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دمحم فخيج وججيمختكدات بشية التفكيخ لجى   
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كمية الجعهة اإلسالمية، جامعة األزىخ، القاىخة،  قدم الثقافة اإلسالمية،
 مرخ

 Mahmoudahmed.13@azhar.edu.eg  البخيج اإللكتخوني: 
 : ملدص

حين كان األستاذ دمحم فخيج وججي واحًجا من أبخز مفكخي القخن         
العذخين تهجب البحث في مذخوعو التججيجي، ولم يأت ىحا البحث ليتشاول 
قزية ما من القزايا الفكخية لجيو، بل إنو تغيَّى التهصل إلى مختكدات بشية 

ج، ومقجمات لسا تختب التفكيخ لجيو  باعتبارىا  أصاًل لسا تفخَّع عمييا من نتا
عمييا من نتائج، وقج تهصل ىحا البحث إلى العجيج من الشتائج من أبخزىا 
دور السمكات الحاتية لفخيج وججي باعتبارىا المبشة األولى في  تكهين بشيتو 
التفكيخية،ومشيا كحلك : محهرية السشيج اإلسالمي في إطالق وتذكيل ىحه 

السعخفي العام، كسا تهصل البحث إلى البشية، ىحا باإلضافة إلى السكهن 
مدارات االمتجاد ليحه البشية الفكخية لهججي كالسدار السفاهيسي، ومدار 
القجرة عمى التعاطي مع اإلشكاليات، ومدار الشظخة الكمية، تمك الشظخة التي 
تتطمب ممكات عقمية ومكهنات معخفية خاصة، وأخيخا وليذ آخخا السدار 

 حي تتجحر العالقة بيشو وبين ماهية التججيج الفكخي.الشقجي، ذلك السدار ال

الكمسات السفتاحية: بشية التفكيخ، دمحم فخيج وججي، الشظخة الكمية، اإلشكاليات، 
 الشقج 
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Abstract: 

When Mr. Mohamed Farid Wagdy was one of the most 
prominent thinkers of the twentieth century, he had to 
research his innovative project. The results of this 
research have reached many results, most notably the role 
of the self-queens of Farid Wajdi as the first building block 
in the formation of his thinking structure, including: Tracks 
only Tdad this intellectual structure Wajdi Kalmsar 
conceptual, And the ability to deal with problems, and the 
path of the overall view, a view that requires mental 
faculties and special cognitive components, and last but 
not least the critical path, a path that is rooted in the 
relationship between what is intellectual renewal. 
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  املكدم٘
 احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالم على أشرف ادلرسلُت،

 وبعج،،،
الدسات الفارقة بيغ اإلنداف وغيخه مغ السخمػقات قجرتو عمى فإف مغ 

 تدجيل األحجاث التي تكتشف مديختو في الحياة.
إف ىحه الدسة قج أسيست في تذكيل السخدوف السعخفي لئلندانية، ىحا 
السخدوف الحؼ ضّل يعتسل ؼيو اإلنداف بأدواتو التأممية ليتدشى لو تحػيمو مغ 

نية والسكانية إلى حجث ُمْفَعٍع بإثخاء الحخكة حجث محرػر في أشخه الدما
 الحياتية في وعائيا الحاضخ، بل وفي وعائيا السدتقبمي. 

إف ىحا يعشي أف كل نطخة في السخدوف السعارفي لئلندانية إنسا ىي 
خ  في حؿيقتيا شكٌل مغ أشكاؿ التعاشي مع تمظ الدسة اإلندانية، وبقجر َتَبرُّ

 ا لسقتزيات التأمل السشذػد بقجر ما تتدع الُسعصيات.ىحه الشطخة، وبقجر تسثُّمي
ىحا، ولع تكغ األحجاث التي تقاسست التاريخ السعخفي لئلندانية عمى 
حاؿ واحجة مغ التأثيخ، بل خزعت لدشة التفاوت السبثػثة في نطاـ ىحا 
الكػف، فكاف مشيا الحادث العابخ الحؼ لع يأخح مغ ذاكخة التاريخ سػػ ومزة 

سا كانت مشيا الحػادث العطاـ التي استتبعت تغييًخا ـيكمًيا في بشية خاشفة بيش
 ىحا السخدوف السعارفي.

وال شظَّ أف ضيػر اإلسبلـ كاف أىع تمظ الحػادث العطاـ التي غيَّخت  
مجخػ السعخفة اإلندانية، وأعادت الحيػية لسدار تفيع اإلنداف لتخاثو الُسَخبَّأ، 

ماضي اإلندانية بحاضخىا، وُيػقطػف العقل  فأقبل أتباع ىحا الجيغ يرمػف 
البذخؼ الستجسج في دائخة التخديج الرػتي السجخَّد ليحا التخاث، ويشقمػنو مغ تمظ 

 الحاؿ إلى حاؿ تطيخ فييا خرائرو الكامشة مغ التأمل والتفكخ والتجبخ.
إف مغ أعطع تجميات ىحا الجيغ صياغتو لمعقل اإلنداني صياغة 

ة وحجىا غايتو التي يتػياىا، والحكسة وحجىا ضالتو التي عمسية تجعل الحؿيق
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يشذجىا، وتدتثيخ ؼيو كافة السمكات مغ نطخ، وتحكخ، وتجبخ، وتفكخ، ونقج، 
 وتحميل، وتخكيب ...إلخ

ومع ىحه الرياغة العقمية التي أنذأىا اإلسبلـ ألتباعو فإنو لع ُيخد  
بل وضع ليع األصػؿ العامة مشيع أف يكػنػا ُنَدًخا مكخرة في ِبَشى التفكيخ، 

والخصػط الخئيدة، ثع تخؾ لعقػليع الديخ في حالة اإلبجاع التي ُتشتج اختبلًفا 
في الفيع، وتعجدا في أوجو الصخح مسا ضسغ سخياف اإلشار التججيجؼ عبخ 

 تاريخو السستج.
وكسا يتػجب عميشا مصالعة األصػؿ العامة لِبَشى التفكيخ في مرادر 

 اإلسبلـ 
رىا حجخ الداوية في أؼ تػجو عقمي يتػجب عميشا كحلظ مصالعة باعتبا

ىحه البشى في تمظ السحاوالت التي سار عمييا السججدوف ليحا الجيغ، مع 
ضخورة الػعي بدياقاتيا الدمانية والسكانية لتذكل ىحه السحاوالت في جسمتيا 

ا يعكذ لشا واقعية السشيج العقمي ليحا الجيغ. ًً  إشاًرا تصبيقيَّ
مة دمحم فخيج وججؼ واحًجا مغ أبخز مفكخؼ القخف وحي غ كاف العبلَّ

ب عميشا البحث في مذخوعو الفكخؼ.  العذخيغ في العالع اإلسبلمي تػجَّ
إف فخيج وججؼ كاف مغ السػقشيغ بِعَطع السعيغ الحزارؼ ليحا الجيغ، 

 العطسى.وأىميتو الحاتية إلرجاع األمة إلى مكانتيا التي تبػأتيا إبَّاف انصبلقتيا 
إف دمحم فخيج وججؼ كاف صاحب مذخوع فكخؼ بكل ما تعشيو الكمسة 
مغ معشى؛ فقج كاف ذا غاية واضحة السعالع ال يخصؤىا مغ يصالع آثاره، ثع 

 صاحب مشيج ُمْحَكع لمػصػؿ إلى تحقيق تمظ الغاية.
ح معالسو،  ًة لئلسبلـ ُتػضِّ ـ صػرًة عامَّ لقج أراد فخيج وججؼ أف ُيقجِّ

خرائرو،  وُتَجمِّي أسباب القػة ؼيو، تمظ القػة التي سيصخت عمى وُتطيخ 
 مدالظ الخوح، ومشافح العقل، وكػامغ الػججاف.
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ويأتي ىحا البحث ليتشاوؿ بالجراسة ىحه الذخرية الفخيجة مغ حيث 
بشية التفكيخ، باعتبار ىحه البشية أصبًل لسا تفخَّع عمييا مغ نتاج، ومقجمات لسا 

 تائج ؛ لحا أتى ىحا البحث تحت عشػاف :تختب عمييا مغ ن
 )مختكدات بشية التفكيخ لجى دمحم فخيجوججي(             

 مذكمة البحث 

بالخغع مغ تخاكع الشتاج الفكخؼ لسحسج فخيج وججؼ وتشػعو إال أف ىشاؾ        
بيغ ما يشزػؼ تحت مفخدات بشية التفكيخ لجيو وما يشزػؼ تحت إشار  التباًسا

الشتاج الفكخؼ العاـ، وقج ساعج عمى ىحا االلتباس شبيعة التآليف التي صشفيا 
فخيج وججؼ؛ حيث إنشا ال نجج فييا ترخيًحا واضًحا بسعالع ببشيتو التفكيخية 

 ومختكداتيا.

فكخؼ لسحاولة استشباط ركائد إف ىحا يػجب تجقيق الشطخ في مذخوع وججؼ ال
حتى يدمع الباحث فييا مغ  الححر ذاتو الػقت في يػجب ىحه البشية، كسا

 اإلفخاط أو التفخيط.

إشكالية العبلقة بيغ الفكخة كسا تبخز مذكمة البحث كحلظ في التعاشي مع 
فالفكخة  ،رياتخفي معالجة الذ والتي تبخز دائساً  ،السجخدة والفكخة السجدجة

خ مغ الشز السؤشِّ  تمقائياً  تأخح أصالتيا وبكارتيا مغ ناحية كمسا كانت مدتسجةً 
 ،وصائغ ليا ،خ عشياعبِّ لكغ في الػقت ذاتو تحتاج تمظ الفكخة إلى مُ  ،ليا
 مغ ناحية أخخػ، ومعصيات الػاقع الستججدمغ ناحية  ػصل بيغ مقاصجىاومُ 

في ثشايا  ةمؤشَّخٌ ظَّ أف ِبَشى التفكيخ فبل ش ،وىحا كمو يجعل مشيا فكخة متجدجة
كحلظ أف إبخاز ىحا  لكغ ال شظاألصػؿ اإلسبلمية مغ القخآف والدشة، 

ورسع الخصػط الخأسية واألفؿية إلندالو عمى الػاقع اإلنداني يحتاج  ،التأصيل
 . يغ واتجاىاتيعالسججد فكخومغ ىشا تأتي أىسية البحث في  ،إلى فيع متججد
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 أنو كسا يشبغي أف تبقى الفكخة السجخدة بعيجةً  إلشكاليةمكسن ىحه اإن 
حجودة يجب كحلظ الػعي سعغ الشطخات الذخرية الزيقة وتأثيخات السكاف ال

ج مغ تمظ الفكخة يذكل السخدوف  ألنو وعيٌ  ؛مدتػعبةً  ءةً آتو قخ ءوقخآ ،بسا تجدَّ
 الحيػؼ لتمظ األفكار السجخدة. 

 خط٘ البحح

 عمى الشحػ اآلتي:مصالب أربعة و  ،تسييجيتكػف ىحا البحث مغ 

 : : وبو نقطتانالتسييج 

 : بشية التفكيخ )السفيػـ وأىسية التشاوؿ( الشقطة األولى

  دمحم فخيج وججؼ )سيختو، وعػامل تكػيغ بشيتو التفكيخية(  الشقطة الثانية
 السطمب األول : السختكد السفاهيسي  

 مية السطمب الثاني : مختكد تبشي الشظخة الك
 السطمب الثالث : مختكد القجرة عمى التعاطي مع اإلشكاليات 

 السطمب الخابع: السختكد الشقجي
 السطمب الخامذ: نظخة تقييسية عامة 
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 التنَٔد

 الشقطة األولى: بشية التفكيخ )السفيهم وأىسية التشاول(
 أوال : مفيهم بشية التفكيخ 

تدتػجب جيًجا كبيًخا في التػصل إلى السعشى ال شظَّ أف السفاـيع السخكبة   
التخكيبي ألنو قج شيج تصػًرا دالليَّا لع َيُعْج محرػًرا مغ خبللو في مجخد الجاللة 

 األولية لكل مغ أجدائو التخكيبية.
ومفيػـ بشية التفكيخ واحٌج مغ ىحه السفاـيع السخكبة تخكيًبا إضاؼيَّا؛ لحا  يتػجب 

لة كل مغ السزاؼ والسزاؼ إليو، ليتزح السعشى عميشا الشطخ أواًل في دال
 التخكيبي في صيغتو السفاـيسية العامة.   

 معشى لفظ )ِبْيَشة( 
 الِبْشَيةَ  كَأفَّ  وِرشًا، ِرْشَػةٍ  ِمْثُل: َوِىيَ  ِبْشَيٌة، أما لفع )ِبْشَية( فيػ اسع ىيئة " ُيَقاؿُ 

ْكبِة." الِسْذَية ِمْثلَ  َعَمْيَيا ُبِشيَ  الَِّتي اْلَيْيَئةُ     (ٔ) والخِّ
 والشػف  الباء (بشي)يقػؿ ابغ فارس: )َبَشى( وعغ الجاللة األولية ألصل الكمسة 

 البشاء بشيتُ  تقػؿ. بعس إلى بعزو ِبَزعِّ  الذيء بشاء وىػ واحج، أصل والياء
    (ٕ) أبشيو."

 إف الجاللة األولية لسادة )بشى( تذيخ في مزسػنيا إلى معشييغ متبلزميغ: 
 التأليف بيغ أشياء عجة، وجعميا في ندق واحج. معشى 

                                                             

( لسان العرب، دمحم بن مكرم بن على أبو الفضل، مجال الدين بن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، جـ 1)
ىـ(  ٗٔٗٔ) ٖ، دار صادر ، بَتوت، طــٜٗصـ ٗٔ  

(2 القزويٍت الرازي، ربقيق: عبد السالم دمحم ىارون،  ( معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرايء
م(   ٜٜٚٔ، ،دار الفكر ) ٖٖٓصـٔجـ  
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االستقخار في ىحا الذيئ الُسَؤلَّف؛ بحيث ال َيْعَتِػره كثيخ حخكة  ومعشى 
ا مغ واضصخاب ؛ لحا لع يكغ غخيًبا أف ُيذار إلى لدوـ آخخ الكمسة ضخًبا واحجً 

 الدكػف أو الحخكة بالبشاء. 
ا ألنو بشاء؛ سسػه إنسا وكأنيع"    اإلعخاب، تغيخ يتغيخ فمع واحًجا ضخًبا لـد لسَّ

  (ٔ) غيخه." إلى مكاف مغ يدوؿ ال مػضًعا الزًما البشاء كاف حيث مغ بشاءً  ُسسِّيَ 
إال أف  أف البشاء وإف كاف في أصمو قج اسُتعسل في الحديات إن ىحا يعشي

معشاه قج تعجػ إلى السعشػيات لػجػد العمة األصمية لمجاللة وىي الدكػف 
 واالستقخار لمذيء، وعجـ كػنو في إشار السشقػالت سخيعة التغيخ.

وىحا السعشى يفيجنا في التعبيخ عغ ذاؾ اإلشار مغ التفكيخ الحؼ تكػف لو حالة 
ىحا التفكيخ، والحؼ  مغ الخسػخ؛ إذ يزحي عمى شكل األسذ التي يقػـ عمييا

قج يتغيخ ما يتغيخ مغ شكل البشاء أو محتػياتو أما ىحه األسذ ؼيزحي ليا 
 قجر مغ الثبات واالستقخار ليشبشي عمييا غيخىا.

والجاللة المغػية األولية ، فإنيا تفعيل مغ )الفكخ(وإذا جئشا إلى كمسة التفكيخ،  
 الذيء في فكَّخ الذيء...وقج في الخاشخ لكمسة )فكخ( تذيخ إلى " إعساؿ

  (ٕ)بسعشى."  وتفَّكخ ؼيو، ،وأْفَكخَ 
 فقج شيجت اختبلًفا كبيًخا بيغ العمساء نطًخا لعجة أمػر:  أما الجاللة االصطالحية

أف لمفكخ أكثخ مغ مشحى في اإلشبلؽ أؼ لو مشحى عاـ وآخخ األمخ األول : 
(  pensesمح )مػسػعة )الالنج( الفخندية تحت مرص خاص؛ لحا جاء في

 )فكخ(
: تذسل كل ضػاىخ العقل .ما ىػ شئ يفكخ ؟ إنو شئ " بالسعشى األوسع

 يختاب، يعشي يترػر، يقخر ،يخيج وال يخيج ،ويتخيل أيزًا.

                                                             

(1 )مرجع سابق( ٜٗصـ ٗٔ( لسان العرب، ابن منظور جـ   

(2   ٜٗصـ ٗٔ( ادلرجع السابق، جـ 
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يقاؿ عغ كل الطػاىخ السعخؼية في مقابل السذاعخ  وبشحه عادي أكثخ
 والسذيئات. 

:يقاؿ عغ اإلدراؾ والعقل مغ حيث إنيسا يدسحاف بفيع ما  وبالسعشى األخص
يذكل مادة السعخفة، مغ حيث إنيسا يحققاف درجة تػليؽية أرفع مغ اإلدراؾ 

  (ٔ) الرػرؼ مغ الحاكخة أو الخائمة ."

وقج صاغ السعجع الفمدفي لسجسع المغة العخبية ىحه الشتيجة بعبارة أوضح 
 فحكخ أف الفكخ ُيصمق بػجييغ:

:جسمة الشذاط الحىشي مغ تفكخ وإرادة ووججاف وعاشفة، وىحا ىػ  جو عامبه "
 السعشى الحؼ قرجه ديكارت بقػلو : أنا أفكخ أنا مػجػد. 

 وىػ أحج أمخيغ:بهجو خاص :

( أسسى صػر العسل الحىشي بسا ٕ( ما يتع بو التفكيخ مغ أفعاؿ ذىشية   )ٔ)
  (ٕ)ؼيو مغ تحميل وتخكيب وتشديق." 

االختبلؼ في تحجيج العبلقة بيغ كل مغ الفكخ وبعس مغ  األمخ الثاني: 
عخؼ كبًل مغ الشطخ والفكخ بأنيسا:  فالتفتازنيالسفاـيع األخخػ كالشطخ مثبل، 

  (ٖ)"السجيػؿ. لتحريل السعقػؿ مبلحطة
 معمػمة أمػر تختيب تعخيفييسا: في وقاؿ أيزًا في تعخيفيسا : " والسذيػر

  (ٔ)" .ترجيقي أو ترػرؼ  نطخؼ  مجيػؿ إلى لمتأدؼ

                                                             

،منشورات عويدات بَتوت، ابريس ٜ٘٘صـ ٕ( موسوعة الالند الفرنسية، تعريب :خليل أمحد خليل، جـ1)
( ٔ)طـ  

م(ٜٜٛٔىـ ـ ٖٓٗٔ،اذليئة العامة للمطابع األمَتية،القاىرة )ٖٚٔ(  ادلعجم الفلسفي، رلمع اللغة العربية صـ.2)  

(  جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري، عرب عباراتو 3)
م( ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔ) ٔبَتوت، طـ،دار الكتب العلمية ، لبنان،  ٕٖصـٖجـ الفارسية: حسن ىاين فحص  



ٕٕ 

 

 لكغ ىل ىحا يعشي أنيسا متخادافاف ؟ 

 اعتبارياً  تغايخاً  بيشيسا ألف كالستخادفيغ؛ والفكخ الشطخ أف اعمع يقػؿ التفتازاني "
  (ٕ) ".الفكخ في معتبخة وغيخ الشطخ، في معتبخة الحخكة ؼيو ما مبلحطة بأف

والفكخ إنسا ىػ مغ حيث االعتبار، فإف إف معشى ما سبق أف الفخؽ بيغ الشطخ 
 اعتبخنا في تحريل السجيػؿ الحخكة كاف نطخًا، وإف لع نعتبخىا كاف فكخًا.

ومغ العمساء مغ جعل العبلقة بيشيسا العسػـ والخرػص السصمق، فحكخ أف 
 ما والفكخ بجيية، يكػف  أو فكخًا، يكػف  الشطخ الشطخ أعع مغ الفكخ، فعشجه أف "

 (ٖ)البجيية."  عجا
أف البعس ذىب إلى أف الفكخ أضحى في االصصبلح  األمخ الثالث :

 السعاصخ مغ قبيل السذتخؾ المفطي، حيث اتحج لفطو وتعجد معشاه 
: الفعل الحؼ تقػـ بو الشفذ عشج حخكتيا في السعقػالت أؼ  السعشى األول

 :الشطخ، والتأمل، والتجبخ، واالستشباط، والحكع، وغيخ ذلظ .

: السعقػالت نفديا ،أؼ :السػضػعات التي أنتجيا العقل البذخؼ  السعشى الثاني
،وبعزيع ُيجخل في ذلظ العػاشف، والغخائد، والتخيبلت الذعخية، ؼيجعميا 

  (ٗ) أفكارًا، وآخخوف يخخجػنيا مغ مدسى الفكخ ."

  تعقيب

                                                                                                                                             

ٕٖصـٖ( ادلرجع السابق  جـ1)  

ٕٖصـٖ( ادلرجع السابق جـ2)  

( معجم الفروق اللغوية، أبو ىالل احلسن بن عبد هللا العسكري، ربقيق: الشيخ بيت هللا بيات، جـ 3)
ىـ( ٕٔٗٔ)ٔ،مؤسسة النشر اإلسالمي طـ ٘ٚصـٔ  

ـ ٕٕٗٔ) ٕبتصرف، دار ادلسلم ،طـ ٓٔالرمحن بن زيد الزنيدي صـ  ( حقيقة الفكر اإلسالمي ،د:عبد4)
م(ٕٕٓٓ  
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إنشا إزاء ىحه التعخيفات الستعجدة لمفكخ الحؼ ىػ االسع لمتفكيخ يشبغي التشبيو  
 عمى أمخيغ جػىخييغ وىسا :

ليا متفًقا عميو وىػ أف الفكخ عسل العقل وإف األمخ األول :  أف ىشاؾ معشى أوَّ
 اخُتمف في تحجيج ُكشو السػضػع الحؼ ُيدسى عسل العقل ؼيو فكخا.

شبلؽ الثاني لمفكخ ػ وىػ إشبلقو عمى نتاج عسل العقل ػ أف اإل  األمخ الثاني :
 ال يجخل معشا ىشا في مفيػـ )التفكيخ( ألف صيغة التفعيل تتشافى معو.

