اإلصالح اإلسالمي في سوريا:

في القرن التاسع عشروالنصف األول من القرن العشرين
إعداد :معتزالخطيب.

أستاذ مساعد في «مركز التشريع اإلسالمي واألخالق» -جامعة حمد بن خليفة.

www.alaalam.org

إشكاالت التأريخ وسؤال املعرفة
مقدمة:

ظهــراإلصالحيــون الشــوام فــي مواجهــة تحدييــن اثنيــن :األول منهمــا تحـ ٍّـد داخلــي ،إذ وجــدوا الوســط
ً
الدينــي شــديد املحافظــة ومكبــا بقيــود كثيــرة؛ فقــد كان “فــي دمشــق الشــام أفــراد ورثــوا عــن آبائهــم
وأجدادهــم عمائــم العلمــاء وألقابهــم والرواتــب التــي كانــوا يأخذونهــا مــن أوقــاف املســلمين... ،
ً
فــكان مــن أكبــر الخطــوب عليهــم أن يــروا فــي الشــام عاملــا يتصــدى للتدريــس والتصنيــف ،ويبيــن
حاجــة البــاد إلــى اإلصــاح والتجديــد ،فــإذا تصــدى لذلــك أحــد يكيــدون لــه املكايــد ،وينصبــون
ّّ
الظنــة ،فيســعون بــه إلــى الحــكام أنصــار كل
لــه الحبائــل ،ويبغونــه الفتنــة ،ويجعلونــه فــي موقــف ِ
ـوام أتبــاع كل ناعــق”  .1كمــا أن الصوفيــة كانــت قــد بلغــت شــأواً
منافــقُ ،وي َه ّيجــون عليــه العـ ّ
ِ
بعيـ ًـدا ،وانتشــرت الطــرق حتــى أصبــح لــكل ُمجموعــة مــن النــاس حلقــة صوفيــة أو حلقــات ذات
صلــة بإحــدى الطــرق الصوفيــة الكبــرى ،وكثــرالشــيوخ املتصوفــون الذيــن يســرفون فــي الكرامــات
وخــوارق العــادات ،حتــى أصبــح مــن شــيوخ املتصوفــة أمثلــة صارخــة فــي الفســاد الدينــي!.
التحــدي الثانــي خارجــي ،ف ـ “مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــروالبدايــات األولــى للقــرن التاســع عشــر،
كان التقــدم األوربــي قــد أحــاط بالعالــم اإلســامي برمتــه ،فنشــأ التفكيــر فــي هــذا اإلقليــم أو ذاك
ً
بضــرورة األخــذ بالتقنيــات الحديثــة والتعــرف إلــى األنظمــة التــي جعلــت الــدول األوربيــة بلدانــا
متفوقــة علــى غيرهــا مــن بلــدان العالــم” .2
وهكذا تفتح ُ
نخبة من العلماء على وعي باألزمة؛ إذ أدركت أن “الهيئة العامة لإلسالم فقدت
وعي ٍ
مســحتها وتجــردت عــن صبغتهــا؛ بدليــل فقــد أثرهــا الطبيعــي بشــهادة القــرآن ،ذلــك األثــرهــو العــزة
ً
والغلبــة واالســتخالف فــي األرض واإلرث لهــا”  ،3إنهــا املفارقــة املؤ ّرقــة فعــا بيــن اإليمــان بــأن مبــادئ
ً
اإلســام التــي تســتدعي ضــرورة الســعادة والترقــي فــي معــارج املدنيــة والعمــران ،وبيــن واقــع املســلمين
ًّ
الــذي لــم يكــن منحطــا عــن ذلــك كلــه فقــط ،بــل كان املتســيدون فيــه مــن العلمــاء وغيرهــم يتنكــرون
لتلــك املدنيــة والعمــران ،ويجمــدون علــى املذاهــب والكتــب التــي ورثوهــا ،ويعــادون كل جديــد.
هكــذا ابتــدأت النهضــة فــي ســورية دينيــة كمــا ابتــدأت فــي معظــم األقطــاراألخــرى؛ وذلــك أنــه ســادت
فكــرة لــدى كل اإلصالحييــن الســلفيين بــأن املشــكلة ال بــد فــي املســلمين وليســت فــي اإلســام بــكل
تأكيــد ،ذلــك أن أفعــال املســلمين ومــا آلــت إليــه أحوالهــم قــد حجبــت اإلســام الحقيقــي ،بفضــل
كثيــرمــن الحجــب التــي ُبنيــت عليــه ،ســواء لجهــة املمارســات الصوفيــة والبــدع املنكــرة التــي لحقــت
بــه وأصبحــت مــن صلبــه ،أم لجهــة التقليــد الفقهــي الــذي ســيطرعلــى عقــول عامــة العلمــاء ،الذيــن
كانــوا يتعبــدون هللا باملذاهــب ويعــدون الخــروج عليهــا خرو ًجــا علــى الديــن نفســه ،وتقيــدوا بتعاليــم
مذهبهــم وإن بلــغ بهــم العســرمبلغــه!.
و”الحلقة التي سارت أبعد شوط في هذا املضمارفي سورية كانت مؤلفة من األساتذة املرحومين:
الشــيخ طاهــرالجزائــري (ت1920م) ،والســيد ســليم البخــاري (ت1927م) ،والشــيخ عبــد الــرزاق
البيطار(ت 1916م) والشــيخ جمال الدين القاســمي (1914م) والســيد علي ُمســلم وغيرهم” .4
ومــن األحــداث املهمــة فــي الحديــث عــن بدايــة اإلصــاح الســلفي فــي دمشــق ،مــا أطلــق عليــه “حادثــة
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املجتهديــن” التــي وقعــت ســنة 1895م ،وخالصتهــا أن جماعــة مــن علمــاء دمشــق اتفقــوا فيمــا بينهــم
علــى اجتماعــات أســبوعية يتــم فيهــا قــراءة كتــاب أو التباحــث فــي مســألة وقــد بــدؤوا بكتــاب “كشــف
ُ
الغ ّمــة عــن األمــة” لإلمــام عبــد الوهــاب الشــعراني ،فانكشــف أمرهــم عبــرقــدوم اثنيــن مــن الوجهــاء
عليهــم “ممــن يفســدون فــي األرض” –بحســب وصــف ج ُمــال الديــن القاســمي -ومــا لبــث أن فشــا أمــر
االجتمــاع وانتشــر ،ولقبوهــم بـ”جمعيــة املجتهديــن” ،وأحيــل العلمــاء إلــى مجلــس محكمــة شــرعية
علــى رأســه قا�ضــي الواليــة ،وأعضــاؤه املفتــي واملفتشــون ،والتهمــة املوجهــة إليهــم هــي ممارســة
“االجتهــاد” وإنشــاء مذهــب جديــد وأنهــم “يجتمعــون علــى قــراءة الحديــث ويطلبــون الدليــل علــى
أقــوال الفقهــاء”! .وقــد قــال لهــم املفتــي فــي نهايــة االســتجواب“ :مــا لكــم ولقــراءة الحديــث؟! إنــه
يلــزم قــراءة الكتــب الفقهيــة والحجــرعلــى الكتــب الحديثيــة والتفســيرية”  .5وال شــك أنــه كان لهــذه
الحادثــة أثــركبيــرفــي اإلصالحييــن وفــي توجيــه أفكا هــم وطريقــة التأليــف والدروس ً
أيضا ،وقد أشــار
ر
ْ
رشــيد رضــا (ت 1935م) إليهــا إشــارة مجملــة فقــال“ :وقــد علمــت الحكومــة العثمانيــة  -منــذ عهــد
قريــب  -بــأن بعــض علمــاء الشــام يحملــون تالمذتهــم علــى تــرك التقليــد والعمــل بالدليــل ،فشـ ّـددت
عليهــم النكيــرحتــى ســكتوا عــن الجهــربذلــك” . 6
املجتهديــن تلــك ،أظهــرت اإلصالحييــن الســلفيين –ألول مــرة -مجموعــة مســتقلة ومتميــزة فــي
حادثــة
ُ
املجتمــع ولقبــت باســم خــاص ،وســيرد كثيـ ًـرا ُفــي هــذا البحــث تعبيــر“اإلصالحييــن الســلفيين” ،وهــو
وصــف مركــب مقصــود؛ ألن تلــك املجموعــة أطلــق عليهــا جملــة ألقــاب مــن بــاب التشــهير ،وفــي هــذا
يقــول عبــد الرحمــن الشــهبندر (ت1940م) وكان قــد انضــم مــع محمــد كــرد علــي (ت1953م) إلــى
ً
مجموعــة طاهــر الجزائــري املشــار إليهــا ســابقا“ :كان ُيطلــق علينــا  -للتشــهير بنــا  -أســماء مختلفــة
آخرهــا أننــا (وهابيــة) ،وهــي كلمــة لــم تعــن فــي نظرنــا يومئــذ إال مــا تعنيــه اليــوم فــي كثيــرمــن األوســاط
فــي أنهــا طريقــة الرجــوع إلــى الســلف ،واالعتمــاد علــى كتــب املؤلفيــن أمثــال ابــن تيميــة وابــن القيــم
ومــن حــذا حذوهمــا مــن األئمــة”.
ولهذا جاء تعبير“اإلصالحيين السلفيين” ليميزهؤالء اإلصالحيين عن الوهابيين؛ مع وجود أفكار
متقاطعــة بينهمــا فــي الرجــوع إلــى الســلف واعتمــاد طريقتهــم فــي املعتقــد ،ونبــذ البــدع ،والعــودة إلــى
كتــب ابــن تيميــة وابــن القيــم ،وغيــرذلــك ،لكــن هــذا التقاطــع لــم يعـ ِـن أبـ ًـدا التطابــق أوحتــى التشــابه
إال فــي النظــرالظاهــري الســطحي.
إن تحريــرالعالقــة بيــن هــؤالء اإلصالحييــن وبيــن الوهابيــة يحتــاج إلــى بحــث ومناقشــة ال يتســع لهــا
املجــال هنــا ،ســأفردها ببحــث آخــرســيحاول اإلجابــة علــى جملــة مــن التســاؤالت واإلشــكاالت التــي
تحيــط بتاريــخ اإلصــاح اإلســامي فــي أواخــرالعهــد العثمانــي ،مــن قبيــل بحــث ســياقات التحــول إلــى
ً
جميعــا ،ثــم العالقــة بيــن
اإلصالحيــة الســلفية ،ومحاولــة تفســيروحــدة املنــزع الســلفي عنــد هــؤالء
إصالحيــي الشــام وإصالحيــي العالــم العربــي وخاصــة فــي مصــر ،وقــد أشــرت إليــه إشــارات موجــزة
هنــا ،وهــو يحتــاج إلــى توســع وتحريــر؛ ألنــه وقــع فيــه خلــط كبيــرمــن قبــل الدارســين.
فقــد أفــردت هــذا البحــث لبحــث مســألتين أساســيتين :األولــى منهمــا تتعلــق باإلشــكاالت التــي تحيــط
بتاريــخ اإلصــاح فــي ســوريا فــي القــرن التاســع عشــر ،والثانيــة تتعلــق باإلشــكاالت املعرفيــة ،أي
ببحــث وعــي اإلصالحييــن بمشــكلة العلــوم اإلســامية ،وأوجــه نقدهــم لهــا ،وحــدود الوعــي بازمتهــا،
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ُ
ً
تحديدا هي :علم الكالم ،والفقه ،وأصول الفقه.
وقد ركزت على ثالثة علوم

