّ احلالَة الَّيتِّ آَل إلَْيها أْمرم املمسلِّمِّنَي ال تمساعدهم على الدفاع عن أنفسهم، ومن ُث ميكن أن يندسوا بني

 صفوفهم؛ ليزيدوا الطني بِّلة.
هوا إىل اْحتالل  البالد اإلسالمية، وابتالعِّها شيًئا فشيًئا، فاحتلُّوا أوَّاًل األندلس، ُثمَّ اّلِّْند واجلزائر وهكذا، من َأْجلِّ هذا اّتَّ

 حىت وقعت البالد اإلسالمية كلها يف قبضتهم، إال بعض األجزاء البسيطة منها.

إن اإلسالم ما دام له حيوية، وقرآن ولكن االستعمار مل أيمن على استقراره وبقائه؛ ألن املسلمني، وإن آلوا إىل هذا املصري؛ ف
يتلى عليهم ابملفهوم السابق، فال بد يوًما أن يوقظهم من سباهتم، فينفضوا الفتور واألوهام، ويعيدوا جمدهم وسلطاهنم 

 ووحدهتم كما كانوا من قبل.
من تشكيك املسلمني يف  إًذا ماذا يصنعون؟ فاختذوا قرارًا وهو أنه ال بد من بذل اجلهد لتشويه روح اإلسالم، وال بد

عقيدهتم، ويف قيمة مبادئهم الدينية؛ حىت متوت روح العاطفة الدينية يف نفوسهم، وحاولوا يف نفس الوقت رفع قيمة مبادئهم 
 فوق املبادئ اإلسالمية، ومن أجل الوصول إىل هذه الغاية اختذوا اخلطوات اآلتية:

 إاثرة اخلالف بني الفرق اإلسالمية. -
 جال الدين غري اإلسالمي ِّني على الن َّْيل من املبادئ اإلسالمية واالنتِّقاص منها.تشجيع ر  -
خلق مذاهب بشعارات إسالمية، يرأسها بعض األفراد املنحرفني املنتسبني إىل اإلسالم، هدفها نقد اإلسالم ابلباطل،  -

 وخلق آراء وتفسريات لإلسالم ختالف روحه، وتشوه جوهره.
ند وابكستان ميثل هذا االّتاه خري متثيل، فإهنا إابن استعمارها هذه البالد حثَّت أواًل رَِّجال الدين املمعادين ودور إجنلرتا يف اّل

لِّإلْسالم على الطَّعن يف املبادئ اإلسالمية، إىل جانب دعايتها املغالية للمسيحية، ُث عملت على خلق مذهب خيضع 
ْكمِّها، ويسري وفًقا ّلواها.  حلِّ
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السي ِّد أْْحَد خان ّلذا الغرض، فبدأ هذا العميل يعمل دوره اخلسيس ضد اإلسالم ابسم التقدمية، وحتت وقد اصطمنع 
 شعارات إسالميَّة أطلقها على مجاعته وجملته.

فمن أعماله: أنَّه فسَّر القرآن على أساس املبادئ الطبيعية، ويف سبيل ذلك ارتكب أفحش التأويالت؛ بعد أن حرَّف كثريًا 
 فاهيم الصحيحة عن مواضعها.من امل

وأصدر جملة ابسم "هتذيب األخالق"، فكان ال ينشر فيها إال ما يثري الشقاق بني املسلمني، وال سيما بني مسلمي اّلند 
 والعثمانيني، وجهر فيها خبلع األداين، وال يقصد منها إال اإلسالم؛ وّلذا مسي أتباعه ابلدهريني، أو الطبيعيني.

 مساها املدرسة احملمدية؛ لتنشئة أبناء املسلمني على أفكاره السامة. كما أنشا مدرسة
ولكن مهما كانت آاثره واضحة، فإنه مل يستطع حتقيق كل ما كانت ترجوه إجنلرتا من وراء حركته؛ وّلذا اّتهوا من جديد 

 إلنشاء مذهب آخر، عمرِّف ابملذهب القادايين، ومؤسسه: مريزا غالم أْحد.
نه نيب َحلَّ فيه روح عيسى وحممد؛ ليفسح اجملال ّلؤالء املستعمرين املسيحيني؛ حىت يتخللوا صفوف فقد ادعى هذا أ

 املسلمني أواًل، وليجدوا االستقرار واألمان يف داير املسلمني اثنًيا.
ميت روح اجلهاد ُث ادعى أنه أوحي إليه، كما ادعى أن اجلهاد ليس معناه العنف والقوة، وإمنا هو وسيلة لإلقناع؛ وذلك ليم 

 واملقاومة يف نفوس املسلمني، وأخريًا دعا املسلمني إىل الوالء لإلجنليز، وإىل إطاعة حكمهم.

بعد هذا أنشأ مذهًبا آخر، وعمرف ابألْحدية؛ خلدمة أغراض االستعمار اإلجنليزي، سواء كانت هذه اخلدمة بطريقة مباشرة، 
 أو غري مباشرة.

أنه كان هناك لالستعمار غرضان هامان من وراء هجومه على اإلسالم ابلوسائل املختلفة؛ من هذا كله يبدو لنا بوضوح 
 : االستقرار يف الوطن اإلسالمي.اثنيهما: تشويه روح اإلسالم، و أحدمها

 سياسة املستشرقني
 أصوّلم. نود أن نعرفهم، ونعرف -قبل بيان الدوافع اليت دفعت املستشرقني إىل دراسة اإلسالم، وأهدافهم منها 

فاملستشرقون هؤالء الذين درسوا العلوم اإلسالمية من الذين ال يدينون ابإلسالم، والذين حبثوا عن أصلهم وجدوا أكثرهم 
 يهوًدا، ُث يليهم يف الكثرة املسيحيون.

 أما الدوافع اليت دفعتهم إىل دراسة اإلسالم، فهي ما يلي:

رها لغة نصوص الداينة املسيحية، وهذا قادهم إىل دراسة اللغة العربية؛ لوجود : حماولتهم دراسة اللغة العربية؛ ابعتباأوالً 
 اشتقاق بينهما.

 بدؤوا يهتمون بدراسة اإلسالم. -وبعد هزمية الصليبيني وقيام إصالح ديين يف أورواب 
 : القيام ابلتبشري؛ لنشر املسيحية بني املسلمني.اثنًيا

 من جهة، واتصلت مصلحة املستعمرين ابملستشرقني واملبشرين من جهة أخرى؛ وهنا اتصلت مصلحة املبشرين ابملستشرقني
ذلك أن املستعمر واملبشر احتاجا إىل املستشرقني؛ ألهنم يعرفون اإلسالم ولغته، فيعرفون كيف يدسون عليه، وبذلك ازداد 

 نشاطهم، وزاد اهتمامهم بدراسة اإلسالم.
 ؛ دينية كانت، أم أدبية، أم اترخيية.: حب االطالع على الثقافة الشرقيةاثلثًا
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د ُث من املستشرقني، هم مستشرقو اليهو  [1]: تشكيك املسلمني يف دينهم، وتضليلهم، وأكثر َمن اّته حنو هذا االّتاهرابًعا
 املسيحيني.

وليس ما نراه اليوم عند هؤالء بغريب علينا؛ إذ إن هذا كان غايتهم من قدمي الزمان، ولقد كشف لنا القرآن غايتهم هذه، 
َ ّلَممم احْلَقُّ َودَّ َكثِّرٌي مِّْن َأْهلِّ اْلكَِّتابِّ َلْو يَ رمدُّوَنكمْم مِّْن بَ ْعدِّ إِّميَانِّكمْم كمفَّارًا َحَسًدا مِّْن عِّْندِّ أَن ْ فقال تعاىل: } هِّْم مِّْن بَ ْعدِّ َما تَ َبنيَّ { فمسِّ

لُّوا السَّبِّيلَ [، }109]البقرة:  يًبا مَِّن اْلكَِّتابِّ َيْشرَتموَن الضَّاَلَلَة َويمرِّيدموَن َأْن َتضِّ [، 44{ ]النساء: َأمَلْ تَ َر إِّىَل الَّذِّيَن أموتموا َنصِّ
 هم وأهدافهم السيئة حنو املبادئ اإلسالمية.وغري ذلك من اآلايت الكثرية اليت نبهتنا إىل نوااي

 هذه هي الدوافع اليت أدت هبم إىل هذا املوقف من اإلسالم بعد تطورات يف األهداف.

 وأما أهدافهم يف العصر احلديث، فتنحصر يف اّلدفني املهمني اآلتيني:
 ني عنه على األقل.: هو حماربة اإلسالم وحموه من الوجود، إن أْمَكَن؛ وإال فإبعاد املسلماألول
: هو إبقاء املسلمني يف أتخُّرهم، وخلق التخاذل الروحي يف نفوسهم؛ وذلك ابلوسائل املختلفة اليت ذكران بعضها فيما الثاين

 .[2]مضى، وسنذكر بعَضها اآلخر فيما أييت

ذوا الوسيلَتنْيِّ اآلتيَتنْيِّ   :ولتحقيق اّلدف األول اختَّ
 : نقد قيمة املبادئ اإلسالمية ابلوسائل اخلداعة، والدعاوى الباطلة.األوىل

مًَّدا ليس رسواًل، وإنَّ القرآن ليس كتااًب منزاًل من السماء؛ وإمنا هو نسخة، نسخ ه حممد من كتايب فمن ذلك قوّلم: إنَّ حمم
 العهدين القدمي واجلديد )التوراة واإلجنيل(.