أف مفيػـ التفكيخ يعشي مصمق عسل العقل أما تخريرو  وخالصة ما مزى
فيحا تخريز مغ غيخ  (ٔ)حميا  إلى لمتػصل مذكمة في العقل بأنو إعساؿ

 مخرز، وحرخ لمعسل العقمي في نصاؽ السذكبلت واإلشكاليات.
مغ ترػرنا لُجْدَئي ىحا السخكب )بشية التفكيخ ( والػعي بأف مفيػـ وانطالقا 

البشية يذيخ إلى ضع شي إلى شيئ والتأليف بيغ أجدائو بحيث تزحي لو حالة 
العقل في أؼ مغ السجاالت  مغ االستقخار،وأف مفيػـ التفكيخ يذيخ إلى عسل

ىػ: ذاؾ الشدق مغ عسل  فإن السفيهم العام لبشية التفكيخالتي يجػؿ فييا، 
ىي  ومختكدات ىحه البشيةالعقل الحؼ لخسػخو واستقخاره أضحى بشاء متكامبل ،

 األسذ التي تقػـ عمييا ىحه البشية.
 ثانيا : أىسية تشاول ِبَشى التفكيخ 

لتأمل في نتاج الفكخ اإلنداني مغ ناحية مفخداتو بالخغع مغ أىسية ا      
وقزاياه، فإف التأمل في ِبَشى التفكيخ التي أنتجت ىحه السفخدات وتمظ القزايا 

 ال يقل أىسية بحاؿ مغ األحػاؿ، وذلظ لعجة أمػر :
أف الػعي ِبِبَشى التفكيخ مقجمة ال غشى عشيا في الػعي بشتاج  األمخ األول :

الفكخ اإلنداني الحؼ أنتجتو ىحه البشى؛ لحا فبل يسكغ التعامل معيا عمى أنيا 
مجخد مفخدة معخؼية كباقي مفخدات السعخفة، بل يشبغي التعامل معيا عمى أنيا 

 أساس مغ أسذ السعخفة اإلندانية.
                                                             

(1 ، دار الدعوة بدون.  ٜٛٙصـٕ( ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية ابلقاىرة، إبراىيم مصطفى،وآخرون جـ   
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ػؼ عمى ِبَشى التفكيخ وقػؼ عمى عمة التشػع في الفكخ أف الػق األمخ الثاني :
اإلنداني، ىحا التشػع الحؼ ضيخت مغ خبللو السجارس، وتشػعت بدببو 
السحاىب واالتجاىات؛لحا فإف كل تأريخ لمفكخ اإلنداني ال يؤتي ثساره ما لع 
يقف عمى حؿيقة ىحه البشى التفكيخية التي أنتجت اختبلفا في الحقب الفكخية، 

ا نخػ مثبل بختخانج رسل ُيخجع ضيػر الفدمفة الحجيثة إلى تغيخ في بشية لح
التفكيخ لجػ مفكخؼ الغخب في تمظ الحؿبة عسا كاف سائًجا قبميا في العرػر 

  (ٔ)الػسصى ىحا التغيخ أنتج بالتبع تغيًخا في الشتاج الفكخؼ لمفمدفة.
ا وإذا جئشا إلى الفكخ اإلسبلمي نجج أف مشاىج التفكيخ تس  ًً ثل عامبًل جػىخؼَّ

في فيع شبيعة االختبلؼ بيغ السجارس السختمفة حتى أضحى لجيشا عمع مشاىج 
السفدخيغ، وعمع مشاىج السحجثيغ، وحتى في عمع األصػؿ تقاسستو شخؽ 
 مختمفة،شخيقة الجسيػر وشخيقة الحشؽية، وشخيقة ثالثة جسعت بيغ الصخيقتيغ. 

تفكيخ يجحر العبلقة بيغ األفخع العمسية أف الػقػؼ عمى بشى الاألمخ الثاني : 
السختمفة ألنيا بسثابة القاسع السذتخؾ بيشيا، وليذ معشى تجحيخ ىحه العبلقة 
التشكخ لمخرػصية السعخؼية التي تحسميا ىحه األفخع، بل معشاىا انزساميا 
جسيعا تحت ىجؼ واحج وىػ تحقيق اليجاية ليحا اإلنداف، ولػ أخحنا اإلماـ 

مثااًل عمى ذلظ لػججنا أف السصالع لسؤلفاتو يجرؾ أنيا رغع تشػع  (ٕ)التفتازاني
مجاالتيا السعخؼية ما بيغ كبلمية ومشصؿية وأصػلية وفقيية وببلغية إال أف 

                                                             

يطي، ،اذليئة ، ترمجة: دمحم فتحي الشنٚ( انظر : اتريخ الفلسفة الغربية ،الكتاب الثالث ،الفلسفة احلديثة صـ1)
م(ٜٚٚٔادلصرية العامة للكتاب )  

( ىو : مسعود بن عمر التفتازاين اإلمام الكبَت، صاحب التصانيف ادلشهورة ادلعروف بسعد الدين،2)  

يف صفر سنة اثنتُت وعشرين وسبعمائة ، وفاق يف النحو، والصرف، وادلنطق، وادلعاين، والبيان،  ولد بتفتازان
واألصول، والتفسَت، والكالم، وكثَت من العلوم، من مؤلفاتو: شرح التلخيص الكبَت، وسلتصره، شرح العقائد 

تسعُت وسبعمائة.انظر :)البدر الطالع النسفية، وادلقاصد،والتلويح ،وشرح الرسالة الشمسية، ُتوىف  سنة  اثنتُت و 
دار ادلعرفة ، بَتوت( ٖٖٓصـ ٕدبحاسن من بعد القرن السابع، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين،جـ  
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ىشاؾ بشية فكخية أقامت عبلقات بيغ ىحه األفخع،ويكفي أف نصالع مثبل مؤلفاتو 
ة ىحا الفخع الببلغية فدشجج أف فييا خرػصية معخؼية تقتزييا شبيع

 السعخفي، لكشيا تعكذ في الػقت ذاتو بشية فكخية متكاممة.
أف ىشاؾ عبلقًة متجحرًة بيغ كل مغ ِبَشى التفكيخ وحخكات  األمخ الثالث :

التججيج في الفكخ اإلنداني،وال نجج كبلًما في ىحه الشقصة أدؽ مغ كبلـ الفخخ 
لمسفكخ ؾيسة في تاريخ الخازؼ الحؼ بيَّغ أف اإلبجاع الحؿيقي الحؼ ُيعصي 

السعخفة اإلندانية إنسا ىػ اإلبجاع في ِبَشى  التفكيخ ،وقج َنَطع الخازؼ ثبلثة مغ 
 األمثمة التاريخية الُسَجلِّمة عمى صجؽ ىحه القاعجة،في ِعقج واحج فقاؿ : 

" واعمع أف ندبة الذافعي إلى عمع األصػؿ كشدبة أرسصاشاليذ إلى عمع 
بغ أحسج إلى عمع العخوض؛ وذلظ أف الشاس كانػا  السشصق، وكشدبة الخميل

قبل أرسصاشاليذ يدتجلػف ويعتخضػف بسجخد شباعيع الدميسة، لكغ ما كاف 
عشجىع قانػف ُمخمز في كيؽية تختيب الحجود والبخاىيغ، فبل جـخ كانت 
شة ومزصخبة، فإف مجخد الصبع إذا لع يدتعغ بالقانػف الكمي قمَّسا  كمساتيع ُمَذػَّ

فمسا رأػ أرسصاشاليذ ذلظ اعتدؿ عغ الشاس مجة مجيجة، واستخخج ليع  أفمح،
عمع الشصق، ووضع لمخمق بدببو قانػًنا كمًيا ُيخجع إليو في معخفة الحجود 

 والبخاىيغ.
وكحلظ الذعخاء كانػا قبل الخميل بغ أحسج يشُطسػف أشعاًرا، وكاف اعتسادىع 

ا في عمى مجخد الصبع، فاستخخج الخميل عمع العخوض،  ًً وكاف ذلظ قانػًنا كميَّ
مرالح الذعخ ومفاسجه، فكحلظ ىشا الشاس كانػا قبل اإلماـ الذافعي يتكمسػف 
في مدائل أصػؿ الفقو، ويدتجلػف ويعتخضػف، ولكغ ما كاف ليع قانػف كمي 
يخجعػف إليو في معخفة دالئل الذخيعة وفي كيؽية معارضتيا وتخجيحيا، 

قو ووضع لمخمق قانػنا كميا ُيخجع إليو في فاستشبط الذافعي عمع أصػؿ الف
 (ٔ) معخفة مخاتب أدلة الذخع ."

                                                             

 ٙ٘ٔ( مناقب اإلمام الشافعي ،فخر الدين الرازي دمحم بن عمر بن احلسُت،ربقيق.د: أمحد حجازي السقا صـ1)
م( ٜٙٛٔىـ ـ  ٙٓٗٔ)ٔة،طـ ،مكتبة الكليات األزىري  
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عمى ىحا الكبلـ لػججناه يحػؼ في شياتو العجيج مغ  إنشا له ألقيشا نظخة تحميمية
 الجالئل، وىي :

أف اإلبجاع في ِبَشى التفكيخ يسثل في أساسو استجابة لحاجة إندانية   (ٔ)
ى التفكيخ لجػ كل مغ أرسصػ والخميل بغ أحسج معخؼية، فحالة اإلبجاع في بش

والذافعي وغيخىع مسغ يجتسع معيع في نفذ اإلشار إنسا نتجت استجابة 
 لمحاجة إلى الزبط السعخفي في مجاؿ كل مشيع.

( أنشا نمحع أف الخازؼ قج انصمق مغ الشطخ في بشى التفكيخ اإلنداني مغ ٕ)
فعي رغع اختبلؼ السشصمقات رؤية مػضػعية يحكخ فييا أرسصاشميذ مع الذا

الفكخية لكل مشيسا، وىحا ال يعشي إشبلقا عجـ خزػع ىحه البشى التفكيخية 
لمسدار الشقجؼ، بل يعشي أف ىشاؾ قػاسع إندانية مذتخكة تشبع أساسا مغ 

 العصاء اإلليي ليحا اإلنداف.
( أف الخازؼ قج أشار إلى ركيدة أساسية مغ ركائد البشى التفكيخية وىي ٖ)
لشطخة الكمية التي ُتػصل إلى قانػف كمي تشتتطع تحتو الجدئيات وسػؼ ا

 نتحجث عغ الخكيدة تفريبل في معخض ىحا البحث.
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 الشقطة الثانية
 حمند فرٓد ّجدٖ )الشريٗ ّعْامل التكًْٓ( 

   (1)أوال : التعخيف بسحسج فخيج وججي
 ـ(ُٛٚٛٔوِلَج دمحم فخيج وججؼ سشة)  ومهلجه :

: نذأ فخيج وججؼ في أسخة تخكية األصل تشتسي إلى الصبقة نذأتو
الػسصى، ويغمب عمييا شاَبع السحافطة، وكاف أبػه مغ أوساط السػضَّفيغ، 
وتمقى فخيج وججؼ تعميسو األوؿ الحؼ ُفتحت عيشاه مغ خبللو عمى أبججيات 

ولى السعخفة، وضلَّ يشتقل مغ مجرسٍة إلى أخخػ قاشًعا الدشيغ األربعة عذخ األُ 
مغ عسخه، فالتحق بجايًة بسجرسة) إسساعيل أفشجؼ(، ثع مجرسة )حسدة ؾبصاف(، 

 ثع مجرسة السديػ )جالػ(. 
تخؾ فخيج وججؼ مجيشة األسكشجرية، وارتحل مع أسختو إلى القاىخة بعج 

 أف ُنقل والجه لمعسل بيا، فالتحق بسجرسة التػؼيؿية التحزيخية )الثانػية(   
القاىخة سػػ عاميغ؛ حيث انتقل مع أسختو إلى لع يسكث فخيج وججؼ ب

 مجيشة دمياط حيغ ُعيغ أبػه وكيبًل لسحاِفِطيا. 
ويبجو أف ُسشَّة التشقل والتخحاؿ ضمت تبلزـُ وججؼ؛ إذ انتقل ثالثًة مغ 
دمياط إلى الدػيذ، ومكث بيا نحًػا مغ ستِّ سشػات بجأت في أوائل سشة 

 ـ(  ٜ٘ٓٔفي أبخيل ) ـ(،وانتيت بانتقالو إلى القاىخةٜٜٛٔ)

                                                             

، خَت الدين بن زلمود بن دمحم بن علي بن فارس األعالم( مت الرجوع يف ىذه الًتمجة  إىل ادلراجع التالية: 1)
دمحم فريد وجدي رائد التوفيق م( ، ٕٕٓٓ) ٘ٔ،دار العلم للماليُت ، ط ٜٕٖصـ  ٙالزركلي الدمشقي ، جـ

،دمحم دمحم فريد وجدي، حياته وآاثرهم( ، ٖٜٚٔ،أنور اجلندي ،مطابع اذليئة العامة للكتاب ) بني الدين والعلم
دمحم فريد وجدي الكاتب اإلسالمي واملفكر طو احلاجري، معهد البحوث والدراسات العربية )بدون(، 

املدنية  م( ، تقدمي معتز شكري لكتابٖٕٓٓ)ٔد : دمحم رجب البيومي، دار القلم، دمشق طـ املوسوعي
،دار الكتاب ادلصري ، دار الكتاب اللبناين ،ضمن سلسلة )يف الفكر النهضوي  واإلسالم حملمد فريد وجدي

م( ٕٕٔٓاإلسالمي( ،مكتبة األسكندرية )  
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ت  سيصخت الرحافة عمى مديخة فخيج وججؼ، فكانت لو ثبلث مجبلَّ
مغ إنذائو، ُأوالىا مجمُة الحياة، ثع مجمة الجستػر، ثع مجمة الَػْججيات، وتػَّج 
تمظ السديخة بخئاستو لتحخيخ مجمة األزىخ، والتي كانت ُتَدسَّى في بجايتيا 

 إذ ذاؾ في سغ الخامدة والخسديغ،بسجمة )نػر اإلسبلـ(، وكاف وججؼ 
وكانت رئاسُة تمظ السجمة فخصًة كبيخة لشذخ رؤيتو اإلصبلحية، وبدط مذخوعو 
ر مغ بشيتيا الفكخية، وفتح ليا  الفكخؼ، فأعاد وججؼ ـيكمة ىحه السجمة، وشػَّ

 آفاًقا ججيجة مغ السعخفة مسا جعميا في مػضع الئق بيغ بؿية السجبلت.
األستاذ دمحم فخيج  ُتػفِّي بالشذاط العمسي بحًثا وتأليًفاوبعج حياٍة حافمٍة 

  (ـ ٜٗ٘ٔ ىػ ػ ٖٖٚٔوججؼ بالقاىخة عاـ )
 مؤلفاتُ 

 تخؾ فخيج وججؼ ثخوًة عمسيًة ىائمة، ومغ مؤلفاتو السصبػعة ما يمي:  
 ( مصبعة عبج ٜٙٛٔىػ ػ ٖٖٔٔالفمدفة الحقة في بجائع األكػاف )ـ

 الخازؽ 
 ( ،) ىػ ػ ٖٙٔٔتصبيق الجيانة اإلسبلمية عمى الشػاميذ السجنية

 ـ(، وقج ُغيِّخ االسع إلى )السجنية واإلسبلـ( ٜٜٛٔ
 ( ىػ ػ ٖٛٔٔالحجيقة الفكخية في إثبات وجػد هللا بالبخاىيغ الصبيعية

 ـ( ٜٔٓٔ
 ( ٖٛٔٔالخد عمى ىانػتػ)ىػ 
 ( َة مخات، كاف أوليا عاـ  ـ( ٕٜٓٔىػ ػ ٜٖٔٔالسخأة السدمسة )ُشبع ِعجَّ
 ( ٖٜٓٔىػ ػ  ٕٖٓٔاإلسبلـ في عرخ العمع)ـ 
  ( ٜ٘ٓٔىػ ػ ٕٕٖٔكشد العمػـ والمغة )ـ 
  صفػة العخفاف في تفديخ القخآف ومقجمة ) وقج ُشِبَع بعج ذلظ تحت اسع

 السرحف السفدخ، وُشِبعت السقجمة مدتقمة(
 ( ٜٚٓٔالمػرد كخومخ واإلسبلـ )ـ 
  ـ(ٜٚٓٔىػ ػ ٖٕٖٔاألقػاـ )رسالة : سفيخ اإلسبلـ إلى سائخ 
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  )دائخة معارؼ القخف الخابع عذخ والعذخيغ السيبلدؼ )عذخة أجداء
 ـ(ٜٓٔٔ)
  الػْججيات، وىي مجسػعة مغ السقاالت الخيالية في سبيل الجيغ والمغة 
  مجسػعة الخسائل الفمدؽية 
 ( )ـ(ٜٛٔٔىػ ػ ٖٖ٘ٔكتاب السعمسيغ )مشيج الجراسة لػزارة السعارؼ 
 ـ(ٕٜٔٔسحىب السادؼ )ثبلثة أجداء )عمى أشبلؿ ال 
 ( ٕٜٔٔدستػر التغحؼ)ـ 
 ( ـ(، وقج ُشِبَع أيًزا باسع )اإلسبلـ ديغ ٕٖٜٔاإلسبلـ ديغ عاـ خالج

 اليجاية واإلصبلح(
 ( ٖٜٙٔاألدلة العمسية في جػاز تخجسة القخآف الكخيع)ـ 
  الديخة السحسجية تحت ضػء العمع والفمدفة )مقاالت ُجسعت وُشبعت

 ـ(ٖٜٜٔلسرخية المبشانية )بالجار ا
  مشاقذات وردود )مقاالت ُجسعت وُشبعت بالجار السرخية المبشانية

 ـ(ٜٜٗٔ)
  فرػؿ مغ سيخة الخسػؿ)مقاالت ُجسعت وُشبعت بالجار السرخية

 ـ(ٜٜٚٔالمبشانية )
  اإلسبلـ وتحخيخ الفكخ اإلنداني )مقاالت ُجسعت وُشبعت بالجار

 ـ(ٕٙٓٓالسرخية المبشانية )
  )السدتقبل لئلسبلـ )ُشبع بسصبعة دار الكتب العخبي ببيخوت 
  نقج كتاب الذعخ الجاىمي )شبع بسصبعة دائخة معارؼ القخف العذخيغ

  (ٔ)( ثع شبع شبعات متػاليات بسكتبة اآلداب ٕٜٙٔعاـ )
 ثاىٔا : مكْىات بئ٘ التفكري لدٚ فرٓد ّجدٖ

 )أ( السكهنات الحاتية

                                                             

)مرجع سابق( ٜٓ، ٜٛ، ٛٛ( انظر: دمحم فريد وجدي، رائد التوفيق بُت الدين والعلم ،أنور اجلندي صـ 1)  
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مغ الدسات التي شبعت شخرية فخيج وججؼ، وأثَّخت بالتالي عمى بشية      
ولع تكغ ىحه الدسة خاصة بسخحمة تفكيخه ميمو إلى الجمػس كثيًخا مع الحات، 

نذأتو حتى نقػؿ إنيا محجد بيئي، بل الزمتو حتى بعج أف صار واحًجا مغ 
لخجل ػ ؼيسا يبجو ػ أبخز كتاب القخف العذخيغ في العالع العخبي، فقج " كاف ا

عدوًفا عغ أف يذغل الشاس بذخرو، مشرخًفا إلى ما تػفخ عميو ورآه غايتو 
الكبخػ مغ الجعػة إلى اإلصبلح الجيشي ،وتحقيق مقػمات الذخرية اإلسبلمية 

   (ٔ) في الرػرة التي يؤمغ بيا."
لقج كانت ىحه الدسة واضحة في شخرية فخيج وججؼ حتى وصفو 

" مفكخ ؼيدمدػؼ باحث متجخد لفكخة عاش ليا حياتو كميا أنػر الجشجؼ بأنو : 
وما أشػليا بعيًجا عغ مجاالت الذيخة والتألق وإحجاث الَجِوؼِّ كأنسا ىػ زاىج ال 

نو مغ الشساذج يتصمع إلى شيئ في الحياة غيخ أمخ واحج ىػ أف يقػؿ كمستو ،إ
القبلئل التي تطيخ في تاريخ الفكخ اإلنداني بيغ آف وآخخ لتكػف مييأة بالعقل 

  (ٕ) والعمع والقمع ألداء دور كبيخ."
إف القجرة عمى التأمل الحاتي يخبي ممكة مغ أىع السمكات الفكخية وىي 

كل  (:ٖ))باسكاؿ( القجرة عمى التعاشي مع اإلشكاليات واألزمات كسا قاؿ 
ذاكل اإلنداف تشبع مغ عجـ قجرتو عمى الجمػس بسفخده في حجخة يكتشفيا م

 ( ٗ) اليجوء لفتخة زمشية."

                                                             

(1 )مرجع سابق(ٖٔحياتو وآاثره ،دمحم طو احلاجري صـ ( دمحم فريد وجدي ،  

(2 ٗ٘( دمحم فريد وجدي رائد التوفيق بُت الدين والعلم،أنور اجلندي صـ  

م( رايضي وفيلسوف وكاتب فرنسي، وضع مبدأ تعادل السوائل، وأسَّس ٕٙٙٔم ـٖٕٙٔ( ابسكال، بليز  )3)
)معجم أعالم ادلورد، منَت البعلبكي صـ  م( أول آلة جلمع األعدادٕٗٙٔنظرية االحتمال، صنع عام) 

م(ٕٜٜٔ،دار العلم للماليُت. بَتوت )ٖٖ٘  

م(   ٖٕٓٓ،ترمجة ونشر مكتبة جرير. الرايض )ٓٙ( مائة طريقة لتحفيز نفسك . ستبفن تشاندلر، صـ 4)  
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ُل الحاتي الػحيج لبشية       ولع تكغ الخرائز الشفدية لفخيج وججؼ ىي الُسَذكِّ
بًل ال يسكغ  التفكيخ لجيو، بل كانت ممكاتو العقمية واستعجادتو الحىشية ُمَذكِّ

إغفالو ليحه البشية؛ حتى فتح لو ذلظ آفاًقا مغ التػاصل السعخفي الحؼ يحجبو 
 في كثيخ مغ األحياف ضيق األفق ونزػب السعيغ الفكخؼ. 

يقػؿ العقاد : " وأضغ اليػـ أف فخط الثقة بقػة الحجة والقجرة عمى 
ل رأؼ، ويقبل كل تحّج، ويجيب عغ اإلقشاع ىػ الحؼ كاف ُيَدػُِّغ لو أف يدسع ك

كل سؤآؿ. وداـ عسمي في صحيفة الجستػر مغ عجدىا األوؿ إلى عجدىا 
األخيخ، فأكاد أقػؿ إف ما خالفتو ؼيو أثشاء ىحه السخة أكثخ مسا وافقتو عميو، 

 (ٔ) ولكشو لع يغيخ كمسة واحجة كتبُتيا لسخالفة رأيو ."
 )ب( السكهن الجيشي 

ور السمكات الحاتية لفخيج وججؼ  في بشيتو التفكيخية إال أف بالخغع مغ د       
العامل الجيشي كاف حجخ الداوية في ىحه البشية؛ حيث كاف ُمشصِمًقا مغ إيساف 
متجحر بأف اإلسبلـ يستمظ مشيًجا فكخيِّا متكامبًل سػاء في استثارتو لكافة 

ىحه السمكات  السمكات العقمية لئلنداف، أو في وضعو السشيج األمثل لتػضيف
 مسا جعل مغ مقجمو إنقاًذا لمعقل اإلنداني 

" لع يَجع اإلسبلـُ ىجًفا مغ أىجاؼ الشطخ، وال مػضًعا مغ مػاضع االستبرار، 
َة التفيع، إال دعا إلييا  وال عامبًل مسا ُيػِقع غخيدة التأمل، وُيشبِّو خاصَّ

  (ٕ)واستشيس اليسع لمتشافذ فييا." 