ً
أوال :اإلشكاالت التي تحيط بتاريخ اإلصالح في سوريا

ً
ًّ
ًّ
تحليليــا فــي دراســة اإلصــاح اإلســامي فــي بــاد الشــام
توثيقيــا
ال تــزال الكتابــات التــي تســلك مســلكا
والعــراق فــي القــرن التاســع عشــروالربــع األول مــن القــرن العشــرين :قليلــة بــل نــادرة ،وندرتهــا ترجــع
إلــى اعتبــارات عــدة:
أولهــا ُع ْســرالحــال السيا�ســي فــي تلــك الفتــرة مــن أواخــرالدولــة العثمانيــة ،وقــد كانــت تلــك البقــاع
تابعــة للحكــم العثمانــي وواقعــة ضمــن والياتــه.
ّ
الحقبــة.
ـك
ـ
ل
ت
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
واالجتماع
ـة
ـ
ي
الدين
ـن
ـ
ي
الحيات
ـف
ثانيهــا :شــدة االنغــاق والجمــود الـ ًـذي كان يلـ
ِ
ً
وهــذان العامــان شـ ّـكال ً
–معــا -ظرفــا ضاغطــا علــى األفــكاروالتوجهــات الشــاردة عــن التوجــه العــام
والســائد لــدى ذلــك الجيــل مــن العلمــاء الذيــن اســتكانوا – عامتهــم – إلــى الجمــود والتقليــد والتــزام
املألــوف والنفــور مــن كل جديــد .فــكان كل جديــد َ
يواجــه باضطهاديــن :سيا�ســي ،ودينــي  -اجتماعــي.
األمــرالثالــث  -وهــو شــديد األهميــة – أن تفاصيــل كثيــرة عــن تلــك الحقبــة مــن اإلصــاح بقيــت مــا
ً
بيــن مجهــول ومطــو ّي ،فباســتثناء بعــض الشــذرات املكتوبــة  7مــن ذلــك التاريــخ ال نــكاد نجــد تأريخــا
ً
ّ
مفصــا لألفــكاروالتوجهــات التــي كانــت تعــج بهــا تلــك املنطقــة فــي املرحلــة املخصوصــة إذا مــا قارناها
ّ
ودونــت
بمثيلتهــا فــي مصــر -علــى ســبيل املثــال  -التــي ُحفــظ مــن تاريــخ اإلصـ
ـاح فيهــا كل صغيــرة وكبيــرة ِ
َ
وانتشــرت ،وقــام عليهــا الكثيــرمــن الدراســات حتــى غــدت التاريخ/املركــزلإلصــاح.
ُ
وقــد علمــت مــن أحــد الناشــرين املشــتغلين بجمــع الوثائــق غرائـ َـب عــن اكتشــافه لبعــض الوثائــق
الخاصــة برجــال تلــك املرحلــة وببعــض املراســات التــي كانــت تتــم فيمــا بينهــم ،وقــد كانــت مطويــة
ً
فــي بعــض كتــب مكتباتهــم ،أو منثــورة فــي زوايــا اإلهمــال لــدى بعــض الباعــة ،هــذا فضــا عــن مصيــر
مكتباتهــم ّالخاصــة التــي تحتــوي دفائنهــم وتاريخهــم والتــي تراوحــت مــا بيــن مقفــل مهجــور مــن
َ
ورثتهــم ال يطلــع عليــه أحــد ،ومــا بيــن ُمض َّيـ ٍـع مفـ ّـرق منثــور علــى الباعــة وغيرهــم! .وحيــن حــاول بعــض
الدارســين بحث اإلصالح في الشــام وجد “شــريحة من تأريخ اإلصالح اإلســامي الحديث في ســوريا
يقبــع فــي غرفــة جلــوس لشــقة متواضعــة فــي دمشــق .كتــب ومجــات ومخطوطــات وأوراق مفككــة
ً
جميعــا علــى رفــوف طويلــة تشــغل ثالثــة جــدران”  ،8كان هــذا فــي مكتبــة القاســمي التــي
مرزومــة
بقيــت محفوظــة ،لكــن مــاذا عــن باقــي مكتبــات رجــال تلــك املرحلــة؟ .9
وقد قرر أحد الباحثين في تاريخ اإلصالح في سوريا “ندرة” مؤلفات السلفيين باستثناء القاسمي،
وقــال“ :فطاهــرالجزائــري كتــب الكثيــرمــن النصــوص املدرســية ملــدارس الدولــة الجديــدة ،ولكنــه
ً
امتنــع عــن وضــع أفــكاره اإلصالحيــة فــي املطبوعــات ،مفضــا نشــر أفــكاره مــن خــال الــدروس
الخصوصية .ولم ينشرعبد الرزاق البيطار–وهو من قدامى السلفيين في دمشق -في أثناء حياته
ً
ً
ً
قليال ًّ
جدا  ،11ونشرعبد القادربن بدران مؤلفات من
شيئا  ،10بينما كتب سليم البخاري شيئا
بينها :مقدمة للمذهب الحنبلي ،وسيرة حياة وجيه شهير ،وقاموس للمدارس الدينية الدمشقية
والجوامع والتكايا الصوفية”  ،12وقد اضطره “النقص في مؤلفات السلفيين الدمشقيين اآلخرين
إلــى االعتمــاد حصـ ًـرا علــى األعمــال الكاملــة للقاســمي كمصــدرألفــكارالســلفيين ،وفــي كل األحــوال
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فــإن صداقتــه الطويلــة والحميمــة مــع البيطــار ،وتفاعلــه األقصــر ولكنــه العميــق مــع الجزائــري
ً
إجماعــا حــول القضايــا األســاس” .13
يشــيران إلــى أن مؤلفــات القاســمي تمثــل
وهذا صحيح في الجملة ،ولكنه يرجع ألسباب عدة ،منها :ندرة التأليف في تلك املرحلة في منطقة
الشــام التــي كانــت لشــدة الجمــود فيهــا والتقليــد يتهيــب علماؤهــا تصنيــف الكتــب ،بــل ربمــا رأى
ي
للتأليــف لــم ينضــج بعــد”  ،14كمــا أن َاالضطهــاد
أمثــال طاهــرالجزائــر أن “اســتعداد أبنــاء األمــة َ
السيا�ســي الــذي كان يالحــق اإلصالحييــن ،ومصــادرة بعــض مدوناتهــم وأوراقهــم ،ومالحقــة العلمــاء
التقليدييــن ألفــكاراإلصالحييــن  :15ربمــا حــال دون التوســع فــي التأليــف فــي املوضوعــات اإلصالحيــة
املباشــرة ،والتــي كان يتــم نشــرها عبــربيــروت والقاهــرة فيمــا بعــد.
لكنــه غيـ ُـر صحيـ ٍـح بالنســبة للجزائــري الــذي تــرك قائمــة مــن املؤلفــات املتنوعــة مــا بيــن مؤلفــات
ًّ
يولهــا “كومنــز” أهميــة ،ظانــا أن الجزائــري اقتصــر علــى تأليــف كتــب
ونشــرات لكتــب تراثيــة ولــم ِ
مدرســية ملــدارس الدولــة فقــط ،ويمكــن اســتنباط بعــض الدالئــل والتقــاط بعــض اإلشــارات
املفيدة من قائمة مؤلفات الجزائري وموضوعات انشغاله ،بما يشكل أحد مقاصد اإلصالحيين
ً
الشـ ّ
ـوام فــي تلــك املرحلــة وهــي التــي سيشــرحها الحقــا رشــيد رضــا بمــا يشــكل “خصوصيــة” فــي الرؤيــة
اإلصالحيــة الشــامية.
األمرالرابع :أن تلك الخصوصية تمثلت في شخ�صي الشيخ طاهرالجزائري والشيخ جمال الدين
القاســمي فــي دمشــق علــى وجــه التحديــد ،إذ إنهمــا كان لهمــا قــدم راســخة فــي العلــوم اإلســامية
ً
ً
وتصحيحــا،
التراثيــة واســتصحبا هــذا ًالولــع الشــديد بكتبهــا :دراســة وتفتيشــا واســتقصاء ونشـ ًـرا
ً
مطبوعا ،وهو ما ُعرف به الجزائري  16وأفاد منه ً
كثيرا القاسمي،
سواء ما كان منها مخطوطا أم
األمــر الــذي انعكــس علــى طريقــة اشــتغالهما؛ إذ إنهمــا اســتصحبا االهتمــام باملســائل التقليديــة
ً
يســاً ،
وتأليفــا وتدر ً
جنبــا إلــى جنــب مــع االهتمامــات اإلصالحيــة
فــي فنــون العلــوم اإلســامية ،در ًســا
املحدثــة التــي اقتضتهــا ظــروف العصــر وتوجهاتــه ،ولعــل هــذا النــوع مــن االشــتغال الواســع قــد
جعــل البعــد اإلصالحــي – باملعنــى الشــائع – أحــد األدوارالتــي اضطلعــوا بهــا ،وربمــا َ
صـ َـرف ذلــك -
َمــن لــم يدقــق النظــر -عــن اعتبارهمــا مــن رجــال اإلصــاح ،حتــى إن رشــيد رضــا طــرح هــذا اإلشــكال
بجديــة وأجــاب عليــه حيــن رثــى القاســمي ُبعيــد وفاتــه ،فقــال“ :ســيقول كثيــرمــن الناس :إنك عددت
القاســمي مــن رجــال اإلصــاح ،وإن أســماء كثيــرمــن هــذه الكتــب التــي صنفهــا أو شــرحها تــدل علــى
أنهــا ليســت مــن اإلصــاح فــي ورد وال صــدر ،وال تشــتمل علــى عيــن منــه وال أثــر؛ فكيــف ُي ّ
ضيــع العالــم
ِ
املصلــح وقتــه فــي شــرح لغــز ،أو مــا ُيعـ ّـد أبعــد عــن اإلصــاح مــن اللغــز؟
ويمكننــي أن أقــول :إن الرجــل كان مــن خيــار مصلحــي املســلمين فــي هــذا العصــر ،وإن لــم يدخــل
ُّ
كل مــا كتبــه فــي بــاب اإلصــاح الــذي يفهمــه قــراء املنــار ،فمســمى اإلصــاح ومفهومــه واســع ،وهــو
يختلــف باختــاف الزمــان واملــكان ،والســن والعشــراء واألقــران ،والتالميــذ واملريديــن ،وغيرهــم مــن
ً
ً
مصلحــا بالفعــل؛ بــل ُيخلــق كغيــره ال يعلــم شــيئا ،ويكــون االســتعداد
املخاطبيــن ،واملصلــح ُ ال ُيخلــق
ُ
ً
لإلصــاح فيــه كامنــا ،ثـ َّـم تظهــره التربيــة والتعليــم ،ومــا يتجــدد املــرة بعــد املــرة لــه مــن العبــرة والتأثيــر.
فهــل ُيطلــب ممــن عــاش خمســين ،تــرك فيهــا مــن هــذه الكتــب والرســائل نحـ ًـوا مــن ســبعين ،أن يكــون
ً
ً
مرضيــا عنــد الكهــول املجربيــن ،والشــيوخ
إصالحــا فــي الدنيــا والديــن،
جميــع مــا كتبــه أو شــرحه
املحنكيــن؟” .17
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فهــذا قــد قيــل فــي حــق القاسـ ّ
ـمي الــذي تــرك الكثيــرمــن النصــوص املختلفــة ،فكيــف يكــون الحــال
فــي شــأن الجزائــري ،وهــو الــذي لــم يـ ّ
ـدون أفــكاره اإلصالحيــة فــي كتــاب ،مــع كونــه رائــد النهضــة
اإلصالحيــة فــي دمشــق الشــام ،وكان صاحــب مدرســة فكريــة ،ومــع ذلــك يــكاد ينحصــر ُجـ ّـل مــا تركــه
تدقيــق وتحريــر ملســائل العلــوم
التقليديــة التــي ال تخلــو مــن
مــن مؤلفــات علميــة فــي املوضوعــات
َ
ً
َ
ً
َّ
ً
ً
ً
ّ
متقنــا ،ومحدثــا متمكنــا ،ونخ ًابــا ّ
ًّ
ً
وأصوليا
وفقيهــا بار ًعــا،
ذواقــة ف ِطنــا،
ـا
ـ
 ،18فــكان فــي مؤلفاتــه “عامل
ِ
َ
ً
ً
ًّ
المعــا ،ومؤ ّر ًخــا ً
واعيــا ،ولغويــا ضليعــا ،وحبـ ًـرا بالقــرآن وعلومــه ،وبالقــراءات ووجوههــا ،وبالبالغــة
ِ
وفنونهــا ،وبالشــعر ونقــده َ
وعروضــه وأوزانــه .19 ”... ،فمؤلفاتــه ذات نفــس إصالحــي – باملعنــى
َ
َ
ً
عرض لــه الحقــا ،وقــد ت َوجــه جــزء مهــم مــن عملــه إلــى نشــروتحقيــق التــراث
ـن
الواســع  -غيــرمباشــرسـ ِ
العربــي اإلســامي وتأســيس املكتبــة الظاهريــة فــي دمشــق واملكتبــة الخالديــة فــي القــدس ،كمــا قــام
بنفســه بوضــع مصنفــات مدرســية – بمــا فيهــا الطبيعــة والحســاب  -للمــدارس االبتدائيــة التــي
أســهم فــي تأسيســها.
هــذا كلــه جعــل مــن العســيرالوقــوف علــى أفــكاره اإلصالحيــة وتأثيــره فــي النهضــة اإلصالحيــة في الشــام
بالنســبة للمتعجــل  .20لكنــه “بــث أفــكاره اإلصالحيــة فــي أحاديثــه الخاصــة ومحاوراتــه املســتمرة
مــع أصدقائــه وتالميــذه ،وفــي بعــض الرســائل التــي كان يرســل بهــا إلــى مــن ُي ِهمــه أمــره مــن هــؤالء،
كصديقــه القاســمي وتلميــذه محمــد كــرد علــي اللذيــن احتفظــا ببعــض رســائله إليهمــا”  .21وقــد
َّ
كان لــه حلقــة فكريــة كبيــرة تضــم أهــم مثقفــي الشــام فــي عصــره ممــن تبنــوا أفــكاره .22
ً
مهمــا  -فــي رأيــي – مــن شــأنه أن ّ
ًّ
ـا
وتلــك الخصوصيــة كذلــك تشــكل عامـ
يفســرعمــق إدراك الشــوام
ِ
– وبعــض التوانســة كذلــك كابــن عاشــور والطاهــر حــداد – إلشــكالية العلــوم اإلســامية وأوجــه
ً
اإلصــاح التــي تحتاجهــا ،وذلــك الشــتغالهم املعرفــي در ًســا وتدر ً
يســا وتأليفــا ،ونهوضهــم بأحــد همــوم
اإلصــاح املتمثــل فــي إحيــاء التــراث اإلســامي ،ممــا تمــس حاجــة األمــة إليــه فــي ذلــك الوقــت وقــد كان
شــديد البــروزفــي نشــاط الجزائــري والقاســمي وســليم البخــاري.
األمــر الخامــس :أن العوامــل الســابقة التــي جعلــت مــن االهتمــام البحثــي باإلصــاح فــي الشــام
ً
واهنــا ،جعلــت مــن إدراك الباحثيــن املعاصريــن للحركــة اإلصالحيــة الحديثــة قاصـ ًـرا وغيــرمكتمــل
ً
الصــورة :انبثاقــا ثــم انتشــا ًرا ،لــذا تــم التركيــز علــى أســماء مخصوصــة ،وعلــى وجــه التحديــد:
ُ
ُ
األفغانــي (ت1896م) وعبــده (ت1905م) ،اعتبــرت هــي منبـ َـع الحركــة اإلصالحيــة ،وإليهــا نســبت
ُُ
علــى اإلطــاق ،ثــم تنوســيت أســماء مهمــة مــن اإلصالحييــن أمثــال حســن العطــار فــي مصــر وعبــد
القــادر املغربــي فــي ســوريا (ت1956م) وروحــي الخالــدي فــي فلســطين وغيرهــم ممــن ســنعرض لهــم
هناُ ،
وجعلت األفكاراإلصالحية في الشام وحتى تونس واملغرب العربي صدى لها ً
وأثرا من آثارها،
فعلــى ســبيل املثــال قــد ُّاتهــم عبــد الحميــد بــن باديــس فــي الجزائــربأنــه “عبــدوي” ،وهــو نفســه يؤكــد
علــى أن مشــروعه اإلصالحــي جــاء قبــل قراءتــه ملحمــد عبــده  ،23بــل إن بعــض الباحثيــن يقــرر “أن
ً
معجبــا بــا شــك بحركــة اإلصــاح البروتســتانتي التــي مثلــت بالدرجــة
جمــال الديــن األفغانــي كان
األولــى ثــورة علــى الســلطة البابويــة واإلكليركيــة ،ولــم يكــن حالــه فــي هــذا إال شـ ً
ـبيها بحــال معظــم
املفكريــن املســلمين فــي مصــر والشــام فــي القــرن التاســع عشــر الذيــن أبــدوا بــإزاء البروتســتانتية
حماســة لــم يبدوهــا بــإزاء الكاثوليكيــة” .24
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ُ
فــي حيــن أننــا ال نــكاد نجــد دراســة علميــة أفــردت لبحــث العالقــات بيــن اإلصالحييــن فيمــا بينهــم
فــي كل مــن الشــام ومصــر والعــراق وتونــس ،ومــا التأثيــرات التــي تركتهــا تلــك الصــات بيــن بعضهــم
وبعــض ،ومــا طبيعــة ذلــك التفاعــل الــذي تــم بينهــم ،هــل كان علــى صيغــة التلمــذة أم التأثــراملتبــادل
كمــا يبــدو مــن بعــض املراســات بينهــم ،وخاصــة أنــه كانــت هنــاك دالئــل عــدة تشــير إلــى بــروز نــوع
مختلــف مــن العالقــات كانــت تتــم بيــن اإلصالحييــن ،ســواء كانــوا شـ َّ
ـوام أم مصرييــن ،تــكاد تخــرج
ً
عــن النمــط التقليــدي للتلمــذة ،كالنمــوذج الــذي نجــده بيــن الجزائــري والقاســمي مثــا ،أو فــي أدب
املراســات الــذي كان ً
قائمــا بيــن إصالحيــي دمشــق والعــراق ،أو بيــن إصالحيــي دمشــق وعبــده علــى
وجــه الخصــوص ممــا ســنوضحه فــي موضــع آخــر .يضــاف إلــى ذلــك أن محــب الديــن الخطيــب الــذي
تتلمــذ علــى طاهــرالجزائــري كان يطالــع ضمــن مــا يطالــع كتــب ابــن تيميــة ومحمــد عبــده قبــل ســفره
مــن دمشــق ،ثــم حيــن ســافر إلــى اليمــن َح َّبــب تلــك الكتــب لبعــض قضاتهــا  ،25بــل إن اإلصالحــي
الشــيخ محمــد ســعيد البانــي (ت1933م) كان قــد تتلمــذ علــى الشــيخ طاهــرالجزائــري وترجــم لــه،
ّ
كمــا تتلمــذ علــى عبــده ولقبــه بـ”حكيــم اإلســام”  ،26فهــو تلميــذ مشــترك إلصالحييــن كبيريــن.
ثــم إن الجــو السيا�ســي الحــرالــذي كانــت تتمتــع بــه مصــر ،مــع ضعــف الصلــة بالدولــة العثمانيــة،
إضافة إلى التطور النســبي الذي كانت تحظى به ،كل ذلك جعل منها قبلة اإلصالحيين املهاجرين
ً
خصوصــا ،ولعــل هــذا أوقــع اللبــس لــدى كثيــرمــن الباحثيــن فجعــل تلــك الهجــرة تلمــذة،
مــن الشــام
وليســت إسـ ً
ـهاما وشــراكة فــي تيــار فكــري كان يتبلــور ويجتــاح العالــم العربــي بفعــل وحــدة الحــال،
وقــوة اإلحســاس باملــآل ،ونشــأة الصحافــة السـ ّـيارة ،وتجــاور األفــكار علــى صفحاتهــا بيــن مشـ ّ
ـرقي
ومغربـ ّـي ،وســياحة املفكريــن واجتماعاتهــم ،وتناســل األقــران والتالميــذ .27
بــل إن الــدور الــذي قــام بــه الشــوام فــي النهضــة املصريــة كان دو ًرا تأسيسـ ًّـيا ،ســواء لجهــة نشــأة
الصحافــة ،أم لجهــة الحركــة اإلصالحيــة ،ولــم ُيفــرد ً
أيضــا بالــدرس والبحــث التحليلــي والتوثيقــي.
ً
ً
مخاطبــا مــن دمشــق
صريحــا فــي اإلشــارة لذلــك
وقــد كان عبــد الحميــد الزهــراوي (ت 1916م)
صديقــه محمــد كــرد علــي فــي القاهــرة إذ قــال“ :ورد كتابــك عــن البــاد التــي دالــت لهــا املحاســن
َّ
اليــوم ،حيــث العلــم مفتحــة أبوابــه ،مكرمــة أربابــه .تلــك البــاد التــي ُحشــرت إليهــا الرجــال فاتســع
لهــم صدرهــا َ
فج َز ْوهــا بمــا ُرحبــت لهــم :تنويـ ًـرا .وهــذا كتابــي إليــك مــن البــاد التــي تعلمهــا وال أزيــدك،
ّ
حيــث العلــم مســدودة ســبلهُ ،م َعــذب أهلــه .هــذه البــاد التــي رخصــت فيهــا أعمــال الرجــال ،فلــم
َي ُر ْقهــم ســوقهاَ ،
فجز ْوهــا بمــا بخســتهم نفــو ًرا وتنفيـ ًـرا” .28
لهذا كله كان هذا التمهيد ضرورًّيا في الحديث عن اإلصالح في سوريا أواخرالعهد العثماني.

ً
ثانيا :اإلصالحيون وسؤال املعرفة
 ّ 1-ضرورة اإلصالح التعليمي:

ًّ
شــكل إصــاح التعليــم ً
نهضويــا أساسـ ًّـيا لــدى عامــة إصالحيــي القــرن التاســع عشــر ،بنــاء علــى
مطلبــا
ً
تشــخيصهم ألزمــة االنحطــاط؛ إذ رأى كثيــرمنهــم أن الــدواء أوال “فــي تنويــراألفــكاربالتعليــم” علــى حــد
تعبيــرالكواكبــي (ت1902م)  .وقــد تنــوع كالم اإلصالحييــن فــي هــذا األمــرمــا بيــن حديــث عــن إصــاح
إداري ،وآخــردرا�ســي ،وثالــث يتعلــق بإصــاح مــا لحــق العلــوم نفســها مــن خلــل ،ورابــع يتعلــق بإعــادة
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تصنيف العلوم ودراسة علوم جديدة تم استبعادها ًأو هجرها أو القول بكفرها!.
وهــذا التوجــه اإلصالحــي العلمــي والتعليمــي نجــده مبثوثــا فــي نصــوص كثيــرمــن اإلصالحييــن آنــذاك
التعليم والنهضة وعلة االنحطاط
على اختالف أمكنتهم ،وإن اختلف إدراكهم لشكل العالقة بين
ّّ
هــل هــي علــة واحــدة أم متعــددة؟ ..ففــي حيــن نجــد أن “التفكيــرالعلــي األحــادي ميــزإلــى حــد بعيــد
ً
كال مــن محمــد عبــده ورشــيد رضــا واملغربــي والغاليينــي وأرســان ،وهــو التفكيــرالــذي ُيديــرالنهضــة
ً
والتأخــرعلــى علــة التعلــم والتربيــة والتعليــم املدعوميــن باألخــاق”  ،فــإن آخريــن –كالكواكبــي مثــا-
قــد رأوا فــي التعليــم أحــد ســبل العــاج ،وكان إدراكهــم ملشــكلة االنحطــاط إدر ًاكا شـ ًّ
ـموليا وليــس
أحـ ّ
ـادي العلــة ،وإن كان امللمــح الطاغــي علــى اشــتغال اإلصالحييــن الســلفيين الشــوام واملصرييــن
وحتــى املغاربــة هــو اإلصالحــي التعليمــي الــذي امتــد فــي بعــض األحيــان ومــع بعــض الشــخصيات إلــى
إصــاح العلــوم نفســها.
فمحمــد عبــده يقــول“ :إن إصــاح األزهــرأعظــم خدمــة لإلســام؛ فــإن إصالحــه إصــاح للمســلمين
وفســاده فســاد لهــم”  .وقــد كان أحــد أغــراض مجلــة “املنــار” منــذ مقالهــا االفتتاحــي مــن العــدد
األول عــام 1898م “الحــث علــى التربيــة والترغيــب فــي تحصيــل العلــوم والفنــون ،وإصــاح كتــب
العلــم وطريقــة التعليــم ،ومجــاراة األمــم فــي األعمــال املفيــدة وطــرق أبــواب الكســب واالقتصــاد”.
وكان رضــا قــد أوضــح فــي درســيه اللذيــن ألقاهمــا فــي املســجد األمــوي ســنة 1908م “إمــكان الجمــع
بيــن هدايــة الديــن وبيــن جميــع العلــوم والفنــون التــي عليهــا مــدار العمــران فــي هــذا العصــر ،إذا
صلحــت طريقــة التربيــة الدينيــة والتعليــم” .
وكان مــن وظائــف الجمعيــة التــي اقتــرح الكواكبــي تشــكيلها باســم “جمعيــة تعليــم املوحديــن”
ملعالجــة داء األمــة :إيقــاظ فكــرعلمــاء الديــن إلــى أمــور منهــا“ :إصــاح أصــول تعليــم اللغــة العربيــة
والعلــوم الدينيــة وتســهيل تحصيلهــا بحيــث يبقــى فــي عمــر الطالــب بقيــة يصرفهــا فــي تحصيــل
الفنــون النافعــة” .
ً
أمــا ابــن باديــس فقــد كان صريحــا كل الصراحــة فــي القــول :إن “صــاح التعليــم أســاس اإلصــاح”؛
ألن التعليــم هــو الــذي يطبــع املتعلــم بالطابــع الــذي يكــون عليــه فــي مســتقبل حياتــه ومــا يســتقبل
مــن عملــه لنفســه وغيــره” .
ويعيــد املغربــي إلــى األذهــان أنــه ســأل األفغانــي مــرة عــن “أيــة الطــرق نســلك للــم الشــعث وانتشــال
أمتنــا اإلســامية مــن هــوة انحطاطهــا” فــكان جوابــه أنــه ال بــد فــي الوصــول إلــى هــذا الغــرض مــن
“حركــة دينيــة” هــي فــي الحقيقــة “إصــاح دينــي” شــبيه بحركــة لوثيــروس” الدينيــة ،أي أنــه “إصــاح
علمــي تعليمــي محــض” .
ً
ومــن املهــم أن هــذه الدعــوات لــم تكــن دعــوة رجــل واحــد فانتشــرت ،بــل بعضهــا كان متزامنــا مــع
اآلخــروليــس وليـ ًـدا عنــه ،صحيــح أن املغربــي كان متأثـ ًـرا بأفــكاراألفغانــي ،ورشــيد رضــا كان متأثـ ًـرا
بعبــده ،لكــن يبــدو لــي أن الجزائــري والقاســمي فــي دمشــق وابــن باديــس فــي الجزائــركانــوا مســتقلين
ً
بدعوتهــم تلــك ،التــي يبــدو أنهــا كانــت ًّ
حســا ًّ
عامــا مشــتركا بيــن إصالحيــي تلــك املرحلــة علــى اختــاف
أماكنهــم؛ بفضــل التيــار الفكــري الــذي كان يتبلــور مــن خــال الصحبــة واملناقشــات واملراســات
والرحــات ،وقبــل كل ذلــك بفضــل مبلــغ الجمــود وتــردي حــال العلــوم اإلســامية الــذي كان قاهـ ًـرا
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للجميــع فــي املعاهــد الدينيــة وبيــن صفــوف علمــاء ذلــك الوقــت الذيــن ّ
ً
توحــد اإلصالحيــون
جميعــا
علــى نقدهــم ونقــد أحوالهــم.
 2مشكلة التعليم:وصــف محمــد خليــل املــرادي (ت1206هــ) عيــوب التعليــم فــي األزهــرفــي جملــة أمــور ،كان منهــا عيــوب
إجرائيــة وتنظيميــة ،وعيــوب منهاجيــة ،فمــن العيــوب املنهاجيــة“ :تحديــد املوضوعــات وضيــق
النظــرفــي التدريــس .فقــد كان الهــدف فــي التعليــم تلقــي بعــض املعلومــات املحــدودة .أمــا تجــاوز هــذه
املعلومــات أو مجــرد التســاؤل عــن صحتهــا فقــد يثيــرشــكوك ومقاومــة العلمــاء ،أو قــد يصــل إلــى حــد
العقــاب والطــرد مــن املعهــد أو فقــدان مصــدرالعيــش ناهيــك عــن التشــهير” .
وقــد عــاب محمــد عبــده علــى املتعلميــن أنهــم أهملــوا كتــب الســلف“ ،وال يقــرؤون مــن كتــب الــكالم
ســتطيع
إال مختصــرات ممــا كتبــه املتأخــرون ،يتعلــم
أذكاهــم منهـ ُـا مــا تــدل عليــه عباراتهــا ،وال ي ُ
َ
َ ََ
البحــث فــي أدلتهــا وتصحيــح مقدماتهــا “ ، ”...فــدرت علــوم األوليــن وبــادت صناعتهــم ،بــل فقــدت
كتــب الســلف األوليــن –ر�ضــي هللا عنهــم ،-وأصبــح الباحــث عــن كتــاب ّ
املدونــة ملالــك رحمــه هللا
تعالــى ،أو كتــاب األم للشــافعي رحمــه هللا تعالــى ،أو بعــض كتــب األمهــات فــي فقــه الحنفيــة ،كطالــب
املصحــف فــي ب ُيــت الزنديــق  ...هــذا كلــه مــن أثــر الجمــود ،وســوء الظــن بــاهلل ،وتوهــم أن أبــواب
فضــل هللا قــد أغلقــت فــي وجــوه املتأخريــن” .
لــم يكــن هــذا حـ َ
ـال األزهــر وحــده ،علــى عراقتــه وكونــه موئــل طلبــة العلــم مــن مختلــف البلــدان،
ْ
فالقاســمي قــد عـ َ
ـاب علــى َمــن ســماهم “الحشــوية” أنهــم يجمــدون علــى العبــارات فــي كتــب الفقــه،
ً
ّ
ً
ويضيعــوا أوقاتهــم بمــا ال
ومفهومــا،
ُ“ي ِذيبــون َفيهــا أدمغتهــم ليفهموهــا ويســتنبطوا منهــا منطوقــا
ً
يفيد األمة شيئا مذكو ًرا .ولو صرفوا أوقاتهم لفهم القرآن والسنة ألتوا منهما بالعجب العجاب،
ونشــلوا األمــة مــن تأخرهــا وجمودهــا” .
أمــا الشــيخ عبــد القــادراملغربــي فقــد وصــف حالــة التعليــم وفــق معايشــته الشــخصية لــه ،موضحــاً
األطــوارالفكريــة التــي مـ ّـرهــو بهــا ،ففــي مرحلــة أولــى تلقــى املغربــي العلــم علــى والــده الــذي تربــى علــى
التعليــم األزهــري ،فــكان األســاس فــي التعليــم “االستســام إلــى كل مــا جــاء فــي الكتــب املوروثــة ...
والتصديــق بنصوصهــا مــن دون تــردد وال ارتيــاب”؛ بحيــث ال يكــون ثمــة مجــال للنظــر والتدقيــق
وإعمــال الفكــرفــي التفريــق بيــن النصــوص الدينيــة.
ثــم فــي مرحلــة ثانيــة اتصــل بالشــيخ حســين الجســر(ت 1909م) واقتبــس منــه “تعاليــم فيهــا الغــث
والســمين ،وأن بينهــا مــا هــو غيــر صحيــح وال معقــول وال منطبــق علــى القــرآن والســنة النبويــة
الصحيحــة” ،فوجــب تمحيــص ذلــك ووزنــه بميــزان القــرآن والســنة وطبائــع العمــران التــي أشــار
إليهــا ابــن خلــدون خاصــة.
وأخيـ ًـرا وبعــد اتصالــه بجمــال الديــن األفغانــي وإنعامــه النظــرفــي دراســة تعاليمــه ،انتقــل إلــى الــدور
ً
الثالــث حيــث “نفهــم النــص الدينــي ً
صحيحــا نراعــي فيــه قوانيــن اللغــة وقواعــد بالغتهــا،
فهمــا
ونســتوثق مــن مطابقــة النــص للكتــاب والســنة ،ثــم نجــرؤ علــى التصريــح بمــا فهمنــاه؛ ســواء أوافــق
رأي غيرنــا أم ال”.
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َ
وبهــذا فــإن اإلصــاح الدينــي –عنــد املغربــي -لــم ُيبــن فقــط علــى “تمييــز النصــوص والحــرص علــى
فهمــا حـ ًّـرا” ،وإنمــا ُبنــي ً -
فهمهمــا ً
أيضــا  -علــى اطــراح الباطــل الدخيــل عليهــا ،و”الجهــربذلــك كلــه
مــن دون َج ْمجمــة فــي قــول ،أو تقيــة مــن ذي َ
صـ ْـول” .
ومــا هــذا التشــخيص ملشــكلة التعليــم إال مظاهــرلحالــة الجمــود والتقليــد التــي ســادت فــي األعصــر
َ َ
املتأخــرة ،والتــي ســبق ّاإلمــام الشــوكاني (ولــد 1760م فــي اليمــن) إلــى تشــريحها ونقدهــا حيــن ن َبــذ
ّ
املقلــدة فقــال“ :فــإذا تكلــم عالــم مــن علمــاء االجتهــاد –والحــال هــذه -ب�شــيء
التقليــد وبيــن حــال ِ
يخالــف مــا يعتقــده املقلــدة قامــوا عليــه قومــة جاهليــة .ووافقهــم علــى ذلــك أهــل الدنيــا وأربــاب
الســلطان .فــإن قــدروا علــى اإلضــرار بــه فــي بدنــه ومالــه فعلــوا ذلــك ،وهــم  -بفعلهــم  -مشــكورون
عنــد أبنــاء جنســهم مــن العامــة واملقلــدة؛ ألنهــم قامــوا بنصــرة الديــن بزعمهــم وذبــوا عــن األئمــة
املتبوعيــن وعــن مذاهبهــم التــي اعتقدهــا أتباعهــم ،فيكــون لهــم بهــذه األفعــال  -التــي هــي عيــن الجهــل
والضــال  -مــن الجــاه والرفعــة عنــد أبنــاء جنســهم مــا لــم يكــن فــي حســاب” .
فج َمــاع مشــكالت التعليــم الدينــي بحســب اإلصالحييــن ينحصــر فــي حــال الجمــود وغيــاب حريــة
ِ
البحــث والنقــد بتعبيــر العصــر ،كمــا يتمثــل فــي تعطيــل ملكــة العقــل التــي كانــت مــن أهــم مــا ركــز
ً
جميعــا ،وفــي نقــد تحـ ّـول كتــب املتأخريــن إلــى حجــاب يحــول بيــن العلمــاء وبيــن التواصــل
عليــه هــؤالء
املباشــرمــع النصــوص التأسيســية وكتــب الســلف علــى الســواء ،وأن صــرف الجهــود واألوقــات إلــى
تحليل ألفاظ النصوص والوقوف على العبارات كان سـ ًـببا في شــيوع حالة تأخرالتعليم وفقدان
العلمــاء “الحقيقييــن” ،وأخيـ ًـرا التيقــظ إلــى ضــرورة الوعــي بتفــاوت نصــوص التــراث وأن فيهــا الغــث
َ ْ
ُ
والســمين؛ ممــا يقت�ضــي ضــرورة نخ ِلهــا وتنقيتهــا ،واســتعادة وانتخــاب ن َبــذ مــن التــراث اإلســامي
األصيــل لنشــرها وقراءتهــا وقــد نهــض بهــذا الواجــب علــى الخصــوص الشــيخ طاهــرالجزائــري –وكان
ً
مرجعــا فــي هــذا -ثــم القاســمي الــذي أفــاد مــن الجزائــري.
 3مشكلة التآليف:تعكــس التآليــف فــي العلــوم حالــة العلــوم نفســها ومآالتهــا ومســتوى الوعــي بهــا ،كمــا أنــه ال يمكــن
الحديث عن إصالح تعليمي مع التغافل عن حالة التآليف عامة ،والتآليف املرجعية التي تشكل
ً
الســقف املعرفــي ّ
تأليفــا وتدر ً
يســا ،ولهــذا كان بحــث مشــكلة التآليــف املتأخــرة
للقيميــن علــى العلــوم
حاضـ ًـرا بقــوة لــدى عــدد مــن إصالحيــي الشــام ،فقــد لخــص محمــد ســعيد البانــي حالــة التأليــف
 علــى َهـ ْـدي مــن شــيخه الجزائــري – فقــال“ :أنــت تــرى أن أكثــر أســفار املتأخريــن ومجاميعهــمً
الضخمــة خاليــة مــن دواعــي التأليــف؛ ألنــه ال يســوغ ألحــد –كمــا نقــل ابــن حــزم -أن يؤلــف تأليفــا
إال فــي أحــد أقســام مخصوصــة وال يمكــن التأليــف فــي غيرهــا ،وهــي إمــا أن يؤلــف فــي �شــيء مــا ُســبق
إليــه يخترعــه ،أو فــي �شــيء ناقــص يتممــه ،أو فــي �شــيء غامــض يشــرحه ،أو �شــيء مختلــط يرتبــه ،أو
�شــيء أخطــأ فيــه غيــره فيصلحــه أو �شــيء طويــل يختصــره بــدون أن يخــل ب�شــيء مــن معانيــه أو فــي
�شــيء فيــه حشــو وتكــراروزوائــد فينقحــه ويهذبــه ليقــرب تناولــه ،وذلــك صيانــة للنفــس مــن اإلتيــان
ًّ
وضنــا بالوقــت أن يضيــع ســدى” .ثــم قــال“ :تــرى بعــض املؤلفيــن  -مثـ ًـا  -يتناولــون ً
كتابــا
بالعبــث،
َ
ْ
ً
َ
َ
قــد شــرحه مــن ســلفهم شــروحا عديــدة ،فيعيــدون شــرحه بنفــس ألفــاظ الشـ ّـراح الســالفين دون
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إدخــال إصــاح أوتجديــد أواختــراع فــي األســلوب  ...فكــم مــن مؤلفــات ورســائل لوجدنــا كل جملــة أو
َّ
ً
نتفــة مقتبســة مــن كتــاب؛ ألن مؤلفيهــا ال يعرفــون بديهيــات العلــم املؤلــف بــه فضــا عــن عويصاتــه
. ”...
ثــم يذكــرالبانــي حادثــة ذات داللــة فــي منهجيــة الشــيخ طاهــرلتوجيــه طالبــه وأقرانــه ،قــال البانــي:
َ َ ٌ
“كان لــي فــي عهــد الدراســة والطلــب شــغف عظيــم بعلــم أصــول الفقــه ،فخطــرلــي أن أشــرح مختصــر
(املنــار) فاســتأذنته ملــا أعهــده بــه مــن العطــف علـ ّـي وتمحيضــه النصــح للمســتنصحين ،فأجــاب
ْ
بــكل ارتيــاح أن ال بــأس ،اكتـ ْـب (بالبــاء املقلقلــة) ولــم يــزد علــى ذلــك ،علــى حيــن أن هــذه الكتابــة
َْ
مباينــة ملشـ َـربه؛ ألنهــا تحصيــل مــا هــو حاصــل فــي الشــروح ،مــع زيــادة فنقــات وتعليــات ،وإيــراد
اعتراضــات فائدتهــا أقـ ُّـل مــن ضــرر تشويشــها وحليلوتهــا بيــن الذهــن وقواعــد العلــم ،لكنــه لــم يشــأ
ً
ّ ُ
أن ّ
تعمقــت فــي العلــم ،ورآنــي علــى وشــك اإلتمــام ،طفــق ُي َعـ ّـرض
يثبطنــي ملــا ذكرنــاه آنفــا ،وبعــد أن
ْ
بعملــي هــذا فــي مجالســه وســمره قائـ ًـا ً
كالمــا مغــزاه :أن ال فائــدة اليــوم مــن التأليــف إال إذا أتــى
َ
ـدع بأســلوب جديــد .فينبغــي مثـ ًـا ملــن يحــاول الكتابــة فــي علــم أصــول
املؤلــف باختــراع جديــد وأبـ
الفقــه أن تكــون كتابتــه مطابقــة ملقتضيــات روح العصــر” .
أما القاســمي فجعل من “عالمة هذا العصرنبذ كتابات مثل كتابات [يوســف النبهاني]  ،عاطلة
عن املعرفة والثقافة” .
وقــد ملــس ديفيــد كومنــزهــذه النزعــة املتطــورة لــدى اإلصالحييــن الســلفيين –خاصــة الشــوام -حيــن
أدرك أن “النزعــة الســلفية تضمنــت أكثــرمــن تغييــرالطرائــق؛ فقــد ســعت إلــى إعــادة تقييــم كاملــة
للتــراث الدينــي ،وفضــح زيــف الكتــب املعتمــدة والعــادات املتبعــة التــي تفتقــر إلــى أســاس واضــح
فــي الكتــاب والســنة”  ،ومــن ثــم يغــدو ذا داللــة هنــا إصــدار القاســمي نســخة محــررة مــن “إحيــاء
علــوم الديــن” للغزالــي ،وهــوالكتــاب الــذي ســنجده أثيـ ًـرا لــدى عــدد مــن اإلصالحييــن الســلفيين ،بمــا
ينطــوي عليــه عنوانــه مــن داللــة معبــرة ،وبمــا ينطــوي عليــه تحريــره كذلــك وتنقيتــه ممــا فيــه مــن
أحاديــث وقصــص زائفــة ،وتــم هــذا باقتــراح مــن محمــد عبــده للقاســمي .