وإن اإلسالم ليس ديًنا؛ ألنه يدعو إىل التمتع بلذائذ الدنيا، ويتدخل يف تنظيم حياة الناس من مجيع اجلوانب، فالد ِّين ال 
 الروحي من حياة اإلنسان.يتدخل يف مثل هذه األمور؛ وإمنا الدين احلقيقي ال يهتم إال جبانب العبادة، أو اجلانب 

ومن ذلك أيًضا قوّلم: إن املبادئ اإلسالمية غري صاحلة للتطبيق على الواقع يف العصر احلديث؛ ألهنا تدعو إىل الدعة، 
 والكسل، والتأخُّر؛ الرتباطه ابلقضاء والقدر.

 ملبادئ اإلسالمية.وغري ذلك من الدعاوى الباطلة اليت يدرك بطالهنا من كان عنده أدىن إملام حبقائق ا 
: رفع شأن املبادئ املسيحيَّة، وجعلها مقياًسا عامًّا ملبادئنا؛ فإهنم أسقطوا قيمة املبادئ اإلسالمية، حىت أخرجوها من والثانية

 الدين، وقالوا أبهنا غري صاحلة للتطبيق على الواقع، ورفعوا قيمة مبادئهم؛ حىت جعلوها مقياًسا عامًّا ملبادئ اإلسالم؛ فإن
 وافق مبدؤان مبدأهم يقولون: إنه مبدأ سليم، وإن خالف فهو ابطل.

َا اَل هَتَْوى أَنْ فمسمكممم اْسَتْكرَبُْتمْ فَ َفرِّيًقا َكذَّبْ تمْم َوَفرِّيًقا وقد أشار القرآن إىل اّتاههم هذا، فقال: } َأَفكملََّما َجاءَكمْم َرسموٌل ِبِّ
 [. 85{ ]البقرة: فَ ت مْؤمِّنموَن بِّبَ ْعضِّ اْلكَِّتابِّ َوَتْكفمرموَن بِّبَ ْعض  أَ [، وقال أيًضا: }87{ ]البقرة: تَ ْقت ملمونَ 

، وكل مبدأ من مبادئنا ال يتفق معها ابطل.  فكأن كل مبدأ من مبادئهم حقٌّ ال يتطرَّق إليه الشكُّ
فمنا أن نرى بعض دعاة اإلسالم  اه  -وال سيما املثقَّفني منهم  -وممَِّّا يؤسِّ املستشرقني؛ فهم حني يرون مبدأ قد أتثَّروا ابّت ِّ

 يقومون ِبحاوالت بعيدة عن روح اإلسالم للتَّوفيق بينهما. -إسالميًّا ينقده املستشرقون؛ لعدم موافقته ألحد مبادئهم 
كما جندها يف تعدُّد الزوجات؛ حني وجدوه ال يوافق ما عندهم، فقالوا: إن آية التعدد وإن أابحت التعدد؛ إال أن اآلية 

م خطوا 129{ ]النساء: َوَلْن َتْسَتطِّيعموا َأْن تَ ْعدِّلموا َبنْيَ الن َِّساءِّ َوَلْو َحَرْصتممْ نية وهي }الثا [ تنزل اإلابحة منزلة احلرام، ولو أهنَّ
 خطوة أخرى لقالوا: إن اآلية الثانية نسخت األوىل.
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لدى املسلمني، يف كثري من القضااي اإلسالمية ومبادئها، وهذا مثل هذه احملاوالت املتأثرة ابّتاه املستشرقني؛ جَنِّدم أمثاّلا كثريًا 
االّتاه منهم أخطر على اإلسالم من عمل املستشرقني، واّتاههم نفس االّتاه؛ إذ إهنم بذلك ََيعلون مبادئ املستشرقني 

ابإلسالم، والغفلة عن  مقياًسا ملبادئنا من حيث ال يشعرون، ُث إن هذا إن دل على شيء؛ فإمنا يدل على قِّلَّة االعتزاز
 أغراض املستشرقني وخدعهم.

ومن وسائل خداع املستشرقني أيًضا: تظاهرهم يف وصف بعض املبادئ اإلسالمية ِبظهر املنصف العادل؛ لنصدقهم يف 
وصفهم اجلائر للمبادئ األخرى، ويف ذلك تشويه ما بعده تشويه؛ إذ إن بعض املبادئ يكون بذلك حقًّا، وبعضها اآلخر 

 طاًل يف أذهان الناس.اب

ومنها أيًضا إنشاؤهم أكادميية علميَّة للمقارنة بني األداين، وإعالهنم عنها أبهنم سوف ال خيضعون يف أحكامها وقراراهتا 
لألهواء والعواطف الدينية؛ بل سوف يعطون كل ذي حق حقه؛ كما هتديهم إليه عقوّلم وحبوثهم اخلاصَّة لقوانني البحوث 

 ردة من التعصب واالحنياز.العلمية، اجمل
مل تغري الزاوية اليت كانوا ينظرون منها إىل اإلسالم قبل ذلك، وال تزال  -كما يقولون   -مع ذلك نرى جند أكادمييتهم العلمية 

م ما داموا قد جعلوا مبادئهم مقياًسا  ا صادرٌة عنِّ التَّعصُّب، والتحيُّز إىل دينهم، فإهنَّ حىتَّ يف  -عامًّا أحكاممهم تمْشعِّرم أبهنَّ
كِّنم أن تظهر احلقائق أو يصلوا إليها، وابلتايل فال يوثق ِبا يصدرون من النتائج العلمية فيها. -أكادمييتهم   فال ميم

د ِّد موقَِّفنا منهم؛ وذلك أبال نصدق ما يصدرون؛ لظهور سوء نياهتم، وقلبهم للحقائق وتغطيتها ابألابطيل،  إًذا ال بدَّ من أن حنم
على حد تعبريهم؛ بل هم  [3]ترب مبادئ اإلسالم مقياًسا وميزااًن للمبادئ األخرى، وال نكون بذلك دومجاطقينيوأن نع

اه الفلسفي يف البحوث، الذي ال يرى  دومجاطقيون يف احلقيقة؛ فإهنم يتظاهرون ِبظهر َمن حيب الفكرة الفلسفية احلرة، واالّت ِّ
إال الوصول إىل احلقائق؛ فإذا بنا نراهم رأي العني دمجاطقيني يف فكرهتم، ويف اعتقادهم، ويف حبوثهم؛ ال خيضعون للحق وإن 

 ظهر أمامهم كالشمس، ويتمسَّكون ِببادئهم ولو كان بطالهنا واضًحا.
ذم أسلوب اّلمجوم الد ِّفاعي؛ ندافع عن ديننا، ويف نفس إىل  جانب هذا ال نقف سلبيني، وال نكتفي ِبِّمجرَّد الد ِّفاع؛ بل نتَّخِّ

م يف نفس الوقت حكمَة مبادِّئِّنا، وفَ ْلَسفَ  اهاهتم اخلادعة، كما نبني ِّ تِّها الوقت هناجم مبادئهم احملرَّفة عن أصل املنهاج اإلّلي، واّت ِّ
 احلقيقية.

نعم ما كنا حباجة  إىل هذه الرُّدود، وكان من املمكن أن نرتكهم وما خيوضون؛ ولكن هجومهم اجلائر على اإلسالم واملسلمني 
م؛ بل يتخطَّْوَن حدوَدهمم فيَ ْنشمرون قَ  م ي مْعلِّنونه بنْي مجاهري شعوهبِّ امال يرتدَّد صداهم بنْيَ املمْسَتْشرِّقني َوْحَدهمم؛ ألهنَّ م ْدَحهمم واهت ِّ اهتِّ

 بني األمم كلها، فبهذا َيعلون الناس يكرهون اإلسالم واملسلمني.
من أجل هذا وذاك ال بد من أن نناقشهم، ونرد عليهم بكل شجاعة واعتزاز، ُث نقارن بني مبادئنا ومبادئهم؛ حىت يرى هؤالء 

كما هي   -تطعنا إظهار فلسفة اإلسالم وأولئك مدى مسو مبادئنا، ورفعة شأهنا، وعلوها من مجيع اجلهات، وأعتقد أننا لو اس
 فإهنا كفيلة بدحض كل احلجج ضدها، وإخضاع كل متنكر ّلا. -

 ّلذا فعلينا أن حنمَد ِّد موقَِّفنا إزاء السياسة بوجه عام ِبا أييت:
ذمه وس -1 اذ اإلسالم يف أي ِّ موقف من املواقف وسيلة ألغراض سياسية، وإعالن احلرب على من يَ تَّخِّ  يلًة َّلا.عدم اخت ِّ
عدم التعاون مع أي حزب أو طائفة أو مذهب يتخذ اإلسالم شعارًا له؛ إال بعد البحث عن حقيقته، وأهدافه البعيدة،  -2

والدوافع اليت دفعته إىل تكوينه؛ لنعرف مدى صلته ابإلسالم، وإخالصه له؛ ألنَّنا قد عرفنا كثريًا من اجلماعات أضرَّت 
  إلسالم.ابإلسالم واملسلمني ابسم ا
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أن نكون على حذر اتم من األعداء؛ وال سيما املستشرقني، ومن الذين يدعون إىل اإلسالم، وّلم صالت أبعداء  -3  
م بواسطتهم ضد اإلسالم واملسلمني.  اإلسالم؛ ألن أعداء اإلسالم من سياستهم اختاذ العمالء ّلم من املسلمني؛ لقضاء مآرهبِّ

  ( الفلسفة2)
العامل الثاين من العوامل اليت أدت إىل تعقيد روح اإلسالم، وتشويه جوهره؛ ذلك أهنا عندما انتقلت إىل  وكانت الفلسفة هي

 العامل اإلسالمي بواسطة الرتمجة؛ فإهنا قد أاثرت موجة من الشك، انتشرت يف مجيع الشعوب اإلسالمية.
واملبادئ اليت جاء هبا، وليس هذا ببعيد عن الفلسفة؛ وكان هذا الشك الذي أاثرته شاماًل جلميع جوانب اإلسالم، وكل القيم 

بل إنه نتيجة ضرورية ّلا يف بداية الطريق، أو املرحلة األوىل من إنشائها؛ ألن من منهجها الشك يف قيمة الشيء قبل أن 
 تصدر حكمها عليه، وبذلك ّتعل نفسها حاكًما عامًّا على كل القيم؛ بل على الوجود كله أيًضا.