                                                             

، مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة )بدون( ٖٓ( حياة قلم، عباس زلمود العقاد صـ1)  

  ٔٓٙصـ  ٛسالمية وأثرىا يف النفس اإلنسانية ،دمحم فريد وجدي، رللة األزىر، اجمللد السابع جـ( الروح اإل2)



ٖٕ 

 

ولػ أردنا معخفة األثخ الحؼ ُيحجثو اإلسبلـ في مشيجية التفكيخ فإف فخيج وججؼ 
الحؼ تزمع مغ السشيج اإلسبلمي يكذف لشا عغ ىحا األثخ، ؼبعج أف أورد 

ا مغ اآليات التي تحث عمى الشطخ والتفكخ في القخآف وججناه يقػؿ :  ًً  بعًس

فيحا ومئاٌت مغ أمثالو في الكتاب الكخيع ُيػِقع في الشفذ غخيدة الشطخ ؼيسا " 
بيغ يجييا وما خمفيا، وُيثيخ فييا رغبًة ُمِمحًة لكذف السداتيخ واستجبلء 
غػامس الخميقة، فتجج فييا مادة العقل غحاًء ليا يبمغيا غاية ما ترل إليو مغ 

ض فاتغ،  قػة التحميل والتخكيب لمسعقػالت، فبل ُتؤخح ًَ ب، وال َعَخ بطاىخ خبلَّ
ىا عغ االنخجاع بالطػاىخ ما تسخَّست بو مغ  فإذا أرادت الُحْكع عمى األشياء ردَّ

 (ٔ)الشفػذ إلى الدخائخ، والغػص الستخخاج الحقائق." 

لقج كاف فخيج وججؼ عمى وعي دائسًا ِبِعَطِع القػة الحاتية ليحا الجيغ، وأنيا ىي 
 اـ كل األدياف والثقافات التي قابمياالتي حفطت لو بقاءه أم

 باألدياف فاحتظَّ  تاريخو، أدوار جسيع في ُتخاـ ال مشاعة عمى اإلسبلـ دؿَّ  لقج" 
 ِضلّّ  لو يكغ لع ما العمسية الثقافة مغ بمغػا رجاؿ يتػالىا كاف وقج سبقتو، التي
 في االمج شػيل مخاًنا الججؿ عمى ومخنػا اإلسبلـ، فييا ضيخ التي البيئة في

 عشاصخ مغ اإلسبلـ في يكغ لع فمػ السبتجعة، ومجالجة الخرػـ، مجادلة
 التي والجاىمية العخبية، األمة عمييا كانت التي األمية بو تدسح ما إال الغمب
 مغ اجتحب ولسا مرادمة، أوؿ مغ ضعفو لطيخ فييع (ٕ) بجخانيا ضاربة كانت

                                                             

  ٔٔ( دمحم فريد وجدي رائد التوفيق بُت الدين والعلم،أنور اجلندي صـ1)

(  أي مستقرة فيهم، كما أن البعَت إذا برك واسًتاح مد جرانو على األرض أي عنقو )لسان العرب ،ابن 2)
( ٙٛصـٖٔجـ  منظور  
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 الحؤآبة في كانػا رجااًل  ذاؾ إذ الستسجنة األمع عمييا كانت التي الجيانات صسيع
  (ٔ) ." ذوييع مغ

 )جـ( السكهن السعخفي العام  
نقرج بالسكػف السعخفي العاـ تمظ السعارؼ اإلندانية العامة التي كاف 

 فخيج وججؼ مصمًعا عمى جسمة كبيخة مشيا.
نعع، كاف لبلشبلع عمى الثقافات األخخػ، واإللساـ بأحجث ما قالو  

أساشيشيا، وإيخاد الكثيخ مشو أثشاء العخض الفكخؼ ميدة ضاىخة مغ ميدات فخيج 
،ويجج  (ٕ)وججؼ. ومغ يصالع ما سصخه يجج أسساء العجيج مغ عمساء الغخب

ة دوائخ السعارؼ والسػسػعات العمسية حتى  العجيج مغ السخاجع الغخبية خاصَّ
 قاؿ األستاذ أنػر الجشجؼ تعميقا عمى ذلظ: 

" وكاف حؽيَّا بكل ما ُيكتب في باب الخوحيات والجيغ في الفكخ الغخبي 
كمو. يذتخؼ مغ الكتاب ندختيغ مغ باب االحتياط،ويذتخؼ كل شبعاتو، 
ويخاسل أعبلـ ىحه الجراسات مؤِمًشا بإندانية الفكخ البذخؼ في سبيل دعع 

  (ٖ) الحزارة بالجيغ والتػفيق بيغ الجيغ والعمع."
رشَّفو الذييخ )كشد العمػـ والمغة( أورد ؼيو قدًصا كبيًخا وحيغ ألَّف م

مغ السعارؼ العرخية التي راجع فييا دواويغ العمع في عرخه، والتي كاف 
 أغمبيا غخبًيا، لحا فقج كانت خخيصة ىحا الكتاب مذتسمًة عمى ما يمي : 

ية ػ العمػـ الجيشية ػ العمػـ العخبية ػ  العمػـ العرخية ػ العمػـ  الجغخاؼ
   (ٗ)العسخانية  الصبية، التاريخية 

                                                             

، مهرجان القرآءة للجميع، ٔٙدراسة وتقدمي: دمحم رجب البيومي صـ  (  من معامل اإلسالم،دمحم فريد وجدي،1)
م(  ٕٓٓٓمكتبة األسرة )  

( كبيكون، وكونت ورينان، وسيمون، وكوندرسيو، وغَتىم.2)  

  ٔٔ( دمحم فريد وجدي رائد التوفيق بُت الدين والعلم،أنور اجلندي صـ3)

م( ٜ٘ٓٔ، مطبعة الواعظ دبصر )ٗ( كنز العلوم واللغة، دمحم فريد وجدي صـ4)  
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وال يسكششا الحجيث عغ السػسػعية في االشبلع والتكػيغ السعخفي لفخيج       
وججؼ دوف التعخيج عمى مؤلفو الزخع دائخة معارؼ القخف العذخيغ ىحا 

  (ٔ)السؤلف الحؼ يذيخ إلى ممكات نفدية وعقمية وعمسية عطيسة ليحا السفكخ. 
انصبلقة فخيج وججؼ السعخؼية كانت مشبثقة في األساس  ورغع أف    

مغ وعيو بصبيعة الشطخة اإلسبلمية لمسعخفة إال أنو كاف ىشاؾ عػامل أخخػ 
 أسيست في إثخاء ىحه السعخفة وىي :

كاف يجيج أكثَخ مغ لغة )العخبية ػ  ؛إذتعجد أوعيتو المغػية األول :
التخكية ػ الفخندية ػاإلنجميدية (، وال شظَّ أفَّ المداف وعاء ثقافي فكمسا تعجد 

 المداف تعجد معو الػعاء. 
السكتبة العامخة التي كاف يحػزىا والجه إذ كاف لو مكتبٌة  الثاني :

بية وتخكية ضخسة تزع الكثيخ مغ السخاجع التي تشػَّعت لغاتيا ما بيغ عخ 
 وفخندية، وتشػَّعت مػضػعاتيا ما بيغ الجيغ واألدب والفغ. 

" البيئة السعخؼية التي نذأ فييا وىي مجيشة األسكشجرية حيث  الثالث : 
كانت اإلسكشجرية في ىحه الفتخة مخكد نذاط أدبي خرب بسا كاف يرجر فييا 

وأكبخ الطغ  وما كاف َيِخد إلييا مغ صحف ومجبلت مختمفة عخبية وفخندية،
أف صبيشا أقبل عمييا قجر ما كانت ُتَسكِّشو تمظ األداة المغػية التي كانت ما تداؿ 
تصػع لو كمسا ازداد إؾبالو عمى القخآءة، كسا كاف إؾبالو ىحا يدداد كمسا ازدادت 
ىحه األداة شػاعية واستجابة، ولػ ُأتيح لشا أف نعخؼ شيئا عغ مصالعاتو ىحه 

                                                             

(  يقول الدكتور رجب البيومي عن ىذه ادلوسوعة العلمية :"قد ظلت احلاجة ماسة إىل دائرة معارف القرن 1)
ينيات وما م( بدار ادلعرفة للطباعة والنشر ببَتوت، وقد ظهر يف الثالثٜٔٚٔالعشرين، فطبعت للمرة التالية )

بعدىا من ىذا القرن ترمجة عربية لدائرة ادلعارف اإلسالمية اليت كتبها أساتذة االستشراق، قام هبا طلبة من شباب  
كلية اآلداب ادلصرية، فلم تستطع ادلوسوعة األوربية أن ربجب بريق ادلوسوعة الوجدية؛ إذ إن أكثر من كتبوا هبا 

اصة ابإلسالم ."  دمحم فريد وجدي،الكاتب اإلسالمي وادلفكر من ادلستشرقُت قد صدروا عن أوىامهم اخل
)مرجع سابق( ٕ٘ٔادلوسوعي ،د: دمحم رجب البيومي صـ   
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بيخ الججوػ في معخفة اليشابيع األولى التجاىاتو العمسية السبكخة لكاف ذلظ ك
 ( ٔ)واألدبية وتتبع أصػؿ شخريتو العقمية ." 

بعج استعخاض الذغف الحؼ كاف لجػ فخيج وججؼ بسصالعة السعارؼ     
اإلندانية العامة بقي أف نحكخ أنو لع يكغ يصمع عمييا دوف مشيج يسيد بو 

 قػؿ : صحيحيا مغ فاسجىا؛ لحا رأيشاه ي
" نحغ ال يدػغ لشا أف نأخح شيًئا مغ أشياء تمظ السجنية إال بقجر 
تحميمو تحميبًل دؾيًقا جًجا، ويجب عميشا حيشسا نقف أماـ مخائييا الفتَّانة أف نسدح 

   (ٕ) أعيششا بسشجيل الِحَكِع لشقجر عمى تسييد الَحَدِغ مغ القبيح فييا ."
 ما اًً كثيخ" ويقخر ىحا األمخ في مقجمة كتابو صفػة العخفاف قائبًل: 

 أو بيع، اعتداًزا ال األجانب العمساء بعس بأقػاؿ السقجمة ىحه في ندتذيج
 أبمغ كبلمشا يكػف  أف غخضشا ،بل لمجيغ أعبلًما ليع اتخاًذا أو آلرائيع، إشخاءً 

  (ٖ)."  السعانج الخرع بسقاتل وألرق الحجة، في
إف معشى ما مزى أف البشية التفكيخية لفخيج وججؼ قج تذكمت مغ عػامل 
متعجدة لعبت فييا كل مغ السمكات الحاتية واالشبلع السعخفي العاـ دوًرا كبيًخا، 
بيشسا كاف السشيج اإلسبلمي في الشطخ والتفكيخ حجخ الداوية في تذكيل ىحه 

 البشية. 

 

 

 

 
                                                             

(1 ٖٕ( دمحم فريد وجدي ،حياتو وآاثره،دمحم طو احلاجري  صـ   

م( ٜٜٜٔ)ٔ،مكتبة أضواء السلف، طـ ٚ٘( ادلرأة ادلسلمة،دمحم فريد وجدي  صـ 2)  

ىـ(ٕٖٔٔ، مطبعة الشعب)ٕ٘ٔتفسَت القرآن،صـ( صفوة العرفان يف 3)  



ٖٙ 

 

 املطلب األّل : املرتكز املفأٍنٕ

مع أف السفاـيع في حج ذاتيا ُتعتبخ مفخدًة مغ مفخدات الشتاج الفكخؼ        
اإلنداني إال أنيا تسثل السفخدة األكثخ أىسية في بشيػية ىحا الشتاج؛ وذلظ 

 لؤلمػر التالية :  

أنيا ُتعصي داللة شسػلية لمشتاج الفكخؼ اإلنداني، وىحه الجاللة  األمخ األول :
ػؼ عمى ىحا الشتاج، وسبخ أغػاره، والتػصل إلى ما ال غشى عشيا في الػق

يسثل مشيا قػاسع معخؼية عامة، وما يشجرج مشيا تحت إشار مغ الخرػصية 
 الجيشية أو الحزارية .

إف ىحه الجاللة الذسػلية كحلظ تزسغ انزباط اإلشار الحػارؼ بيغ الدياقات 
 شارىا الكمي.السعخؼية السختمفة وعجـ استيبلكو في مفخدات مشفرمة عغ إ

ذلظ ألف  "السفيػـ يسثل خبلصة األفكار والشطخيات والفمدفات السعخؼية، 
وأحياًنا نتائج خبخات وتجارب العسل ؼيو وفي الشدق السعخفي الحؼ يعػد إليو 

  (ٔ)ويشتسي إلى بشائو الفكخؼ ." 

إف ىحا يعشي أف " السفاـيع ليدت ألفاضا كدائخ األلفاظ، وما ىي مجخد أسساء 
خ بسخادافاتيا أو بسا يقخب في السعشى إلييا، بل  أو كمسات يسكغ أف ُتفيع وُتَفدَّ

ىي مدتػدعات كبخػ لمسعاني والجالالت كثيًخا ما تتجاوز البشاء المفطي، 
وتتخصى الجحر المغػؼ لتعكذ كػامغ فمدفة األمة، ودفائغ تخاكسات فكخىا 

  (ٕ) ومعخفتيا، وما استشبصتو ذاكختيا السعخؼية ."

                                                             

(1 ، ٖٕٔ( ضلو منهجية معرفية قرآنية،زلاوالت يف بيان قواعد ادلنهج التوحيدي للمعرفة،د:طو جابر العلواين، صـ
م(   ٕٗٓٓىـ/ٕ٘ٗٔ)ٔدار اذلادي،طـ  

(2   ٕٗٔ( ادلرجع السابق  صـ



ٖٚ 

 

أف السفاـيع تسثل الخصػة األولى الستيعاب أؼٍّ مغ الحقػؿ  األمخ الثاني :
السعخؼية؛ ألف مغ أسباب التصػر السفاـيسي واختبلؼ الجالالت في بشيتو تشػع 
الحقػؿ السعخؼية، ىحا التشػع الحؼ ازداد مع ازدياد الحخكة الفكخية لئلنداف، 

نتج شائفًة كبيخة مغ ىحه فذيجت السعارؼ حالة مغ حاالت التفخيع الحؼ أ
 السعارؼ متفاوتًة في درجة التجاخل والتبايغ. 

فإف " تحميل السفاـيع األساسية ألؼ فخع أو حقل معخفي ُيعتبخ  انطالًقا من ىحا
السجخل األوؿ لتفكيظ ذلظ الفخع أو الحقل بذكل يدسح تذخيرو، وتحجيج 

 ( ٕ()ٔ)وضعيتو، ومعخفة مبادئو ومجاخمو ." 

أف إدراؾ السفاـيع ركغ أساسي مغ إدراؾ بشية التفكيخ؛ حيث "  الث :األمخ الث
ال يكفي إلدراؾ كيؽية أداء العقل السدمع أف نجرؾ إشار ىحا العقل ومشيجيتو 
فقط وال السشصمقات التي يختكد عمييا، بل ال بج لشا مغ معخفة السفاـيع التي 

ا، ويسثل جانبو يعسل ىحا العقل وىحه السشيجية عمى أساسيا، ويتحخؾ بي
 (ٖ) العسمي والتصبيقي "

أف السفاـيع تسثل في كل أمة مغ األمع معياًرا لمتكامل أو  األمخ الخابع :
االنحدار السعخفي؛ حيث إف "األمع العخيقة التي تكامل فكخىا ال تكػف عادة 

                                                             

(1   ٖٕٔ( ادلرجع السابق صـ

(2 يف أفرع العلوم ادلختلفة كادلعاجم الفقهية، وادلعاجم األصولية، وادلعاجم ( ذلذا برزت ادلعاجم ادلتخصصة 
الفلسفية وغَتىا؛ لتكون ىذه ادلعاجم مدخاًل ال غٌت عنو يف اإلدلام دبفاتيح ىذا العلم من جهة، ورصد التطور 

 ادلعريف لو من جهة أخرى .

(3 ٜٗٔ( أزمة العقل ادلسلم،د:عبد احلميد أمحد أبو سليمان صـ  



ٖٛ 

 

في حاجة إلى مفاـيع وافجة، فإف نطخْت فييا فسغ أجل أف تعخؼ أسمػبيا 
  (ٔ)وأىجافيا." 

إف معشى ىحا أف األمع جسيًعا قج تذيج اتداًعا مدتسًخا في دائخة السرصمحات 
وإدخاليا في مكػناتيا السعخؼية، أما التججد في السفاـيع ؼيخزع لجرجة التكامل 
الحزارؼ لجػ األمع، فاألمة ذات التكامل الحزارؼ تكػف عمى درجة كبيخة 

 مغ االستقخار السفاـيسي.

كل إشكالية في السفيػـ تختج تباًعا عمى مفخدات البشية أف  األمخ الخامذ :
الفكخية، فإذا اتدست السفاـيع بدسة تحجيجية انعكذ ذلظ عمى بشية التفكيخ،وإذا 

 افقجت ىحه السفاـيع ىحه الدسة تخمخت بشية التفكيخ. 

" المغة سبيل االنزباط أو االنحخاؼ في الفكخ، ومتى تعجدت السفاـيع عغ 
المغػية أو الجالالت الفكخية ودالالت السسارسة انحخؼ التفكيخ  شخيق الجالالت

  (ٕ." )ولع يدتقع وانحخؼ تبعا لحلظ الدمػؾ والسسارسة 

وإذا أتيشا إلى الفكخ اإلسبلمي سشجج أف تحجيج السفاـيع كاف إحجػ أبخز 
السدارات التججيجية ليحا الفكخ " الفكخ اإلسبلمي بخاصة مجيغ لشزجو في 

سصى وقبل عرخ الشيزة األوربية وأثشائيا لسشيجية التفكيخ العرػر الػ 
والبحث عغ الحؿيقة، وكاف في مقجمة السشيجية التي سمكيا السفكخوف 
السدمسػف تحجيج السفاـيع بالسشصق وإغشاؤىا بالعمع وإخخاجيا مغ الزبابية 

 ( ٖ)بالسعخفة ." 

                                                             

(1 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة الثقافة  ٙ( أزمة ادلفاىيم واضلراف التفكَت ،عبد الكرمي غالب صـ
م(  ٜٜٛٔ)ٔ( بَتوت طـ ٖٖالقومية )  

(2   ٓٔ(ادلرجع السابق صـ

(3 ٛ( ادلرجع السابق  صـ   
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 مدارات البشاء السفاهيسي لجى فخيج وججي

حيغ كانت السفاـيع تسثل كل ىحه السشاحي، وتدتبع كل ىحا التأثيخ أضحت 
المبشة األولى في بشية التفكيخ لجػ دمحم فخيجوججؼ؛ حيث كاف ليا كل مغ 
الحزػريغ الحىشي والخارجي في ثشايا مذخوعو الفكخؼ،ويسكغ استجبلء 

 التالية : السدار السفاـيسي في بشية التفكيخ لجػ فخيج وججؼ مغ خبلؿ الشقاط

 الشقطة األولى  : آلية التدآؤل واستكشاه السفيهم 
إف أوؿ خصػة في البشاء السفاـيسي لجػ فخيج وججؼ ىي شخح السديج مغ     

ل استثارة لمسمكات العقمية والسعخؼية لتبجأ  األسئمة حػليا تمظ، األسئمة التي ُتذكِّ
 بعجىا رحمة البحث عغ استكشاه أبعادىا. 

جؼ مع مفيػـ اإلنداف بالتدآؤؿ فقاؿ :" ما ىػ اإلنداف ؟ ىل ىػ لقج ابتجأ وج
ا يجركو  ذلظ الجدع السادؼ الحؼ يتشاولو التحميل والتختيب فيشسػ ويقػػ ثع لسَّ

 الزعف واليـخ يسػت ويجفغ ؼيدتحيل إلى تخاب تجوسو األقجاـ؟
فيل إف كاف كحلظ فميذ ىحا اإل حيػاًنا بديًصا َيْفُزُمو األسج بقػتو، وال 

ا كاف لو مغ األىسية في ىحا  ًَ ِبِعَطِع جثتو، والقخُد ِبَعْجِوه وسخعة حخكتو، وَلَع
  (ٔ)"الػجػد ما يجلشا عميو ماضيو وحاضخه .

وكاف شخح التدآؤالت حػؿ مفيػـ السخأة ىػ الخصػة األولى كحلظ 
 لمتعخؼ عمى ىحا السفيػـ :
 " ما ىي السخأة ؟ 

اإلليية لتكثيخ الشػع اإلنداني،  السخأة كائغ شخيف، خررتيا القجرة
فػضيفتيا مغ ىحه الحيثية سامية جًجا، وال يدتصيع أف يجارييا الخجل فييا بػجو 

  (ٕ) مغ الػجػه ."
                                                             

)مرجع سابق( ٖٔ(  ادلدنية واإلسالم ،دمحم فريد وجدي صـ1)  

٘ٔ( ادلرجع السابق صـ 2)  



ٗٓ 

 

ورغع أف ىحا السفيػـ لمسخأة قج يبجو مفيػًما ضيًقا، لكغ الذاىج ىشا 
 معشا اتخاذ فخيج وججؼ مغ التدآؤؿ آلية الستكشاه السفاـيع.