 4-إعادة تصنيف العلوم:

إن بواعث إصالح التعليم لدى اإلصالحيين ،لم تكن فقط مدفوعة بدافع حال الجمود الديني،
وتــردي التحصيــل العلمــي ،وفســاد التديــن فحســب ،بــل إن اإلصالحييــن أدركــوا – بعمــق  -ضــرورة
األخــذ بعلــوم العصــرالتــي كانــت – فــي رأيهــم  -الســبب فــي نهضــة الغــرب ،مــن أجــل إعــادة االعتبــارلهــا
بعــد تكفيــرالعلمــاء املحافظيــن لبعضهــا ونفيــه مــن دائــرة العلــوم “الصالحــة” ،فــأراد اإلصالحيــون
إدخالهــا فــي مقــررات التعليــم “النافــع” مــن جديــد.
وفــي هــذا الســبيل ســنلحظ نظـ ًـرا ًّ
مهمــا فــي إعــادة ترتيــب أولويــات االهتمــام بالعلــوم الدينيــة
وتقســيمها إلــى علــوم وســائل وعلــوم مقاصــد ،بــل إن األمــريتجــاوز هــذا التقســيم إلــى إعــادة ترتيــب
العلــوم وتصنيفهــا؛ بإعــادة تحديــد النافــع وغيــر النافــع منهــا ،تحديـ ًـدا سـ ُ
خرج -لــدى الزهــراوي
ـي
ِ
ً
مثــا -أحــد العلــوم الدينيــة املركزيــة  -كالفقــه  -مــن دائــرة العلــوم النافعــة!.
كان الشــوكاني اليمنــي مبكـ ًـرا فــي اإلشــارة إلــى ضــرورة إعــادة تصنيــف العلــوم النافعــة حيــن انتقــد
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حــال املقلــدة الذيــن جعلــوا مــن دراســة علــم األصــول للتبــرك فقــط أو لفهــم مآخــذ األحــكام فــي
أحســن األحــوال ،فقــال :إن علــوم االجتهــاد “عنــد هــؤالء املقلــدة ليســت مــن العلــوم النافعــة،
بــل العلــوم النافعــة عندهــم هــي التــي يتعجلــون دفعهــا بقبــض جرايــات التدريــس وأجــرة الفتــاوى
ومقــررات القضــاء”  ،فهــو يريــد إعــادة االعتبــارلعلــم األصــول و”تحقيــق الحــق” منــه؛ ألنــه عمــاد
االجتهــاد الفقهــي ،فهــو “الفــن الــذي رجــع كثيــرمــن املجتهديــن بالرجــوع إليــه إلــى التقليــد مــن حيــث
ال يشــعرون” .
ثــم جــاء محمــد عبــده فأســهم فــي اســتصدارقانـ ُـون األزهــر ،الــذي تضمنــت املــادة الســابعة عشــرة
منــه “تقســيم العلــوم إلــى وســائل ومقاصــد ،وأضيــف فيهــا علــوم األخــاق الدينيــة والحســاب
والجبــرُ ،
وعـ ّـدت هــذه العلــوم الثالثــة الجديــدة مــن العلــوم اإللزاميــة” ،وفــي املــادة العشــرين:
“يخصــص لعلــوم املقاصــد أوســع أوقــات الــدروس ،وال ُيصــرف فــي الوســائل مــن زمــن الدراســة مــا
يســاوي الزمــن الــذي ُيصــرف فــي املقاصــد” ،وقــد ّبيــن عبــده أنــه “ال يــزال معظــم الزمــن ُيصــرف فــي
النحــو –وهــو مــن الوســائل -وأمــا املقاصــد مثــل تفســيرالقــرآن والحديــث فــا ُيصــرف فيهــا إال الزمــن
القليــل” .ومــع ذلــك فــإن املــادة الثالثــة والعشــرين تنــص علــى أنــه “ال يبــاح للطالــب أن يشــتغل بعلــم
ّ
مــن علــوم املقاصــد قبــل أن يســتحضرمــن وســائله مــا يمكنــه مــن فهمــه ،وعلــى كل طالــب أن يتلقــى
ً ًّ
أصــول مذهبــه” مــع النــص علــى منــع قــراءة الحوا�شــي والتقاريــر
منعــا باتــا فــي الســنوات األربــع فــي
جميــع العلــوم.
أما الكواكبي فيخطو خطوة أبعد؛ إذ ّ
يفرق في رؤيته للعلوم ،بين “نظرته إلى العلوم الدخيلة التي
طـرأت علــى الفكــراإلســامي حوالــي القــرن الثالــث للهجــرة ،وبيــن نظرتــه إلــى العلــوم الدخيلــة التــي
تلقاها املســلمون والشــرقيون بعد ذلك بعشــرة قرون ،وهي من علوم النهضة األوربية الحديثة”،
فالفلســفة اليونانيــة فــي ميزانــه هــي تلــك األخــاط العقيمــة التــي قــال عنهــا بلســان املحــدث اليمنــي
وهــو يصــف العالــم املجتهــد ويشــترط فيــه “أن يكــون صاحــب عقــل ســليم فطــري لــم يفســد ذهنــه
باملنطــق والجــدل التعليمييــن والفلســفة اليونانيــة واإللهيــات الفيثاغوريــة ،وبأبحــاث الــكالم
وعقائــد الحكمــاء ونزعــات املعتزلــة وإغرابــات الصوفيــة وتشــديدات الخــوارج وتخريجــات الفقهــاء
املتأخريــن وحشــويات املوسوســين”.
فأمــا “العلــوم الدخيلــة فيمــا م�ضــى فقــد كان أثرهــا مفســدة للعقيــدة فــي بســاطتها ومدرجــة إلــى
العجــزوالفتنــة فــي الحيــاة العامــة ،وأمــا العلــوم الدخيلــة فــي عصــره فقــد كان أثرهــا الواضــح قــوة
ألصحابــه وغلبــة لهــم علــى الجاهليــن بهــا وهدايــة إلــى املصلحــة والعمــل واملعرفــة بأســباب الحيــاة
الواقعــة” .
لكــن عبــد الحميــد الزهــراوي يم�ضــي أبعــد مــن ذلــك؛ إذ يطــرح فكــرة صادمــة فيقــول“ :كالمــي فــي
ُ ْ
ـرف علــى
الفقــه اإلســامي حملنــي عليــه ســبب ًشــريف؛ ذلــك أننــي كتبــت إلــى صديــق لــي فاضــل مشـ ٍ
ً
مكتوبــا مطــوال ،عرضــت لــه فيــه خالصــة نبــذة مــن أفــكاري بأننــا إخــوان
مطالــع أنــوار املعــارف:
ســعي فــي ســبيل إصــاح يهتــم لــه الشــاعرون باألحــوال ،وينكــره الواقفــون الذيــن تتجاذبهــم األهــواء
ويتجاذبــون األدواء ،واملكتــوب جــاء فيــه إنــكارلكثيــرمــن العلــوم التــي يعتبرهــا املســلمون مــن العلــوم
النافعــة لهــم فــي دينهــم ودنياهــم ،وأعتبرهــا أنــا بالعكــس؛ بمــا قــام عنــدي مــن البرهــان .فاختــار أن
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يحاورنــي فــي قســم مــن أقســام املكتــوب ،فكتــب إلـ ّـي ً
جوابــا أفــاض فيــه مــن معارفــه الغزيــرة مــا تــروى
ً
بــه الصــدور  . ”...وهــو يعنــي علــى وجــه التحديــد علمــي الفقــه والتصــوف ممــا ســنأتي عليهمــا الحقــا.

 5مشكلة العلوم: -علم الكالم:

علــم الــكالم هــو “ركــن العلــم الشــديد” –بتعبيــرمحمــد عبــده – فهــو أحــد العلــوم األساســية التــي
ً
انشغل بها اإلصالحيون السلفيون؛ انطالقا من مطلبهم الرئيس في التأكيد على تنقية معتقدات
املســلمين الذيــن أصابهــم االنحطــاط بفضــل مــا علــق فــي أذهانهــم وتصوراتهــم وممارســاتهم مــن
زيــادات قعــدت بهــم عــن النهــوض ّ
وثبطــت هممهــم عــن اللحــاق بركــب املدنيــة.
وفــق هــذه الــروح اإلصالحيــة التــي حاولــت العــودة بالديــن إلــى لحظــة صفائــه ،علــى معنــى التخلــي
عــن كل التراكمــات التاريخيــة والتقييــدات التــي فرضــت ُح ُج ًبــا كثيفــة ّ
غييبــت الديــن النقــي الــذي
تجــب اســتعادته :انشــغل اإلصالحيــون بنقــد علــم الــكالم التقليــدي .ذلــك أن املؤلفــات املتأخــرة
والحديثــة ظلــت تتحــرك فــي دائــرة علــم الــكالم التقليــدي ،بعيـ ًـدا عــن مشــاكل الفكــر الحديــث
وإفرازاتــه الالهوتيــة والفلســفية ،ويعتبــرأحــد الباحثيــن أن رســالة التوحيــد ملحمــد عبــده هــي “أبــرز
املؤلفــات الكالميــة الحديثــة علــى اإلطــاق” .
ّ
وامللمــح األسا�ســي الــذي شــكل محـ ِّـد ًدا رئيسـ ًّـيا فــي تلــك الجهــود اإلصالحيــة فــي مجــال علــم الــكالم
هــو التركيــزعلــى العقــل كمنطلــق إلثبــات العقائــد ،وأن العمــدة فيهــا اليقيــن ال غيــر ،حتــى إن محمــد
عبــده يقــرر  -بوضــوح  -فــرادة القــرآن بهــذا املســلك دون ســائر الكتــب واألمــم؛ إذ إنــه “آخــى بيــن
الديــن والعقــل”.
َ ََّ
فمحمــد عبــده يقــرر  -بوضــوح  -فــي بدايــة رســالته أنــه “تقــرر بيــن املســلمين كافــة – إال مــن ال ثقــة
بعقلــه وال بدينــه – أن مــن قضايــا الديــن مــا ال يمكــن االعتقــاد بــه إال مــن طريــق العقــل ،كالعلــم
بوجــود هللا ،وبقدرتــه علــى إرســال الرســل ،وعلمــه بمــا يوحــى بــه إليهــم ،وإرادتــه الختصاصهــم
برســالته ،ومــا يتبــع ذلــك ممــا يتوقــف عليــه فهــم معنــى الرســالة ،وكالتصديــق بالرســالة نفســها.
كمــا أجمعــوا علــى أن الديــن إن جــاء ب�شــيء قــد يعلــو علــى الفهــم فــا يمكــن أن يأتــي بمــا يســتحيل
عنــد العقــل” .
ً
إننــا نلمــس فــي رســالة عبــده منزعــا ًّ
قرآنيــا يتمثــل فــي اعتمــاد طريقــة القــرآن فــي تقريــرالعقائــد .وقــد
قــرر عبــده طريقــة الســلف فــي تقريــر العقائــد فقــال فــي ســياق ســرد تأريخــه لعلــم الــكالم :أنهــم
ً
“اشــتغلوا فــي أصــول العقائــد واألحــكام بمــا هداهــم إليــه ســير القــرآن اشــتغاال ُيحـ َـرص فيــه علــى
النقــل ،وال ُي َهمــل فيــه اعتبــارالعقــل ،وال ُيغـ ّ
ـض فيــه مــن نظــرالفكــر ،و ُوجــد مــن أهــل اإلخــاص مــن
انتــدب نفســه للنظــر فــي العلــم والقيــام بفريضــة التعليــم ،ومــن أشــهرهم الحســن البصــري” .
فمحمــد عبــده تميــزبتشــخيص تاريــخ علــم العقائــد والتطــورات التــي حدثــت لــه؛ بمــا يــدل بوضــوح
للصيغــة التــي يطمــح إليهــا فــي صياغــة علــم الــكالم مــن جديــد ،فهــو قــد حــدد وجــه الخلــل الــذي
ّ
أصابــه فــي كل مرحلــة مصـ ّ ِـو ًرا مــا حــف بــه مــن اختالفــات وتفـ ُّـرق ،حتــى إذا وصــل إلــى كتــب املتأخريــن
قــال“ :هــذا هــو الســبب فــي خلــط مســائل الــكالم بمذاهــب الفلســفة فــي كتــب املتأخريــن ،كمــا نــراه
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ً
فــي كتــب البيضــاوي والعضــد وغيرهــم ،وجمــع ً
جميعــا ً -
علمــا واحـ ًـدا،
علومــا نظريــة شــتى وجعلهــا -
التقليــد مــن النظــر ،فوقــف العلــم عــن التقــدم.
والذهــاب بمقدماتــه
ومباحثــه إلــى مــا هــو أقــرب إلــى َ َ ّ
ُ
ثــم جــاءت فتــن طــاب امللــك مــن األجيــال املختلفــة ،وتغلــب الجهــال علــى األمــر ،وفتكــوا بمــا بقــي مــن
أثــرالعلــم النظــري النابــع مــن عيــون الديــن اإلســامي ،فانحرفــت الطريــق بســالكيها ،ولــم يعــد بيــن
َ
َ
الناظريــن فــي كتــب الســابقين إال تحــاو ٌر فــي األلفــاظ وتناظــرفــي األســاليب ،علــى أن ذلــك فــي قليــل مــن
الكتــب اختارهــا الضعــف وفضلهــا القصــور ،ثــم انتشــرت الفو�ضــى العقليــة بيــن املســلمين تحــت
حمايــة َ
الج َ
.”...
ـتهم
ـ
س
سا
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ل
ه
ُ
وقــد خلــص بعــد ذلــك كلــه إلــى القــول“ :هــذا مجمـ ٌـل مــن تاريــخ هــذا العلــم ينبئــك كيــف أ ِ ّســس علــى
قواعــد مــن الكتــاب املبيــن ،وكيــف عبثــت بــه فــي نهايــة أمــره أيــدي املفرقيــن حتــى خرجــوا بــه عــن
قصــده ،وبعــدوا بــه عــن حــده .والــذي علينــا اعتقــاده أن الديــن اإلســامي ديــن توحيــد فــي العقائــد
ال ديــن تفريــق فــي القواعــد ،العقــل مــن أشــد أعوانــه ،والنقــل مــن أقــوى أركانــه ،ومــا وراء ذلــك
فنزغــات شــياطين أو شــهوات ســاطين ،والقــرآن شــاهد علــى ّ
ـاض عليــه فــي صوابــه
ٍ
كل بعملــه ،قـ ٍ
َ َ
وخطلــه” .
ً
مدفوعــا – فــي األصــل والباعــث – بهــدف تعليمــي ؛ إال أنــه شــديد الوضــوح
فمحمــد عبــده وإن كان
فــي تلــك اإلشــارات املوجــزة مــن رســالته أن نقــده نقــد منهجــي يتعلــق بإعــادة تأســيس علــم الــكالم علــى
أســس جديــدة ،وتنقيتــه مــن تلــك املشــا ب التــي أى أنهــا ّ
كدرتــه عبــر التاريــخ وجعلــت منــه عامــل
ر
ر
ُ
ف ْرقــة بعــد أن كان أســاس توحيــد هلل وتوحيــد بيــن النــاس.
أمــا رشــيد رضــا فقــد كان شــديد الوضــوح فــي االســتغناء عــن تلــك الكتــب وتأكيــد قصورهــا املنهجــي،
فقــال :إن “املســلم ال يحتــاج إلــى االســتدالل علــى وجــود هللا تعالــى بالطريقــة الكالميــة ،وإن الدالئــل
التــي تبنــى علــى فــرض خــاف املطلــوب قــد يكــون إثمهــا أكبـ َـرمــن نفعهــا؛ ألنهــا تثيــرالشــبهات ،وتوقــع
كثيـ ًـرا مــن الســامعين فــي الشــك ،وإنمــا الطريقــة املثلــى لذلــك طريقــة القــرآن الحكيــم ،وهــي عــرض
محاســن الخليقة وأســرارها على العقل وتذكيره بحكمة مبدعها البالغة وقدرته العظيمة وعلمه
الواســع وتفــرده بالخلــق والتكويــن والرحمــة واإلحســان” .
بــل هــو يزيــد علــى ذلــك أن فائدتهــا املعرفيــة والتعليميــة منعدمــة ،فيقــول“ :إن الكتــب املشــهورة
لــم توضــع ألجــل تلقيــن املســلمين مــا يجــب عليهــم اعتقــاده ،وإنمــا ُوضعــت لــرد شــبهات الفالســفة
واملبتدعــة عــن العقائــد اإلســامية واالحتجــاج علــى حقيتهــا ،وقــد انقــرض أولئــك الفالســفة
ً
واملبتدعــة الذيــن ُع ِنـ َـي املتكلمــون بإقامــة الحجــة عليهــم ،وظهــر بطــان مذاهبهــم إال قليــا مــن
ٌ
شبهات جديدة تولدت من الفلسفة الجديدة،
مسائلها ،وحدثت لفالسفة هذا العصرومقلدتهم
َ
يجــب أن ُي ْعنــى متكلمــو هــذا العصــر بكشــفها ،وال ينبغــي أن ُيذكــر �شــيء منهــا لعامــة املســلمين وال
لتالميــذ املــدارس االبتدائيــة عنــد تلقينهــم الديــن ،وإنمــا ُي َخـ ّ
ـص بذلــك طــاب العلــوم العاليــة الذيــن
يدرســون الفلســفة وعلم الكالم”  .وإن كان رضا ربما تأثربعبده في املقطع األول ،فإن أثرالغزالي
واضــح فــي املقطــع الثانــي.
واملطلــب الــذي يشــيرإليــه رضــا ،قــد نهــض لــه الشــيخ حســين الجســر الــذي تجــاوب مــع الظــروف
املســتجدة التــي أحاطــت بظهــور الفلســفات الحديثــة املتمثلــة بالنظريــة النشــوئية الداروينيــة،
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ّ
وحقيــة الشــريعة
وتصــدى لهــا فــي كتابيــه“ :الرســالة الحميديــة فــي حقيقــة الديانــة اإلســامية
ً
املحمدية” سنة 1887م  ،و”الحصون الحميدية ملحافظة العقائد اإلسالمية” الذي جاء تاليا.
وفيهــا يوضــح كذلــك أن مــا انطــوى عليــه اإلســام مــن عقائــد قــد تبــدو “ال عقالنيــة” كاملعجــزات
ً
ً
ً
مثــا هــو جائــز عقــا انظالقــا مــن النظريــات العلميــة الحديثــة نفســها ،وقــد بــدا الشــيخ الســوري
ُ
علــى اطــاع جيــد علــى كتــب العلــوم الحديثــة التــي ترجمــت فــي تلــك اآلونــة .وهــو َيعــرض موضوعاتــه
بطريقــة “تناســب أفهــام العــوام علــى قــدراإلمــكان” ،وهــو بهــذا يختلــف عــن رضــا الــذي تبــع الغزالــي
فــي إلجــام العــوام عــن تلــك املباحــث الدقيقــة فــي معالجــة الشــبهات الفلســفية؛ وعــذره فــي ذلــك
“شــيوع فنــون الفلســفة الجديــدة وكتبهــا” ،وأن علمــاء األمــة حرصــوا ً
دومــا علــى صــون العقائــد عــن
شــبهات الفلســفات القديمــة.
َ
ومحاولــة الجســر َعنــت أنــه “فــي اإلمــكان تقديــم قواعــد هــذه الشــريعة وعقائدهــا بصــورة مطابقــة
ً
تمامــا للعقــل الســليم وللعلــم الحديــث  ...وهكــذا نالحــظ أن قضيــة وجــود هللا التــي هــي أس علــم
التوحيد ال تجد ً
سندا لها في دليل الجوازوالحدوث الذيّ نجده في كتب علم الكالم التقليدية أو
املرجــح والعل َّيــة فحســب ،وإنمــا ً
فــي الدليــل امليتافيزيقــي الــذي يــدور علــى فكــرة ّ
أيضــا فــي اســتدالالت
ِ
ِ
ذات طابــع كوســمولوجي وغائـ ّـي مشــتقة مــن النظــام العجيــب فــي العالــم الطبيعــي الجامــد بجميــع
قطاعاتــه وفــي عالــم النبــات وغرائبــه ،وفــي عالــم الحيوانــات املكرســكوبية خاصــة وبدائعــه”  .مــع
إقــراره بــأن الخــوض فــي تلــك املســائل ليــس مــن مقاصــد الشــريعة ،وإنمــا الهــدف منــه الداللــة علــى
الخالــق وحكمتــه.
ّ
إنــه مشــروع طمــوح لهــذا املفكــرالشــامي األزهــري ّ؛ إذ يتصــدى  -بثقــة  -ألكبــرالفلســفات العلميــة
وأخطرهــا علــى مســألة اإليمــانّ ،
تصد ًيــا اضمحلــت معــه مظاهــر الوجــل التــي أثارتهــا وانتفــت
معــه الشــبهات التــي انبعثــت منهــا ،األمــر الــذي جعــل أحــد الباحثيــن يقارنــه –علــى بعــد الشــقة-
بمشــروع الغزالــي الــذي جابــه فيــه خطــرفلســفة اليونــان كمــا بــدا فــي قضايــا الفلســفة األرســطية
واألفالطونيــة املحدثــة املهرطقــة ،وقــد كان ملحاولــة الجســرأثرهــا وتأثيرهــا علــى معاصريــه والحقيــه؛
فــي الشــام والعــراق ومصــرعلــى األقــل ،ممــن تعانــق لديهــم العلــم والفلســفة والديــن فــي آن واحــد،
وهــو مــا نلحظــه بوضــوح لــدى جمــال الديــن القاســمي فــي كتابــه “دالئــل التوحيــد” الــذي أتــم تأليفــه
ً
ُ
ً
تدعيما
ســنة 1908م واســتقبل اســتقباال حا ًّرا في أنحاء كثيرة من العالم العربي واإلســامي ،وكان
لطريقــة الجســر فــي تأســيس االعتقــاد علــى العقــل الفلســفي واملنجــزات العلميــة ،وقــد عــاد فيــه
إلــى فكــرة األفغانــي فــي الوظيفــة االجتماعيــة والعمرانيــة للديــن ،بــل زاد عليهــا الــكالم علــى وظيفــة
نفســية للديــن ،وال يتحــدث فيــه عــن العالقــة الوثيقــة بيــن الديــن والعلــم فقــط وأن العلــم يزيــد
اإليمــان ،بــل يتحــدث عــن عالقــة وثيقــة ً
أيضــا بيــن التوحيــد واملدنيــة .وكذلــك الشــأن مــع محمــود
شــكري اآللو�ســي فــي العــراق ،الــذي الحــظ خطــورة قضايــا العلــم الحديــث فــي املســألة الدينيــة
فبــدا لــه أن مــن الضــروري ضبــط املوضــوع وتحديــد القــول فيــه علــى شــاكلة مــا قــام بــه ابــن رشــد
ً
جميعــا اقتحمــوا دائــرة
فــي “فصــل املقــال” .ورغــم أن الجســر كان أبعــد نظـ ًـرا وأنفــذ بصـ ًـرا فإنهــم
الخــوف التــي أقامهــا أتبــاع العلــم الحديــث سـ ً
ـياجا لــه .
ونحــو ذلــك نجــد لــدى الكواكبــي بخصــوص العالقــة بيــن الديــن والعلــم ،ومحاولــة عقلنــة املعجــزات
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وإثبــات إلهيــة القــرآن بأدلــة علميــة ،حتــى إنــه ليذهــب إلــى الحديــث عــن “اكتشــافات علميــة”
مطابقــة للقــرآن ،وعــن حلــول موجــودة للمشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجــه العالــم،
ً
األمــر الــذي ّ
مهــد لظهــور خطــاب “اإلعجــاز العلمــي” الحقــا فــي القــرن العشــرين .يقــول الكواكبــي:
“األمــركمــا تنبــه إليــه املحققــون املتأخــرون ،أنــه كلمــا اكتشــف العلــم حقيقــة ،وجدهــا الباحثــون
مســبوقة التلميــح أو التصريــح فــي القــرآن .أودع هللا ذلــك فيــه ليتجــدد إعجــازه ويتقــوى اإليمــان بــه
أنــه مــن عنــد هللا؛ ألنــه ليــس مــن شــأن مخلــوق أن يقطــع ب ـرأي ال ُي ْبطلــه الزمــان” .
والكواكبــي –كمــا ســبق -ينحــازإلــى اإليمــان الفطــري ،الــذي لــم يفســده املنطــق والجــدل التعليميان
والفلســفة اليونانيــة واإللهيــات الفيثاغوريــة وأبحــاث الــكالم وعقائــد الحكمــاء ونزعــات املعتزلــة.
ً
ولئن كانت محاولة الكواكبي ال تخرج عن روح محاوالت معاصريه ،إال أنها دونهم عمقا ومنهجية،
ولعــل هــذا دفــع بالبعــض أن يفهــم آراء الكواكبــي فــي العقائــد علــى أنهــا “تقليديــة وكالســيكية” ،
لكــن الكواكبــي منــدرج فــي جــواألفــكاراإلصالحيــة عامــة التــي كانــت متداولــة فــي هــذا املجــال مــن حيث
اســتخدام األســاليب الحديثــة فــي البرهنــة علــى العقائــد ،وإدراك أن مزيــد مــن العلــم الطبيعــي مــن
شــأنه أن ّ
يعمــق اإليمــان ،وأنــه دليــل علــى حكمــة الخالــق وصــدق الرســالة اإلســامية ،وفــي إدراك
الوظيفــة النفســية للديــن والوظيفــة العمرانيــة ً
أيضــا ،بالرغــم مــن مجاوزتــه الحــد فــي الزعــم بــأن
كل املكتشــفات العلميــة ســبق للقــرآن التصريــح أو التلميــح بهــا.
وفي السياق ال بد من اإلشارة إلى ملحوظة نقدية ونحن نتحدث عن إصالح العلوم ،وهي أن إصالح
عبــده توجــه  -فــي أغلبــه – إلــى اإلصــاح التعليمــي مــن خــال َإَصــاح األزهــرعلــى وجــه الخصــوص؛
ألن فيــه إصـ َ
ـاح األمــة برأيــه ،لكــن مشــروعه إلصــاح األزهــرغلــب عليــه أنــه إصــاح إداري وتنظيمــي
بتحويلــه إلــى جامعــة وتحديــد مــدة الدراســة ونظــام االمتحــان فيــه ،وتعديــل نظــام التدريــس بإلغــاء
بعــض الكتــب القديمــة العقيمــة ،وإدخــال بعــض العلــوم الحديثــة ،وبإدخــال إصــاح مــادي عليــه .
أمــا اإلصــاح املعرفــي املتوجــه إلــى العلــوم نفســها فــا نــكاد نجــده عنــده إال فــي رســالة التوحيــد،
التــي “تمثــل أحــد أهــم الجهــود البنائيــة اإليجابيــة التــي بذلهــا محمــد عبــده فــي حياتــه التــي حفلــت
ً
جميعــا .ذلــك أن كتاباتــه األخــرى قــد امتــازت بالــروح
بشــتى النشــاطات ،إن لــم نقــل إنهــا أبرزهــا
الجدليــة الدفاعيــة أو التســويغية أو بالوقــوف عنــد نقــاط عمليــة فقهيــة جزئيــة كانــت موضــوع
فتــوى واجتهــاد أو ببعــض االهتمــام بتفســيرالقــرآن أو بالخــوض فــي بعــض قضايــا السياســة التــي مــا
لبــث أن لعنهــا” .
لكنــه  -وللدقــة – شـ ّـرح أحــوال املتعلميــن –بأصنافهــمّ ،-
وبيــن مــا هــم عليــه مــن الجمــود فــي تعاطيهــم
العلــوم .