طامة الكربى على اإلسالم واملسلمني حني عظمها العلماء الذين اشتغلوا هبا، وأعطوها حق هذه السلطة العليا، كما وكانت ال
 فعله البعض، أو رفعوها إىل منزلة اإلسالم على األقل، كما فعله البعض اآلخر.

فلسفية، واختذوا منهاج الفلسفة وبراهينه عند ذلك حاولوا التوفيق بني اإلسالم والفلسفة، بني املبادئ اإلسالمية واملبادئ ال
يف االستدالل على العقائد اإلسالمية، وإزالة الشبهات والشكوك يف األمور الكلية أو اجلزئية اليت أاثرهتا الفلسفة، أو أاثروها 

 هم أنفسهم بسببها.

يق فيها، واي ليتهم استطاعوا إزالة الشكوك واي ليتهم جنحوا يف التوفيق بني الفلسفة واإلسالم يف كل املواضع اليت حاولوا التوف
 عن املواضع اليت شككت فيها، بطريقة مقنعة.

بل يف سبيل التوفيق حرَّفوا بعض املفاهيم اإلسالمية عن مواضعها حيًنا، وقد أدخلوا يف اإلسالم من املبادئ الفلسفية حيًنا 
ذوها أمسلواًب ّلم يف آخر، ويف سبيل دفع الشكوك والشبهات اليت أاثرهتا الفلسفة أاث روا شبهات أخرى بطريقة جدلية، اختَّ

 الدفاع والنقاش.

هم، ويف هذه احلالة اتَّسعْت شمقَّة اخلالفِّ َبنْيَ العمَلماء، وكث مَرتِّ الفَِّرقم يف األممَّة، وبقي كثري من الناس يف حرية من أمر دين
هم يف إرسال هذه الكتب الفلسفيَّة إىل املأمون حني طلبها وبذلك حتقَّقْت كهانة أحد مطارنة قربص، عندما استشاره رئيس

منه؛ قال: الرأي أن نستعجل إبنفاذها إليه؛ فما دخلت هذه العلوم العقليَّة على دولة شرعية إال أفسدهْتا وأوقعت بني 
 .[4]علمائها، فأرسلها إليه

الف العقل أوِّ الفلسفة، وإن خالَف عقليَّة بعض األفراد؛ ألنَّ عقليَّة األفراد جزئيَّة ال متثل  وليس معىن ذلك أنَّ اإلسالَم خيم
يف استطاعة أحد  مفهوم العقل ككل؛ وإال ملا كان هناك اختالف بني الناس عامة، وبني الفالسفة بوجه خاص، وليس

 االستدالل على أن فلسفة رجل معني أو عقليته ميثل العقل ِبفهومه الكلي.

إًذا ال نستطيع أن نقول إن اإلسالم خيالف العقل أو الفلسفة؛ إذا خالف عقل رجل معني أو فلسفته، وإًذا ليس من احلكمة  
ا هناك تعارض، وإنه من اخلطأ أيًضا حماولة إخضاع املفاهيم أبًدا حماولة التوفيق بني اإلسالم والفلسفة يف كل موضع، إذا بد

اإلسالمية كلها للمفاهيم الفلسفية؛ إذ ال يكون ذلك يف كثري من احلاالت إال حبمل النصوص اإلسالمية على ما ال تطيق، 
امة واخلاصة، إىل مفاهيم وأتويلها أتوياًل بعيًدا عن روحه؛ وهذا ال شك إخراج للدين عن طبيعته السهلة املستساغة لدى الع

 معقدة.
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وكان دافع العلماء إىل التوفيق هو اعتقادهم عصمة الفلسفة، إىل جانب اعتقادهم عصمة اإلسالم، وإذا كانت الفلسفة 
حقًّا، واإلسالم حقًّا؛ فال بد أن يتفقا؛ وّلذا حاولوا التوفيق بني املبادئ اإلسالمية واملبادئ الفلسفية من جهة، وبني آراء 

 الفالسفة املختلفة أو املتناقضة من جهة أخرى.
وكان الفارايب وابن سينا وابن رشد وإخوان الصفا أشخاًصا ابرزين بني الذين سلكوا يف هذا االّتاه؛ االّتاه حنو التوفيق بني 

 الدين والفلسفة، مع تفاوت بينهم يف اإلدراك واحملاولة، وقد أخذت صورة التوفيق منطني خمتلفني:

 : وهو عبارة عن شرح احلقائق الدينية اجململة ابآلراء الفلسفية املفصلة.األول النمط
ر قوله تعاىل: } اَّللَّم نمورم السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َمَثلم نمورِّهِّ َكمِّْشَكاة  فِّيَها مِّْصَباٌح اْلمِّْصَباحم يفِّ زمَجاَجة  الزَُّجاَجةم فابن سينا مثاًل ي مَفس ِّ

َا َكوَْكبٌ   متََْسْسهم اَنٌر نموٌر َعَلى نمور  يَ ْهدِّي دمر ِّيٌّ يموَقدم مِّْن َشَجَرة  ممَبارََكة  زَيْ تمونَة  اَل َشْرقِّيَّة  َواَل َغْربِّيَّة  َيَكادم زَيْ ت مَها يمضِّيءم َوَلْو ملَْ  َكَأهنَّ
 [.35{ ]النور: كمل ِّ َشْيء  َعلِّيمٌ اَّللَّم لِّنمورِّهِّ َمْن َيَشاءم َوَيْضرِّبم اَّللَّم اأْلَْمثَاَل لِّلنَّاسِّ َواَّللَّم بِّ 

فإنه فسر هذه اآلية ابألفكار الفلسفيَّة األفالطونية احملدثة؛ ففسر النور: ابخلري، والسماوات واألرض: ابلكل، واملشكاة: 
، واملصباح: ابلعقل املستفاد، والزجاجة: ابلواسطة، وشجرة مباركة زيتونة: ابلقوة الفكرية، وال شرقية وال [5]ابلعقل اّليوالين

 .[6]غربية: فسرها بال القوى املنطقية وال القوى البهيمية، والنار: فسرها ابلعقل الكلي املدبر للعامل املشاهد

وهنا مثال للتعسف يف أتويل هذه اآلايت، وحتويل معانيها السهلة إىل اصطالحات فلسفية معقدة، كما ندرك مدى التشويه 
 م.الذي يطرأ على معاين اآلايت هبذه التفسريات البعيدة عن روح اإلسال

وإخوان الصفا قد فسروا العرش والكرسي: ابألفالك، فالكرسي هو الفلك الثامن، وهو ملك الكواكب الثابتة الواسعة، 
 احمليط ابألفالك السبعة حتتها، أدانها القمر ويليه عطارد، وفوقه الزهرة، ومن بعده الشمس، ُث املريخ، ُث املشرتي، ُث زحل.

الكواكب السبع املتحركة، والعرش: هو الفلك التاسع الثابت، احمليط جبميع الكواكب كما فسروا السماوات السبع هبذه 
 ايت واملفاهيم اإلسالمية.، كما سار على هذا املنوال الفارايب يف تفسري بعض اآل[7]الثمانية حتته

ومن أراد االطالع على تفسريات هؤالء ابلتفصيل، فلريجع إىل كتبهم؛ ليقف متاًما على مدى التعسف الذي ارتكبوه من أجل 
 التوفيق.

ا يتَّفِّقم مع املبادئ الفلسفية.النمط الثاين  : وهو أتويل احلقائق الدينية ِبِّ

إىل اخلَْلطِّ واملزج بني الدين والفلسفة، وابلتايل ي مَؤد ِّي إىل تَ ْغيِّري طبيعة كل واحد  وهذا النمط أخطر من سابقه؛ ألنه يؤد ِّي
 منهما.

وكان على رأس الذين اّتهوا هذا االّتاه يف التوفيق: الفارايب وابن سينا، ُث ابن رشد، غري أن توفيقه أدق وأبعد عن التعسف 
 والشطط اللذين وجدانمها عند السابقني.

لفارايب: التوفيق بني رأي اإلسالم يف حدوث العامل ورأي الفلسفة يف قدمه؛ فقال مرَّة حبدوثه؛ ابعتباره أثًرا هلل؛ فقد حاول ا
وذلك إرضاء للد ِّين، وقال مرة بقدمه إرضاء للفلسفة؛ وذلك ابعتبار أنَّ العامل حدث ال يف زمان؛ فهو يف التصور الزماين 

 قدمي.