 نية : خطهرة االختالط السفاهيسي الشقطة الثا
أوضح فخيج وججؼ أف الخمل الحاصل مغ االختبلط السفاـيسي يؿيع الحػاجد 
بيغ السفاـيع الكبخػ في الحياة، ويعقج بيشيا في الحىغ عبلقة تشاقزية بجاًل مغ 
العبلقة التكاممية ،فقاؿ : " ما الحؼ أوجج ىحه الُيػََّة الدحيقة بيغ الجيغ والسجنية 

 ي نطخ بعس اآلخحيغ بسبادغ العرخية اليػـ ؟ف

نػا إليو وىػ أنيع خمصػا بيغ  ًِ أوججىا خصأ َجَمٌل تدخب إلى عقػليع ولع يفِط
السجنية بسعشاىا الرحيح وبيغ ما أوججه أىل اإلباحة مغ التعجيات السشػعة 
عمى العمع والفمدفة واألخبلؽ الفاضمة تحت ضل الحخية الذخرية وألرقػه 

 (ٔ)." بالسجنية 

وأبخز فخيج وججؼ كحلظ أف االنصبلؽ في االستعساؿ السفاـيسي مغ نطخة 
شخرية بعيجة عسا استقخ عميو أرباب السعخفة يؿيع كثيًخا مغ الخمط في 
الشتائج؛ لحا فقج كاف مغ أوجو مشاقذاتو مع األستاذ خالج دمحم خالج التأكيج عمى 

 ىحه الشقصة 

حانية شيًئا غيخ العقيجة وىػ الدبلـ واإلخاء " ولكغ األستاذ خالج يفيع مغ الخو 
خ العير، وىجوء الشفذ، وما يحيط بو  والسحبة التي يؽيزيا عمى اإلنداف َتَيدُّ
مغ أمغ وشسأنيشة عمى الشحػ الحؼ تكػف عميو الحاؿ في الجساعات الشِذصة 
سبق إليو ،ولغ يشازعو أحج ؼيو ال ألنو صادؼ محمو،  ًُ الحخة، وىػ فيع لع ُؼ

 (ٕ)ألف السقاـ ال يدسح بإضاعة الػقت في الرغخيات المفطية ."  ولكغ

                                                             

(1 م( ٕٙٓٓدار البصائر) ،ٖٕٚ( مهمة اإلسالم يف العامل،دمحم فريد وجدي، تقدمي :د: دمحم رجب البيومي، صـ   

(2   ٕٜٕم( صـ صـٜٓ٘ٔ( اليس من ىنا نبدأ، دمحم فريد وجدي، رللة األزىر،اجمللد الثاين والعشرون)
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 اليكط٘ الجالج٘ : إٓضاح املياط االستعنالٕ للنفَْو

مغ السشاحي التحخيخية لمسفاـيع التي سمكيا فخيج وججؼ في مذخوعو الفكخؼ    
إيزاح مشاط االستخجاـ ألؼٍّ مغ السفاـيع، وىل ىحا السشاط ىػ مشاط العسػـ أـ 
الخرػص،مشاط اإلشبلؽ أـ التقييج؛ لحا رأيشاه حيغ وضع ىحا العشػاف) الجيغ 

 قبل ضيػر العمع( يبيغ مخاده مغ مفيػـ العمع في ىحا الدياؽ قائبًل:

" ال نخيج مغ العمع مصمق ما يجؿ عميو المفع؛ ألنو ال ُيَترػر أف يكػف اإلنداف 
، وإنسا نخيج مشو أخز قج عاش يػًما واحًجا ببل عمع ولػ عمى أبدط أحػالو

معانيو وىػ الشطخ في حػادث الػجػد نطخا مجخًدا عغ الربغة الجيشية والبحث 
عغ عبلقاتيا ببعزيا، وبتختب عمى تمظ العبلقات كيؽية تدتخجميا اليج في 

السدائل  (ٔ)تحديغ الحالة السعيذية، ويعتزج بيا الفكخ في سبحو في مػاىي
 (ٕ)العقمية." 

حجيجؼ لجالالت استخجاـ السفاـيع عشج فخيج وججؼ، فحيغ ويسزي السشحى الت
يتحجث عغ مفيػـ ما وراء السادة يقػؿ : " أما عالع األرواح أؼ العالع الحؼ 
وراء ىحه السادة، وال نخيج بقػلشا وراء ىحه السادة  أف لو حيدا وراء ىحا الحيد 

والستدمط عمييا  كبل، وإنسا نخيج بػراء السادة الػجػد الحؼ ىػ أرقى مغ السادة
 ( ٖ)كتدمط الخوح عمى الجدج ." 

                                                             

(1 عقل من اإلنسان، وىو احليوان الناطق مع دلاىية:  " تطلق غالًبا على األمر ادلتعقل، مثل ادلت( مجع ماىية ،.وا
واألمر ادلتعقل، من حيث إنو مقول يف جواب ما ىو، يسمى: ماىية، ومن قطع النظر عن الوجود اخلارجي.  

حيث ثبوتو يف اخلارج، يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن األغيار، ُىوية، ومن حيث محل اللوازم لو: ذااًت، 
علي  ٜ٘ٔمدلواًل، ومن حيث إنو زلل احلوادث: جوىًرا )التعريفات،اجلرجاين صـ ومن حيث ُيستنبط من اللفظ،

م(ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔ) ٔلبنان، طـ–بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين، دار الكتب العلمية بَتوت   

(2 ،دار النهضة العربية )بدون(   ٓٛصـ  ٔ( اإلسالم يف عصر العلم،دمحم فريد وجدي، جـ  

(3 ٜٚٚصـ  ٕابق جـ( ادلرجع الس  
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وحيغ كاف مفيػـ )الخوحييغ( مفيػًما متعجًدا في سياقاتو االستعسالية رأيشا فخيج  
وججؼ يحجد مخاده مشو قائبًل: " ونخيج بيع الحيغ يعتقجوف بأف العالع مخكب مغ 

 ( ٔ)عشرخيغ أحجىسا مادؼ فاٍف، واآلخخ روحاني باؽ ." 
 رابع٘ : ملك٘ التفرٓل بني املفأٍنه اليكط٘ ال

مغ أكثخ السشاحي ضخورًة في البشاء السفاـيسي القجرة عمى إيزاح الفخوؽ 
بيشيا، تمظ الفخوؽ التي قج تكػف واضحة جمية في حيٍغ بيشسا تكػف غامزة 
دؾيقة في أحياف أخخػ مسا يتصمب ممكات خاصة في اكتذافيا ومغ ثعَّ بيانيا؛ 

 سفخدة قج أخحت حيًدا مغ الخارشة الترشيؽية لتخاثشا اإلسبلمي.لحا رأيشا ىحه ال

التي تحسل ىحا االسع )الفخوؽ(،  (ٕ)لقج  أضحت ىشاؾ العجيج مغ السؤلفات
بعج  (ٖ)وأخح العمساء يقخروف أىسيتيا في البشاء الفكخؼ حتى إف اإلماـ العدكخؼ 

 ما ا قاؿ :" فإنيأف ذكخ بعًزا مغ السعاني التي تسذ الحاجة إلى التفخقة بيشي
 الخاغب وُيقشع الصالب، يكفي كتاًبا وأشبياىيا السعاني ىحه بيغ الفخؽ  في رأيت
 حقائق عمى والػقػؼ الكبلـ بػجػه السعخفة إلى يؤدؼ ما في مشافعو كثخة مع

  (ٗ) ؼيو." الفخض إلى والػصػؿ معانيو

                                                             

( اإلسالم وربرير الفكر اإلنساين،حبوث ودراسات يف الدين واحلياة ،دمحم فريد وجدي،مجعها وراجعها وقدم ذلا 1)
م(ٕٙٓٓ)ٔ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة طـٕٛ:دمحم رجب البيومي صـ   

القرايف دمحم بن إدريس، وكتاب : الفروق ( من ىذه ادلؤلفات مثال : كتاب أنوار الربوق يف أنواء الفروق لإلمام 2)
 اللغوية أليب ىالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيِت بن مهران العسكري.

( ىو : احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد ابن حيِت بن مهران الَعْسَكري، أبو ىالل من مؤلفاتو: 3)
)مرجع ٜٙٔصـٕم والنثر ( يُنظر : األعالم للزركلي جـ)التلخيص( و )مجهرة األمثال( ، و )الصناعينت: النظ

 سابق(

( الفروق اللغوية، أبو ىالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيِت بن مهران العسكري، حققو وعلق 4)
مصر  –، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاىرة ٕٔعليو: دمحم إبراىيم سليم،صـ  
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في كتابو )أنػار البخوؽ في أنػاء الفخوؽ( حيغ تحجث  (ٔ)وقاؿ اإلماـ القخافي
 عغ مشيجو في إيخاد القػاعج الفقيية التي تشتطع تحتيا الفخوع:  " وجعمتُ 

 قاعجتيغ؛ أو فخعيغ بيغ عشيا والدؤآؿ الفخوؽ  بحكخ القػاعج في السباحث مبادغ
 يحرل قاعجتيغ أو قاعجة بحكخ فبيانو الفخعيغ بيغ الفخؽ  عغ الدؤآؿ وقع فإف
 الدؤآؿ وقع وإف لتحريميسا، وسيمة الفخؽ  وِذْكخُ  السقرػدتاف، وىسا.الفخؽ  بيسا
 عغ بالدؤآؿ تحؿيقيسا ويكػف  تحؿيقيسا، فالسقرػد القاعجتيغ بيغ الفخؽ  عغ

 يذاكميا ما إلى القاعجة ضعَّ  فإف ذلظ، بغيخ تحؿيقيسا مغ أولى بيشيسا الفخؽ 
 الزج، حدشة ُيْطِيخ الزج ألف أولى؛ الباشغ في ويزادىا الطاىخ في

  (ٕ) األشياء ." تتسيد وبزجىا

بل رأيشا القخافي يبيغ لشا إلى أؼ مجػ كاف ولعو بتتبع الفخوؽ واستيزاحيا 
( والخواية الذيادة بيغ األوؿ الفخؽ )ؼيقػؿ  عغ سخ ابتجائو كتابو بالحجيث عغ 

: 

 سشيغ ثساف نحػ أشمبو أقست ألني القاعجتيغ ىاتيغ بيغ الفخؽ  بيحا " ابتجأت
 واحجة كل ماـية وتحقيق بيشيسا الفخؽ  عغ الفزبلء وأسأؿ بو، أضفخ فمع

  (ٖ) مشيسا."

وبقػة في البشاء السفاـيسي لجػ فخيج وججؼ فخأيشاه لحا رأيشا ىحه السمكة حاضخة 
مثبًل يفخؽ بيغ الفمدفة والعمع تفخيًقا دؾيًقا ؼيقػؿ :  " السحىب السادؼ فمدفة ال 

                                                             

ادلشهور ابلقرايف، الشيخ اإلمام العامل الفقيو األصويل شهاب الدين الصنهاجي األصل، ( ىو : دمحم بن إدريس 1)
صنَّف يف أصول الفقو الكتب ادلفيدة، وأفاد، واستفاد منو الفقهاء.)الوايف ابلوفيات، ،صالح الدين خليل بن 

 –اء الًتاث ، دار إحيٚٗٔصـٙأيبك بن عبد هللا الصفدي، ربقيق: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى جـ
م( ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔبَتوت)  

 ٖصـٔ( أنوار الربوق يف أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ادلالكي الشهَت ابلقرايف ،جـ2)
 دار عامل الكتب بدون. 

  ٗصـٔ( ادلرجع السابق جـ 3)
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عمع، وفخؽ كبيخ بيشيسا، فالعمع يدود بػسائمو مجاىيل ىحا الػجػد الزخع، 
ف العبلقات السػجػدة بيغ ضػاىخه مشيا، ويزع األشياء إلى نطائخىا ثع  وُيَجوِّ
يبحؿ وسعو ليجج الشػاميذ العاممة في كل شائفة مشيا، وىػ يحمل السػاد 

شاصخ أولية قج تكػف لتعخؼ عشاصخىا األولية، ولكشو يعتخؼ بأف ما يدسيو ع
 ( ٔ)مخكبة مغ عشاصخ أدؽ مشيا لع تسكشو ذرائعو الشاقرة مغ العثػر عمييا ." 

ويديج فخيج وججؼ األمخ وضػحا ؼيكذف اف لمعمع شخشيغ ىسا التحميل  
والتخكيب، وركشيغ ىسا السذاىجة والتجخبة ،أما الفمدفة فيي جياد مغ العقل 

 ( ٕ)"  وراء إدراؾ الحؿيقة الكمية لمػجػد.
اليكط٘ اخلامش٘: الْعٕ باالختالف الداللٕ للنفَْو يف البيٙ الفكرٓ٘ 

 املدتلف٘

خبلصة لمبشى الفكخية كاف ال بج مغ  حيغ كانت الِبَشى السفاـيسية       
استبصاف ىحه القاعجة في السحاورات الفكخية التي تحجث بيغ أرباب ىحه الِبشى، 
وإذا لع تتحجد ىحه السفاـيع ُتزحي ىحه السحاورات مغ باب السساحكات 
المفطية ؛لحا رأيشا وججؼ ُيَفخِّؽ بيغ السفاـيع في كل مغ الِبَشى الفكخية اإلسبلمية 

 خبية والغ

" نحغ ىشا قيل أف نتكمع عمى ماـية الجيغ بالسعشى السخاد لئلسبلـ يجب عميشا 
أوال أف نتكمع عمى ما يفقو عمساء أوربا مغ ىحه المفطة بعج أف َمحَّرػا العمػـ 

  (ٖ) محًرا، وأوسعػا الكػف بحًثا عغ نػاميدو، وتشقيًخا عغ قػانيشو ."

السفاـيسي بيغ الِبَشى الفكخية ويبيغ فخيج وججؼ أف مغ أوجو االختبلؼ 
 الستشػعة االختبلؼ في العبلقات بيغ السفاـيع بعزيا بعزا، فسثبل نخػ أف 

                                                             

(1 )مرجع سابق(ٜٜ( اإلسالم وربرير الفكر اإلنساين،دمحم فريد وجدي صـ   

(2 ٓٓٔدلرجع السابق صـ ( ا  

(3 ٕٙٔ( ادلرجع السابق صـ   
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" الخوح والشفذ لفطاف متخادفاف يجالف عمى شيء واحج، وىػ الشفحة 
اإلليية التي تحل بالجدع الحّي وتطيخ ؼيو بسطاىخ الحخكة والحذ والتعقل 

ق ًة بتمظ واإلرادة، ولكغ الفمدفة فخَّ ت بيشيسا َتفِخقة صشاعية، فجعمت الخوح خاصَّ
الشفحة اإلليية في ُسُسػِّ جػىخىا وصفائيا مغ ُكجور الصبيعة السادية، وتشدُِّىَيا 
نات الَعَخضية؛ وجعمت الشفذ اسًسا لمذخرية التي تشذأ مغ تعمق  عغ الَتَمػُّ

إال مغ شخيق  الخوح بالجدج، حيث تكػف فييا محجػبًة بو، وال تترل بالػجػد
و الخسذ، وفي ىحه الحالة تكػف تمظ الذخرية التي تشذأ عشيا ُممتاثًة  حػاسِّ
بأقحاء الصبيعة السادية، ُتْذِبو مغ جسيع الػجػه الذخرية الحيػانية، بل تكػف 
ًفا مشيا في الذيػات البييسية والسيػؿ  ه مغ ِحَيِل العقل، أشجَّ تصخُّ بسا تدتسجُّ

  (ٔ) الػْحذيَّة."

ف ىحه القجرة التسيدية لمسفاـيع والسرصمحات تُشيي حالة القصيعة السعخؼية إ 
بيششا وبيغ الِبَشى الفكخية األخخػ؛ ألنيا تجعمشا أكثخ قجرة عمى قخآءة ما وراء 

 السفيػـ في الدياؽ السعخفي اإلسبلمي، فبل نتعجل بخد السفيػـ بكل مفخداتو 

ال يجعمػا السرصمحات العمسية " كل ما نشرح بو الباحثيغ في اإلسبلـ أف 
الججيجة أسباًبا تحػؿ بيشيع وبيغ معخفة ما انصبع عميو اإلسبلـ، مثاؿ ذلظ أف 
الفمدفة الحجيثة ُتَعمِّق كل ارتقاء تبمغو األمع في شئػنيا السادية واألدبية عمى 
إداركيا لمجساؿ السعشػؼ، وتقػؿ إنو بقجر ارتقاء شعػر األمة بيحا الجساؿ يكػف 

قاؤىا في عالع السجنية والفشػف، واإلسبلـ لع يتقيج بيحه التدسية، ولكشو حثَّ ارت
ذويو عمى الَعبِّ مغ السعيغ الحؼ ُيػِجج ليع الذعػر بالجساؿ السعشػؼ، فأمخىع 

 ٕ()بالشطخ في مرشػعات هللا، وبالتفكخ في بجائع الخمق ." 

                                                             

(1 ٜٕٕصـ  ٗ( الروح اإلسالمية وأثرىا يف النفس اإلنسانية،دمحم فريد وجدي ، رللة األزىر اجمللد السابع جـ  

(2 )مرجع سابق(ٖٔٔ( مهمة اإلسالم يف العامل،دمحم فريد وجدي صـ  
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 اليكط٘ الشادس٘ : دالل٘ االتشاع االستعنالٕ للنفَْو 

السشاحي التي شخقيا فخيج وججؼ في مدعاه التحخيخؼ لمسفاـيع بيانو أف  مغ
الذيػع االستعسالي لمسفيػـ ال يدتمـد وضػحو، فسثبًل : " إف لفطة ديغ قجيسة 
ججا َكِقَجـ مدساىا، وشائعة بيغ كل الصػائف البذخية سػاء حاضخىا وبادييا، 

ى الػجو الحؿيقي الحؼ جاءت َوْحِذّييا ومتسجنيا، ولكشيع لع يجركػا معشاىا عم
 (ٔ) بو الذخائع اإلليية والحؼ يشصبق عمى رحسة الخالق وعشايتو ."

 اليكط٘ الشابع٘ : بٔاٌ خطْرٗ االحنشار الداللٕ للنفأٍه)اختزال املفَْو(

بيَّغ فخيج وججؼ أف ىشاؾ ضاىخة تشاؿ االستخجاـ السفاـيسي وىي       
 سكغ أف ُيصمق عميو )االختداؿ السفاـيسي(االنحدار الجاللي لمسفاـيع أو ما ي

إف ىحا االختداؿ السفاـيسي يؤدؼ إلى اختداؿ في البشى الفكخية والتػىع في 
ترػر أبعادىا؛ ألف السفاـيع كسا ذكخنا ىي خبلصة الِبَشى الفكخية التي تتبع 
ليا؛ لحا رأيشا فخيج وججؼ يزخب لشا مثبًل بسفيػمي األخبلؽ واآلداب، وبيبغ 

قج حجث اختداؿ ليحيغ السفيػميغ عشج البعس فطيخا في إشار سكػني أنو 
. اؿٍّ  وليذ في إشار ديشامييكيٍّ فعَّ

لقج بيغ فخيج وججؼ أف ىشاؾ قػػ ُمػدعة في اإلنداف تحتاج إلى تجبيخ ليا 
حتى تؤدؼ وضيفتيا فقاؿ: "األخبلؽ واآلداب السجخدة مغ ىحا التجبيخ ال ُتثسخ 

ست، ولصف السعاشخة، وىحا ليذ بكبيخ الخصخ في شيًئا أكثخ مغ حدغ الد
حياة األمع، وال ىػ مسا ُيغشي عشيا شيًئا في مػاقفيا حياؿ الصبيعة، وحياؿ 

  (ٕ)الجساعات التي تشازعيا الػجػد والَغَمب." 

                                                             

( يف الرد على ادلاديُت، دراسة نقدية لكتاب حضارة العرب د:جوستاف لوبون، دمحم فريد وجدي تقدمي 1)
ىـ ( ٖٗٗٔ،ىدية رللة األزىر مجادى األوىل )ٜٗوتذييل د/ دمحم عمارة، صـ   

(2   ٖٜٜـص ٜ( الروح اإلسالمية وأثرىا يف النفس اإلنسانية ،دمحم فريد وجدي، رللة األزىر، اجمللد السابع جـ 
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ويسزي فخيج وججؼ في الكذف عغ األبعاد األخخػ لسفيػمي األخبلؽ 
 تأثيخ حؿيقي في إدارة القػػ اإلندانية واآلداب، تمظ األبعاد التي تجعميسا ذات 

" فاإلنداف كسا ُيصمب مشو أف يكػف عمى ضخٍب مغ األخبلؽ إزاء معاشخيو 
ومػاششيو، كحلظ ُيصمب مشو أف يقػـ عمى ضخب آخخ مشيا أماـ الجػائح 
الصبيعية السداورة لو، وححاء الجساعات التي ُتداحسو في مزسار الحياة. وىػ 

لو الفصخية في ىحه األمػر، فبل يتأدػ إلى أكثخ مسا تأدْت إف انقاد لسجخد ميػ 
إليو الصػائُف الداذجة في أوؿ وجػدىا عمى األرض، مغ تأليو القػػ الصبيعية 

لفاعمييا، وبحؿ الجيج كمو في مكافحة الجساعات السعادية ليا، ( ٔ)واالستخحاء."
 والعسل الستػاصل عمى إبادتيا أو الفشاء فييا. 

مة تقػيًسا عمسًيا، وقج استسخ  ىحا كلُّ ما ُتعصيو السيػؿ الفصخية غيخ الُسقػَّ
اإلنداف عمى ىحه الحاؿ قخونًا ال ُتحرى حتى ُولج العمع، فعيَّغ مػقف اإلنداف 
مغ الصبيعة ومغ الجساعات اإلندانية، كسا عيَّشو مغ السجتسع الحؼ يعير 

ا تشاسب القػػ العميا ؼيو، وألدمو في كل مػقف مغ ىحه السػاقف أخبلًقا وآدابً 
 السػدعة صسيع معشاه اإلنداني. 

ىحا ما يفيسو العمع مغ كمستي أخبلؽ وآداب، أما ما يفيسو البعس مشيسا وىػ 
ما يقترخ عمى السخالصة والسعاممة، فيػ ناحية صغيخة مغ نػاحييا، وليدت 

  (ٕ) بحات أثخ كبيخ في وجػدىا وتخقييا."

ويكذف فخيج وججؼ عغ خصػرة ؾياـ األمع عمى ىحيغ السفيػميغ في إشارىسا 
االختدالي؛ ألف ىحا االختداؿ السفاـيسي يدتتبع حتًسا اختدااًل في استحزار 

 أبعادىسا السحػرية في البشاء الحزارؼ السشذػد 
                                                             

( أي اخلضوع والتذلل يقال : خذأت أخذأ، إذا خضعت لو خذوءا وخذءا، أخذيت فالان، أي أذللتو )معجم 1)
، مرجع سابق(ٙٙٔصـٕمقاييس اللغة، ابن فارس، جـ  

(2   ٖٜٜصـ ٜ( الروح اإلسالمية وأثرىا يف النفس اإلنسانية ،دمحم فريد وجدي رللة األزىر اجمللد السابع جـ 
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 " فمػ قامت أمٌة مغ أخبلقيا وآدابيا عمى مثل ما عميو الَكَسَمُة األشيار، ولع
ع مغ دائخة ىحه األخبلؽ واآلداب حتى تذسل سيختيا مع الكػف الحؼ  ُتػسِّ
تعير ؼيو، والجساعات التي ُتَشاُزعيا العير، ىاف أمخىا عمى أصغخ ُأمَّة ُتْعَشي 
بيحه الشاحية الثانية مغ األخبلؽ، وليدت مغ الشاحية األولى عمى شيء. فكع 

غ الخذػنة والتجخد عغ عمى مثل ما عميو الػحػش الزاربة م (ٔ)قبيلٍ 
األخبلؽ، داىسػا قبيبًل آخخ في أسسى درجات اآلداب، فأذاقػىع صشػؼ الػيل، 

 ومدَّقػىع شخ ُمَسدَّؽ، وجعمػىع أحاديث!!!

وكع أمة ال يخاعي آحادىا األصػؿ األدبية السثمى، ولكشيع عمى أصػؿ 
وا سمصانيع قػيسة حياؿ الػجػد واألمع، قج وصمػا إلى قسة السجنية السادية، و  َمجُّ

عمى مداحات واسعة مغ األرض، وبجػارىع أمٌع ال ىعَّ ليا إال تجارس اآلداب 
 ( ٕ)وتصبيقيا وىي ال ُتْغِشي عغ أنفديا فتيبًل." 