 -علم الفقه:

مســألة الفقه من املســائل الدينية التي ُيعتبرالبحث فيها “من أنفع املباحث في اإلصالح الديني”؛
نظام لألمة قد ّ
وقد لخص الزهراوي مشكلة الفقه بالقول“ :إن هذا العلم الذي حقيقته ٌ
شوهت
ُ
ٌ
وجهــه األيــام ... ،ولــم يبـ َ
َ
حروفــه فــي الكتــب ،وبقيــة فــي املحاكــم الشــرعية” ،أمــا
إال
ـان
ـ
م
الز
ـع
ـ
م
ـه
ـ
ن
م
ـق
ََ
َت َب ُّين الشرع الحقيقي ف ُ
واستعمال سليم الفهم” .
اآلثار
صحيح
بع
ت
وت
اجتهاد
على
توقف
ـ”م
ٍ
ِ
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كتــب الزهــراوي ذلــك ضمــن رســالته عــن “الفقــه والتصــوف” ســنة 1901م أثنــاء إقامتــه الجبريــة
فــي دمشــق ،وكان قــد زار القاهــرة واآلســتانة ســنة 1890م ويبــدو أن توجهــه اإلصالحــي قــد تبلــور
فيهــا؛ إذ أســس فــي الســنة التاليــة فــي بلــده صحيفــة “املنيــر” .وفــي حــدود ســنة 1897م كتــب مقــاالت
دعــا فيهــا إلــى اإلصــاح فــي صحيفــة تركيــة عربيــة عمــل فيهــا محـ ِّـر ًرا ،األمــرالــذي اجتــذب رشــيد رضــا
ً
وتوطــدت بينهمــا صداقــة  ،ونعــرف أنــه كانــت هنــاك مراســات بينــه وبيــن محمــد عبــده الحقــا،
وكان عبــده يخاطبــه فيهــا ب ـ “ولدنــا الفاضــل”  ،فقــد يكــون حصــل تأثــر أو مشــايعة فــي األفــكار؛
ألن الزهــراوي حيــن كان فــي اآلســتانة عكــف علــى زيــارة املكتبــات العموميــة لقــراءة الكتــب والســيما
املترجمــة منهــا ،فقــرأ “روح القوانيــن” ملونتســكيو ،كمــا قــرأ لجــان جــاك روســو ،ولعلــه اطلــع علــى مــا
كتبــه خيــرالديــن التون�ســي ورفاعــة الطهطــاوي  ،بــل إن عبــده ي ُشــيرإشــارة عابــرة إلــى طبيعــة الصلــة
بينــه وبيــن الزهــراوي فيقــول“ :تمنيــت لــو تمتعــت بقربــك كمــا قـ ِّـدرلــي املتــاع بأدبــك  ...وأمــا صلتنــا
فصلــة آمــال وأعمــال وهــي خيــرصلــة وأوفقهــا عنــد الرجــال” .
ََ
ويجــب القــول :إن الزهــراوي لــم ينفــرد بذلــك التشــخيص؛ فــإن روح ذلــك النقــد للفقــه وحملتــه
كانــت شــائعة فــي تلـ ّـك الفتــرة بيــن اإلصالحييــن الســلفيين الذيــن قامــوا يدعــون إلــى االجتهــاد ُويعـ ّـرون
ُ
ً
قلــدة واملفتيــن ،فهــذا محمــد عبــده  -مثــا  -بعــد أن انتقــد الفقهــاء قــال“ :وقــد
أحــوال جمــود امل ِ
جعلــوا كتبهــم هــذه –علــى عالتهــا -أســاس الديــن ،ولــم يخجلــوا مــن قولهــم :إنــه يجــب العمــل بمــا فيها
وإن عــارض الكتــاب والســنة ،فانصرفــت األذهــان عــن القــرآن والحديــث ،وانحصــرت أنظارهــم فــي
كتــب الفقــه علــى مــا فيهــا مــن االختــاف فــي اآلراء والركاكــة”.
ُ
لكــن الجديــد عنــد الزهــراوي – كمــاْ ســنرى -أن رســالته تلــك شــديدة اإلثــارة ،وجذريــة النقــد املوجــه
إلــى الفقــه والتصــوف بوصفهمــا ِعلميــن ،وليــس فقــط ألحــوال املتفقهــة ،وال أعــرف رســالة مفــردة
ُ
خصصــت لهــذا املوضــوع فــي مصــر والشــام فــي تلــك الفتــرة علــى هــذا النحــو ،فهــو يحــاول إبطــال
“منفعــة الفقــه” ُليخرجــه مــن دائــرة العلــوم الدينيــة النافعــة ،أي يحــاول هــدم العلميــن ً
معــا!.
فــي حيــن نــرى محاولــة عبــده إلصــاح الفقــه محاولــة “تحريريــة” وتنظيميــة ال أكثــر ،فحيــن ســأل
رشــيد رضــا عبــده حــول الطريقــة املفيــدة فــي تهذيــب فقــه الحنفيــة ،أجابــه“ :ينبغــي ملــن يؤلــف أن
ً
يحيط أوال بمســائل الباب الذي َيكتب فيه ،وأن يعتمد على كتب القرون املتوســطة كالزيلعي ،ال
هــذه الكتــب املختلــة كالكنــزوالتنويــر ،وأن يرجــع أحــكام البــاب ومســائله إلــى قواعــد كليــة ،ثــم يســرد
األحــكام بعدهــا فــي غايــة الوضــوح ،وأن يراعــي الترتيــب الطبيعــي بيــن املســائل ،فيقــدم مــا ينبغــي
تقديمــه ويؤخــرمــا ينبغــي تأخيــره ،وأن ال يخلــط مســائل بــاب بآخــر ،وإن كان بعــض املســائل يشــترك
فيــه بابــان كالبيــع واإلجــارة فــا بــأس بذكــره فــي كل بــاب ،وال بــأس باإلشــارة إلــى أنــه تقــدم ،وأن يذكــر
القــول الراجــح بدليلــه ،ويذكــربعــده القــول املرجــوح مــع اإلشــارة إلــى دليلــه ،وأن يختصــرفــي مســائل
العبــادات.
إذا رجعنا إلى كتب القرون املتوســطة كالزيلعي ،نكون قد خطونا خطوة إلصالح الكتب والفقه،
ومــا دمنــا َّ
مقيديــن بعبــارات هــذه الكتــب املتداولــة ،وال نعــرف الديــن والعلــم إال منهــا ،فــا نــزداد إال
ً
ً
ًّ
ـدال ،صــارعاملًــا ً
فقيهــا.
وهابيــا معتـ
جهــا .هــذا الشــوكاني ملــا كســرقيــود التقليــد األعمــى حيــث كان
إن حالــة الفقهــاء هــذه هــي التــي َّ
ضيعــت الديــن. ”...
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ََ
كمــا أن محمــد عبــده كان لــه موقــف نقــدي مــن الطريقــة التقليديــة لتلقــي العلــم ،فقــد اســتجازه
َ
أحــد علمــاء الهنــد اإلجــازة املعروفــة ،فكشــف لــه عــن رأيــه فــي هــذه الشــؤون فقــال“ :هــذه كلهــا صــور
ُ
شــغل بهــا املســلمون عــن الحقائــق ،وال قيمــة لهــا فــي خالصهــم ممــا هــم فيــه مــن شــقاء الدنيــا ،وال
فائــدة لهــا فيمــا يوعــدون بــه مــن شــقاء اآلخــرة علــى مــا فرطــوا فــي جنــب هللا .إن َمــا شــأني الــذي كلفــت
ً
بــه هــو أن أعلــم وأقــول وأبيــن وأكتــب مــا اســتطعتَ ،
ومــن تلقــى عنــي شــيئا أو ف ِهمــه ممــا كتبتــه فلــه
أن يرويــه عنــي وأن يؤديــه علــى مــا فهمــه ،بعــد دقــة البحــث والتحــري ،واألخــذ باالحتيــاط فــي فهــم
َ
القــول وتحريــر الروايــة .فــإذا وصــل إليــك �شــيء ممــا أقــول أو أكتــب وفهمتــه كمــا أحــب أن ُيفهــم،
فإليــك األخــذ بــه وروايتــه عنــي بعــد التحقــق مــن صحــة النســبة ،وأكــون لــك مــن الشــاكرين” .
أما الزهراوي فاألمرمعه مختلف ًّ
كليا؛ فهوقد تجاوز األطروحات املألوفة لإلصالحيين السلفيين
التــي اتفــق معهــم فيهــا ،مــن قبيــل الهجــوم علــى التقليــد ،والدعــوة إلــى االجتهــاد ،والتأكيــد علــى تنقيــة
األحاديــث النبويــة مــن املوضوعــات ،تجــاوز ذلــك إلــى اعتبــارالفقــه والتصــوف ِعلميــن غيــرنافعيــن
فــي الديــن والدنيــا بــل فيهمــا إضــرار!.