اولته يف هذه النقطة ومِّْثلم هذه النَّتيجة املمضْ  كانت النتيجة اليت وصل إليها يف كثري من   -َطربة اليت انتهى إليها يف حمم
ة النفس ونظرية الفيض، وما إىل ذلك من املوضوعات اليت فشل بني الفلسفة والدين، وطبيع [8]املوضوعات؛ مثل الثنائيَّة

.  فيها فشاًل ذريًعا، وما فشل إال حملاولته التوفيق بني رأيني متناقَِّضنْيِّ
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ْمَناها؛ لتكون لدينا دلياًل على صدق ما ندعي من أن اّتاه التوفيق بني اإلسالم والفلسفة يف كل  هذه بعض األمثلة قدَّ
اه خ -موضوع   اطئ، قد أدى إىل تعقيد اإلسالم، كما أدى إىل تعقيد الفلسفة يف نفس الوقت.اّت ِّ

وممَِّّن أتثَّر ابلفلسفة أيًضا كثري من علماء الكالم أو التوحيد، وكان أتثُّرهم هذا واضًحا كل الوضوح يف برهنتهم على وجود هللا 
ابألدلة الفلسفية املوروثة، وكادوا أن يقصروا  -حد كبري  إىل -وعلى وحدانيته؛ إذ إهنم يف استدالّلم على وجود هللا أتثروا 

ا هَتتمُّ وتعتمد على دليل جوهر الف رد، نظرهم عليها، وأن يكتفوا هبا، ذلك أنَّنا عندما نستقرئ أدلَّتَ همم على وجود هللا؛ جَنِّدم أهنَّ
 ودليل اإلمكان أو الوجوب، ودليل العِّلَّة واحلدوث، وما أشبَه ذلك.

ا ال خَتْلمق يف النفس وهذه األ دلَّة الفلسفيَّة أدلَّة ممعقَّدة، جامدة، بليدة، ال تمثِّريم النفس، وال تقوي اإلميان، وبعبارة أوضح فإهنَّ
ا َغرْيم ممستساغة، ال تتالَءمم مع عقليَّة العامَّة، وال يهضِّممها إال ارم  كِّبَ اإلمياَن القويَّ، اإلميان احلي النابض، ومن جهة أخرى فإهنَّ

 العمقمول، وأحيااًن ترتك يف جوانبها الشكوك واحلرية، وتؤدي إىل َجَدل  عقيم.
ا القمرآن، واليت مل تَ ْلَق من هؤالء كبري االهتمام هي دليل االخرتاع، ودليل العناية، هذه األدلة  هي أدلة أمَّا األدلَّة اليت اعَتىَن هبِّ

 ترتك يف جوانبها شيًئا من الشكوك، إضافة إىل هذا فإهنا أدلة حية، ختلق إميااًن القرآن؛ ألهنا أدلة عامة تالئم مجيع العقول، وال
 حيًّا.

وكما أتثروا ابملنهج الفلسفي يف االستدالل على وجوده تعاىل، أتثروا أيًضا ابجلدل املنطقي يف مناقشة العقائد اإلسالمية؛ 
ة عني املوصوف أم هي زائدة عليه؟ وهل الوجود عني املوجود فبحثوا عن أمور يف العقيدة كانوا يف غىن عنها؛ مثل هل الصف

 أم غريه؟ وهل صفات هللا قدمية أم حديثة؟ وهل كالم هللا قدمي أم حادث؟ وهل خيلق هللا إبرادة قدمية أم حادثة؟
ه البحوث يف ويف سبيل اإلجابة عنها قدَّموا فروًضا عجزوا عن الوصول إىل نتيجة مرضية يف كثري من املوضوعات؛ مثل هذ

قد أدَّْت هبِِّّم إىل الت َّْفرِّقة فيما بينهم وبني أْتباعهم أيًضا، وإىل تعقيد العقيدة  -مثل هذه األمور اليت تدور حول العقيدة 
 اإلسالمية بعد أن كانت سهلة واضحة.

همم جَمهودات  عقليَّة، لو َبَذلموها يف ميدا ن العلم التجرييب لقطعوا به مرحلة واسعة كما أنَّ هذه التَّصرُّفات قدِّ استنَفَدْت مِّن ْ
 .[9]النطاق؛ فأفادهم يف حياهتم املادية من جهة، وأفادهم أيًضا يف الوقوف على آايت هللا يف الكون من جهة أخرى

كانوا يتجنَّبون البحث يف هذه األمور، وكانوا ي مْعنَ ْوَن بَِّنْشرِّ اإلسالم َبنْيَ   -رضي هللا عهم  - من أجل هذا فإن الصحابة
 الشُّعوب، والتَّفكري يف اآلايت الكونيَّة، إىل جانب عملِّهم من أجل دنياهم؛ وّلذا عاشوا متَّحدين أقوايَء اإلميان، عملي ِّني بدالً 

 ا جدلي ِّني.من أن يكونو 

ا الصوفية، فأدخلوا يف اإلسالم من املفاهيم الفلسفية، والتَّصوُّرات الفلسفيَّ  ة وكما أتثَّر ابلفلسفة علماءم الكالم، كذلك أتثَّر هبِّ
.  البعيدة عن التَّصوُّر اإلسالمي ومفاهيمه، وسوف نشرح هذا بشيء من التفصيل يف موضوعه اخلاص ِّ

اخلاطئ من العلماء التشنيع عليهم، والنيل منهم، والتقليل من جهودهم يف سبيل اإلسالم؛  ولست أريد بنقد هذا االّتاه
فإنَّين إن كنت نقدهتم يف عمل من أعماّلم، أو اّتاه من اّتاهاهتم يف موقف معني، أو إزاء دراسة معينة؛ فليس معىن ذلك 

 أنَّين أنقدهم يف كل موقف وقفوا فيه، أو يف كل عمل عملوه.

م منحرفون عن الدراسة الصحيحة عن قصد؛ وإمنا أقول: رِبا أرادوا الصواب فأخطؤوا الطريق الذي يوصلهم وال أ قول: إهنَّ
 إليه، وأرادوا الدفاع عن اإلسالم فاختذوا وسيلة ظنوا أهنم بذلك يستطيعون الدفاع هبا، فكانت عكس ما تومهوه.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=52&ArticleID=2500#_ftn9#_ftn9


وإن كل ما أريده هو تنبيه علماء اليوم إىل االّتاه اخلاطئ؛ حىت ال يقعوا فيما وقع فيه السابقون، وليبعدوا اإلسالم عن 
 املفاهيم املعقدة، اليت حلقت به من جراء خطئهم.

لفلسفة يف نظري قد بعد هذا أود أن أبني ِّ أيًضا: أنين لست عدوًّا للفلسفة، ولست من املانعني لقراءهتا وتدريسها؛ بل إن ا
تساعدان على فهم فلسفة اإلسالم، كما تساعدان يف فهم كثري من القضااي اإلنسانية يف مراحل اترخيها الطويل، ومدى تطوُّر 
ا تسمو ابلفكر اإلنساين على مستوى احملسوسات، وأتخذ  التفكري اإلنساين كلما يقطع مرحلة من مراحل حياته؛ هذا إىل أهنَّ

 يف أجواء خارج هذا العامل احملسوس. بيده ليطوف به

إن كل ما أريده هو عدم اخللط بني الفلسفة واإلسالم؛ بني معىن املبادئ اإلسالمية وبني املبادئ الفلسفية، بني التصور 
 اإلسالمي وبني التصور الفلسفي، وأن ال نتخذ منهج الفلسفة وسيلة لفهم اإلسالم وتفسري فلسفته.

ضاع احلقائق اإلسالمية ألحكام الفلسفة وقضاايها، أو بعبارة أخرى: عدم وزن القيم اإلسالمية كما َيب علينا عدم إخ 
ابملوازين الفلسفية، وعدم حماولة التوفيق بني الفلسفة واإلسالم يف كل قضاايها، ويف كل موضع؛ ألن األوىل ليست ِبنزلة 

 فيق بينهما.الثانية؛ حىت نكلف أنفسنا بتأويل اآلايت أكثر مما تطيق للتو 

وأخريًا َيب إظهار فلسفة اإلسالم بكامل شخصيتها، مع اإلحاطة بكل جوانبها، بعيًدا عن خلطها ابلفلسفات األخرى أايًّ  
كان نوعها؛ ألن الفلسفة ليست كلها حقًّا يف ذاهتا، وال يف كل مبادئها، وليس الفالسفة ِبعصومني، يف حني أن اإلسالم 

 ألنه موحى من عند هللا، وهذه احلقيقة َيب أن نتنبه إليها دائًما.خبالف ذلك؛ فإنه كله حق؛ 

 اختالف طبيعة الدين وطبيعة الفلسفة
لقد عرضنا فيما سبق كيف أدى اختالط الفلسفة ابلدين إىل تشويه روح الدين، كما بينا أن حماولة التوفيق بني الدين 

يف النهاية؛ ذلك أن طبيعة الدين ختتلف عن طبيعة الفلسفة من والفلسفة حماولة خاطئة، تؤدي إىل أضرار ابلغة اخلطورة 
 جهتني مهمتني:

: أن الدين أساسه الوحي، بينما جند أن أساس الفلسفة هو اآلراء واألفكار، أو العقل النسيب، والوحي والعقل النسيب األوىل
رضان وقد ال يتعارضان؛ فإن عقل اإلنسان )العقل البشري، عقل حممد وعلي وأيب بكر( قد يتفقان وقد ال يتفقان، قد يتعا

قد يستطيع إدراك معقولية مجيع جوانب اإلسالم ومبادئه، وقد ال يدرك؛ وعلى هذا األساس فعندما حناول التوفيق ال بد من 
 إرجاع أحد الطرفني لآلخر.