 اليكط٘ الشابع٘: حمْرٓ٘ التجبت يف استكياِ املفَْو 

لقج ارتأػ وججؼ أف مغ أعطع أوجو الخمل الفكخؼ عجـ تجاوز 
اإلشار المفطي الحؼ يعتسج عمى مجخد التخديج الرػتي مع السفاـيع مخحمة 

 الخمػ مغ مخجعية التثبت والتجبخ.
" الساديػف بحكع أصػليع ُمزَصخوف إلنكار الشبػة واعتبارىا شعػذًة 

 وتجليًدا وخجاًعا، ولحدباف الُسْمَتفِّيغ حػليا ُسحَّاًجا مخجوعيغ، وغفبل مأفشػنيغ. 

                                                             

(1 اجلماعة تكون من الثالثة فصاعًدا من قوم شىت مثل الروم والزنج والعرب )سلتار الصحاح ،زين  ( القبيل:
،ادلكتبة  ٕٙٗالدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ،ربقيق: يوسف الشيخ دمحم،صـ

م( ٜٜٜٔ) ٘العصرية ، الدار النموذجية، بَتوت ، صيدا، طـــ  

(2    ٖٜٜصـ ٜ( الروح اإلسالمية وأثرىا يف النفس اإلنسانية ،دمحم فريد وجدي رللة األزىر اجمللد السابع جـ 
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في نطخ الحيغ ال ييسيع تحقيق األمػر،  ىحا تعميل قميل الكمفة، سائغ
ولكغ الحؼ ُأوتي نعسة التثبت يرعب عميو أف يتحمل مغ الشطخ في أمخ جمل 

   (ٔ) كأمخ الشبػة بكمسة يمفطيا ال يعخؼ مبمغيا مغ الرحة ."
 اليكط٘ الجامي٘ :االٍتناو بامليحٙ الْظٔفٕ للنفَْو 

الػعي  ويزعشا فخيج وججؼ في نقصة فارقة أخخػ في قزية 
السفاـيسي وىي أفَّ مغ روافج الخصج  الحؿيقي لمسفيػـ الػقػؼ عمى وضائفو؛ 
لحا رأيشاه حيغ تصخؽ إلى مفيػـ العمع في بعس السػاضع لع يدخد تعخيفاتو 
د عمى سياقو الػضيفي فقاؿ :  "والسخاد بالعمع ما يخفع الجيل،  الستشػعة إنسا ركَّ

  (ٕ)لشفذ، ويكذف الحقائق الػجػدية. "وُيَشسِّي العقل، وُيَشبِّو ممكات ا
التي سمكيا فخيج وججؼ في ترػر السفاـيع  إن ىحه السشاحي الستشهعة 

 استحقت أف تكػف مختكًدا مغ مختكدات بشية التفكيخ لجيو،ألنيا :

 (  أوججت طائفًة من السفاهيم الهاضحة في داللتيا. 1)
بشيتو ( شكمت أرضيًة ال غشى عشيا في الشقاش حهل 2)

 التفكيخية .
( شكمت امتجاًدا إلبجاع العقمية اإلسالمية في الجانب 3)

 السفاهيسي.

 

 السطمب الثاني 

 مختكد : تبشي الشظخة الكمية
لقج كاف مغ أعطع تجميات اإلسبلـ في صياغتو لمعقمية اإلسبلمية        

                                                             

الدار  ٚٙ( السَتة احملمدية ربت ضوء العلم والفلسفة ،دمحم فريد وجدي ،تقدمي: د :دمحم رجب البيومي ،صـ1)
 ادلصرية اللبنانية )بدون( 

م( ٕٖٜٔ)ٙ، مطبعة دائرة معارف القرن العشرين، صـ  ٔٗيد وجدي صـ ( اإلسالم دين عام خالد،دمحم فر 2)  
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ات، تذكيمو لمقجرة عمى التػصل إلى األشخ الكمية التي تشجرج تحتيا الجدئي
 واألصػؿ العامة التي تدتتبع ما تحتيا مغ الفخوع.

وبخزت العجيج مغ العمػـ السعبخة عغ تسكغ العقمية اإلسبلمية مغ ىحه السمكة 
مثل: أصػؿ الجيغ،وأصػؿ الفقو،وعمع السقاصج،والقػاعج الفقيية،وغيخىا مغ 

 العمػـ اإلسبلمية.
لى القػاعج العامة ويكذف لشا رواد الفكخ اإلسبلمي عغ محػرية التػصل إ

 وفقييا، ففي مجاؿ القػاعج الفقيية مثبًل نجج اإلماـ القخافي يقػؿ: 
 قجر َيْعُطع بيا اإلحاشة وبقجر الشفع، عطيسة الفقو، في ميسة القػاعج " ىحه
وُتكذف.  الفتاوػ  مشاىج وتتزح وُيعخؼ، الفقو رونق ويطيخ وَيذُخؼ، الفؿيو
 وحاز ، (ٔ)الجحع عمى القارح وبخز الفزبلء، وتفاضل العمساء، تشافذ فييا

 دوف  الجدئية بالسشاسبات الفخوع ُيَخخِّج جعل ومغ بخع، فييا مغ الدبق قرب
 فييا خػاشخه وتدلدلت واختمفت، الفخوع عميو تشاقزت الكمية القػاعج

 ال التي الجدئيات حفع إلى واحتاج وقشصت، لحلظ نفدو وضاقت واضصخبت،
 الفقو ضبط ُمشاىا، ومغ شمٍب  مغ نفدو تقس ولع العسخ وانتيى تتشاىى
 ما عشجه واتَّحج الكميات، في النجراجيا الجدئيات أكثخ حفع عغ استغشى بقػاعجه
   (ٕ)وتشاسب."  غيخه عشج تشاقس

ألىسية ىحه الشطخة الكمية رأيشاىا إحجػ مفخدات البشية الفكخية لفخيج وججؼ، 
 ويسكغ استجبلء ىحه السفخدة لجيو مغ خبلؿ ما يمي : 

                                                             

(  يقصد ادلؤلف أن بوعي ىذه القواعد يربز من لو ملكة يف العلم راسخة ربصلت دبضي السنُت الطوال شلن (1
فقد ال يزال يف بداية الطريق كما يربز الفرس القارح الذي زبطى يف السن على اجلذع الذي ما يزال يف مبدئو، 
َتِهي يف ََخِْس سِ  ِنَُت أَلنو جاء يف لسان العرب : ) قـَرََح الفرُس يـَْقرَُح قـُُروحاً، وقَرَِح قـََرحاً ِإذا انـْتَـَهْت َأسنانو، وِإظلا تـَنـْ

َنِة اأُلوىل َحْويلّ، ُُثَّ َجذٌَع ُُثَّ َثٍِتّ ُُثَّ َرابٌع ُُثَّ قَارٌِح. )لسان العرب، ابن منظور جـ  (ٓٙ٘صـٕيف السَّ  

2) )مرجع سابق( ٖصـٔ(  الفروق للقرايف جـ  
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 الشقطة األولى : ججارة الشظخة الكمية برخف السجيهد الفكخي 

لقج بيغ فخيج وججؼ أف َأْولى السجاالت التي ُيرخؼ فييا السجيػد الفكخؼ    
نطختو الكمية إلى القزايا، والتػصل إلى مجسػعة العمل واالصػؿ التي لمسفكخ 

 يشبشي عمييا غيخىا. 

" ال نػد أف نرخؼ مجيػداتشا إال عمى العسػميات التي تشجرج تحتيا الجدئيات 
انجراج الفخع في األصل، أؼ أنشا ال نحب أف نذتغل مغ كل مدألة إال 

يغ التي تديصخ عمى كثخة أشكاليا بجستػرىا األساسي الحؼ تتشدؿ مشو القػان
 ( ٔ)وتصػراتيا ."

إذا كاف تبشي الشطخة الكمية ومدتتبعاتيا مغ البحث عغ العمل والدشغ أفزل ما 
ُترخؼ ؼيو األوقات فيل اإلنداف بتخكيبتو الخوحية والعقمية والجدجية مييؤ 

 لتبشي تمظ الشطخة ؟

السسيدة بيشو وبيغ غيخه مغ  وىل تبشِّيو ليا يسكغ أف يكػف سياًقا مغ الدياقات
 السخمػقات ؟

يقػؿ فخيج وججؼ :  " حياة اإلنداف الذخرية والعسػمية تابعة لقػانيغ ثابتة 
رة )َقجْ  ، وقج ُوِىَب اإلنداف القجرة عمى (ٕ)(  َقْجًرا َشْيءٍ  ِلُكلِّ  ّللاَُّ  َجَعلَ  وسشغ ُمَقجَّ

قػانيشو، فسا داـ ال البحث عشيا ومعخفتيا بخبلؼ الحيػاف فإنو مصبػع عمى 
يبحث عغ تمظ الدشغ ليشراع ألحكاميا ؼيكػف قج أراد أف ُيْذبو الحيػاف 

  (ٖ) ؼيعير كسا يجيئ ال كسا يجب ."

 الشقطة الثانية : الشظخة الكمية وآفاق التججيج 
                                                             

(1 ٕٙٚصـ  ٕ( اإلسالم يف عصر العلم ، دمحم فريد وجدي جـ  

(2 (ٖ( سورة الطالق آية رقم)  

(3 ٙٙٚصـ  ٕ( اإلسالم يف عصر العلم ، دمحم فريد وجدي جـ  
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إف استرحاب ىحه الشطخة الكمية ُيغيخ مغ الخؤية التقميجية ألصػؿ الذخيعة مغ 
تح آفاًقا مغ التججيج في التعاشي معيا؛ لحا بيَّغ فخيجوججؼ القخآف والدشة، ويف

أف آيات التخىيب في القخآف الكخيع يشبغي رؤيتيا في اإلشار الكمي لئلصبلح 
الشاضخ في ىحه اآليات وفي الكتاب عذخاٌت مغ أمثاليا يعجب مغ  "القخآني   

و في كثختيا، ولكشو لػ أدرؾ أف ىحا كمو تسييٌج ألعطع إصبلح تع حجوث
األرض، وكاف فاتحة لكل اإلصبلحات التي تمتيا مغ بعج ذلظ،اإلصبلح الحؼ 
رمي ألف يخفع عغ الشفػس البذخية نيخ العبػدية لؤلوىاـ والتقاليج التي أمدكتيا 
في الطبلـ أجياال شػيمة، يتبيغ لو وجو الحكسة مغ اإلكثار مغ ىحه الدواجخ." 

(ٔ ) 

 ؼيقػؿ :  ويديج فخيج وججؼ وججؼ األمخ وضػحا

"أال تخػ أف الشفػس متى تحققت أنيا ال يشجييا مغ عحاب اآلخخة شئء غيخ 
عسميا الحاتي انداقت لمشطخ في خبلصيا، وما داـ لغ يشفعيا شفاعة شافع وال 
قخابة قخيب وال اتباعيا لسغ تتخيل فييع اليجاية وتتػىع مشيع الػساشة كخىت 

باء، وأيقطت في نفديا خاصة الشقج الجسػد عمى السػروثات، ومقتت التقميج لآل
والتسحيز في كل ما يعخض ليا مغ العمع، فمع َتُعج أسيخة أحج ؼيسا تعتقجه وما 
تأخح بو، وىحا ىػ معشى حخية الفكخ واستقبلؿ الخأؼ الحؼ سعى إلقامة 

 ( ٕ)دولتييسا العباقخة ." 

كخيع تُبيغ إف ىحه الشطخة الكمية في التعاشي مع آيات التخىيب في القخآف ال
مجػ االختداؿ السعشػؼ الحؼ تتعامل بو بعس دوائخ الخصاب الجعػؼ 
السعاصخ مع تمظ اآليات؛ حيث يتع عخضيا مشفرمة عغ السشيج اإلصبلحي 

 اإلسبلمي العاـ ومخاعاتو لسفخدات الصبيعة اإلندانية.
                                                             

(1 ٘ٗ( اإلسالم وربرير الفكر اإلنساين،دمحم فريد وجدي  صـ   

(2 ٘ٗ( ادلرجع السابق  صـ   
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 إف ىحه الشطخة الكمية لمػحي اإلليي ُتشتج ال محالة شائفة مغ القػاعج في كل
مجاؿ معخفي " فبل قاعجة دلت عمييا التجارب، وال نطخية تأسدت بذيادة 
السذاعخ يكػف ليا أثخ في تخؾية اإلنداف وتحديغ بشاء العسخاف إال وىي صجػ 
صػت آية قخآنية أو حجيث مغ األحاديث الشبػية، حتى ُيَخيَّل لمخائي أف كل 

عة شأف اإلندانية ال ِججٍّ ونذاط يحرل مغ عمساء الكخة األرضية في سبيل رف
ُيقرج بو إال إقامة الحجج التجخيية عمى صحة قػاعج الجيانة اإلسبلمية 

 ِبَخبِّظَ  َيْكِف  َأَوَلعْ  اْلَحقُّ  َأنَّوُ  َلُيعْ  َيَتَبيَّغَ  َحتَّى َأْنُفِدِيعْ  َوِفي اآْلَفاؽِ  ِفي آَياِتَشا )َسُشِخيِيعْ 
 (ٔ) (ٖ٘) َشِييٌج(  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمى َأنَّوُ 

وىحه القػاعج والدشغ التي يدتقييا الفكخ مغ التأمل في الػحي ىي الفارؽ  
 الحؿيقي بيغ اإلسبلـ وغيخه 

 سائخ عغ بو يعمػ مدتػػ  في اإلسبلمي الجيغ يزع خصيًخا أمًخا ىشاؾ إف" 
 الشفػس إليو تسيل عامِّا ديًشا خاًصا،ويجعمو استمفاًتا الشطخ إليو األدياف،ويدتمفت

 بقػة ولكغ فقط الخمل مغ أصػلو وسبلمة الحجة ومزاء البخىاف بقػة ال
  (ٕ) ." كساليا إلى لئلندانية القائجة االجتساعية الشػاميذ

إف فخيج وججؼ يقخر أف ىشاؾ مفخدات عجة تكذف عغ القػة الحاتية لئلسبلـ 
يشبغي أف تكػف حاضخة في أذىاف القائسيغ بعخضو؛ ألنيا تشبع مغ خاصية 

ليحا الجيغ، ومخاشبتو كل السكػنات اإلندانية،ومغ يتجبخ الػاقع  الخاتسية
الجعػؼ السعاصخ يجج أف ىشاؾ بعًزا مغ القرػر في عخض مفخدة الدشغ 

 ىحه.
 الشقطة الثالثة: مدتتبعات الشظخة الكمية 

                                                             

(1 ٚٗ( ادلدنية واإلسالم،دمحم فريدوجدي صـ   

(2 ىـ( ٕٖٗٔمطبعة الواعظ ) ٖٔ( سفَت اإلسالم إىل سائر األانم ،دمحم فريد وجدي صـ   
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إف تبشي الشطخة الكمية التي تػضح السبادغ العامة ألؼ مغ القزايا 
ثبات الجعاوػ، لحا رأيشا فخيج وججؼ وىػ يشاقر ُيَعجُّ مجخبل ال غشى  في إ

قزية جػاز تخجسة القخآف الكخيع إلى المغات السختمفة يبجأ القزية مغ نقصتيا 
األولى أعشي مقاصج اليجاية القخآنية، وىل ىحه السقاصج تدتمـد ىحه التخجسات 

 أـ ال، ؼيقػؿ : 
تتع إال بتعسيع  " وأىل القخآف إنسا ُنجبػا لحلظ ألف لو مقاصج عالية ال

نذخه واشتخاؾ أمع مختمفة في إقامتو ،وىحه السقاصج العالية تشحرخ أصػليا 
 في السخامي اآلتية :

ػ تصييخ العقائج األولية مسا ُأدخل عمييا مغ آراء الستديجيغ وأضاليل  ٔ
 الستأوليغ. 

ػ إنقاذ الزسيخ البذخؼ مغ الحيغ انتحمػا حق التدمط عميو، وتصييخه مسا  ٕ
 ف عميو مغ وساوسيع وخدعببلتيع.را
 ػ إقامة سمصاف العقل، وإعبلف حخية الشطخ، وىجـ صشع التقميج.  ٖ
ػ إسقاط الػسصاء بيغ هللا وخمقو، والسشاداة بالسداواة العامة بيغ الشاس  ٗ

 أحسعيغ.
 ػ وحجة الجساعات البذخية كافًة بؿياميا جسمًة عمى كمسة هللا العميا . ٘
ا مغ فخوؽ قػمية واختبلفات جشدية ولغػية في ضبلؿ ػ إىجار ما بيشي ٙ

 الػحجة اإلندانية .
ػ إقامة دولة الحق في األرض، وجسع القمػب عمييا، والتزافخ عمى  ٚ

 إزىاؽ الباشل .
ػ دخػؿ األمع كافة إلى حطيخة الدبلـ، والتكافل عمى تحقيق الخيخ العاـ  ٛ

 بشذخ التعاليع الفاضمة بيغ الشاس قاشبة. 
دواـ االرتقاء في العمع والعسل، والػصػؿ إلى الحق مغ شخيق الشطخ في ػ  ٜ

 آيات هللا، وتحجؼ السثل العميا لمػصػؿ إلى الكساؿ السقجر لئلنداف .
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ػ إنحار مغ ال يداىع مغ الجساعات عمى تحقيق ىحا اإلصبلح العاـ  ٓٔ
  (ٔ) بالعحاب في الجنيا وسػء السشقمب في الحياة األخخػ .

استقخاء فخيج وججؼ لمسقاصج القخآنية قج يخالفو ؼيو غيخه، خاصًة أنو رغع أف 
ادعي حرخىا في ىحه السقاصج إال أف الذاىج ىشا تقجيسو ليحه السقاصج 
كجليل ُيثبت بو دعػاه الستسثمة في جػاز تخجسة القخآف الكخيع إلى المغات 

ا مغ أدوار الشطخة ا (ٕ) األخخػ. ًً لكمية ونتاجيا مسا يعكذ لشا دوًرا وضيفيَّ
 مغ القػاعج. 

 الشقطة الخابعة: الشظخة الكمية وانزباط الترهرات 

مغ الشقاط التي بخزت في تبشي فخيج وججؼ لمشطخة الكمية أف الػعي بيحه      
 السقاصج يرحح الترػرات الخاشئة السبشية عمى مقاصج متػىسة

لظ في العبادة " مقرج هللا ػ جلَّ وعبل ػ مغ َسغِّ األدياف ليذ ىػ التيا
الجدسية، أو التفاني في الدىادة الُسزشية، بل قرجه تيحيب الجسعيات البذخية 

 (ٖ)وتخقيتيا إلى أوج مجنيتيا بديادة الشاميذ السجنية عمى أفخادىا ." 

 إذًا فيشاؾ مقرجاف ُمَتَػىَّساف لسا جاءت بيسا الخساالت اإلليية: 

 .مقرج التيالظ في العبادة الجدسية األول :

                                                             

، ملحق ٗ،  ٖ( األدلة العلمية على جواز ترمجة معاين القرآن إىل اللغات األجنبية ،دمحم فريد وجدي  صـ1)
ٕىـ( طـٖ٘٘ٔابجلزء الثاين من رللة األزىرسنة )  

(  ابلرغم من أن مسألة ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى مسألة شغلت حيزًا من تراثنا اإلسالمي 2)
خاصة كتب علوم القرآن، إال أهنا كانت زلاًل لسجال علمي قُبيل منتصف القرن العشرين؛ حيث ألف اإلمام 

دة كرسالة األستاذ فريد وجدي، وادلعاِرضة كرسالة الشيخ ادلراغي رسالة يف ترمجة القرآن توالت بعدىا الرسائل ادلؤي
مصطفى صربي )مسألة ترمجة القرآن الكرمي(، واليت نقد فيها  رساليت اإلمام ادلراغي واألستاذ وجدي.وطبعتها 

ىـ(ٖٔ٘ٔادلكتبة السلفية ابلقاىرة)  

(3 ٕٕٔ( ادلدنية واإلسالم،دمحم فريد وجدي  صـ   
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 مقرج التفاني في الدىادة السزشية.  الثاني :

ومشذأ التػىع ىشا تغميب الشطخة التجديئية، وغياب الشطخة الكمية، تمظ الشطخة 
ا في مفيػـ العبادة، ومغ َثعَّ مدالظ التعبج. ًً  التي تعصي مشحى تػازنيَّ

 الشقطة الخامدة : عهائق تبشي الشظخة الكمية

وإذا كاف لمشطخة الكمية كل ىحه السحػرية في تذكيل الِبَشى الفكخية         
السشزبصة في مشذأىا وامتجاداتيا، فإف ىشاؾ عػائق تحػؿ دوف استكساؿ ىحه 
الشطخة الكمية، ومغ أبخز تمظ العػائق االستدبلـ لمشطخات التجديئية وإخخاجيا 

لحا رأنيا فخيج وججؼ بعج أف  مغ سياقيا التجدئيي إلى الدياؽ الكمي الحاكع.
تحجث عغ بعس السشحي الدمبية لمسجنية الغخبية حجيًثا مرحػًبا بشطخة كمية 
رأيشاه يبيغ أف ىشاؾ رؤػ مخالفة انصمقت مغ تعسيع نطخة جدئية، وإعصائيا 

 مشحى كميا

" إنا لشعمع أف فيشا مغ يخػ في كبلمشا ىحا شيًئا مغ الغمػاء؛ ألنيع لع يخوا 
ولع يبحثػا بعقػليع ىحا الذكل الحؼ نحكي عشو، ولكشيع لػ كمفػا  بأعيشيع،

أنفديع مذقة البحث في حالة القػـ مغ جيات متعجدة ولع ُتػقفيع سػاحخ 
  (ٔ)الرشاعة وأنػارىا الكيخبائية لعمسػا أف األمخ أىػؿ مسا نرف بكثيخ ." 

سجيشة يخوف ورأيشاه يقػؿ في نفذ الدياؽ :" فإف الستحسديغ مشا بذكل ىحه ال
نطاـ حالة القػـ االقترادية ؼيحكسػف بشطاميا عمى سائخ أحػاليع الحيػية مع 

 ( ٕ)أف ىحا الشطاـ االقترادؼ نفدو أشج ما تذكػ مشو أمع الغخب." 

وبيَّغ فخيج وججؼ أف ىحا الخمل ػ أعشي تحكيع الشطخة الجدئية وجعميا في إشار 
السادؼ " فإف كانت روح  كمي ػ ىػ الدبب الحؿيقي وراء فداد السحىب

                                                             

(1 ٙٗ،صـ ٔدمحم فريد وجدي جـ ( اإلسالم يف عصر العلم ،  

(2 ٚٗصـ  ٔ( ادلرجع السابق جـ  
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الجساعات القائسة اليػـ قج اعتادت أف تجج إزاء كل انتقاؿ اجتساعي عمة أو 
عمبل مادية تفدخ حرػلو فبل يجػز مدايخة ليحا الخوح أف نعسى عغ التأمل 

 ( ٔ) في حػادث تعمػ عغ متشاوؿ العمل الصبيعية ."