 1-حقيقة الفقه وطبيعته:

قــدم الزهــراوي شـ ً
ـرحا ملــا أســماه “حقيقــة الفقــه اإلســامي بمــا كان عليــه ،ومــا آل إليــه” ،وهدفــه
مــن ذلــك إبطـ ُ
ـال “الزعــم بــأن كل مــا كتبــوه هــو مــن عنــد هللا” ،وإبطــال “أنهــم اســتفادوا كل مــا
ْ
كتبــوه :مــن الديــن ،وال َدخــل لعقولهــم فيــه”  ،وإثبــات أن “ولــوع النــاس بالقديــم ونســبة البركــة
والتقديــس إلــى األقــدم فاألقــدم هــي املســألة التــي أضلــت األمــة”  .فالفقــه ليــس مــن علــوم الديــن
“وإنمــا هــو مجمــوع قوانيــن وضعهــا املتقدمــون”.
بل إنه يذهب أبعد من ذلك حين يعيد البحث والتفكيرفي مسألتين:
األولى “تسمية هذا العلم بالفقه”.
والثانية فيما “يسمونه بالفروع”.
ففــي األولــى :يتكلــم علــى “اللفــظ الــذي انتحلــوه اسـ ًـما لعلمهــم” ،فيقــول إن لفــظ الفقــه يعني الفهم
وال وجــه الختصاصهــم بــه ،فــكل علــم محتـ ٌ
ـاج إليــه ،ثــم إن هــذا اللفــظ الــوارد فــي القــرآن والســنة
ٍ
“ليــس عبــارة عمــا ذكــروه مــن املســائل فقــط ،بــل ليــس املــراد بــه فــي اآليــة والحديــث مــا ظنــوه ،بــل
املــراد أمــور هــي أعلــى مــن معرفــة غســل الســبيلين ومســح الخفيــن ،وأمثــال هاتيــن”.
ويســتعين الزهــراوي بالغزالــي لتدعيــم فكرتــه ،فــإن الغزالــي يقــول“ :اعلــم أن منشــأ التبــاس العلــوم
املذمومــة بالعلــوم الشــرعية تحريــف األســامي املحمــودة وتبديلهــا ونقلهــا باألغــراض الفاســدة إلــى
معان غيرما أراده الســلف الصالح والقرن األول ،وهي خمســة :الفقه والعلم والتوحيد والتذكير
ٍ
ُ
والحكمــة .فهــذه أسـ ٍـام محمــودة ،واملتصفــون بهــا أربــاب املناصــب فــي الديــن لكنهــا نقلــت اآلن إلــى
ـان مذمومــة ...
معـ ٍ
واللفظ األول :الفقه فقد تصرفوا فيه بالتخصيص ،ال بالنقل والتحويل؛ إذ خصصوه بمعرفة
الفــروع الغريبــة فــي الفتــاوى ،والوقــوف علــى دقائــق عللهــا واســتكثارالــكالم فيهــا وحفــظ املقــاالت
ً
ً
املتعلقــة بهــا ،فمــن كان أشــد تعمقــا فيهــا وأكثــر اشــتغاال بهــا يقــال :هــو األفقــه ،ولقــد كان اســم
ً
الفقــه فــي العصــراألول مطلقــا علــى علــم طريــق اآلخــرة ،ومعرفــة دقائــق آفــات النفــوس ومفســدات
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األعمــال ،وقــوة اإلحاطــة بحقــارة الدنيــا وشــدة التطلــع إلــى نعيــم اآلخــرة ،واســتيالء الخــوف علــى
القلــب ،ويدلــك عليــه قولــه عــزوجــل( :ليتفقهــوا فــي الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم) .ومــا
يحصــل بــه اإلنــذار والتخويــف هــو هــذا الفقــه دون تفريعــات الطــاق والعتــاق واللعــان والســلم
واإلجــارة ،فذلــك ال يحصــل بــه إنــذاروال تخويــف ،بــل التجــرد لــه علــى الــدوام يق�ســي القلــب وينــزع
الخشــية منــه كمــا نشــاهد اآلن مــن املتجرديــن لــه” .وهــذا النــص أخــذه الزهــراوي مــن “إحيــاء علــوم
الديــن”  ،وقــد ســبقت منــا اإلشــارة إلــى أهميــة هــذا الكتــاب لــدى اإلصالحييــن عامــة ،ونضيــف هنــا
إشــارة أخــرى تتعلــق باســم الكتــاب وداللتــه التــي ينبغــي اســتحضارها فــي املشــروع اإلصالحــي الــذي
يســتلهم الغزالــي هنــا إلحيــاء العلــوم امليتــة!.
وفــي املســألة الثانيــة يذهــب إلــى أن علــم الفــروع هــو “مجمــوع مســائل َ
تزايــد عددهــا بتــداول األيــام،
بعضهــا مســتند إلــى الكتــاب والســنة ،وكثيــرمنهــا مســتند إلــى الظــن والتخميــن والفـ ْـرض والتقديــر،
بعضها مما يجوز وقوعه ،وبعضها مما ال يقع .وترى في كثيرها من التمحالت العجيبة والتخيالت
ً
الغريبــة ،ومخالفــة العقــل والنقــل مــا تقــف معــه حائـ ًـرا مندهــش الذهــن ،وتراهــم أحيانــا ال
يتحاشــون مــن ذكــرأمــور قبيـ ٍـح ذكرهــا” .
 2تفاصيل الفقه وأحكامه:ُ
وتفصيــل ذلــك أن الفقــه منقســم إلــى عبــادات ومعامــات ،فالعبــادات قــد أمرنــا أن نفعلهــا كمــا كان
يفعلهــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه ،لكــن “هــل التعاليــم مختلفــة بقــدرمــا اختلــف هــوالء
ـعته صدورهــم مــن العلــوم فتوســعوا بالتفصيــات
الفقهــاء أم أراد هــؤالء أن يوهمــوا املــأ بمــا وسـ ً
ً
القوليــة واالصطالحــات املذهبيــة حتــى كتبــوا ألوفــا مــن األوراق علــى الصــاة مثــا”  ،وهــو يســتدعي
العديــد مــن األمثلــة “علــى كل مــا ســموه ً
فقهــا”.
أمــا املعامــات فيبــدي عجبــه ممــا “كتبــوه ُفــي املناكحــات التــي عدوهــا فــي املعامــات ،تلــك املناكحــات
التــي يتعجــب اإلنســان مــن األبــواب التــي فتحــت فيهــا” .أمــا مــا كتبــوه فــي الحقــوق وســموا مجموعــه
باملعامــات فــا أنكــرأنهــم أجــادوا فــي بعضــه بحســب أزمنتهــم وأمكنتهــم ،وإنمــا الــذي أنكــره هــو أنــه
يكفــي لزماننــا ويغنينــا عــن غيــره ،وأنــه ال يغنــي عنــه غيــره ،وأنــه لــم يكــن آلــة بيــد القضــاة واملفتيــن
ومــن فــي حكمهــم يعبثــون فيــه كمــا شــاؤوا ،وأنــه ليــس مــن املضــرتقديســه الــذي جعلنــا ينابــذ بعضنا
ً
ً
بعضــا مــن أجلــه ،وتقديــس املحاكــم املنســوبة إليــه التــي كانــت ومــا زالــت بقاياهــا ميدانــا تتجلــى فيــه
الغرائــب” .
وأدلتــه علــى ذلــك :أن أزمنتهــم غيــرزماننــا الــذي تغيــرت فيــه التجــارة وأبوابهــا وفروعهــا ،وأن الرســول
بتصريحــه ملعــاذ وعلــي أن يعمــا برأيهمــا إذا لــم يجــدا ًّ
نصــا كفانــا مؤونــة السالســل التــي ربــط النــاس
بهــا أقــوام كتبــوا الكتــب بأيديهــم ثــم قالــوا :هــذه مــن عنــد هللا ،وأن هــذه األمــم التــي ليــس عندهــا
هــذه الكتــب قــد أغناهــا هللا بفضــل عقولهــا فــي تدبيــر التجــارة والبيــوع وعقــد الشــركات وإمضــاء
املعاهــدات ،وإدارة املنافــع العامــة ،وترتيــب العقوبــات وجبايــة األمــوال وتنظيــم الجيــوش  ،...وأن
هــذه األقــوال املتضاربــة املتعارضــة ليــس ألكثرهــا ســبب إال منافــع القضــاة ومــن فــي حكمهــم ،وأن
اعتنــاء كل طائفــة بمذهــب واحــد علــى مــا فيــه مــن تعــدد املرجحيــن قــد فـ ّـرق كلمــة املســلمين منــذ
ُ
جمــل تاريــخ االختــاف فــي األمــة إلــى شــيع منــذ القــرن
زمــن بعيــد حتــى أوصلهــم إلــى هــذه الحالــة  .ثــم ي ِ
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األول ،إلــى مجــيء “املذاهــب علــى كثرتهــا وتعارضهــا مضاهيــة ألديــان مختلفــة حتــى ألغــى أكثرهــا
ُ
ـان الــذي جــاء فيــه حكومــات أخــذت مــا ّ
دونــه قــوم وأعرضــت عــن اآلخريــن ،فالحكومــات هــي
الزمـ
بالفعــل حصــرت امليــدان وأغلقــت األبــواب” .
أثــارت مقالــة الزهــراوي ر ً
دودا عنيفــة ،فقــد وصــف رشــيد رضــا مجموعــة “الفقــه التصــوف” –
وهــي فــي األصــل ثــاث رســائل -بأنهــا “أشــد ممــا كنــا نكتبــه فــي موضوعهــا نقـ ًـدا علــى ســعة الحريــة
هنــا ،وشــدة الضغــط هنالــك ،فهاجــت عليــه َح َملــة العمائــم فــي دمشــق ،وأشــد مــا أنكــروا ُ عليــه
فيهــا :القــول باالجتهــاد وبطــان التقليــدّ ،
فهيجــوا عليــه الحكومــة فاعتقلتــه فــي الشــام ،ثــم أرســل
إلــى األســتانة” .
ً
وقــد أشــارمحمــد عبــده إلــى تلــك الواقعــة ّ
مؤيــدا الزهــراوي فقــال فــي كتابــه “اإلســام والنصرانيــة”:
ِ
ً
ً
“ألم ُيسمع بأن رجال في بالد إسالمية غيرالبالد املصرية ،كتب مقاال في االجتهاد والتقليد ،وذهب
ً
فيــه إلــى مــا ذهــب إليــه أئمــة املســلمين كافــه ،ومقــاال َّبيــن فيــه رأيــه فــي مذهــب الصوفيــة ،وقــال :إنــه
ليــس ممــا انتفــع بــه اإلســام ،بــل قــد يكــون ممــا ُر ِز َئ بــه ،أو مــا يقــرب مــن هــذا ،وهــو قــول قــال بــه
جمهــور أهــل الســنة مــن قبلــه ،فلمــا طبــع مقالــه فــي مصــرتحــت اســمه ،هــاج عليــه َح َملــة العمائــم
َ َ
وســكنة األثــواب والعباعــب وقالــوا :إنــه مــرق مــن الديــن ،أو جــاء باإلفــك املبيــن ثــم ُرفــع أمــره إلــى
الوالــي ،فقبــض عليــه ،فألقــاه فــي الســجن ،فرفــع شــكواه إلــى عاصمــة امللــك ،وســأل الســلطان أن
يأمــربنقلــه إلــى العاصمــة ليثبــت براءتــه ممــا اختلــق عليــه بيــن يــدي عــادل ال يجــور ،ومهيمــن علــى
الحــق ال يحيــف إلــى آخــرمــا يقــال فــي الشــكوى ،فأجيــب طلبــه لكــن لــم ينفعــه ذلــك كلــه ،فقــد صــدر
األمــرهنــاك ً
أيضــا بســجنه ،ولــم ُيعــف عنــه إال بعــد شــهر ،مــع أنــه لــم يقــل إال مــا يتفــق مــع أصــول
الديــن ،وال ينكــره القــارئ والكاتــب ،وال اآلكل والشــارب” .
ّ
ً
ويبــدو أن جرائــر نشــر تلــك الرســالة ومــا وقــع لصاحبهــا مــن اضطهــاد ،غطــى قليــا علــى مناقشــة
مــا فيهــا ،فقــد الحظنــا كيــف أن محمــد عبــده أيــده فــي الجملــة ولــم يــأت علــى مناقشــة مــا جــاء فــي
رســالته ،وال نعــرف أألنــه مؤيــد لــه ،أم ألن الظــرف غيــر مناســب ملناقشــة مــا جــاء فيهــا ،وال بــد مــن
االنتبــاه إلــى أن كالم عبــده يســكت عــن نقــد الزهــراوي للفقــه واألصــول ،ويكتفــي بتأييــد مــا يتفــق
ّ
ً
عليــه اإلصالحيــون
جميعــا مــن الدعــوة إلــى االجتهــاد ونقــد التصــوف ،وإن كنــا نعــرف مــن مراســلة
عبــده للزهــراوي أنــه كان يرت�ضــي توجهــه فــي الجملــة .
ولكــن الشــيخ رشــيد رضــا ّبيــن موقفــه النقــدي مــن مجموعــة “الفقــه والتصــوف” فقــد كان هــونشــر
الرســالة األولــى منهــا فــي مجلــة “املنــار” ،وطلــب مــن العلمــاء والفقهــاء أن يكتبــوا إليــه رأيهــم فيهــا،
وذكــر أن لشــيخ اإلســام ابــن تيميــة رســالة فــي أســباب الخــاف تصلــح أن تكــون ً
جوابــا علــى هــذه
الرســالة .وكان الهــدف املعلــن مــن نشــرالرســالة األولــى“ :إطــاع العلمــاء علــى بعــض مــا يــدور بيــن
ُ
الكتــاب ليكونــوا علــى بينــة منــه ،فلــم ُي ِفــد”.
قــال رضــا“ :ثــم وردت علينــا الرســالة الثانيــة مــع رســالة التصــوف ،فلــم نشــأ نشــرهما علــى احترامنــا
حريــة البحــث والنقــد ،واعتقادنــا أن العلــم ال يرتقــي إال بهــا ،وذلــك ألن مثــل هــذا النقــد ال يكــون
مفيـ ًـدا إال إذا تناولــه الخــواص باملناظــرة املعتدلــة ،وإننــا نــرى أهــل العلــم الدينــي يلجــؤون فــي بــاد
االســتبداد إلــى مقاومــة مــن يخالفهــم بالقــوة ،ونراهــم فــي بــاد الحريــة ال يحفلــون بمــا يــدور بيــن
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حملــة األقــام وغيرهــم مــن أمثــال هــذه املباحــث ،وال يــردون علــى مــا يرونــه منكـ ًـرا منهــا؛ ألنهــم بمعــزل
عــن العالم وســيره”.
ً
ورشــيد رضــا ينتقــد طريقــة الزهــراوي
موضحــا طريقتــه هــو فــي النقــد ،فقــد كتــب رشــيد رضــا فــي
َ
الســنة األولــى مــن املجلــة رأيــه فــي الفقهــاء والصوفيــة وع َرضــه علــى شــيخ األزهــر وبعــض علمائــه
“فقــال الشــيخ فــي املقالــة :إن كالمهــا شــرعي ال ُيعتــرض عليــه .وذلــك أننــا ذكرنــا محاســن القــوم
ْ
وذكرنــا مــا ال يوافــق الشــرع أو املصلحــة العامــة ممــا ُيؤثــرعــن مجموعهــم؛ ولكــن ر َسـ َـالة الفاضــل
ي مخصوصــة باملســاوئ؛ ولذلــك كان يجــب أن ال يطلــع عليهــا إال الخــواص ،فط ْبعهــا خطــأ،
الزهــراو
َ
ُ
ً
ْ
وإن كان قصــد مؤلفهــا حســنا ،فنحــن ن ِجـ ُّـل غيرتــه ونحتــرم حريتــه ونمــدح شــجاعته ،علــى أنــه أفــرط
فيهــا ،ونتمنــى أن يطلــع العلمــاء علــى رســالته وينتقدوهــا” .
ال نــكاد نعثــرعلــى مناقشــات أخــرى ألطروحــة الزهــراوي املثيــرة ،بالرغــم مــن أن كثيـ ًـرا مــن إصالحيــي
دمشــق  -علــى األقــل  -كانــوا علــى علـ ٍـم بهــا واطــاع عليهــا؛ ألن الشــرطة فــي دمشــق كانــت قــد صــادرت
عشــرات النســخ مــن تلــك املقالــة ،بمــا فيهــا نســخة كانــت فــي حــوزة الشــيخ جمــال الديــن القاســمي،
ونعــرف أنــه كان ثمــة معرفــة جيــدة بيــن عبــد الــرزاق البيطــاروالزهــراوي كمــا يفيــد حفيــد البيطــار،
كما أن الزهراوي كان على معرفة بسليم البخاري ً
أيضا  .وثمة إشارة من البيطارإلى أن “للمقالة
بعض مزاياها ،غيرأنها كان يجب أن ال تنشرألنها لم ُتثرسوى املتعصبين الذين وصموا الزهراوي
بالكفــروالهرطقــة وطالبــوا بصخــب بإعدامــه” .
لكــن ُوجــد النقــد مــن بعــض املعاصريــن للزهــراوي وأطروحتــه ،فأحدهــم رأى أن مقالتــه فــي الفقــه
والتصــوف “لــم تحقــق ال الدقــة وال التماســك”  ،فــي حيــن ذهــب آخــرإلــى نقــد الزهــراوي نفســه بأنــه
“لــم يكــن عميــق التفكيــركمــا أنــه لــم يكــن يملــك ثقافــة عصريــة”  .لكــن ليــس مــن شــك أن كتابــات
الزهــراوي تــدل علــى علمــه وعمــق تفكيــره وثقافتــه الواســعة ،وقــد وصفــه رشــيد رضــا فــي مواضــع
مــن مجلــة املنــار ب ـ “العالــم الفاضــل” ،وأشــار فهمــي جدعــان إلــى جانــب مــن “تأمالتــه الفلســفية
الجــادة”  .بــل إن أطروحتــه فــي نقــد الفقــه متماســكة بالشــكل الــذي أ ًراد البرهنــة عليــه ،والســيما
فرقــة ،ولكــن ال شــك ً
أنهــا فــي األصــل ثالثــة مقــاالت ُم ّ
أيضــا أن فيهــا إســرافا فــي اإلصــاح يصــل إلــى حــد
ًّ
الهــدم لعلميــن ّ
معرفيــا بمجــرد حــدوث االختــاف الواســع فيهمــا أوباالحتجاج
مهميــن ال يمكــن َ تبريــره
بمآالتهمــا ،أو بســوء حــال َح َمل ِتهمــا ،لكــن املقصــد العــام فــي أنــه يحتــاج إلــى إصــاح ،وأنــه اكتنفــه
ُ
الكثيــرمــن مظاهــرالفســاد املضـ ّـر ،ممــا ال يختلــف فيــه اإلصالحيــون ،مــع التأكيــد علــى أن ذلــك كلــه
ال يذهــب بقيمتــه ومكانتــه؛ ألن الفقــه مــن علــوم املقاصــد ،لــم ينــازع فيــه أحــد.
ً
علــى أن مــن املفيــد هنــا أن نشــير إلــى ملحوظــة ذات داللــة ،وهــي أن للزهــراوي “كتابــا فــي الفقــه
بأســلوب قريــب املأخــذ ســهل العبــارة يدعــم مســائله باألدلــة الدامغــة” ،كمــا ذكــرصديقــه أحمــد
نبهــان الحم�صــي ،وعلــق رشــيد رضــا علــى هــذه الجملــة فقــال“ :كان ســبب تأليــف هــذا الكتــاب
ً
محــاورة طويلــة دارت بيننــا وبيــن الفقيــد مــن جهــة ،وأحمــد فتحــي باشــا زغلــول أيــام كان وكيــا
لــوزارة الحقانيــة بمصــرمــن جهــة أخــرى ،ولــو تــم علــى عهــد الباشــا لســعى إلــى طبعــه علــى الحكومــة
ألجــل املحاكــم الشــرعية”  .فكيــف يصنــف الزهــراوي فــي علــم ال ينفــع؟ إال أن يكــون أراد مــن نقــده
الســابق زلزلــة العقــول واســتفزازها للخــروج مــن الجمــود والتفكيــربمــا آل إليــه الفقــه الــذي اعتــرف
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في بعض املواضع بقيمته والسيما في مجال الحقوق.
ثــم إن تلــك املحاولــة الفقهيــة املعاصــرة املدعومــة باألدلــة ،لــم تكــن مــن الزهــراوي وحــده ،فقــد أفاد
رشــيد رضــا أن الشــيخ جمــال الديــن القاســمي كتــب إليــه “أن لــه ً
ً
مقتبســا مــن
كتابــا فــي العبــادات
كتــب املذاهــب مــع بيــان حكمــة التشــريع .كان أخــذه منــه الشــيخ أحمــد طبــاره ليطبعــه فــي مطبعتــه
ُ
ببيــروت ولــم ُيعــده إليــه ،وعلمـ ُـت ّ
ممــا كتــب إلـ ّ
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ذلــك فســبقني -رحمــه هللا -إليــه ،فتمنيــت لــو يطبــع ألســتغني بــه” .