أخضعنا الفلسفة للدين، ومعىن ذلك فمن هنا َيب أن نعترب أحد الطرفني معيارًا، فإذا جعلنا الدين معيارًا فمعىن ذلك أننا 
أيًضا أننا جعلنا الفلسفة ديًنا، وإذا جعلنا الفلسفة معيارًا فمعىن ذلك أننا أخضعنا الدين للفلسفة؛ أي أننا جعلنا الدين 

وز؛ فلسفة، وإذا جعلنا الطرفني مًعا معيارين متقابلني، فمعىن ذلك أننا رفعنا مستوى العقل إىل مستوى الوحي، وهذا ال َي
 ألن مستوى الوحي فوق مستوى العقل البشري.

: أن الدين ال يقبل التطور من حيث املبادئ العامة، فال نستطيع أن نضيف إليه عقيدة جديدة أو نظرية جديدة، وال الثانية
 نستطيع أن حنذف منه شيًئا، وإال خيرج الدين عن طبيعته األصلية ِبرور الزمان.

اّلا واسع، وميكن أن يتطور، وميكن أن نضيف إليها النظرايت اجلديدة، كما وقع ابلفعل يف خمتلف أما الفلسفة خبالفه؛ ألن جم
 الفلسفات، وكذلك ميكن أن حنذف منها شيًئا.
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فإذا حنن وفقنا بني الدين وفلسفة عصر معني، فإننا ال بد من أن نغري مفهوم الدين يف كل عصر وفًقا لتطور الفكر الفلسفي، 
 قد جعلنا الدين اتبًعا ذنيًما للفلسفة.وبذلك نكون 

بقي شيء آخر هام ال بد من إيضاحه، وهو أن هذه الفلسفة اإلسالمية املتداولة اآلن إذا كانت ليست فلسفة إسالمية حقًّا، 
 جود؟فما هي الفلسفة اإلسالمية؟ وكيف ندرسها ونستخرجها كاملة إىل حيز الو  -وإذا كانت ال تعرب عن الفلسفة اإلسالمية 

: إنَّ الفلسفة اإلسالميَّة هي الفكر اإلسالمي الذي يمعاَلَم به مجيع القضااي الفلسفية، أو  ولإلجابة عن السؤال األوَّل نَ قمولم
كن معاجلتها عن طريق العلوم  هي الرأي اإلسالمي يف مجيع اجملاالت الفلسفية، اليت تشمل كل القضااي اإلنسانيَّة اليت ال ميم

اليت ال ختضع وتدخل يف نطاق املعمل العلمي؛ إًذا فهي تشمل دراسة األخالق والعقائد والعبادات، والسياسة  التجريبية، أو
واالقتصاد، والدراسات النفسية والروحية والعقلية، وهنا قد يقول القائل: إن هذه القضااي قد درسها رجال اإلسالم أيًضا من 

والسياسة، واملتكلمون درسوا العقائد، والصوفية درسوا األخالق، والفالسفة قبلنا؛ فالفقهاء درسوا العبادات واالقتصاد 
 املسلمون درسوها من الوجهة الفلسفية.

فماذا يكون موقفنا من هذه الدراسات؟ ومن أين نبدأ؟ وأين ننتهي؟ وكيف يكون منهجنا يف هذه الدراسات؟ هذه األسئلة 
الثاين الذي سألناه من قبل، وهو كيف ندرس هذه الفلسفة ونستخرجها إىل  الثالثة جمتمعة حتدد جوانب اإلجابة عن السؤال

حيز الوجود كفلسفة متكاملة متناسقة، متثل حقًّا الفلسفة اإلسالمية احلقيقية؟ إن منهجنا لدراسة الفلسفة من جديد يتلخص 
 يف النقط التالية:

)النصوص اإلسالمية(، فكل دارس أيخذ قضية معيَّنة من القضااي  نبدأ من اإلسالم، فنجعل أرضيَّة دراستنا هي اإلسالم أوَّاًل:
السابقة أو جزًءا منها كموضوع الدراسة، ويعاجلها من وجهة النظر اإلسالمية، أو من وجهة الفكر اإلسالمي ابدًًئ من 

 النصوص اإلسالمية )القرآن والسنة(.

ااثنًيا ذها وسيلة من وسائل الفهم؛ لنستفيد من جَمهود الفهم، ولكن ال أنخذ كل : أن حند ِّد موقَِّفَنا من دراسات السابقني، ابخت ِّ
ا نكون واسطًة  دراساهتم مأخذ القبول، وال نتخذها كبداية وال كنهاية؛ ال أنخذها كبداية نبدأ هبا، وال كنهاية ننتهي إليها؛ وإمنَّ

 بنْي البداية والنهاية.
داية وهناية، وإال نكون قد أدخلنا أنفسنا يف متاهات قد ال نستطيع أن واخلطورة كل اخلطورة أن نتخذ هذه الدراسات كب

 خنرج منها، أو نكون قد أدخلنا أنفسنا يف معمعة من الدراسات، ندور فيها كحلقة مفرغة ال ندري أين طرفاها.

نقدم رأاًي على رأي، أو وعلى كل؛ سواء استطعنا أن خنرج منها أو مل نستطع، فإننا بذلك ال نستطيع أن نقدم شيًئا سوى أن 
 التوفيق بني الرأيني، أو إبطال البعض وإبقاء البعض اآلخر.

ولكننا بذلك ال نكون قد خدمنا الفلسفة اإلسالمية، وإمنا نكون قد خدمنا فلسفة هؤالء الرجال، وحنن ال نريد اآلن أن خندم 
 سالم هو البداية وهو النهاية يف نفس الوقت.الرجال؛ وإمنا نريد أن خندم اإلسالم؛ وّلذا قلت ال بد أن يكون اإل

: أن يكون هدفنا هو معاجلة املشاكل الفلسفية املعاصرة املتصلة حبياتنا الراهنة، املشاكل اإلنسانية الفلسفية اليت يعاين اثلثًا
ن زاوية التيَّارات الفكرية منها الناس مجيًعا، نعاَل هذه املشاكل من زاوية الفلسفة اإلسالمية الصافية، ال من زاويتنا، وال م

 الفلسفية املعاصرة، وال من زاوية آراء السابقني.
َم الفلسفة اإلسالمية الصافية، ونستطيع أن نعاَل مشاكلنا عن طريق فلسفتنا اإلسالمية، وبذلك  وبذلك نستطيعم أن نقد ِّ

 لسفية عامة.جَنعل الفلسفة اإلسالمية تساهم يف حل مشكالتنا خاصة، ومشكالت اإلنسانية الف
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 ( الطرق الصوفية3)
وكانتِّ الطرق الصوفيَّة أيًضا من مجلة العوامل اليت أدت إىل تشويه املفاهيم اإلسالمية، وَيب أن يعرف أوَّاًل أنَّ هناك فرًقا 

رين الذي يتمثَّل يف الطُّرمق الصوفيَّة، فإنَّ هذ ه الطُّرق قدِّ احْنََرَفْت شاسًعا بني مفهوم التصوُّف يف اإلسالم وبني تصوُّف املتأخ ِّ
عند  -عن أْصلِّها اإلسالمي، وإذا أَشْران إىل اترخيِّها ابإلَياز، وبي َّنَّا كيف زاد احْنِّرافمها كلَّما قطعت مرحلة من مراحل حياهتا 

 ذلك فسوف يتَّضِّحم ما ق مْلَنا.

ا منسوبة إىل صوفة؛ َ مصدر كلمة صويف؛ قيل إهنَّ ا  وقبَل هذا أَودُّ أن أمَبني ِّ اسم رجل كان يعبد هللا يف البيت احلرام، وقيل إهنَّ
كان حيب لبسه، ألنَّه عالمة اخلشونة واخلضوع، وقيل إهنا   -صلى هللا عليه وسلم  -منسوبة إىل الصوف؛ ألن الرسول 

هو أهنا منسوبة منسوبة إىل الصفاء، وقيل إهنا منسوبة إىل سوفيا، وهي كلمة يواننية ومعناها حكمة؛ غري أن أنسب األقوال 
 إىل الصوف، وتؤيدها الصيغة الصرفية.

وعلى أي حال فإنَّ التصوُّف يف عهد الرسول كان عماده الزهد والتعبد واخلشوع، وغايته نيل رضوان هللا، واخلوف من عقابه 
هبذه السرية  وعذابه، وإن مل يكن هذا االسم يطلق على َمن كانت سريهتم هذه يف ذلك العهد، وإمنا كان يسمى من عرف

 ابلتقي أو العابد.
 ُث تطور هذا املفهوم إىل أن صار هدفه هو التعبُّد هلل حبًّا له، ال رغبة يف رضاه، وال طمًعا يف ثوابه، وال خوًفا من عقابه. 

 يًعا.ويف املرحلة الثانية: من تطوُّره تدخَّلْت فيه املبادئ األجنبيَّة؛ دينيَّة كانت أم فلسفية، أو ممزوجة هبما مج

رم يف ممطالعة الذَّات اإلّليَّة، وممشاهدة اجل ا أصبحْت تَ ْنَحصِّ مال ويف املرحلة الثالثة: حصل تطوُّر مرَّة اثنيًة يف غايته؛ إذ إهنَّ
 اإلّلي األزيل.