كمية لمطػاىخ وبيغ الشطخة ويشفح فخيج وججؼ إلى الفارؽ بيغ الشطخة الدصحية الذ
الستعسقة ؼيقػؿ : " إف الُسذاَىج أف كل ضاىخة شبيعية ُتحجثيا عمة شبيعية 
،ومغ ىشا يتخيل مغ يبحث بحًثا سصحيِّا في عمل الػجػد أف عممو ذاتية ؼيو 
،ولكغ العقػؿ اجتازت ىحه العؿبة فخأت أف ىحه العمل الجدئية ال يتأتى أف 

ال إذا كانت كميا ُمتشدَّلة مغ عمة رئيدية ترجر عغ تكػف معمػالتيا مشتطسة إ
  (ٕ)تجبيخ سابق لمحػادث ." 

إف الػعي بالجدئيات ومػقعيا ىػ مغ أوجب الػاجبات عمى أؼ مغ السفكخيغ 
 لمسدائل الكمية الخؤية عشو تحجب أف الجدئيات لغذاوة يدسح ال" بحيث 

 تقػـ التي الكمية الشطخية واألصػؿ األسذ عغ يبحث يفتأ ال أنو كسا التفريمية
  (ٖ) ." الخاصة السعتقجات عمييا

كحلظ االكتفاء بالتخديج الرػتي لسجسػعة مغ  ومن عهائق تبشي الشظخة الكمية
 األلفاظ، وجعميا بجيمًة عغ البحث عغ العمل الحؿيؿية وراء الحػادث 

باأللفاظ الزخسة  " قمشا مخاًرا ولع ندؿ نقػؿ إف اكتفاءنا في تعميل مزائكشا
والعبارات الَسُفػقة ىػ الحؼ ضممشا في مجركاتشا، وصغَّخ في أعيششا وضيفة تخبية 

 (ٗ)األمع ." 

                                                             

(1 ٕ٘( يف الرد على ادلاديُت،دمحم فريد وجدي صـ   

(2 ٜٖٛصـٖٕٔٓربيع صيف  ٙٛ،٘ٛ( دلاذا ىو ملحد،دمحم فريدوجدي، رللة فصول، العددان   

(3 م(ٖٕٓٓة األمانة )، مطبعٖٛ( احلياة الفكرية يف ضوء الفلسفة اإلسالمية ،د: حسن الفاتح قريب هللا صـ  

(4 ٗٙصـ  ٔ( اإلسالم يف عصر العلم ، دمحم فريد وجدي ،جـ  
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إف ىحه الشقاط التي صغشا فييا رؤية فخيج وججؼ لسختكد الشطخة الكمية       
أرتشا محػرية ىحه الشطخة في بشائو الفكخؼ،وكػنيا الدبيل األعطع لتػصمو إلى 

 رػرات عامة حػؿ القزايا اإلسبلمية السختمفة.تذكيل ت
 املطلب الجالح

 مختكد : القجرة عمى التعاطي مع اإلشكاليات
يسكغ صياغة التاريخ السعخفي لئلندانية عمى أنو كاف في       

حؿيقتو حمقات متتالية مغ تفاعل العقل اإلنداني مع اإلشكاالت الكبخػ التي 
 ترجـ حخكة تفكيخه 

ىحا التفاعل الحؼ تذكمت بدببو األفكار، وتبايشت مغ خبللو الخؤػ، 
 وتعجدت إزاءه االتجاىات. 

ولقج كاف مغ خرائز البشية العقمية التي أرادىا اإلسبلـ لمذخرية 
السدمسة أنيا تمظ العقمية التي ال تتػقف عغ الجػالف في مشاحي الفكخ وشخح 

 لحجث بكل تجاعياتو.األسئمة السبجعة التي تذكل تفاعبًل مع ا
إنيا العقمية التي ال تخذى التعاشي مع أؼٍّ مغ اإلشكاالت ألنيا 
مختبصة بصائفة مغ الحقائق تسثل ليا اإلشار السخجعي؛ لحا رأيشا إيخاد 
االعتخاضات واإلشكاالت قج أخح حيًِّدا ال يسكغ إنكاره مغ خارشة التأليف 

ة تحسل ىحا االسع صخاحة كعمع لتخاثشا اإلسبلمي، بل أضحت لجيشا عمػـ كامم
   (ٔ) مذكل القخآف، وعمع مذكل الحجيث، وعمع مختمف الحجيث.

                                                             

( يقول الشيخ أبو شهبة  : واحلق أن بُت ادلختلف وادلشكل فرقا يف االصطالح.1)  

يكون بوجود تعارض: تضاد أو تناقض بُت حديثُت أو أكثر. فمختلف احلديث  

فهو أعم من ذلك، فقد يكون سببو وجود تعارض بُت حديثُت أو أكثر، وقد يكون سببو   وأما مشكل احلديث
كون احلديث مشِكال يف معناه دلخالفتو يف الظاىر للقرآن مثاًل، أو الستحالة معناه، أو دلخالفتو حلقيقة من 

فلك، أو الطب، أو علم سنن احلقائق ادلتعلقة ابألمور الكونية اليت كشفت عنها العلوم وادلعارف احلديثة كعلم ال
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إف ىحه العمػـ ُتَعجُّ ميدة مغ ميدات تخاثشا اإلسبلمي وبخىاًنا مغ بخاىيغ 
كاف شبيعة الػحي اإلليي  اإلبجاع الفكخؼ في ىحا التخاث خاصة أف مشصمقيا
 كسا قاؿ ابغ قتيبة في كتابو )مذكل الحجيث وبيانو(

 مشو السخاد ُيفيع بتشديمو، تأويمو ُمْحَكٌع، ىػ قدساف، فقدع الكتاب " آؼ 
 وجو وانتداع الُسْحَكع، إلى بالخد إال معشاه عمى ُيػقف ال وذاتو، وقدعٌ  بطاىخه
 السجخػ، ىحا جارية وسمع ػ عميو هللا صمى الخسػؿ ػ أخبار مشو ،فكحلظ تأويمو
 بحاتو، ومشيا بيانو في السدتقل البيِّغ الكبلـ فسشيا التشديل، ىحا عمى وُمَشدَّلة
 وُعْخِؼ  خصابيا، في العخب عادة حدب عمى وذلظ غيخه، إلى بيانو في السفتِقخ

 بياف عغ مدتغشيا بيِّشا جميِّا خصابيع كل يكغ لع إذ بيانيا؛ في المغة أىل
 (ٔ) غيخه." مغ وتفديخ بياف إلى يحتاج مدتحيبل خؽيَّا كمو وال وتفديخ،

وإف مغ يتجبخ التاريخ الفكخؼ لئلسبلـ يجرؾ أف التعاشي مع 
اإلشكاليات تعاشًيا إيجابيِّا كاف أحج أبخز أسباب الحخاؾ الفكخؼ؛ حيث كانت 

ت أصحاب الحاجة ماسة لقجح ِزناد العقل، واستثارة ممكاتو لمخد عمى اعتخاضا
يقػؿ في سبب تأليفو لكتابو )السعػنة في  (ٕ)الخؤػ السخالفة؛ لحا رأيشا  الذيخازؼ 

 الججؿ(:
ةً  يتفقو مغ َحاَجة َرَأْيت " لسَّا   األدلة مغ ِبوِ  ُيْعَتخض َما معخَفة الى ماسَّ

 الججؿ ِفي السمخز مغ عسمت َما َووججت االعتخاضات، َعغ ِبوِ  ُيَجاب َوَما
                                                                                                                                             

هللا الكونية, وىو ما ُيسمَّى يف لسان الناس: علم الطبيعة. )الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث،دمحم بن دمحم بن 
، دار الفكر العريب(ٖٗٗسويلم أبو ُشهبة، صـ  

دمحم  ( مشكل احلديث وبيانو، دمحم بن احلسن بن فورك األنصاري األصبهاين، أبو بكر،ربقيق:  موسى1)
م(ٜ٘ٛٔ)ٕبَتوت، طـ –، عامل الكتب ٖٕعلي،صـ  

( ىو شيخ اإلسالم: إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزاابذي بكسر الفاء أبو إسحاق الشَتازي ، ُوِلد 2)
بفَتوزاابذ وىي بليدة بفارس سنة ثالث وتسعُت وثالمثائة، ونشأ هبا ، صاحب التنبيو، وادلهذب يف الفقو، 

واللمع وشرحو، والتبصرة يف أصول الفقو، وادللخص وادلعونة يف اجلدل، وطبقات الفقهاء، والنكت يف اخلالف، 
طبقات الشافعية الكربى، اتج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي،ربقيق: د. زلمود دمحم  وغَت ذلك.)

ىـ(ٖٔٗٔ)ٕالطناحي، د: عبد الفتاح دمحم احللو، دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع، طـ  



ٙٓ 

 

 لمسشتييغ، َوَتْحِكَخة لمسبتجئيغ، َمُعػَنة لَتكػف  اْلُسقجَمة َىِحه صشفت (ٔ) َمْبُدػشا
مت الّشطخ، الىل َكاِؼَية الججؿ، ِفي ُمجدية  األدلة َبَياف ِفي َباًبا َذِلظ عمى وَقجَّ
  (ٕ) تختيبو." عمى واألجػبة االعتخاضات مغ بعجه َما لَيُكػف 

استاشعت أف تتعاشى مع إف السشيج اإلسبلمي حيغ أنذأ تمظ العقمية 
لػا مدارىا مغ إشكبلت  اإلشكاالت حتى وإف تعمَّق بيا أعجاء ىحا السشيج، وحػَّ
تدتثيخ العقل لمتعاشي معيا إلى معاوؿ ىجـ ليحا السشيج، فألبدػىا لباس 
الذبية،لحا فقج ألَّف أرباب الفكخ اإلسبلمي عذخات مغ الكتب تفشج ما أثاره 

 ت أعجاء ىحا الجيغ مغ إشكاال
 اعتخض قج: »قتيبة في ُمْفَتتح كتابو )تأويل مذكل القخآف( ابغ يقػؿ

 اْبِتغاءَ  ِمْشوُ  َتذاَبوَ  ما واتبعػا وىجخوا، ؼيو ولغػا ممحجوف، بالصعغ هللا كتاب
 الكبلـ فحخَّفػا مجخػؿ، ونطخ عميمة، وأبرار كميمة، بأفياـ َتْأِويِموِ  َواْبِتغاءَ  اْلِفْتَشةِ 
لػه مػاضعو، عغ  في واالستحالة بالتشاقس، عميو قزػا ثع ُسُبمو، عغ وعجَّ

 الزعيف أمالت ربسا ِبَعَمل ذلظ في وأدلػا واالختبلؼ، الشَّْطع، وفداد المحغ،
 في بالذكػؾ وقجحت القمػب، في بالذبو واعتخضت ،(ٗ)الِغخ والحجث ،(ٖ)الغسخ

 الشيخة، بالحجج ورائو مغ وأرمي هللا، كتاب عغ أنزح أف فأحببت...  الرجور

                                                             

( يقصد ادلؤلف كتابو ادللخص يف اجلدل ، ويُوجد لو نسخطة سلطوطة يف اجلامع الكبَت بصنعاء ربت 1)
( أصول فقو )انظر تقدمي الدكتور: علي بن عبد العزيز العمَتيٍت  لكتاب ادلعونة يف اجلدل ،أليب إسحاق ٗٙرقم)

، مجعية إحياء الًتاث اإلسالمي ٗٔصـ إبراىيم بن علي بن يوسف الفَتوزآابدي ادلعروف ابلشَتازي،ربقيق د:
م( ٜٚٛٔىـ ـ ٚٓٗٔ) ٔ( طـٕ،مركز ادلخطوطات والًتاث ،ربقيق الًتاث )  

  ٕٙ( ادلعونة يف اجلدل،أبو إسحاق ابلشَتازي،ربقيق د: علي بن عبد العزيز العمَتيٍت  صـ2)

(ٖٜٖصـٗابن فارس جـ (  الغمر : ىو الذي مل جيرب األمور كأهنا ُسًتت عنو )معجم مقاييس اللغة ،3)  

(ٕٖٛ( من الغرارة، وىي كالغفلة )ادلرجع السابق جـ صـ4)  
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 لتأويل جامعا الكتاب ىحا فأّلفت ُيْمِبدػف، ما لمشاس وأكذف البيشة، والبخاىيغ
  (ٔ) القخآف." مذكل

 فخيج وججي والتعاطي مع اإلشكاليات 
 الشقطة األولى : اإلشكاليات وبجاية الطخيق الفكخي 

لقج بيَّغ فخيج وججؼ أف التعاشي مع اإلشكاليات التي يصخحيا العقل لع 
ُيَسثِّل مجخد ناتج مغ نػاتج رحمتو الفكخية، بل كاف دافًعا مغ دوافعيا حيث 

 ُصِجـ وججؼ وىػ ما زاؿ في بجايتو بتمظ اإلشكاليات  
" كشُت في ذلظ العيج ػ أؼ مشح ثبلثيغ سشة ػ قج أتسست جػلًة شاقًة 

، وحيًجا في متاىات خالية مغ الُيجاة واألِدلَّة، ُمْتعِ  بة قج أَجْمُتيا وأنا َفِتيُّ الِدغِّ
وفي وسط جساعات عمسية ال َتُستُّ إلى ىحه السباحث بدبب، فكشت أرتصع في 
الذبية العمسية، وأصمى نارىا وحجؼ، ال أحج ييجيشي إلى حمِّيا، وال َيُجلُّشي عمى 

 (ٕ) مقابميا."
 يية : اإلشكاليات والقزايا الفكخية الكبخى الشقطة الثا

ولقج بيَّغ وججؼ أف ىشاؾ قزايا كبخػ في مديخة السعخفة اإلندانية ما زالت 
تحػؼ العجيج مغ اإلشكاليات، ومغ أبخز تمظ القزايا قزية اإلنداف بساىيتو، 

 ومكػناتو، ومدار حخكتو في الحياة 

" لقج استعرى أمخ اإلنداف عمى نفدو وعمى القائسيغ عميو مغ عقبلء بشي 
جشدو حتى صار عقجة اإلشكاالت، ومعزمة الخوايات، ومػضع الحيخة 
والخيب، وأصبح ىػ نفدو بعج أف كاف ال يخذى إال مبيجات الػجػد وميمكات 

                                                             

، دار ٖٕ( أتويل مشكل القرآن، أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ربقيق: إبراىيم مشس الدين صـ1)
 الكتب العلمية، بَتوت ، لبنان.

ٜ( اإلسالم يف عصر العلم،دمحم فريد وجدي صـ2)  



ٕٙ 

 

بو مغ  الصبيعة ال يخػ لشفدو عجوًا غيخ نفدو، وال لحاتو خرًسا غيخ مغ يحيط
 ( ٔ)أىمو وعذيختو ." 

 الشقطة الثالثة : الخرهصية الدمانية والتعاطي مع اإلشكاليات 
وكذف فخيج وججؼ عغ محػرية حل اإلشكاليات في اإلشار الدمشي 
الحؼ كاف يحياه، ىحا اإلشار الحؼ حسل معو  خرػصية فكخية واضحة 

 ة تسثمت في اتداع حجع التذكيظ في الحقائق الجيشية والعمسي
" " العمع قج غخس في الشفدية البذخية في العيج الحجيث أف كل معقػؿ ال   

يؤيجه دليل محدػس ال يسكغ أف يؤدؼ إلى اليقيغ الحؼ تشثمج عميو الرجور، 
 ( ٕ)وتصسئغ إليو القمػب ."

إف ىحه الصبيعة التي كاف عمييا العرخ الحجيث تخكت آثاًرا فخدية عمى شبيعة 
الحات فقج "مزت عيػد تاريخية كاف لمتفاىع فييا أساليب  التفكيخ والشطخة إلى

قزت بيا سشغ االجتساع ،وقج أفادت السدمسيغ ىحه الػسيمة في أوؿ عيجىع 
،فجخمت في اإلسبلـ أمع ِبُخمَّتيا ،ولع يسس عمييع قخف واحج حتى بمغ عجد 
أتباعو نحػ مائة مميػف ندسة مغ شعػب مختمفة، ولكشا في عيج أصبح أقل 

اس ؼيو شأًنا َيْحِدُب لشفدو وجػًدا أدبيِّا ،واستقبلاًل ذاتيِّا ،وحخية غيخ محجودة الش
  (ٖ) في االنتقاؿ مغ ديغ إلى ديغ."

لقج بيَّغ فخيج وججؼ أف العيج الحؼ عاش ؼيو كاف عيًجا  " تغمي ؼيو الخؤوس 
  (ٗ) في أوربا وأمخيكا وآسيا بصمب التججيج والػقػؼ عمى الحقائق الشاصعة ."

                                                             

(1 ٘ٗصـ   ٔرجع السابق جـ( ادل  

(2 ٗ٘( اإلسالم ربرير الفكر اإلنساين،دمحم فريد وجدي صـ   

  ٘( األدلة العلمية على جواز ترمجة معاين القرآن إىل اللغات األجنبية ،دمحم فريد وجدي  صـ 3)

٘ٔ( ادلرجع السابق صـ 4)  



ٖٙ 

 

وعغ نطخة أىل عرخه لمجيغ وحقائقو يقػؿ : " أصبح يعد عمى السعاصخيغ  
أف يجعمػا لمجيغ أو لسا يترل بو سمصاًنا عمى مشاىجيع العمسية، وأضحى مغ 
ال يكػف عمى أقرى حج مغ حجود الحخية الفكخية غيخ ججيخ بالثقة لتقيجه 

ىا مقجسة، ويحاوؿ أف ُيخزع كل حؿيقة لدمصان يا، ونحغ نعحرىع في بآراء َيُعجُّ
ىحا الذعػر ألنيع ال يعخفػف اإلسبلـ وال يجروف أنو سغَّ مشياًجا لمبحث عغ 

 (ٔ)الحقائق ليذ وراءه مخمى ." 

وإذا كاف مغ خرائز اإلشار الدمشي الحؼ نذأ ؼيو وججؼ شيػع 
الشدعة الذكية في العقائج واألدياف والسعارؼ فإف مغ خرائرو كحلظ اتداع 

العمع الحجيث لع يكغ ية بسا لع يحجث لو نطيخ قبل ذلظ، فإف " السعارؼ العمس
ويتدارع  ،عطسى مجخد بػابة كبخػ انفتحت لتشصمق مشيا ضاىخة العمع انصبلقةً 

ا مغ بل كاف العمع الحجيث أيًز  ،ال عيج لمبذخ بيا مغ قبل يا معجالتٍ مُ تقجُّ 
مغ مدتػيات  غايخاً وم ومغ زاوية الػاقع عمى الدػاء مدتػػ ججيجاً  ،زاوية العقل

 (ٕ")وجػد اإلنداف في ىحا الكػف.

وفخيج وججؼ إزاء ىحه الخرػصية الدمانية كاف ال بج مغ بشاء عخضو لئلسبلـ 
عخًضا يػافق ىحه الخرػصية؛ لحا كاف التعاشي مع اإلشكاليات، ومشاقذة 

 اإليخادات بمداف عرخؼ الغاية العطسى مغ مذخوعو الفكخؼ 

الذاؽ إقامة صخح مذيج لمجيغ اإلسبلمي في ىحا  " وأريج مغ ىحا العسل
العرخ الحؼ اشُتيخ بدعدعة أركاف األدياف، وىجـ صخوحيا، وتقػيس أساشيغ 

 ( ٖ)السعتقجات، وندف قرػرىا ." 

                                                             

(1  ٖ، مكتبة اآلداب القاىرة طـٖٖصـ( نقد كتاب الشعر اجلاىلي ،دمحم فريد وجدي، ربقيق: حسن صلار دمحم،
(ٕٓٓٛ )  
م(ٜٕٓٓ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب )ٚ٘( فلسفة العلم يف القرن العشرين د: ديٌت طريف اخلويل صـ2)  

(3 ٔٔصـ  ٔ( اإلسالم يف عصر العلم ، دمحم فريد وجدي جـ  



ٙٗ 

 

لقج كاف فخيج وججؼ يخػ أف ىشاؾ ضخورة ممحة لتحقيق الجاىدية لجػ العقل 
لؿياـ بسشاقذتيا، خاصة وأف السدمع لعخض اإلشكاالت الفكخية عخًضا عمسيِّا، وا

 أرباب السحاىب الفكخية الفاسجة يقػمػف بحلظ نرخًة لسحاىبيع 

يقػؿ وججؼ : " ىحا ىػ مؤدػ السحىب السادؼ الحؼ افتُِتغ بو الشاس قخنيغ 
كامميغ، وىع ما افتتشػا بو إال ألنو أعجَّ لكل ُمعِزمة حبلِّ خبلًبا، وأرصج لكل 

 ( ٔ)سؤآؿ جػاًبا." 

وحيغ كاف مغ خرائز العرخ الحجيث التدمط الثقافي لمفكخ الغخبي عمى 
الذخؽ اإلسبلمي، فقج أنتج ىحا التدمط شائفة مغ الذبيات السثارة حػؿ 
ا في التعاشي معيا   ًً  الحقائق الجيشية، تمظ الذبيات التي  تصمبت مدمًكا خاصَّ

مخاؾبة دؾيقة فيػ  "  ما يجب أف ُيكتخث لو أشج االكتخاث، وُيخاَقب أثاره   
التصػر العمسي الحؼ ُتحجثو األعراب الستييجة ىشاؾ مغ وضع السبادغ 
الستصخفة، وبشاء األصػؿ الذاذة، وسخيانيا إليشا مغ شخيق نقخؤه مغ جخائجىع 
ومجبلتيع وما ُيتخجع في جخائجنا مغ أفعاليع وأقػاليع، فتتأثخ بيا الشابتة 

ذبع، ضشا أنيا مقخرات عمسية وتججيجات اإلسبلمية، وتذب متذبعة بيا أيسا ت
اجتساعية، فتعسل عمى أف تجخؼ عمى سشتيا لتمحق بالقافمة اإلندانية في 

 ( ٕ)سعييا الحثيث نحػ السثل العميا ." 

ويعصيشا فخيج وججؼ مثااًل لفكخة واحجة مغ األفكار التي تدمصت مغ خبلليا 
ا مغ تجاعياتيا ما ُيطيخىا في السعخفة الغخبية عمى بيئاتشا اإلسبلمية راصًجا لش

 مطيخ الشدق الفكخؼ الستكامل، وىي فكخة التصػر 

                                                             

(1 م(ٕٜٔٔالقرن العشرين ) ،مطبعة دائرة معارف ٗصـ  ٔ( على أطلل ادلذىب ادلادي،دمحم فريد وجدي جـ  

  

(2   ٛٛٔ( اإلسالم وربريرالفكر اإلنساين،دمحم فريد وجدي صـ 



ٙ٘ 

 

" يقخأ ىؤالء الستعمسػف مغ كتب الغخب ما يدتجلػف بو عمى أف اإلنداف 
ُمْدَتْخؽ مغ سمدمة حيػانية، وأف بيشو وبيغ القخدة والكبلب قخابة أصمية، فُتكذط 

مغ السجركات الجيشية في أصل مغ أذىانيع بدبب ىحه الذبية الػاحجة كثيخ 
الخميقة ومشابع األخبلؽ، ووجػد الشفذ وخمػدىا، وحؿيقة الفزيمة، وليدػا مغ 
العمع بسكانة يدتصيعػف معيا الشطخ في أدلة أولئظ القائميغ ومحاكاتيا، فتمتات 
أفكارىع بُذَبو ال يججوف أماميع مغ أكثخ الُقػَّاـ عمى العقائج رجااًل نربػا 

 ٔ()ميل أمثاؿ ىحه السدائل التي شعَّ بو العمع العرخؼ ." أنفديع لتح

فإف اإلشار الدمشي  (ٕ)إذا كاف الفكخ حخكة عقمية ال تجخؼ في التاريخ مدتقمة
الحؼ عاش ؼيو وججؼ كاف ببل شظ لو خرػصيتو في التأثيخ عمى مجخػ 

 أشخوحاتو الفكخية والبجء بسا يسثل أولػيات في الصخح.