 -أصول الفقه:

لــم يقتصــرنقــد الزهــراوي علــى الفقــه فقــط ،بــل تعــداه إلــى أصــول الفقــه ،يقــول“ :مــن يســمع هــذا
َ
االســم (أصــول َالفقــه) َيخـ ْـل أنــه عبــارة عــن قواعــد كليــة منقحــة محكمــة تتفــرع عليهــا الحــوادث
والنــوازلُ ،ويســتند إليهــا فــي الفتــاوى واألقضيــة ،كالقواعــد التــي أخذوهــا فــي أول املجلــة عــن كتــاب
األشــباه والنظائــر .كال .ولكنــه عبــارة عــن اصطالحــات وطرائــق لألخــذ مــن القــرآن والحديــث
واإلجمــاع والقيــاس ،وهــي املآخــذ عندهــم.
ً
أمــا القيــاس فليــس لنــا مــن ر ٍ ّد عليهــم فــي جعلــه ركنــا مــن أركان التفريــع وليســت حجــج الذيــن أنكــروه
بصحيحــة ،بــل الحجــة للذيــن أثبتــوه ...
ً
وأمــا اإلجمــاع فالغالــب أنــه لــم يقــع ،لذلــك ال جــدوى مــن تقريــره أو جعلــه مأخــذا” ثــم حاجــج فيــه
ّ
وفنــد رأي القائليــن بــه .ثــم قــال“ َ :ولقــد تتبعــت كثيـ ًـرا مــن املســائل التــي ّادعــى اإلجمــاع فيهــا بعــض
املؤلفينّ ،
وصدق به الناس ل ِعظم شهرتهم وحسن الظن بكثرة اطالعهم فلم َأرمسألة مما ادعوا
ّ
ً
فيهــا اإلجمــاع متفقــا عليهــا كمــا ظنــوا .وهكــذا رأيــت العالمــة شــيخ اإلســام فــي عصــره تقــي الديــن بــن
تيميــة ســبقني إلــى هــذا القــول ...
وأما الســنة فال كالم لنا على اســتنادهم إليها ،وإنما الكالم على محكماتهم والســيطرة على الناس
بطرائقهــم  ...وعلــم الســنة إنمــا يؤخــذ مــن مظانــه وإن األصولييــن مــا تصــدوا لــه كمــا يســتحقه،
ّ
ً
فتفكــرطويــا.
وأما الكتاب املجيد فهو الحجة العظمى والعروة الوثقى  ...كتاب عربي من عرف أساليب العرب
يفقهــه ،ومــن وقــف علــى أقــوال الرســول يتبحــرفيــه ،ال يختــص بفهمــه أهــل عصــروال أهــل مصــر؛
ألنــه خوطــب بــه الذيــن آمنــوا ممــن صحــب الرســول ومــن بعدهــم إلــى يومنــا هــذا وإلــى أن يشــاء هللا.
هــذا وإنــي ال أرى ممــا كتبــوه فــي هــذا البــاب مزيــة زائــدة علــى مــا يعرفــه كل مــن عــرف أســاليب البيــان
والخطــاب ،فمــا بالهــم يوجبــون علــى النــاس أن يضاهوهــم ويقلدوهــم؟ ومــا بــال فريــق منهــم جعلــوا
لكتبهــم مـ َـن االعتبــارأكثــرممــا لــه؛ إذ قالــوا :إن مفاهيــم الكتــب حجــة عندنــا دون مفهــوم القــرآن؟
بصــروا” .
فتأملــوا وأ ِ
فالزهــراوي هنــا يحــاول هــدم بنــاء “أصــول الفقــه” بـ ً
ـدءا مــن اســمه ومكوناتــه وحقيقتــه ،وانتهــاء
ّ
بمحــاوره التــي هــي مصــادرالتشــريع ،فهــو يســلم بالقيــاس ،وال يوجــد إجمــاع ،والســنة ُيرجــع فيهــا إلــى
املحدثيــن وال دخــل لألصولييــن بهــا ،أمــا الكتــاب فــا نحتــاج فيــه إال إلــى اللســان العربــي!.
إن نقــده للفقــه فيــه قــدر جيــد مــن الصحــة ،مــع خطــأ فــي التصــور واالســتدالل الــذي بنــاه علــى
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طبيعــة وجــود االختــاف الفقهــي وعــدم تفهمــه لــه وتعمقــه فــي أســبابه وكيفيــة حصولــه ،ولكنــه
أمســك بإشــكاليته املركزيــة مــن حيــث هــو فــي جملتــه إنتــاج عقلــي ضمــن الســياق التاريخــي ،األمــر
ً
ً
وتفريعــا ،ولغــة وتفكيـ ًـرا ،علــى نحــو األمثلــة
اهتمامــا
الــذي جعلــه يتلــون بألــوان العصــور املختلفــة
الغريبــة التــي ســاقها.
أمــا نقــده لألصــول فتنقصــه الجديــة الكافيــة ،فمكونــات علــم األصــول متعــددة ترجــع إلــى أصــول
فهــم خطــاب الشــارع التــي ال تقــف علــى مجــرد اللغــة البســيطة كمــا توهــم ،وهــو مــا ندعــوه علــم
تفســيرالنصــوص ،كمــا يشــتمل ً
أيضــا علــى مصــادرالتشــريع وهــي أوســع مــن األربعــة التــي ذكرهــا ،بــل
قــد أوصلهــا الشــيخ القاســمي باالســتقراء مــن جملــة املذاهــب اإلســامية إلــى خمســة وأربعيــن ! .أمــا
الســنة فــا يخفــى أنهــا ليســت قاصــرة علــى مجــرد معرفــة صحــة الســند مــن عدمهــا كمــا أفــاد كالمــه،
وفي هذا تسرع واختزال ّ
مخل ،ثم ال يخفى أن املنهج األصولي اتسع فيه نقد متون السنة أكثرمن
املنهــج الحديثــي علــى أقــل تقديــر ،كمــا أن كتــب كثيــرمــن املحدثيــن املتقدميــن واملتأخريــن طافحــة
بأحاديــث واهيــة وضعيفــة ،وليــس هــذا شــأن الفقهــاء واألصولييــن وحدهــم! .بقــي اإلجمــاع ،وكالمــه
فيــه كالم قديــم ســبق إليــه عــدد مــن األصولييــن.
لكــن تبقــى أطروحــة الزهــراوي محاولــة نقديــة طموحــة طالــت علــم أصــول الفقــه نفســه فــي زمـ ٍـن
كان هــذا العلــم ُيقــرأ للتبــرك فــي أحســن األحــوال؛ ألنــه ال فائــدة منــه للمقلــدة الذيــن تعبــدوا بكتــب
الفقــه املذهبيــة ال يخرجــون عنهــا قيــد أنملــة.
لكــن محاولــة الزهــراوي لــم تكــن يتيمــة ،فهنــاك إشــارة إصالحيــة مجملــة أوردهــا محمــد ســعيد
ً
البانــي وعزاهــا لشــيخه طاهــر الجزائــري بخصــوص علــم أصــول الفقــه ،قــال“ :ينبغــي مثــا ملــن
يحــاول الكتابــة فــي علــم أصــول الفقــه أن تكــون كتابتــه مطابقــة ملقتضيــات روح العصــر .كأنــه
يريــد بالكاتــب فــي هــذا املوضــوع أن ّ
يمحــص القواعــد الشــرعية الســمحاء التــي تــؤازر األخــذ بالترقــي
ِ
َّ
ُّ
الحديــث ،وكل نافــع مــن مقتضيــات العمــران والســعادة البشــرية ،والتــي يتقلــص بهــا ظــل الجمــود
ً
القديــم ،وتق�ضــي علــى التمســك ببعــض فــرو ٍع اســتنبطها أربابهــا وفقــا ملقت�ضــى روح عصرهــم،
علــى ّ
يوفــق بيــن قواعــد أصــول الفقــه الدينــي وبيــن أصــول الشــرائع املدنيــة والحقــوق األساســية
وبــأن ِ
لتتجلــى بذلــك عظمــة الفقــه اإلســامي وســعته وتفوقــه علــى القانــون املدنــي وليتــم االســتغناء
بــاألول عــن الثانــي” .
فاإلصــاح املطلــوب ألصــول الفقــه وفــق هــذه الرؤيــة مرهــون بــروح العصــر ،وهــو دائــر فــي حــدود
ّ
أمريــن :األول يتمثــل فــي تمحيــص وتحديــد القواعــد الشــرعية التــي تمكــن مــن الترقــي والتمــدن
الحديــث وبهــا تتحقــق املنافــع العموميــة التــي يقــوم عليهــا العمــران .وهــذا يعنــي اإلقــراربــأن جـ ً
ـزءا
مــن علــم األصــول تاريخــي بمصطلحنــا اليــوم ،أي أنــه مرتهــن لســياق غيــرســياقنا وزمــان غيــرزماننــا،
وهــذا الــذي ُيطلــب فيــه البحــث والتحديــد ملجــاوزة حــال الجمــود.
األمــرالثانــي الــذي يــدور عليــه اإلصــاح بـرأي الجزائــري يتعلــق بمحاولــة التوفيــق بيــن قواعــد أصول
الفقــه الدينــي وقواعــد الفقــه املدنــي والقانونــي الحديــث؛ ألن هــذه املقارنــة بيــن الفقهيــن ســتوضح
مصــداق الثقــة بعظمــة الفقــه اإلســامي وأنــه قــادرعلــى مواكبــة العصــر .ولعــل هــذه دعــوة مبكــرة
جـ ًّـدا لفكــرة املقارنــة بيــن الفقــه اإلســامي والقانــون الوضعــي التــي وجدناهــا فــي العصــرالحديــث مــع
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نخبة من القانونيين والفقهاء في القرن العشرين.
ولعــل الحديــث عــن فكــرة املصالــح واملقاصــد ينــدرج فــي األمــر األول ،وهــي مســألة محوريــة دارت
ً
عليهــا جهــود اإلصالحييــن الســلفيين ،حتــى إن للشــيخ طاهــر الجزائــري مصنفــا بعنــوان “مقاصــد
ُ َّ ً
الشرع” كناشا احتوى على “مسائل علمية وأبحاث من كتاب املوافقات ألبي إسحاق الشاطبي”
 ،وإذا كان الشــيخ محمــد عبــده اطلــع علــى موافقــات الشــاطبي ألول مــرة فــي تونــس فــي حــدود ســنة
1884م فأغلــب الظــن أن معرفــة الشــيخ طاهــرباملوافقــات معرفــة أصيلــة ،وذلــك ملــا اشـ ُـتهرعنــه
بيــن القا�صــي والدانــي مــن ســعة اطــاع بكتــب املتقدميــن واملتأخريــن مطبوعهــا ومخطوطهــا ،حتــى
إنــه كان موســوعة متحركــة ،ولــم يكــن يوازيــه أحــد فــي ذلــك كمــا شــهد معاصــروه.
ومن املفيد كذلك أن الشيخ جمال الدين القاسمي لشدة اهتمامه باالجتهاد ،اهتم بعلم األصول
اهتمامــا ًّ
ً
خاصــا فطبــع كتبــه وحــث علــى التأليــف فيــه ،وقــد كان شــيخه محمــد الخانــي يقــول“ :إننــا
نقــرأ علــم األصــول للتبــرك؛ ألنــه ال فائــدة لنــا ّ فيــه ،وإنمــا يســتفيد منــه مــن يكــون حـ ًّـرا مجتهـ ًـدا ال
مقلـ ًـدا مثلنــا”  .وكان ممــا نشــره القاســمي وعلــق عليــه :رســالة الطوفــي فــي املصلحــة ،فأعــاد نشــرها
ً
رشــيد رضــا فــي املنــارقائــا تحــت عنــوان “أدلــة الشــرع وتقديــم املصلحــة فــي املعامــات علــى النــص”:
“إن األحــكام السياســية والقضائيــة واإلداريــة  -وهــي مــا يعبــرعنهــا علماؤنــا باملعامــات -مدارهــا فــي
الشــريعة اإلســامية علــى قاعــدة درء املفاســد وحفــظ املصالــح أو جلبهــا ... ،وقــد طبعــت فــي هــذه
األيــام مجموعــة رســائل فــي األصــول لبعــض أئمــة الشــافعية والحنابلــة والظاهريــة منهــا :رســالة
َ
لإلمــام نجــم الديــن الطوفــي الحنبلــي املتوفــى ســنة 716هــ ،تكلــم فيهــا عــن املصلحــة بمــا لــم نـ َـرمثلــه
لغيــره مــن الفقهــاء ،وقــد أوضــح مــا يحتــاج إلــى اإليضــاح منهــا فــي حواشــيها الشــيخ جمــال الديــن
القاســمي أحــد علمــاء دمشــق الشــام املدققيــن ،فرأينــا أن ننشــرها بحواشــيها فــي املنــار؛ لتكــون
ً
تبصــرة ألولــي األبصــار” .
كمــا أن مــن أصــول اإلصــاح عنــد عبــد القــادراملغربــي :اعتمــاد مبــدأ املصلحــة فــي األحــكام الشــرعية
ً
منفردا
واملعامالت القضائية ،حتى إنه ليعرف الدين بأنه “وضع إلهي تصان به مصالح اإلنسان
ً
ومجتمعــا”  ،ومصالــح اإلنســان هــذه ترجــع إلــى أمريــن :مصالــح تتعلــق بإدارتــه وسياســته باعتبــار
كونــه أمــة ،ومصالــح تتعلــق بأحوالــه الشــخصية والعائليــة واالجتماعيــة باعتبــار كونــه فـ ً
ـردا مــن
ُ
ُ
أمــة ،فاألولــى فـ ّ ِـوض أمرهــا إلــى الحــكام ،والثانيــة فـ ّ ِـوض أمرهــا إلــى العلمــاء .لكــن وقــع االنحــراف فــي
الفئتيــن“ ،فتحــول الدســتور العمــري إلــى اســتبداد كســروي ،وانقلــب االجتهــاد اإلســامي إلــى تقليــد
جاهلــي” وبذلــك ذوت األمــة !.
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اتهمــه باملاســونية ً
تبعــا النتقــاد عبــد القــادراملغربــي لــه وقــد حدثــت بينهمــا جفــوة
فيمــا يبــدو! فإنــي رأيــت فــي كتــاب “علمــاء الشــام كمــا عرفتهــم” ص ،233صــورة
شــخصية قــد جمعــت املغربــي والجزائــري وكــرد علــي ومحمــد ســليم البخــاري
ً
وشــكيب أرســان
جميعــا .بــل إن املغربــي كتــب رســالة باســم “الطاهــر مــن آثــار
الشيخ طاهرأو التذكرة الطاهرية” نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
غريــب مـًـا وقفــت عليــه كذلــك أن
فــي املجلــد  ،3والجزأيــن  5-6ســنة 1923م .ومــن
ً
صالــح مخلــص رضــا شــقيق ر ّشــيد رضــا كتــب نقــدا الذعــا لترجمــة البانــي للشــيخ
طاهــر ،ثــم أورد لــه ترجمــة حــط عليــه فيهــا وانتقــص مــن علمــه وشــخصه! .انظرهــا
فــي املنــار ،مجلــد  .8/635 ،22مــع أن رشــيد رضــا ذكــر الشــيخ طاهــر فــي مواضــع
عديــدة وقـ ّـرظ لــه بعــض كتبــه ً
مثنيــا عليــه وأنــه أعلــم مــن عرفهــم بكتــب املتقدميــن
واملتأخريــن ،وقــال فــي مجلــد “ :8/613 ،34والعالمتــان الجزائــري والقاسـ ًـمي كانــا
ـعة االطــاع ،وحســن االختيــار ،إال أن الجزائــري أكثــر اطالعــا علــى
ســيين فــي سـ
ً
ً
الكتــب ،وولوعــا باالســتقصاء والبحــث ،والقاســمي أشــد تحريــا لإلصــاح ،وعنايــة
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فــي تأبيــن رشــيد رضــا ،مجلــة املنــار ،مجلــد .3/234 ،35
 28عبــد الحميــد الزهــراوي ،الفقــه والتصــوف ،دراســة وتقديــم محمــد راتــبالحــاق ،حمــص :مكتبــة اإلرشــاد ،ط1996 ،1م ،ص.75
 29تنبغــي اإلشــارة هنــا إلــى اختــاف اإلصالحييــن ّفيمــا بينهــم ،حــول العالقــة بيـ ًـنالتعليم والنهضة ،ففي حين نجد أن “التفكيرالعل ّي األحادي ميزإلى حد بعيد كال
مــن محمــد عبــده ورشــيد رضــا واملغربــي والغاليينــي وأرســان ،وهــو التفكيــرالــذي
ُيديــر النهضــة والتأخــر علــى علــة التعلــم والتربيــة والتعليــم املدعوميــن باألخــاق”
كمــا يالحــظ فهمــي جدعــان فــي أســس التقـ ًـدم ص ،462فــإن آخريــن قــد رأوا فــي
التعليــم أحــد ســبل العــاج ،كالكواكبــي مثــا ،وكان إدراكهــم ملشــكلة االنحطــاط
ً
ًّ
ّ
إدراكا شــموليا وليــس أحــادي العلــة.
 30فهمي جدعان ،أسس التقدم ص.462 31رشيد رضا ،تاريخ األستاذ اإلمام ،ص.42527