ظرية الفناء يف ويف املرحلة الرابعة: وصل إىل قمة االحنراف؛ فاتصل ابلظرايت الغريبة على اإلسالم، املتباينة مع مبادئه؛ مثل ن
هللا، ووحدة الوجود، واالحتاد أو احللول، وغريها من املبادئ اليت انتقلْت إىل العامل اإلسالمي من الشَّرق والغرب إابن ات ِّصاله 

ما.  هبِّ
ظهرت هذه النظرايت وتلك املبادئ يف ثياب التصوف عارية مكشوفة، وأصبح التصوف اّتاه  [10]ويف املرحلة األخرية

 طائفة أو مجاعة من الناس، تؤلف فيه الكتب املمزوجة ابملبادئ اإلسالمية والفلسفية والدايانت األخرى مًعا.

نَ هم  م، وَيْذَهبموَن مذاهَِّب شىتَّ وطرائَِّق قَِّدًدا، حىتَّ أصبحْت همناَك عشراتم األنواع من ومِّن ُثَّ بدأ خَيتلِّفم املتصو ِّفمون فيما بَ ي ْ
ا على  ها أهنَّ الطريقة الواحدة، ّلا طريقٌة معيَّنة يف التسبيح والتهليل مع تزمري املزامري وضرب الدف، وكل واحدة تدَّعي لنْفسِّ

صل ابملغيبات، ويظهر اخلوارق للعادة، وأنه يشفي املريض بنفخة يف حق واألخرى على ابطل، كما يدعي بعضهم أبنَّه يتَّ 
م أولياء؛ مثل قوّلم ما يف اجلبة إال هللا، أو أان احلق،  وجهه أو ملسة بيده، ويقولون بعض الكلمات يظهرون هبا أنفسهم أهنَّ

 منزلتهم ومسو مكانتهم عند هللا. وغريها من الكلمات، اليت ما كان الرسول يقوّلا وال صحابته الكرام من بعده مع علو

وقد ال يرضى عن هذه العبارات أتباعمهم؛ ألهنم حياولون دائًما الدفاع عما صدر منهم من كلمات ال يرضى عنه اإلسالم غري 
 أن ما نعلمه من صورة الوالية وسيلة لكسب املعاش وأثر هذه الكلمات يف إظهار أنفسهم ِبظهر الوالية يف نفوس الناس.

األمور وغريها تدفعنا إىل عدم الثقة هبم، حقًّا حنن ال ننكر وجود الصاحلني منهم، ولكنين عندما أتكلم إمنا أتكلم عن هذه 
 الظاهرة بوجه عام.
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نيا والَعَملِّ من أْجلِّها، وعدم االْعتِّناء بِّشمؤمونِّ احلياة، أو بعبا ا تدعو إىل تَ ْركِّ الدُّ  أْوَضَح رة  ومن مظاهر هذه الطرق الصوفيَّة أهنَّ
ْعَوَذة، والدَّعة والتكاسل، واالهتمام ابلروح ومطالبها وحدها، وهذا االّتاه أقرب إىل اّتاه  ا تدعو إىل الَكَسلِّ والشَّ أهنَّ

املسيحية منه إىل اإلسالم؛ ذلك أن املسيحية تتَّجه دائًما إىل االعتناء ابلروح، أما اإلسالم فإنه كما يعىن بشؤون الروح يعتين 
 أبمور الدنيا، وقد بينا ذلك يف الفصل األول ابلتفصيل. ِبثله

أضف إىل هذا أن تعدُّد هذه الطرق تشجع أعداء اإلسالم على تشويهه ابلوسائل املختلفة، حيًنا بفتح طريقة  ظاهرمها إسالمي 
من املسلمني الذين َيهلون  وابطنها حرب عليه وعلى مبادئه، وحيًنا آخر ابّلجوم عليه أبنه دين أتخر وخرافة؛ حىت إن كثريًا

ْعَوذِّيَّة من أهل الطرق  م حني رَأْوا هذه املظاهر الشَّ ظنُّوا أنَّ ذلك انعكاٌس لِّرموح  -حقيقة اإلسالم أساؤوا الظن ابإلسالم؛ ألهنَّ
 اإلسالم، وأن اإلسالم أيمر بذلك ويدعو إليه.

َ بعد هذا أنَّ هذه الطُّرمَق بِّْدَعٌة خمم  الِّفٌة لِّسمنَّة العبادة اليت أكملها اإلسالم شكاًل وموضوًعا، فإنَّ أيَّ تَغيري  فيها بقَِّي أن ن مَبني ِّ
د عرفها بعض ابلز ِّايدة أو النقص ي مْعَترَبم بِّْدَعًة، وإذا أْوَرْدان تعريَف البِّْدعة لدى العملماء َفَسْوَف جَنِّدم أنَّه ممْنطَبق عليها؛ فق

ا طريقة يف الدين خمرت  عة تضاهي الشريعة، يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية، أو يقصد ابلسلوك العلماء أبهنَّ
ح تعريف األول؛ لسبب  عليها املبالغة يف التعبد هلل، وعرفها اآلخرون أبهنا كل ما وجد وحدث بعد الرسول، وإن كنتم أرج ِّ

 آخر أذكره بعد قليل، فإن كال التعريفني على أية حال ينطواين عليه.

: ))َمن -صلى هللا عليه وسلم  -وقد يستدل هؤالء بصحة هذه الطرق بدعوى أهنا من البدعة احلسنة، وقد قال الرسول  
سن يف اإلسالم سمنَّة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من أجورهم شيًئا، ومن سن يف اإلسالم 

 .[11]عده، من غري أن ينقص من أوزارهم شيًئا((سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا ب
ع أبي حال من ولكن ليس معىن هذا احلديث أنه يدعو إىل االخرتاع يف الدين؛ فإن جانب العبادة والعقيدة ال يقبل االخرتا 

األحوال، بدليل أن الرسول أنكر على اجلماعة الذين عزم بعضهم أبنه يصوم الدهر، واآلخر أنه يقيم الليل كله، والثالث أنه 
ال ينكح النساء أبًدا، وما ذلك إال ألهنم ّتاوزوا حدود العبادة وزادوا عليها، وكذلك منع هللا الزايدة على العبادة 

لُّوا ْبلم َوَأضَ قمْل اَي َأْهَل اْلكَِّتابِّ اَل تَ ْغلموا يفِّ دِّينِّكمْم َغرْيَ احْلَق ِّ َواَل تَ تَّبِّعموا َأْهَواَء قَ ْوم  َقْد َضلُّوا مِّْن ق َ ، فقال تعاىل: }[12]املقررة
 [، والغلو هو الزايدة والتشدد يف أمر الدين.77]املائدة:  [13]{َكثِّريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواءِّ السَّبِّيلِّ 

ة... إخل(( ففي جانب التشريع وأمور الدنيا، بدليل أن الرسول أابح إعمال العقل يف وأما جمال احلديث ))من سن سنة حسن
 هذا امليدان، فهو حني أرسل معاذ بن جبل أابح له إعمال عقله فيما ال نص فيه من كتاب أو سنة.

ذه األمور من السنة يدل على هذا أيًضا أقواله يف أتبري النخل، وحفر اخلنادق، واختيار أحسن موقع يف حرب بدر، مثل ه
 احلسنة، ومنها أيًضا اخرتاع عمر الديوان، واخرتاع الصحابة تدوين األحاديث.

وعلى هذا فإن معىن السنة احلسنة هو اإلرشاد واّلداية، وبيان طريق اخلري للناس يف شؤون الدنيا، والبدعة السيئة اخرتاع 
 طرق للشر والفساد.

ني البدعة احلقيقية والبدعة اإلضافية؛ فالبدعة احلقيقية ما خالف الدين شكاًل هذا وقد جاء اخلطأ حيًنا من اخللط ب
 وموضوًعا، والبدعة اإلضافية ما خالف الدين شكاًل ال موضوًعا.
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وقد غاب على كثري من الناس هذه احلقيقة، فظنوا أن البدعة اإلضافية مشروعة، ّلا سند من الدين؛ لوجود أصل ّلا اثبت 
ث املوضوع، فليس فيها تغيري إال من حيث الشكل، فمثاًل جند أن أصل الصالة على النيب اثبت ابلنص، يف الدين من حي

 ولكن تركيبها مع األذان غري اثبت، فهذا الرتكيب بدعة إضافية؛ ألنه اثبت موضوًعا ال شكالً.

ت الصالة املفروضة، بدعوى أنه بذلك ومثال آخر وهو أنه إذا كان التسبيح اثبًتا ابلنص، فليس ألحد أن يزيد يف عدد ركعا
 يكثر التسبيح وذكر هللا.

فرأى حلقات من الناس  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مر يوًما ِبسجد رسول هللا  -رضي هللا عنه  - روي عن ابن عباس 
ل: سبحوا مائة، ويف أيديهم حصى، فيقول أحدهم: كربوا مائة، فيكربون مائة، ويقول: هللوا مائة، فيهللون مائة، ويقو 

فيسبحون مائة، فقال: "ما تصنعون؟!"، فقالوا: "حصى نعد به التكبري والتهليل والتسبيح"، فقال: "ويح أمة حممد! ما أسرع 
هلكتكم... أومفتتحو ابب ضاللة"، فقالوا: "ما أردان إال اخلري"، فقال: "كم من مريد للخري مل يصبه"، وقال أيًضا: "اتبعوا، 

 قد كفيتم".وال تبتدعوا ف

صلى هللا عليه  -فهذا دليل على أنه ال َيوز االبتكار يف شؤون العبادة، وكأن ابن عباس قال ذلك استناًدا إىل قول الرسول 
 : ))وَمْن عمِّل عماًل ليس عليه أمران فهو رد((.-وسلم 

وًعا على اّليئة اليت أراد هبا عبادته، هذا شأن العبادات؛ ال اجتهاد فيها وال استنباط؛ ألن هللا أكملها وحددها شكاًل وموض
 فال حيق لنا أن نتدخل فيها بتغيري شيء من ذلك كمًّا أو كيًفا.