 لتفخيق بين الخغبة الشفدية السجخدة والسعخفة الحقيقية الشقطة الثالثة : ا

وفخَّؽ وججؼ بيغ مجخد وجػد الخغبة الشفدية أو االنجفاعة العقمية تجاه قزية 
ما مغ القزايا وبيغ السعخفة الحؿيؿية ليحه القزية، تمظ السعخفة التي تتصمب 

 أوؿ ما تتصمب اإلجابة عمى اإلشكاليات والتدآؤالت 

جفاع مغ الصبيعة البذخية وراء تمسذ العقيجة الشؿية السبخأة مغ كل " ىحا االن 
الذػائب الػىسية والفخوض الطشية ُتَعجُّ مغ أكبخ مسيدات القخف التاسع عذخ، 
فقج أصبحت الذغل الذاغل ألساشيغ العمساء في الببلد الستجمشة الرتباشيا 

العقل الحاضخ  بسدتقبل الذعػب تساـ االرتباط ...ولكغ مغ أؼ الصخؽ تػجو
إلى حلِّ ىحه السدألة الدامية ؟ ومغ أؼ السشافح تدخؼ إلييا أشعة األفكار 

                                                             

(1 ٖٔصـ   ٔ( اإلسالم يف عصر العلم ،دمحم فريد وجدي ،جـ  

(2 ،دار العلم ٚفروخ صـ ( اتريخ الفكر العريب إىل أايم ابن خلدون،عمر
م(،وقد كشف مؤلف الكتاب عن شواىد اترخيية كثَتة تدلل على ىذه اجلملة ٖٜٛٔ)ٗللماليُت،بَتوت،لبنان،طـ

 خاصة لدى الغزايل وابن رشد.



ٙٙ 

 

السبخأة مغ خصخات الػساوس ؟ وعمى أؼ دعامة يختكد الترػر لمرعػد إلييا 
 (ٔ)؟ " 

 الشقطة الخابعة: اإلشكاليات واألديان
قج أباف فخيج وججؼ أف مغ عػامل سقػط الكثيخ مغ األدياف تحت 

التصػر السعخفي عجـ قجرتيا أو عجـ إرادتيا التعاشي مع تمظ ضغط 
اإلشكاليات وغمق الباب مشح البجاية، بل َجْعل التعاشي مع أؼٍّ مغ اإلشكاليات 
ا اإلسبلـ فكاف تشاقزو مع  الي يصخحيا العقل إعبلًنا لمخخوج عغ ىحا الجيغ، أمَّ

لحؿيقي ليحا الجيغ ىحا السدمظ أبخز خرائرو؛ لحا ارتأػ وججؼ أف التججيج ا
ىػ الكذف عغ جاىديتو لمتعاشي مع ىحه اإلشكاليات التي يفخضيا العقل 

 البذخؼ مثل:
ُتو التي يعتسج عمييا حياؿ  ة ىحا الجيغ ؟ وما ىي ُحجَّ " ما ىي َمَحجَّ

 األمع 
 والبذخية ؟

وىل كاف لمشاس بو حاجة ؟ وىل ال تداؿ ىحه الحاجة داعية إليو أـ  
ألدياف واحًجا ويػسع ُشقَّة الخبلؼ بيغ الستجيشيغ، وقج بمغػا مشو جاء ليديج عجد ا

   (ٕ) الحجَّ الحؼ ليذ وراءه محىب لسدتديج ؟ "
ولقج كاف إليساف فخيج وججؼ بزخورة تشؿية العقمية اإلسبلمية مغ    

اإلشكاليات، خاصة تمظ الستعمقة بجعائع ىحا الجيغ وقزاياه الكبخػ رأيشاه 
الحتياط، حتى نحا مشحى االستقراء في نقج جػستاؼ يحتاط لحلظ أشج ا

لػبػف في حجيثو عغ الشبي صمى هللا عميو وسمع ألف تخكو وشأنو في ىحا 

                                                             

(1 الرسالة مودعة بدار الكتب ،  ،ٕ٘( اإلسالم، رسالة بقلم مسيو ىانوتو وردٌّ عليها،دمحم فريد وجدي صـ 
 ادلصرية )معارف( 

   ٖٓ( ادلرجع السابق صـ 2)



ٙٚ 

 

األمخ سيػجج شائفة مغ الذبو واإلشكاليات خاصة في أذىاف الشاشئة الحيغ لع 
 يتسخسػا عمى قخآءة مثل ىحه الكتب الغخبية قخآءة تحميمية نقجية 

ولسا كشا بدبيل وضع سيخة لمشبي ػ صمى هللا عميو وسمع ػ ،وقج يقػؿ وججؼ : " 
ُتخجع كتاب الجكتػر جػستاؼ لػبػف إلى العخبية، فشخػ مغ مكسبلتيا أف 
نشاقذو الحداب ؼيسا ذىب إليو مغ تحميبلتو االجتساعية تفادًيا مغ أف ُنَعخِّض 

بيغ  أكثخ ما قخرناه فييا لمشقج، فإف كتاب الجكتػر لػبػف سػؼ يشتذخ
السدمسيغ، ويقخؤونو، وسػؼ يفتتغ كثيخ مشيع ببيخجو العمسي فيخوف في البعثة 
السحسجية وفي آثارىا العالسية رأًيا ماديِّا بحًتا، فتفقج قرة اإلسبلـ أقػػ 
مدتشجاتيا، ويخخج قخاؤه مغ كل ذلظ بذبة مدتعرية ال مشاص مشيا تتعمق 

 ( ٔ)بذخرية الشبي صمى هللا عميو وسمع ." 
بل إف فخيج وججؼ كاف يدمظ أكثخ مغ سبيل لعخض السديج مغ ىحه   

اإلشكاليات والخد عمييا حتى حسمو ذلظ عمى تأليف مقاماتو األدبية السعخوفة 
 بالَػْججيات والتي يقػؿ فييا :

" فقج تخيخنا لبدط اآلراء الفمدؽية والسشازعات االعتقادية مغ التعبيخ 
دط أمثاليا في العخض العادؼ، وما ذلظ إال ما كشا ال نتكمفو لػ ُدعيشا لب
  (ٕ) لَتْدُيل قخاءتيا ويدػغ تكخارىا ."

 الشقطة الخامدة : آلية طخح اإلشكاليات ومحجدات حميا

بالخغع مغ التأكيج الستػالي مغ ِقَبِل فخيج وججؼ عمى محػرية الشقاش حػؿ 
اإلشكاليات وشخحيا عمى ساحة الجرس والبحث إال أنو أكج كحلظ عمى 

 األسمػب األمثل الحؼ تتحقق بو ىحه السيدة الفكخية 
                                                             

(1 ٖٚ( يف الرد على ادلاديُت،دمحم فريد وجدي صـ   

( الوجدايت ،مقامات دمحم فريد وجدي، حقَّقها، وقدَّم ذلا د:دمحم عبد ادلنعم خفاجي ،د: عبد العزيز 2)
م( ٕٜٛٔ)ٔ، دار الكتاب اللبناين طٗٗشرف،صـ  



ٙٛ 

 

" لدشا مسغ يخػ الحجخ عمى مصمق الجعػة لمسحاىب السختمفة؛ فإنو لسا كانت 
بشت البحث، وكاف تخقي اإلنداف ُمَعمَّقا عمى إدراكو لمحقائق كاف مسا الحؿيقة 

يعصل تخؾيو مشع الشاس التشاقر فييا والتفاىع عمييا، ولكغ األمخ الحؼ يتشافى 
وىحه الحاجة أف يدمظ الستباحثػف شخيق السغالصات، والسساحكات، 

فتزيع  والسساحبلت، فإف ىحا األسمػب يؤدؼ إلى السشابحات والسياتخات،
الحقائق في ىحه الحاالت الشفدية، وتبقى آثار الخرػمات بيغ الستعايذيغ في 

   (ٔ)بمج مثاًرا لمفخقة والقصيعة بيشيع ." 

وإذا كاف التعاشي مع اإلشكاليات يسثل ضخورًة مغ ضخوريات السشيجية 
الفكخية، فإف ىشاؾ محجدات ليحا التعاشي مغ أبخزىا أال يتختب عمى حل ىحه 

اليات إثارة لسديج مغ اإلشكاليات ؛ لحا فقج كاف مغ أوجو الشقج التي اإلشك
وجييا فخيج وججؼ إلسساعيل أدىع صاحب رسالة )لساذا أنا ممحج( أنو أراد أف 

 يتخمز مغ دعػػ تثيخ إشكالية إلى دعػػ تثيخ العجيج مغ اإلشكاليات 

ؿ السحس " الحؼ حفد كاتب الخسالة ألف يجفع بشفدو إلى السيسو مغ الخيا
،ىػ أف يتفادػ ما يمـد القائميغ بػجػد الشػاميذ األزلية السحكسة مغ اإليخادات، 
فقج قيل ليع: إف ما تقخرونو مغ وجػد تمظ الشػاميذ الخياضية السحكسة مبلزمة 
لمييػلى األولية ىػ مطيخ الحكسة اإلليية وإال فكيف ُيعقل وجػد قػػ مشتطسة 

 اع دوف أف يكػف وراءىا عقل أوججىا ؟!!!تؤدؼ إلى كائشات غاية في اإلبج

أراد صاحبشا أف يتقي ىحه اإليخادات، فقفد قفدة خيالية باحتة َيِخُد عمييا مغ 
االعتخاضات أكثخ مسا يخد عمى تمظ، ويكػف مػقف السشابح ليا أشج حراف 

   (ٕ) ومشعة مغ مػقفو حياؿ جسيع الشطخيات اإللحادية مجتسعة ."

                                                             

(1 ٔٛفريد وجدي صـ  ( اإلسالم وربرير الفكر اإلنساين،دمحم  

(2 ٔٔٗصـٖٕٔٓربيع صيف  ٙٛ،٘ٛ( دلاذا ىو ملحد،دمحم فريد وجدي،رللة فصول: العددان   
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 سهذج تطبيقي لمتعاطي مع اإلشكالياتالشقطة الدادسة : أن

لع يكغ فخيج وججؼ يؤسذ نطخيًة لمتعاشي مع اإلشكاليات دوف أف         
تجج ليا السدار التصبيقي في مذخوعو الفكخؼ، بل كاف ليحه الخؤية التشطيخية 
العجيج مغ تمظ السداقات العسمية، ومغ ىحه الشساذج حجيثو عغ اإلشكالية 

رتو دوائخ البحث الستعمقة بسػقف اإل سبلـ مغ الخِّؽِّ شارًحا تدآؤاًل كثيًخا ما صجَّ
 الغخبية ومغ تأثخ بيا مغ الكتاب الذخقييغ 

 طخح اإلشكال

" ىشا ُيحتسل أف يدألشا سائل ؼيقػؿ: إذا كاف اإلسبلـ كسا ذكخت قبُل لع 
 يحرل مثمو في تاريخ البذخ بأسخه ... فمساذا لع يقخر إبصاؿ الخؽ ومحػه؟

 ( ٔ)كاف إبصاؿ الخؽ أشج صعػبة مغ إبصاؿ األوثاف ؟ " فيل  

إذا فسحل اإلشكاؿ ىشا ىػ العمة في عجـ تحخيع اإلسبلـ لمخؽ رغع ما يبيشو 
 عمساؤه مغ ُرِقيٍّ في التعامل مع الخقيق بكافة أوجو ىحا التعامل.

 حل اإلشكال 

 يجيب وججؼ عغ ىحا اإلشكاؿ ؼيقػؿ : 

لع يأت إال ألجل أف ُيتََّبع وُيدار بحدب " فشجيب أف اإلسبلـ ديغ عاـ 
يو مبلئسة لمصبيعة البذخية  تعاليسو، وال يرح ذلظ إال إذا كانت أوامخه ونػـا
التي ُفصخ الشاس عمييا، ومشاِسبة لمبػاعث واألمياؿ اإلندانية التي ال مفخَّ مغ 

  (ٕ)التأثخ بتأثيخاتيا، ومذاِكمة لمشػاميذ الدائجة عمى الجسعية اآلدمية ." 

                                                             

(1 ٕ٘ٔ( ادلدنية واإلسالم،دمحم فريد وجدي صـ   

(2 ٕ٘ٔ( ادلرجع السابق صـ   
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لقج بيَّغ وججؼ أف ىحه السدألة يجب أال نشاقذيا في إشار تجديدؼ، بل يجب 
رؤيتيا في اإلشار الكمي الحؼ يقف وراء تذخيع اإلسبلـ لؤلحكاـ، وال شظَّ أف 
مغ مفخدات ىحا اإلشار الكمي مشاستو لمصبيعة البذخية، ومذاكمتو لمشػاميذ 

 التي تدػد السجتسعات اإلندانية. 

وحيغ كانت ىحه اإلشكالية مثارًة بذكل أساسي مغ ِقبل دوائخ البحث الغخبية 
 بخىغ وججؼ عمى تعميمو ىحا بذاىج مغ التاريخ االجتساعي الغخبي ذاتو فقاؿ : 

" إف نػاميذ الحخية والسداواة لع ُتذخؽ عمى أفق بعس مسالظ أوربا ائتساًرا 
ـ ذلظ مشاسبات ومقجمات بقػؿ فيمدػؼ، أو إجابًة لشريحة حاكع، كبل بل  َتَقجَّ

ومقتزيات ـيأت جدع الييئة االجتساعية إلى قبػؿ شكل آخخ غيخ الذكل 
 ( ٔ)الحؼ كانت بو ." 

إف ممخز ىحا السختكد مغ مختكدات بشية التفكيخ لجػ وججؼ أف ىشاؾ 
محػرية لسدار التعاشي مع اإلشكاالت في تكػيغ بشية تفكيخية مشزبصة، بل 

 ا تسثل إحجػ شخوط ثبلث لئلنتاج الثقافي والحزارؼ يسكغ القػؿ بأني

َة ثبلثة مصالب أساسية ال بج لمثقافة مغ الكذف عشيا واعتبارىا    " نخػ أف َثسَّ
 شخوًشا ال غشى عشيا لجفع عسمية التشسية باتجاه األماـ 

 ىػ تحجيج الستشاقزات األساسية القائسة في السجتسع العخبي الخاىغ.  األول :

 تحجيج شخوط اإلنتاج الثقافي ذاتو.  : والثاني

تحجيج الذخوط السادية واالجتساعية والدياسية الكفيمة بتجاوز التخمف  والثالث:
 ( ٕ)مغ جية والديخ في شخيق التشسية ." 

                                                             

(1 ٕٙٔ( ادلرجع السابق صـ   

(2 ٕٚ( أزمة العقل ادلسلم،د: عبد احلميد أبو سليمان صـ  
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لقج ضلَّ فخيج وججؼ ِشيمة عخضو الفكخؼ ال يجج حخًجا مغ شخح 
مدمظ اإلسبلـ تجاىيا، اإلشكالية تمػ اإلشكالية، ثع الؿياـ بحمِّيا، وبياف 

فاستصاع أف يكذف عغ جاىدية اإلسبلـ لسدايخة أؼِّ مغ وثبات الفكخ البذخؼ 
وحخكات نيػضو ميسا أنتجت مغ إشكاليات أو أثارت مغ تداؤالت. بل كاف 
تبشيو ىحا السدمظ سبًبا في سعة صجره لكل رأؼ يخالفو ميسا حسل مغ َتَحجٍّ 

 فكخؼ.
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 لرابعاملطلب ا

 السختكد الشقجي
 الشقطة األولى : محهرية الشقج في البشاء الفكخي 

إف الشاضخ في تخاثشا اإلسبلمي يجج أف ىشاؾ ركائد قج ضسشت لو            
حيػيتو السستجة عبخ قخوف متػالية، ويأتي الشقج ليذكل إحجػ أعطع ىحه 
الخكائد؛ حيث امتج إلى مختمف السجاالت السعخؼية، وكاف ضسانًة مغ 

 ضسانات بقاء ِمذعل التججيج في السديخة السعخؼية لؤلمة.
 ال التججيج عغ ،معبًِّخا الدكػف  ال الحخكة عغ معبًِّخا الشقج " نجج إنشا           

  (ٔ) ."الجسػد ال الثػرة عغ التقميج،معبًِّخا

إف الشقج إذا صحت مشصمقاتو، وانزبصت مداراتو ُيَعجُّ ركًشا ركيًشا في 
بشية اإلصبلح الجيشي، فإذا كاف الجكتػر دمحم البيي يقػؿ مبيًشا مفيػـ ىحا 

 اإلصبلح :

 .اإلسبلـ مجاؿ في" الجيشي اإلصبلح"بػ " نعشي

 ُشَبو مغ حػليا ُأثيخ ما ورفع الجيشية، لمؿيع االعتبار رد محاولة -
 .السدمسيغ نفػس في وزنيا مغ التخؽيف قرج وشكػؾ

 الخكػد نقصة مغ. اإلسبلمية بالسبادغ الديخ محاولة كحلظ بو ونعشي -
 ال حتى السعاصخ، السدمع حياة إلى السدمسيغ، حياة في عشجىا وقفت التي
  (ٕ) ".غجه في يربح عشجما وحاضخه؛ أمدو بيغ الستخدد مػقف اليػـ مدمع يقف

                                                             

م(    ٜٗٛٔ)ٕطـ ٛٔ( ادلنهج النقدي يف فلسفة ابن رشد،د:عاطف العراقي دار ادلعارف،صـ 1)  
 

، مكتبة وىبوٜٕٖ(الفكر اإلسالمي احلديث وصلتو ابالستعمار الغريب ،د: دمحم البهي  صـ 2)  
  ٓٔطـ
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إذا كانت ىحه ىي مفخدات اإلصبلح الجيشي فإف الشقج سبيل ال غشى 
عشو في تحؿيقيا؛ لحا رأيشا الشقج مختكًدا مغ مختكدات بشية التفكيخ لجػ فخيج 
وججؼ ُمشصِمًقا ؼيو مغ إرث فكخؼ مستج عبخ التاريخ اإلسبلمي أفرح عشو قائبًل 

 : 

والحكساء فمع يقل واحج " وقج نذأ في ىحه األمة عجد ال ُيحرى مغ العمساء 
مشيع: خحوا بسا أقػؿ ال تشطخوا ؼيو ،بل قالػا كميع كسا قاؿ مالٌظ: ما مغ أحج 
إال وىػ مأخػذ مشو ومخدود عميو إال صاحب ىحه الخوضة يعشي الشبي صمى 

 (ٔ)هللا عميو وسمع ." 

 فميذ يججىا وأف الحؿيقة عغ يبحث أف العمع ميسة كانت فإذا" ويقػؿ أيًزا : 
   (ٕ)."  عميو ويجسج اآلراء مغ رأؼ في يتخيميا أف مغ عميو خأض

ولقج بيَّغ فخيج وججؼ أف إضيار الحقائق ال يكفي ؼيو مجخد إيخاد الجالئل عمييا، 
بل ال بج مغ نقج ما يخالفيا وإبصاؿ الحجج السَتػىَّسة؛ ألف بقاءىا دوف إبصاؿ 

 ربسا ُيمقي عمييا مطيخ الحقائق 

" رأػ القارغ مسا كتبشاه في الفرل الدابق أنشا دلَّمشا عمى أف الجيغ الحق ىػ 
السثل األعمى لسجنية فاضمة ججيخة بالشػع اإلنداني الكخيع، وسمكشا لمػصػؿ إلى 
ىحه الشتيجة شخيًقا واضح السعالع ال يشكخه متأمل، ولكششا في ىحه التتسة نخيج أف 

عاقل اآلراء السخالفة، وشق شخيق ليحه الحؿيقة نبمغ ىحه الغاية عيشيا باقتحاـ م
                                                             

(1 دمحم بن عبد الرمحن  ( ادلقاصد احلسنة يف بيان كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة،مشس الدين أبو اخلَت
 -ىـ  ٘ٓٗٔ) ٔبَتوت ،طـ –(، دار الكتاب العريب ٘ٔٛبن دمحم السخاوي، ربقيق: دمحم عثمان اخلشت رقم)

قول  ٗٔم (، وورد ىذا القول قبل اإلمام مالك، فقد أورد البخاري يف كتابو )القرآءة خلف اإلمام( صـٜ٘ٛٔ
 إال يؤخذ من قولو ويًتك إال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ) جزء القرآءة ابن عباس، ورلاىد: " ليس أحد بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

خلف اإلمام ، دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم بن ادلغَتة البخاري، أبو عبد هللا ،حققو وعلق عليو: األستاذ فضل 
م( ٜٓٛٔ -ىـ  ٓٓٗٔ،) ٔالسلفية، طـالرمحن الثوري، راجعو: األستاذ دمحم عطا هللا خليف الفوحباين، ،ادلكتبة   

(2 )مرجع سابق( ٘ٔٔ، صـ ٔ( على أطالل ادلذىب ادلادي،دمحم فريد وجدي جـ  
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الكبخػ مغ خبلؿ خصػشيا الجفاعية مثيخيغ بحلظ كل ما عشجىا مغ قػػ 
وأسمحة ليكػف نجاحشا في تصػيقيا بسعػنة هللا دليبًل عسميِّا عمى أف تمظ القػػ 
السعارضة ال تقػػ عمى حساية مػاقعيا فإذا لع نفعل ذلظ خذيشا أف يبقى في 

 (ٔ)شفػس بؿية مغ السداعع الدابقة ." بعس ال

 ولكغ تبشي السمكة الشقجية ليذ باألمخ الييغ خاصة مع ِقَجـ السػروث وِإْلفو 

ه مغ العقائج السقخرة سشيغ  " يذق عمى كثيخ مغ الشاس أف يذظ ؼيسا كاف َيُعجُّ
قي شػيمة ،وأف ُيَدخِّؼ عمى كل ما قخأه في كتب األدب أسمػًبا مغ الشقج قج ال ُيب

ؼيو وال يحر، ولكغ التبعة التي يذعخ بيا َحَفَطة األدب وَحَسمة أمانتو تزصخىع 
  (ٕ)إلى تسحيرو وتحخيخ مدائمو وإف كخه ذلظ الشاس أجسعػف ." 