 32رشيد رضا ،املنار ،مجلد .12/941 ،11 33انظر :الكواكبي ،أم القرى ،ص.178-186 34آثارابن باديس ،إعداد وتصنيف عمارالطالبي ،الجزائر :درا مكتبة الشركةالجزائريــة ،ط ،1968 ،1جــزء  ،2/217 ،1وانظــر :فهمــي جدعــان ،أســس التقــدم،
ص.459-461
 35عبــد القــادراملغربــي ،البينــات (اإلصــاح اإلســامي1909 :م) .1/302 ،وانظــر:جدعــان ،أســس التقــدم ،ص 438ومــا بعــد.
 36انظــر نبــذة عــن تلــك األحــوال فــي :علــي املحافظــة ،االتجاهــات الفكريــة عنــدالعــرب ،بيــروت :األهليــة للنشــر والتوزيــع ،ط1980 ،3م ،ص.12-20
 37محمـ ًـد خليــل املــرادي ،ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر2/282- ، .283نقال عن :علي املحافظة ،االتجاهات الفكرية عند العرب في عصرالنهضة،
ص.15
 38محمــد عبــده ،األعمــال الكاملــة ،تحقيــق وتقديــم محمــد عمــارة ،القاهــرة :دارالشــروق ،ط1993 ،1م.3/360 ،
 39محمد عبده ،األعمال الكاملة.3/339 ،املصطلــح شــاع علــى ألســنة عــدد مــن اإلصالحييــن حينهــا ،فقــد
 40بــدا لــي أن هــذاً
اســتعمله رشــيد رضــا أيضــا وغيــره.
 41أباظــة ،جمــال الديــن القاســمي ،ص ،307-308وقــد أحــال إلــى اســتانبولي،شــيخ الشــام جمــال الديــن القاســمي ،ص.84 ،58
 42عبــد القــادراملغربــي ،جمــال الديــن األفغانــي :أحاديــث وذكريــات ،القاهــرة :داراملعارف ،ط1948م ،ص .44-45وانظر :جدعان ،أســس التقدم ،ص.220
 44محمــد علــي الشــوكاني ،القــول املفيــد فــي أدلــة االجتهــاد والتقليــد ،تحقيــقالشــيخ إبراهيــم حســن األنبابــي ،القاهــرة :مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي،
ط1347هــ ،ص.16-17
 45محمد سعيد الباني ،علماء الشام كما عرفتهم ،ص.61-62ـات
 46البانــي ،علمــاء الشــام ،ص .103وفــي هــذا املســلك تفسـ ًـيرلعــدد مــن مؤلفـ ًالجزائــري والقاســمي التــي ال يبــدو منزعهــا اإلصالحــي مباشــرا؛ إذ ســلكت مســلكا
ًّ
تعليميــا ال بــد منــه فــي تلــك املرحلــة فــي الشــام ،ويؤيــده كالم رشــيد رضــا فــي املنــارفــي
حــق القاســمي.
ـاض كان مــن خصــوم اإلصالحييــن الســلفيين ،والتقــى
 47النبهانــي هــذا شــيخ وقـ ًٍ
األفغانــي وعبــدهً ،وكتــب فــي الهجــوم عليهمــا وعلــى اآللو�ســي فــي بغــداد ،مدعيــا أنــه
جــرى تصويرهــم زيفــا مصلحيــن دينييــن ،بينمــا ســعوا فــي الحقيقــة لتدميــراإلســام
ونشــراإللحــاد .انظــرتفاصيــل عنــه فــي :كومنــز ،اإلصــاح اإلســامي ،ص.214-216
28

ومن مصنفاته :جامع كرامات األوليات الذي يذكرفيه العجائب!.
 48ظافرالقاسمي ،جمال الدين القاسمي وعصره ،دمشق :مطبعة الهاشمية،1965م ،ص.590
 49كومنز ،اإلصالح ،ص.137 50انظر :كومنز ،ص.110 51الشوكاني ،القول املفيد ،ص.18 52الشــوكاني ،إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول ،بيــروت :دارالفكــر ،دون تاريــخ ،ص.3
 53محمد عبده ،األعمال الكاملة.3/199-200 ، 54عبــاس محمــود العقــاد ،الرحالــة كاف :عبــد الرحمــن الكواكبــي ،القاهــرة:املجلــس األعلــى لرعايــة الفنــون واآلداب ،ط1959م ،ص.131 ،128
 55الزهراوي ،الئحة الفقه اإلسالمي ،مجلة املنار ،مجلد .11/417 ،4 56جدعان ،أسس التقدم ،ص.203 57محمد عبده ،األعمال الكاملة.3/375 ، 58محمد عبده ،األعمال الكاملة.3/377 ، 59عبده ،األعمال الكاملة.3/382-383 ، 60فرســالة التوحيــد أمالهــا علــى الطلبــة فــي بيــروت فــي حــدود ســنة 1885م ،إمـ ًـاء
َ
ً
َ
ُّ
للنشــرالحقــا .وهــذا الهــدف التعليمــي هــو الدافــع
هــو “أمــس بحالهــم” ،ثــم هيأهــا
ً
الكامــن وراء كالم رشــيد رضــا أيضــا حيــن تحــدث عــن “الطريقــة الســهلة لتعميــم
تعليــم العقائــد”.
 61رشيد رضا ،مجلة املنار ،مجلد .12/943 ،11 62رشيد رضا ،املرجع السابق. 63كان الج ًســر علــى صلــة باألفغانــي ،وكانــت تصلــه مجلــة العــروة الوثقــى ،كمــاأنــه كان شــيخا لرشــيد رضــا ولعبــد القــادر املغربــي كذلــك .انظــر :تشــارلز آدامــز،
اإلســام والتجديــد فــي مصــر ،ترجمــة عبــاس محمــود ،لجنــة دائــرة املعــارف
اإلســامية ،ط1935م ،ص.17
 64طبع في بيروت سنة 1306هـ. 65طبع في القاهرة بمطبعة محمد علي صبيح. 66فهمي جدعان ،أسس التقدم ،ص.222 67فهمي جدعان ،أسس التقدم ،ص.234 68انظر :فهمي جدعان ،أسس التقدم ،ص.237-245 69الكواكبي ،أم القرى ،ص.125 70نوربيــر تابييــرو ،الكواكبــي املفكــر الثائــر ،ترجمــة علــي ســامة ،بيــروت :دار29

اآلداب ،ط1981 ،2م ،ص .85بــل إن آخــر يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى تفســير
ـلفية التــي ًترفــض كل إنجــاز عقلــي
هــذه النزعــة الكواكبيــة بأنهــا “موغلــة فــي السـ ً
وفلســفي بــل دينــي اجتهــادي ،وأنهــا ليســت إال شــكال متطرفــا مــن أشــكال األوتوبيــا
الرجعيــة”! .أحمــد برقــاوي ،محاولــة فــي قــراءة عصــرالنهضــة ،دمشــق :داراألهالــي،
ط1999 ،2م ،ص .115وهــي قــراءة متعجلــة تفتقــر إلــى العمــق ومعرفــة ســياق
النقــد اإلصالحــي ،وقــد كان جدعــان شــديد الدقــة فــي فهــم الجهــود اإلصالحيــة فــي
علــم الــكالم وإن لــم يتعــرض للكواكبــي فيهــا.
 71انظــر لبيــان رؤيــة عبــده إلصــاح األزهــر :عثمــان أميــن ،رائــد الفكــر املصــرياإلمــام محمــد عبــده ،القاهــرة :املجلــس األعلــى للثقافــة ،ص .189-194وانظــر:
علــي املحافظــة ،االتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب ،ص .85-87وكانت فكرة إصالح
التعليــم قــد بــدأت مــع عبــده فــي مقــال نشــره ســنة 1876م.
 72جدعان ،أسس التقدم ،ص.203 73انظر :عبده ،األعمال الكاملة.3/334-351 ، 74الزهراوي ،الفقه والتصوف ،ص.96 75قــال رشــيد رضــا”“ :كان بيننــا وبيــن هــذا الصديــق العزيــز ...تقــارب فــي الفكــروال ـرأي ،تعا ُرفنــا بــه باملكات ًبــة قبــل ًاللقــاء ثــم كان بعــد ًاللقــاء كاملحبــة والـ ِـوداد،
ولــم يــزدد باملعاشــرة إال ثباتــا ورســوخا ،كان كل منــا ميــاال إلــى االشــتغال بالصــاح
الدينــي واالجتماعــي ،وعالقــة ذلــك بالسياســة ال تخفــى ،ولكــن تيســرلــكل منــا مــن
أمــر االشــتغال بالسياســة أو اإلصــاح مــا لــم يتيســر لآلخــر ،إذ كانــت هجرتنــا إلــى
مصــروهجرتــه إلــى األســتانة .وفــي ســنة  1315التــي أنشــأنا فيهــا املنــاركان محــر ًرا فــي
إدارة جريــدة (معلومــات) العربيــة فــي األســتانة؛ وكان مــا يكتبــه فيهــا موافقــا ملشــرب
املنــار ،ووقــع بيننــا مــا يشــبه املناقشــة فــي املســائل اإلصالحيــة (راجــع ص  950مــن
الطبعة الثانية ملجلد املناراألول) ثم نفته أفكاره من األستانة إلى وطنه” .املنار،
.3/169
مجلــد ً ،19
 76انظرمثال :عبده ،األعمال الكاملة.2/371 ، 77محمــد راتــب الحــاق ،مقدمتــه لرســالة :الفقــه والتصــوف ،ص .11وقــدوصــف أحمــد نبهــان الحم�صــي صديقــه الزهــراوي أثنــاء إقامتــه فــي اآلســتانة فقــال:
“عكــف علــى مطالعــة الفنــون والعلــوم فــي دور الكتــب العموميــة ،وقلمــا خلــت منهــا
واحــدة مــن مراجعتــه ألكثــركتبهــا” .املنــار ،ترجمــة الســيد عبــد الحميــد ،مجلــد ،21
.3/150
 78محمد عبده ،األعمال الكاملة .2/371 ،تأمل بعد هذا كله الكالم االعتباطيالــذي ذكــره ناجــي علــوش حيــن قــال عنــه“ :تلميــذ محمــد عبــده مــن خــال الشــيخ
طاهــرالجزائــري”! .وقــد خانتــه العبــارة فــي موضــع آخــرفاعتبــرعبــده ورشــيد رضــا
30

اآلداب ،ط1981 ،2م ،ص .85بــل إن آخــر يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك إلــى تفســير
ـلفية التــي ًترفــض كل إنجــاز عقلــي
هــذه النزعــة الكواكبيــة بأنهــا “موغلــة فــي السـ ً
وفلســفي بــل دينــي اجتهــادي ،وأنهــا ليســت إال شــكال متطرفــا مــن أشــكال األوتوبيــا
الرجعيــة”! .أحمــد برقــاوي ،محاولــة فــي قــراءة عصــرالنهضــة ،دمشــق :داراألهالــي،
ط1999 ،2م ،ص .115وهــي قــراءة متعجلــة تفتقــر إلــى العمــق ومعرفــة ســياق
النقــد اإلصالحــي ،وقــد كان جدعــان شــديد الدقــة فــي فهــم الجهــود اإلصالحيــة فــي
علــم الــكالم وإن لــم يتعــرض للكواكبــي فيهــا.
 71انظــر لبيــان رؤيــة عبــده إلصــاح األزهــر :عثمــان أميــن ،رائــد الفكــر املصــرياإلمــام محمــد عبــده ،القاهــرة :املجلــس األعلــى للثقافــة ،ص .189-194وانظــر:
علــي املحافظــة ،االتجاهــات الفكريــة عنــد العــرب ،ص .85-87وكانت فكرة إصالح
التعليــم قــد بــدأت مــع عبــده فــي مقــال نشــره ســنة 1876م.
 72جدعان ،أسس التقدم ،ص.203 73انظر :عبده ،األعمال الكاملة.3/334-351 ، 74الزهراوي ،الفقه والتصوف ،ص.96 75قــال رشــيد رضــا”“ :كان بيننــا وبيــن هــذا الصديــق العزيــز ...تقــارب فــي الفكــروال ـرأي ،تعا ُرفنــا بــه باملكات ًبــة قبــل ًاللقــاء ثــم كان بعــد ًاللقــاء كاملحبــة والـ ِـوداد،
ولــم يــزدد باملعاشــرة إال ثباتــا ورســوخا ،كان كل منــا ميــاال إلــى االشــتغال بالصــاح
الدينــي واالجتماعــي ،وعالقــة ذلــك بالسياســة ال تخفــى ،ولكــن تيســرلــكل منــا مــن
أمــر االشــتغال بالسياســة أو اإلصــاح مــا لــم يتيســر لآلخــر ،إذ كانــت هجرتنــا إلــى
مصــروهجرتــه إلــى األســتانة .وفــي ســنة  1315التــي أنشــأنا فيهــا املنــاركان محــر ًرا فــي
إدارة جريــدة (معلومــات) العربيــة فــي األســتانة؛ وكان مــا يكتبــه فيهــا موافقــا ملشــرب
املنــار ،ووقــع بيننــا مــا يشــبه املناقشــة فــي املســائل اإلصالحيــة (راجــع ص  950مــن
الطبعة الثانية ملجلد املناراألول) ثم نفته أفكاره من األستانة إلى وطنه” .املنار،
.3/169
مجلــد ً ،19
 76انظرمثال :عبده ،األعمال الكاملة.2/371 ، 77محمــد راتــب الحــاق ،مقدمتــه لرســالة :الفقــه والتصــوف ،ص .11وقــدوصــف أحمــد نبهــان الحم�صــي صديقــه الزهــراوي أثنــاء إقامتــه فــي اآلســتانة فقــال:
“عكــف علــى مطالعــة الفنــون والعلــوم فــي دور الكتــب العموميــة ،وقلمــا خلــت منهــا
واحــدة مــن مراجعتــه ألكثــركتبهــا” .املنــار ،ترجمــة الســيد عبــد الحميــد ،مجلــد ،21
.3/150
 78محمد عبده ،األعمال الكاملة .2/371 ،تأمل بعد هذا كله الكالم االعتباطيالــذي ذكــره ناجــي علــوش حيــن قــال عنــه“ :تلميــذ محمــد عبــده مــن خــال الشــيخ
طاهــرالجزائــري”! .وقــد خانتــه العبــارة فــي موضــع آخــرفاعتبــرعبــده ورشــيد رضــا
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مــن أســاتذته! وهــو يعــرف صداقــة رشــيد مــع الزهــراوي ويذكرهــا .ناجــي علــوش،
مدخــل إلــى قــراءة عبــد الحميــد الزهــراوي ،دمشــق :منشــورات وزارة الثقافــة،
1995م ،ص 76و 21و 51علــى التوالــي.
 79عبده ،األعمال الكاملة.3/213-214 ، 80عبده ،األعمال الكاملة.3/216-217 ، 81الزهراوي ،الفقه والتصوف ،ص.63 82الزهراوي ،ص.80 83الغزالي ،إحياء علوم الدين ،بيروت :داراملعرفة.1/32 ، 84الزهراوي ،الفقه ،ص.93-94 85الزهراوي ،ص.60 86الزهراوي ،ص.63 87الزهراوي ،ص.64 88الزهراوي ،ص.72 89رشــيد رضــا ،مجلــة املنــار ،مجلــد  .3/170 ،19وانظــر ســرد أحمــد نبهــانالحم�صــي صديــق الزهــراوي للقصــة فــي أثنــاء ترجمتــه لــه فــي املنــار ،مجلــد ،21
.3/150
 90أوضــح رشــيد رضــا أن الســبب الباطــن لالعتقــال :أن الزهــراوي كان نشــر فــيالخالفـ ْـة بإمضــاء (ع  .ز) -وهــو إمضــاؤه الرمــزي لــكل مــا كان
املقطــم مقالــة فــي
َ
ُ
ينشــره بمصــر -وقــد و ِجــدت تلــك املقالــة معــه عنــد القبــض عليــه ،وحــاول تمزيقهــا.
وكالم عبــده فــي :األعمــال الكاملــة.3/330 ،
 91انظر :محمد عبده ،األعمال الكاملة.2/371 ، 92مجلة املنار ،مجلد 1902( 21/838-839 ،4م). 93انظر :كومنز ،اإلصالح ،ص.102-103 94كومنز ،ص ،105ويحيل إلى :البيطار ،حلية البشر.2/792 ،كومنز ،ص.105
 95منيــر مو�ســى ،الفكــر العربــي فــي العصــر الحديــث ،بيــروت :دار الحقيقــة،ط1973م ،ص.230
 96فهمي جدعان ،أسس التقدم ،ص 310وما بعد. 97أحمد نبهان الحم�صي ،السيد الزهراوي ،مجلة املنار ،مجلد .4/207 ،21 98رشــيد رضــا ،مصــاب مصــر والشــام :ترجمــة ّ القاســمي ،املنــار ،مجلــد ،17ً
نذكــربكتــاب “فقــه الســنة” لســيد
 .8/628ولعــل مــن املفيــد هنــا –اســتطرادا -أن ِ
ســابق الــذي كتبــه بتشــجيع مــن حســن البنــا ،وطريقتــه فيــه ال ًتــي لــم يلتــزم فيهــا
بمذهب ،واعتنى فيه بذكراألدلة ،وهي الطريقة التي اتبعها الحقا الشيخ يوسف
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القرضاوي .فهذا كله استمرارلهذا التقليد اإلصالحي السلفي القديم.
 99قال ديفيد كومنزفي كتابه “اإلصالح اإلسالمي” ص 104حكاية عن الزهراوي:“ووجــه نقــده بشــكل خــاص إلــى قاعدتيــن مــن قواعــد الفقــه الســني همــا :القيــاس
ً
مدعيــا أنــه ليــس ثمــة حجــة لجعلهمــا مصدريــن لألحــكام الشــرعية”.
واإلجمــاع،
فتأمــل هــذا الخطــأ الغريــب!.
 100الزهراوي ،الفقه والتصوف ،ص.87-93 101فــي تعليقــه علــى رســالة املصلحــة لنجــم الديــن الطوفــي التــي نشــرها رشــيدرضــا فــي مجلــة املنــار ،مجلــد .10/721 ،9
 102الباني ،علماء الشام كما عرفتهم ،ص.103 103الباني ،علماء الشام ،ص.105 104حازم محيي الدين ،الشيخ طاهرالجزائري ،ص.71 105أباظة ،جمال الدين القاسمي ،ص.310 106مجلة املنار ،مجلد .10/721 ،9 107عبد القادراملغربي ،البينات :النهضة الدينية في األمة اإلســامية1916 ،م،.2/6
 108انظــرتفاصيــل الرؤيــة اإلصالحيــة عنــد املغربــي فــي :جدعــان ،أســس التقــدم،ص.440-444
فئة :الحقل الديني.
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