ُث إن العبادة ال تتأثر بتطور الزمان واملكان، خبالف ذلك جانب التنظيم والتشريع من اإلسالم، فإن اإلسالم أكمل هذا 
ة، أما حتديده من حيث مجيع اجلزئيات والشكليات، فذلك مرتوك اجلانب من حيث وضع األسس العامة والنظرايت الرئيسي

للناس يف كثري من األحوال، ينظمون حياهتم بتنظيمات وشكليات ختضع ّلذه األسس العامة؛ ألنَّ هذا اجلانب تتأثر بتطور 
ياة وتطورت ما داموا الزمان وتطور حياة الناس، فال بد أن تكون فيها شيء من املرونة، وال يضل الناس مهما تغريت احل

سائرين على هدي هذه األسس؛ ألهنا طريق واضح أمام املسلمني لكل زمان ومكان، وسوف أتناول هذه النقطة بشيء من 
 التفصيل يف موضعها املناسب يف الفصل اآليت إن شاء هللا.

 بعد هذا بقي أن حندد موقفنا من هذا العامل.

  موقفنا من هذه الطرق
مدى خروج الطرق الصوفية عن املنهج اإلسالمي، سواء كان من حيث اّتاهها العام يف احلياة، أو من  ثبت يف هذا البحث

بدعة  -حيث مزج مفاهيمها ابملبادئ الفلسفية والدايانت األخرى، أو من حيث إن مرامسها املختلفة اليت اخرتعوها للتعبد 
 خارجة عن حدود التعبد يف اإلسالم.

علينا إًذا أن حنارهبا ونلغيها، ونعلن براءة اإلسالم منها، وأهنا تشوه املفاهيم اإلسالمية يف اخلارج وإذا كان األمر كذلك ف
 والداخل، ُث نشرح هذه احلقائق يف مجيع الشعوب اإلسالمية بكل الوسائل اليت ميكن اختاذها.

 لغاء واإلعدام.يقول بعضهم: إن علينا إصالحها، فإنَّ األخطاء تصلح ابلتوجيه واإلصالح، ال ابإل
حقًّا هذا االعرتاض له وجاهة لو كنَّا حباجة إليها، وال ميكن لنا االستغناء عنها؛ لكنَّا لسنا حباجة إليها؛ ألن اإلسالم منهاج 

واحد، وطريقة واحدة، فإن التمسك به من مجيع جوانبه، والسري على طريقته ومنهاجه هو تطبيق اإلسالم على الَوْجهِّ 
الذي َيمعنا مجيًعا يف صف واحد، ويوجهنا إىل جهة واحدة؛ أمَّا إنشاء الطرق املختلفة ابّتاهات ومراسيم الصحيح، وهو 
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متنوعة، فما هي إال تفريق األمة، وإفشاء اخلالف بني علمائها، واحنالل قوى الوحدة يف نفوسها، وفتح الثغرات لدخول 
 لمني.النفوذ األجنيب، وظهور اآلراء املنحرفة يف صفوف املس

وأخريًا ينبغي أن يالحظ هنا أنَّ نقدي للطرق الصوفية، ال للتصوف أو احلياة الروحية يف نطاق اإلسالم، قد يساء يب الظن 
يف  -وهو من أعالم التصوف  -أين ِّ هبذا املوقف من الطرق قد ظلمتها، غري أنين لو ذكرت لكم رأي اإلمام القشريي فيها 

 يهم أخف من حكمه.تصوف هؤالء؛ لظهر أن حكمي عل

يقول: "حصلت فرتة يف هذه الطريقة؛ ال بل اندرست الطريقة ابحلقيقة، مضى الشيوخ الذين كان هبم اهتداء، وقل الشباب 
الذين كان ّلم بسيوفهم وسنتهم اقتداء، وزال الورع وطوي بساطه، واشتد الطمع وقوي رابطه، وارحتل عن القلوب حرمة 

باالة ابلدين أوثق ذريعة، ورفضوا التمييز بني احلالل واحلرام، واستهانوا ابلصوم والصالة، وركضوا يف الشريعة، فَعدُّوا قلة امل
ميدان الفضالت، وركنوا إىل اتباع الشهوات، وقلة املباالة بتعاطي احملظورات، واالرتفاع ِبا أيخذونه من السوقة والنسوان 

هذه األفعال، حىت أشاروا إىل أعلى احلقائق واألحوال، وادعوا أهنم وأصحاب السلطان، ُث مل يرضوا ِبا تعاطوه من سوء 
حترروا عن رق األغالل، وحتققوا حبقائق الوصال، وأهنم قائمون ابحلق ّتري عليهم أحكامه، وهم حمو، وليس هلل عليهم فيما 

هم أحكام البشرية، وبقوا بعد فنائهم يؤثرونه عتب وال لوم، وأهنم كوشفوا أبسرار األحدية، واختطفوا عنهم ابلكلية، وزالت عن
 .[14]عنهم أبنوار الصمدية، والقائل عنهم غريهم إذا أنطقوا، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا؛ بل صرفوا"

اإلمام القشريي يهامجهم ِبا هم عليه يف النصف األول من القرن اخلامس اّلجري، فما ابلك ِبا آلت إليه أحواّلم  وإذا كان
 بعَدهم حىتَّ يومِّنا هذا.

 وليس ما قلتمه هنا جمرد مالحظات لبعض الطرق؛ بل هو عن دراسة واعية، ومالحظات مباشرة للطرق يف خمتلف البالد.
ا هو كلُّ نتيجةِّ دراسيتِّ ومالحظايت؛ بل كل ذلك سيأيت موضًحا ومفصاًل يف رسالة خاصة أعدها بعنوان وليس ما قلتمه هنا أيضً 

"نشأة الطرق الصوفية، وعالقتها ابإلسالم"، وما ههنا إال جمرد حملات وإشارات مناسبة حلجم الكتاب، ذكرهتا كعامل مشوه 
 واحد، ال حيتاج إىل الطرق.لروح االسالم، وشعاري األخري هنا هو أن اإلسالم طريق 

 ( فوضى الت أويل4)
إىل دور فوضى التأويل يف تشويه روح اإلسالم؛ ولكن هذه اإلشارات ملا كانت  -فيما سبق  -أشرت يف بعض املناسبات 

 اء.غري كافية لإلحاطة بدورها يف هذا امليدان، احتجت إىل أن أخصه بعنوان؛ ليكون دورها واضًحا كل الوضوح يف نظر القر 
 وقبل توضيح ذلك أريد بيان احلقيقتني اآلتيتني؛ ألهنما ِبنزلة ميزان نزن به مدى خطر هذا العامل يف هذا اجملال.

: فهي أن اإلسالم منهاج جاء ليتبعه الناس ويسريوا عليه، بداًل من أن يسري وفًقا ّلوى الناس ويسري تبًعا أما احلقيقة األوىل
 ن جلميع القيم، جاء لتوزن به احلقائق والقيم، ال ليوزن هو ِبا يضعه الناس من القيم واملناهج.آلرائهم املختلفة؛ بل هو ميزا

: فهي أن اإلسالم يهدف دائًما إىل حتقيق املطالب األساسية للفرد يف حدود القيم واملبادئ اليت جاء هبا، وأما احلقيقة الثانية
 طالبه أبية طريقة كانت، ولو على حساب اآلخرين.دون إضرار ِبصلحة الغري؛ فال يسمح للفرد بتحقيق م

غرْيَ أنَّ التَّأويل حني أصبح فوضى، بدون قيد وال شرط، وحني أصبح وسيلة لتربير االّتاهات الشخصية، إبَياد سند  ّلا من 
صد أو بغري قصد؛ جبعل الدين أبية طريقة كانت، حني غريَّ املؤولون املنحرفون احلقيقتني السابقتني، فعكسوا القضية األوىل بق

آرائهم ميزااًن، وأهوائهم واّتهاهتم منهاًجا، ُث حاولوا إخضاع اآلراء اإلسالمية آلرائهم، ومنهاجه ملناهجهم؛ وبذلك جعلوا 
 اإلسالم عرضة ألهوائهم، وأستارًا خيفون وراءها سوء نياهتم.
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َواَل تمطِّْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبهم َعْن ذِّْكرِّاَن َوات ََّبَع َهَواهم وََكاَن اىل: }وقد حذران هللا من اتباع هؤالء؛ لسوء مصريهم يف النهاية، فقال تع
ََذ إَِّّلَهم َهَواهم َأَفأَْنَت َتكمونم َعَلْيهِّ وَكِّيالً [، }َأرََأْيَت 28{ ]الكهف: َأْمرمهم ف مرمطًا َوَمْن َأَضلُّ ممَِّّنِّ ات ََّبَع [، }43{ ]الفرقان: َمنِّ اختَّ

يَن ظََلمموا َأْهَواَءهمْم بَِّغرْيِّ عِّْلم  َفَمْن [، }50{ ]القصص: َغرْيِّ همًدى مَِّن اَّللَِّّ إِّنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهدِّي اْلَقْوَم الظَّالِّمِّنيَ َهَواهم بِّ  َبلِّ ات ََّبَع الَّذِّ
رِّينَ   د هبذا االّتاه.[، وغري ذلك من اآلايت يند29{ ]الروم: يَ ْهدِّي َمْن َأَضلَّ اَّللَّم َوَما ّلَمْم مِّْن اَنصِّ

 إنَّ الفكرة َيب أن تنبع من قلب اإلسالم، ال أن تعتنق من اخلارج أو من هوى الناس، ُث تفرض على اإلسالم فرًضا.
وكانتِّ النتيجة احلتمية ّلذا االّتاه اخلاطئ أْن أصبحت هناك مناهج خمتلفة، واّتاهات متعددة بني صفوف األمة اإلسالمية، 

 راء، وتشتت األمة، وأصبح اإلسالم عرضة آلراء وأفكار متناقضة، ونظرايت متهافتة.ومن ُثَّ تعدَّدت اآل
 ويف ذلك تشويه وتشويش؛ تشويه لروح االسالم من جهة، وتشويش على فكر األمة من جهة أخرى.

 وكذلك تغافلوا عن احلقيقة الثانية كما فعله البعض، أو جهلوها كما فعله البعض اآلخر.

تعارض أبًدا مع مصلحة الناس كأفراد ومجاعات، وال يقف أمام مطالبهم ما داموا يطلبوهنا يف حدود القيم إن اإلسالم ال ي
 األخالقية والدينية، وما داموا يطلبوهنا بطريقة ال تضر اآلخرين إن عاجاًل أو آجاًل.

طريقه: أهو موافق للمبادئ غري أن بعض الناس يرسم لنفسه طريًقا للوصول إىل هدفه، فال يستشري اإلسالم قبل رسم 
اإلسالمية أم خمالف ّلا؟ ُث َيد اإلسالم يعارضه، ففي هذه احلالة، إما أن حياول التوفيق ولو بطريقة تعسفية، فيمحم ِّل اآلايت 

 ما ال تطيق، وبذلك ينفذ طريقته غري الشرعية ابسم الشريعة، ولو أضرت ِبصلحة األفراد واجلماعات.

الم يعارض مصلحة الناس، ويف كلتا احلالتني يصبح اإلسالم مظنة سوء، حقًّا إن اإلسالم يقف أحيااًن وإما أن يقول: إن اإلس
يف طريق الناس، ويعارض بعض الوسائل اليت يتخذوهنا لقضاء مآرهبم؛ ألن ما فيها من األضرار أكثر مما فيها من املصلحة 

حيدث يف املستقبل، وهم ال يدركوهنا ألهنم ال ينظرون إال إىل اليت يالحظوهنا، أو ألن ما يرتتب عليها من األضرار سوف 
القريب العاجل، وأحيااًن يقف اإلسالم سدًّا أمام مصلحة الفرد من أجل مصلحة اجملتمع، إذا أراد حتقيق مصلحة على 

سية يف فوضى حساب الناس، أو بطريقة غري أخالقية، فعدم مالحظة هذه األمور عمًدا أو بغري عمد من األسباب الرئي
 التأويل، اليت رأينا بعض صور منه لدى إخوان الصفا وبعض فالسفة املسلمني؛ أمثال الفارايب وابن سينا.

ويطول بنا املقام لو ذكران أمثلة ملثل هذا التأويل عند خمتلف األحزاب السياسية، والطوائف وأهل الطرق الصوفية؛ وّلذا 
خيص دوافع هذا التأويل التعسفي؛ حىت ال نقع فيما وقعوا فيه، فأهم هذه الدوافع أو أكتفي ِبا سبق، غري أنين أحاول هنا تل

 األسباب هي ما يلي:
: حماولة التوفيق بني اإلسالم والفلسفة، كما رأينا لدى السابقني، أو بني اإلسالم واملذاهب السياسية أو االقتصادية كما أوالً 

 ّتاه بوجه عام.نراه لدى احملدثني، وقد بينَّا خطأ هذا اال
 : حماولة إَياد سند أو دليل من اإلسالم لآلراء الشخصية أو اّتاهاهتا؛ حىت ّتد قبواًل لدى اجلمهور.اثنًيا

تَّبِّعموَن َما َتَشابََه مِّْنهم ابْ : تربير االّتاهات املنحرفة، وقد قال تعاىل يف حقهم: }اثلثًا َنةِّ َفَأمَّا الَّذِّيَن يفِّ ق ملموهبِِّّْم زَْيٌغ فَ ي َ تَِّغاَء اْلفِّت ْ
 [. 7{ ]آل عمران: َواْبتَِّغاَء أتَْوِّيلِّهِّ 

وعلى كل حال فإهنا مجيًعا قد أدت إىل نتائج سيئة؛ إذ إهنا شوهت روح اإلسالم يف نفوس املسلمني وغري املسلمني على 
نا أن مثل هذه التأويالت السواء؛ إذ إن املبادئ اإلسالمية أصبحت بذلك متناقضة متضاربة، وصدق رسول هللا حني بنيَّ ل

تؤدي إىل مثل هذه النتيجة فقال: ))إن القرآن مل ينزل ليكذب بعضه بعًضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه فآمنوا 
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خموَن يفِّ اْلعِّْلمِّ يَ قمولم  وَن َآَمنَّا بِّهِّ كملٌّ مِّْن عِّْندِّ رَب َِّنا{ ]آل به((، قال ذلك بعد أن نزل قوله تعاىل: }َوَما يَ ْعَلمم أتَْوِّيَلهم إِّالَّ اَّللَّم َوالرَّاسِّ
 [.7عمران: 

 من أجل هذا كله َيب أن حندد موقفنا من هذا التأويل، وذلك:
 : إبعالن حرب شعواء على فوضى التأويل.أوالً 
اسي للوصول إىل : إعادة النظر إىل النصوص ودراستها، بعيًدا عن اخلالفات املذهبية واحلزبية، متخذين اّلدف األساثنًيا

 الفهم الصحيح.
 : وضع قانون للتأويل وحدود نسري داخل قيوده.اثلثًا
 
 

 
 .522ر الغريب" للدكتور حممد البهي، ص: انظر: كتاب "الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعما    [1]
 .39انظر: الكتاب السابق للدكتور حممد البهي، ص:     [2]
الفلسفة الدومجاطقية: هي شدة التعصب آلراء معينة، وال يرى معتنقها غريها؛ وكأن ما يراه وما يعتقده هو احلق، ال     [3]

 حق غريه.
، ولست أقصد من ذكر هذه القصة 230ص  3انظر: "التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية" للدكتور شليب ج     [4]

ستشهاد ال تدل أن حركة ترمجة العلوم الفلسفية زمن اخلليفة املأمون قد منت نتيجة ختطيط كهنويت مسيحي؛ إذ إن صيغة اال
على هذا، وألن قربص مل تكن املصدر الوحيد ّلذه الكتب، ُث إن املشجع على الرتمجة ونقل هذه الكتب كان هو اخلليفة 

 املأمون، وإمنا أقصد وجود التشكيك يف طبيعة هذه العلوم الفلسفية، واستغالّلما ضد اإلسالم أدى إىل نتائج سيئة.
 العقل الفعال. -العقل املستفاد. د -العقل ابلفعل. ج -العقل اّليوالين. ب -العقول أربعة: أ    [5]
والعقل ابلفعل فهو نفس العقل قد احتد أما العقل اّليوالين فهو قوة مستعدة لقبول ماهيات املوجودات أو املعقوالت،  

ابلصورة العقلية، ُث انتقلت إىل الفعل، والعقل املستفاد هو العقل ابلفعل، فأصبح مستفاًدا عندما أدرك الصورة العقلية، 
 والعقل الفعال هو العقل الذي يفيض من النفوس اإلنسانية.

 رسائل ابن سينا يف احلكمة والطبيعيات.    [6]
 ، مطبعة ابمباي.81، الرسالة السادسة، ص: 17لقسم الثاين، ص: "رسائل إخوان الصفا"، ا    [7]
، وبني رأي أرسطو فيه، أبن اجلود عبارة أراد التوفيق بني رأي اإلسالم يف الوجود، وهو عبارة عن هللا والعامل اخلارجي -  [8]

 عن املادة والصورة املتالْحني؛ فقال: الوجود عبارة عن وجوب مل يسبق إبمكان، واإلمكان سواء وجد ابلفعل أو مل يوجد.
تشوق  -يقول اإلمام الغزايل يف نقده للمتكلمني: "ملا نشأت صنعة الكالم وكثر اخلوض فيه وطالت املدة     [9]

املتكلمون إىل البحث عن اجلواهر واألعراض وأحكامها؛ ولكن َلمَّا مل يكن ذلك مقصود علمهم مل يبلغ كالمهم فيه الغاية 
، 15لية ظلمات احلرية يف اختالف اخللق"، انظر كتاب: "املنقذ من الضالل" ص القصوى، فلم حيصل منه ما ميحو ابلك

  مكتبة اجلندي ِبصر.
ري ممكن، مع ذلك فإن بعضهم حدده على وجه التقريب؛ املرحلة الثانية  إن حتديد فرتات هذا التطور اترخييًّا غ    [10]

 كانت حوايل القرن الثاين، والثالثة حوايل القرن الثالث والرابع.
 ، مطبعة مصطفى البايب احلليب.65، صفحة 16تح الباري" اجلزء "ف    [11]
 اًن.وال تعترب النوافل من العبادة الزائدة؛ ألهنا مشروعة ابألحاديث صورة ومضمو     [12]
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  واخلطاب هنا وإن كان ألهل الكتاب إال أن الغلو طاملا ال َيوز يف دين هللا ال َيوز أيًضا يف اإلسالم.   [13]
، لإلمام القشريي، طبعة مكتبة حممد علي صبيح وأوالده ِبصر 4، ص: 1انظر كتاب: "الرسالة القشريية" ج      [14]

 )الطبعة األوىل(.
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