إف ىحه التبعة ىي التي أْثخت ممكة الشقج لجػ فخيج وججؼ، وجعمت مشيا      
لسداجبلت الفكخية عبلمة بارزة في مذخوعو الفكخؼ، دخل مغ خبلليا غسار ا

مع معاصخيو خاصة وأف تمظ السداجبلت كانت شابًعا لعرخه، ويكفي أف 
نصالع ما كتبو األستاذ أنػر الجشجؼ عغ تمظ السداجبلت في كتابو 

األدبية( لشعمع إلى أؼ حجٍّ كاف اتداعيا؛حيث ذكخ  والسعارؾ )السداجبلت
ثبلثٌة وثبلثػف ُمَفكًِّخا، الجشجؼ في ىحا الكاب سبًعا وخسديغ معخكة اشتخؾ فييا 

شالت مجاالت الفكخ والتاريخ والحزارة؛ حتى قاؿ: " ويسكغ القػؿ إنو ال 
ُتػجج قزيٌَّة ذات باؿ مخَّت في حياة الفكخ العخبي السعاصخ إال وقج احتػتيا 

  (ٖ) ىحه السجسػعة الستكاممة مغ السداجبلت ."
ى أؼ حج مثَّل الشقج والستتبع لخارشة التأليف لجػ فخيج وججؼ يجرؾ إل
 ركًشا ركيًشا مغ الشتاج الفكخؼ لو، ومغ أبخز ذلظ ما يمي :

                                                             

(1 ٕٕٙ( مهمة اإلسالم يف العامل،دمحم فريد وجدي صـ   

(2 )مرجع سابق(ٕٗ( نقد كتاب الشعر اجلاىلي،دمحم فريد وجدي صـ   

م(ٕٛٓٓ،مكتبة اآلداب ) ٗ( ادلساجالت وادلعارك األدبية،أنور اجلندي،صـ 3)  
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 ( تفئدِ للفكر املادٖ 1)

حيغ مثَّل السحىب السادؼ واحًجا مغ أبخز التحجيات الفكخية في القخف        
العذخيغ كاف لو الشريب األكبخ في تمظ الحخكة الشقجية التي قاـ بيا فخيج 

ا عمسيِّا مشيجيِّا وججؼ، ويأتي ك تاب )عمى أشبلؿ السحىب السادؼ( ليسثل ردِّ
ع في  عمى ىحا الفكخ؛ حيث نقج ؼيو كل ما نادػ بو أرباب ىحا الفكخ، وتػسَّ

 إيخاد األقػاؿ التي خخجت في الغخب تححر مشو.
 ( نقجه لخسالة السديه ىانهته عن اإلسالم1)

وزيخ خارجية فخندا في ىحا العيج رسالة بعشػاف)  حيغ ألف السديػ ىانػتػ
اإلسبلـ( نذختيا جخيجة الجػرناؿ الفخندية، وتخجستو عشيا جخيجة السؤيج في 

ـ( انصمق فييا مغ بحث مغخض لمسدألة اإلسبلمية وعبلقة ٜٓٓٔأبخيل) 
اإلسبلـ بالسجنية، وشبيعة السجتسعات اإلسبلمية، وقج قاـ اإلماـ دمحمعبجه بالخد 

 يو كحلظ، وتع نذخ الخديغ معا في رسالة واحجة.عم
 
 ( ىكدِ لرسال٘ اللْرد كرّمر حْل اإلسالو2)

كاف لمػرد كخومخ ادعاءآت صجرت مغ ىػػ ذاتي وضعف عمسي دارت     
حػؿ اتياـ اإلسبلـ بأنو ال يستمظ نطاًما اجتساعيِّا رصيًشا، واسذيج بزعف 

ا عمسيِّا نذختو السدمسيغ عمى ضعف اإلسبلـ، فخد عميو دمحم  فخيج وججؼ ردِّ
تباًعا جخيجة الجستػر التي كاف يتخأس تحخيخىا، ثع ُشِبع الخد كامبًل عاـ 

 ـ(ٜٛٓٔىػ ػ  ٕٖٙٔ)
 ( ىكدِ لكتاب )ملاذا أىا ملحد(  3)

وكاف مغ بيغ تمظ الخدود العمسية كحلظ نقجه لخسالة )لساذ أنا ممحج( 
القػؿ بأف الرجفة ىي العمة  لمجكتػر إسساعيل أدىع؛والتي نحا فييا مشحى

 الػحيجة لشذأة ىحا الكػف، وقج ردَّ عمييا فخيج وججؼ بخسالة )لساذا ىػ ممحج(
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 ( ىكدِ لكتاب )املرأٗ اجلدٓدٗ( 4)

وحيغ ألَّف قاسع أميغ كتابو)السخأة الججيجة(، وذكخ ؼيو مغ اآلراء التي ارتأىا 
لسجتسعات اإلسبلمية ال كثيخوف ػ ومشيع فخيج وججؼ ػ أنيا آراء غخيبة عمى ا

تعكذ سػػ مجاراة مدعػمة لسا عميو الغخب ألَّف فخيج وججؼ كتابو )السخأة 
السدمسة(، وحاوؿ وججؼ أف ُيثبت في ىحا الكتاب أف ما ذكخه قاسع أميغ ليذ 
الخأؼ السعتسج عشج مفكخؼ الغخب، ونقل أقػااًل كثيخة ألشيخ مفكخؼ الغخب 

 ت إلييا السخأُة لجييع.يححروف فييا مغ الحاؿ التي وصم
يو فخيج وججؼ لقاسع أميغ  ويشغي أف ُيعمع أنشا ال نحكع ىشا برحة كل ما وجَّ

، ولدشا في معخض مشاقذتو في نقجه ىحا؛ بل إنشا نحكخه ىشا  (ٔ)في رؤيتو تمظ
 كسػشغ مغ مػاشغ نقجه الستعجدة.

 ( ىكدِ لكتاب الشعر اجلاٍلٕ 5)

غ أشخس السعارؾ الفكخية التي وشارؾ فخيج وججؼ كحلظ في واحجة م
عخفيا الفكخ اإلسبلمي الحجيث، وىي السعخكة الي أثارىا الجكتػر شو حديغ 

، فألَّف وججؼ كتابو) نقج كتاب الذعخ (ٕ) بكتابو )في الذعخ الجاىمي(
 الجاىمي( 

                                                             

( ألن ىناك توجًها علميًّا قوايًّ يرى أن قاسم أمُت مل خيرج يف كتابيو )ربرير ادلرأة( و)ادلرأة اجلديدة ( عن الرؤية 1)
اإلسالمية للمرأة، وأن حالة االلتباس اليت حدثت يف أتويل كالمو شارك فيها العديد العوامل، منها اإلشكال 

ات اليت استعملها قاسم أمُت كلفظ احلجاب،ومنها توظيف بعض االذباىات لكتابيو اللغوي يف بعض ادلفرد
توظيًفا بعيًدا عن الوجهة احلقيقية دلا أراده قاسم أمُت،وعلى كلٍّ فستبقى تلك ادلسائل زلل نقاش واختالف يف 

 الرؤى.

سالن،والقاضي عباس ( حيث تصدى للرد عليو عدد كبَت من العلماء واألدابء منهم : األمَت شكيب أر 2)
فضلي،والشيخ دمحم اخلضر احلسُت )شيخ األزىر فيما بعد( ،واألستاذ دمحم لطفي مجعة،والدكتور دمحم أمحد 

الغمراوي،والشيخ دمحم اخلضري ،والشيخ دمحم أمحد عرفو،ىذا خبالف النقد ادلستقصي الذي ألفو الرافعي . ينظر 
(ٜاجلاىلي حملمد فريد وجدي صـ )تقدمي الدكتور غريب مجعة لكتاب نقد الشعر   
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 ( ىكدِ ألقْال املاىعني لرتمج٘ الكرآٌ إىل اللغات األخرٚ 6)

بقزية تخجسة القخآف الكخيع كاف لػججؼ نريب وحيغ ُشغمت الداحة الفكخية 
مغ الشقاش حػؿ تمظ القزية، فألَّف كتابو )األدلة العمسية في جػاز تخجسة 
القخآف( ناقر ؼيو وججؼ معطع اإلشكاالت التي شخحيا بعس العمساء حػؿ 

 ىحه السدألة.
 
 ( ىكدِ لكتاب حضارٗ العرب7)

ػف ُيَعجُّ مغ أكثخ الكتب ومع أف كتاب حزارة العخب لجػستاؼ لػب      
الغخبية إنراًفا لمحزارة اإلسبلمية إال  اف الحذَّ الشقجؼ لفخيج وججؼ رأػ ؼيو 

 مجااًل لمشقج. 
ردَّ فخيج وججؼ عمى خالج دمحم خالج في كتابو )مغ ىشا نعمع( ، وعمى  وكحلك 

 الجكتػر زكي مبارؾ، والجكتػر ـيكل وغيخىع.
الجيشي أحج أبخز مجاالت الكتابة في مرخ  إف معشى ىحا أنو حيغ كاف األدب

والعالع العخبي في العرخ الحجيث لع يكغ مغ السدتغخب أف يكػف أبخز 
و إلييا فخيج وججؼ   مجاالت الشقج التي تػجَّ

" لػ كاف لؤلدب الجيشي تاريخ معاصخ يقػـ بو نقاد اليػـ لكاف األستاذ دمحم فخيج 
ألدب الجيشي؛ حيث قزى حياتو كميا وججؼ في رأييع الشاقج األوؿ في مجاؿ ا

   (ٔ) مشح زاوؿ العمع ناقًجا بارًعا ."
إف معشى ما مزى أف السدار الشقجؼ كاف ركًشا ركيًشا في السذخوع الفكخؼ    

ا وكيًفا   لفخيج وججؼ كسَّ
 حيث رأيشاه يدتػعب معطع الشتاج الفكخؼ لو.   كسا :

 لتصمبو حذًجا لمسمكات العقمية السختمفة.   وكيفا :
                                                             

(1 ٕٕٚ( دمحم فريد وجدي الكاتب اإلسالمي وادلفكر ادلوسوعي د : دمحم رجب البيومي، صـ   
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 الشقطة الثانية : مفخدات السشيج الشقجي لجى فخيج وججي  

إذا كشا قج بيَّشا ؼيسا مزى محػرية السدار الشقجؼ في بشية التفكيخ لفخيج وججؼ 
كسِّا وكيفا فإنو يتػجب عميشا أف نبحث في معالع السشيج الشقجؼ لجيو؛ ألف 
اكتذاؼ ىحه السعالع يعصيشا الدشج الحؿيقي لمحكع عمى مذخوعو الفكخؼ عامة 

 شقج ىحه مغ خبلؿ ما يأتي : وبشية التفكيخ خاصة .ويسكغ استجبلء معالع ال

 أوال : بيان الغاية من الشقج 

ابتجأ فخيج وججؼ مداره الشقجؼ ببياف الغاية مغ الشقج، ففي نقجه لخالج دمحم خالج  
وججناه يرخح بتمظ الغاية قائبًل : " وقج وضعشا كتاًبا ناقذشا ؼيو فزيمة األستاذ 

ال إثارة السياتخة وعخقمة مشاقذًة عمسيًة الغخض مشيا الػصػؿ إلى الحؿيقة 
  (ٔ)السداعي التي ُتبحؿ لئلصبلح والتكسل ." 

و بالشقج لصو حديغ وججناه يقػؿ :  " إني ما كجت ُأِتعُّ قخآءة كتاب  وحيغ تػجَّ
الجكتػر شو حديغ حتى وججتشي مجفػًعا لػضع نقج عميو أستيجؼ بو غخضيغ 

: 

األمة اإلسبلمية وال يتفق مشاقذتو في السدائل التي تتعمق بتكػيغ  أوليسا :
حكسو فييا والسقخرات التاريخية وال األصػؿ االجتساعية، وأرػ اإلغزاء عشيا 

 ضارِّا كل الزخر بشابتة ىحا الجيل وىع في ىحا الجور مغ االنتقاؿ الدخيع.

: مقابمة أوؿ ثسخات الجامعة السرخية بسا تدتحقو مغ العشاية، وىحه  وثانييسا 
 ( ٕ)العشاية ال تعشي في عالع العمع غيخ الشقج والتسحيز." 

لقج بيَّغ فخيج وججؼ أف الغاية مغ الشقج ليدت غاية ذاتية تتػجو نحػ الحات، بل 
ية ىي غاية مػضػعية ُتعشى بالسػضػع، والسػضػع ىشا متعمق بقزية جػىخ 

                                                             

(1   ٚٔم( صـٜٓ٘ٔ،رللة األزىر،اجمللد الثاين والعشرون)ٚٔ( اليس من ىنا نبدأ صـ

(2   ٕٓ( نقد كتاب الشعر اجلاىلي ،دمحم فريد وجدي صـ 
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وىي تكػيغ األمة اإلسبلمية،كسا بيَّغ أف مغ غايات الشقج كحلظ إثخاء الحياة 
الفكخية، ىحا اإلثخاء الحؼ ال يتع إال بتسحيز أؼٍّ مغ الشتاج الفكخؼ الحؼ 

 ُترجره السعاىج الفكخية خاصة في أشػارىا األولى.

 ثانيا :  حرخ أوجو الشقج

األوجو التي يتػجو إلييا  مغ أسذ الشقج لجػ فخيج وججؼ كحلظ حرخ    
الشقج، وىحا يتصمب مشو نطخة كمية لمقزية محل الشقج ليكػف أكثخ قجرًة عمى 
التػصل إلى الترشيف العاـ ألوجو الشقج؛ لحا رأيشاه في نقجه لكتاب الذعخ 
الجاىمي لصو حديغ يحرخ أوجو الخصأ التي احتػاىا ىحا الكتاب مغ وجية 

 نطخه قائبًل : 

ت السترمة مغ الحػادث التي أثارىا ىحا الكتاب حفَّدتشي إلى " ىحه الحمقا
اإلشبلع عميو، فخأيت ؼيو أخصاء اجتساعية وبديػكػلجية وفمدؽية ال يرح 

  (ٔ)الدكػت عمييا ." 

وفي نقجه لكتاب )لساذا أنا ممحج( يحجد فخيج وججؼ تحجيًجا دؾيًقا الشقصة التي 
 ما ال يؤثخ في نقج الجعػػ يجب أف تجور حػليا حمقة الشقج مدتبِعجا 

" ليذ مغ الحكسة أف نعتسج في مشاقذة صاحب ىحه الخسالة عمى إيخاد آراء 
عمساء الكػف سػاء أكانػا رياضيييغ أـ شبيعييغ أـ فمكييغ؛ ألنو يعتخؼ بأف 
إجساعيع انعقج عمى أف لمكػف نطاًما أزليِّا، وأنو جاء عمى وتيخة رياضية في 

ه عغ الخبط واالضصخاب في جسيع مكػناتو ،ولكغ الحؼ جسيع أدواره ،وأنو مشد 
ُيججؼ في ىحه القزية ىػ مشاقذة الحداب في مفيػـ نطخيتو وفي األصػؿ 

  (ٕ) التي أقاميا عمييا إف كاف ليا أصػؿ ."

                                                             

(1 ٛٔلشعر اجلاىلي،دمحم فريد وجدي صـ ( انظر : نقد كتاب ا  

(2 ٚٓٗصـٖٕٔٓربيع صيف  ٙٛ،٘ٛ( دلاذا ىو ملحد ، دمحم فريد وجدي،رللة فصول العددان   
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 ثالثا : السهضهعية في عخض الجعاوى 

مغ معالع مشيج فخيج وججؼ الشقجؼ السػضػعية في عخض الجعاوػ، والتي مغ 
صػرىا ذكخ ما أجاد ؼيو الصخؼ اآلخخ، ومغ أمثمة ذلظ أف شو حديغ  أىع

حيغ ذكخ أنو متبغ لمسشيج العمسي الحؼ يتصمب البجء في شمب الحؿيقة دوف 
 أؼ مغ الترػرات السدبقة قاؿ فخيج وججؼ :

" أنا ال أتسالظ نفدي مغ أف أقػؿ صخاحة إف ىحا الكبلـ ثسيغ، وال أغالي إف 
  (ٔ) سبلـ مغ كل كبلـ قخأتو قبل ىحا."قمت إنو أعخؽ في اإل

 عخض الجعػػ بكامل سياقاتيا  ومن صهرىا كحلك

يقػؿ وججؼ  : " سشتشا الستبعة مشح أف عالج أوائمشا الخد عمى الخرػـ ىي أف 
نػرد محاىبيع كاممة غيخ مشقػصة، وأف نعصي كل قػتيا معشى ومبشى، ثع 

 ( ٕ)نذخع في الخد عمييا ." 

 ة يمتـد ىحه السػضػعية إلى أقرى حج حتى في التخجس 

"  وقج حخصشا عمى تػؼية مبجأ التخجسسة الحخؼية حقو رغسا عسا في البحث 
مغ تدامح في التعبيخ أِلفتو الفمدفة الغخبية وجخت عميو، وىػ ديجنشا في كل ما 

  (ٖ)نشقمو عغ الفخنجة ليتبيغ مشو رأييع الرحيح، ويتزح مخمى ما يكتبػف ." 

 قج مرجر الجعهى رابعا : ن

 مغ أوجو الشقج التي تبشاىا فخيج وججؼ نقجه لسرجرية الجعاوػ ومدتشجىا

                                                             

(1 ٕٖ( نقد كتاب الشعر اجلاىلي،دمحم فريد وجدي صـ   

(2   ٔٙ( يف الرد على ادلاديُت ،دراسة نقدية لكتاب حضارة العرب د/جوستاف لوبون، دمحم فريد وجدي صـ 

(3 ٕ٘( اإلسالم ربرير الفكر اإلنساين،دمحم فريد وجدي  صـ   
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" لػ كاف الحكع عمى أصػؿ األدياف وآداب األمع يتحرل عمييا بسا تحرمت  
عميو مغ السذاىجات التافية والسصالعات البديصة ألصبح كل إنداف عالًسا 

خبصػا خبط عذػاء تقحفيع ضبللة وتخدىع مؤلًِّفا، وَلَزلَّ الشاس وجػه الحقائق، و 
  (ٔ) خخافة حتى يشتيي وجػدىع عمى أسػأ ما يكػف ."

وكاف مغ أقػػ أوجو الشقج التي وجييا فخيج وججؼ لصو حديغ أنو اعتسج في  
 نتائجو عمى مرادر غيخ ُمَػثَّقة مسا يفقج الؿيسة العمسية ليحه الشتائج 

تريج األسباب التي حسمت ذوؼ الشفػس " وألفيت الجكتػر ػ الضصخاره إلى 
ؿ عمى كتب  السخيزة عمى اختبلؽ الذعخ وندبتو إلى الجاىمييغ قج عػَّ

  (ٖ)وىي قخارة األكاذيب، ومدتشقع السفتخيات مغ كل نػع،."  (ٕ)السحاضخات

 خامدا : إثبات عكذ الجعهى 

كاف مغ مشيج فخيج وججؼ الشقجؼ إثبات عكذ الجعػػ فتبصل بالتالي تمظ     
الجعػػ، فحيغ أقاـ خالج دمحم خالج عبلقة تبلزمية بيغ الغشى السادؼ وبيغ 

 الخقي اإلنداني نقج فخيج وججؼ ىحه الجعػػ بإثبات ما يزادىا قائبًل : 

جتساعية كانت " كل الجساعات التي جاىجت لتخؾية األوضاع الحكػمية واال
مغ شبقة الفقخاء تحت زعامة رجاؿ مغ درجتيع ناـيظ أف الحيغ بادروا إلى 
قبػؿ ىجاية األنبياء ووقفػا نفػسيع عمى نرختيع كانػا مغ ىحه الصبقة، عمى 

                                                             

(1 رلموعة مقاالت صدرت تباًعا دبجلة  ٙٔ( اللورد كرومر واإلسالم ،ردود ومالحظات ،دمحم فريد وجدي صـ 
م(ٜٛٓٔـ  ٕٖٙٔ) ٔاجلستور، وطبعت بطبعة الواعظ، طـ  

(2  ذكر األخبار دون سند علمي  ( يقصد فريد وجدي بكتب احملاضرات بعض كتب األدب اليت توسعت يف
 ككتاب األغاين لألصفهاين.

(3 ٛٔ( انظر : نقد كتاب الشعر اجلاىلي ،دمحم فريد وجدي صـ   
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حيغ أف الحيغ كانػا بالعاؼية االقترادية كانػا يعسمػف عمى إبصاؿ ىحه 
 (ٔ) ة ."الجعايات اإلصبلحية بكل الػسائل اإلفدادي

وحيغ قاؿ خالج دمحم خالج : " العمع قج أثبت أف أخبلؽ اإلنداف ليدت شيًئا   
بعيًجا عغ ذاتو وتخكيبو فميذ الدمػؾ البذخؼ كمو إال وليج حالتشا الرحية 

 وحالتشا العقمية .

نقج فخيجوججؼ ىحه الجعػػ قائبًل : " ونحغ نقػؿ : لػ كاف األمخ كسا يقخره 
يح الجدع سميع العقل عمى أكسل ما يكػف مغ سسػ األستاذ لكاف كل صح

األخبلؽ، ولكغ قج يكػف السذاىج السحدػس غيخ ذلظ، فكع مغ صحيح الجدع 
عبقخؼ العقل وىػ عمى أخذ ما ُيذاًىج مغ انحصاط األخبلؽ، وكع مغ سؿيع 
الجدع محجود العقل وىػ عمى أرقى ما تتخيل مغ سسػ الخبلؿ وكـخ الصباع، 

شتى يحار فييا الفكخ، ويعجد عغ تعميميا العمع ذىب فييا  وبيغ ذلظ حاالت
  (ٕ)العمساء محاىب متزاربة ." 

 سادسا : نقج التهىم الجاللي

مغ مفخدات السشيج الشقجؼ لفخيج وججؼ نقجه لمتػىع الجاللي، ىحا التػىع       
قمو الحؼ ُيَعجُّ مغ أكثخ األخصاء الذائعة في عسمية االستجالؿ، ومغ أمثمة ذلظ ن

لكبلـ السادييغ في إثبات أف األصل في اإلنداف التجديع ال التتشديو والتعجد ال 
 التػحيج  

سيغ ال  ِديغ ُمَجدِّ "" يقػؿ الساديػف مسا يجؿ عمى أف آباءنا األوليغ كانػا محجِّ
مصمقيغ وال مشدىيغ أف لغتيع خالية مسا يجلل عمى اإلشبلؽ وعجـ الحج فبل تجج 

 ة( فييا لفطة )ال نياي

                                                             

(1   ٜٕٔم( صـٜٓ٘ٔ( اليس من ىنا نبدأ ،،رللة األزىر،اجمللد الثاين والعشرون)

(2 ٜٕٔ( ادلرجع السابق صـ  
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:  " إف خمػ المغة مشيا ال يجؿ عمى عجـ وجػد  قائاًل  ثم نقج ىحا االستجالل
معشاىا عمى أنيا في كل لغات العالع مخكبة مغ كمستيغ يسكغ تكػنيا في أثشاء 
التخاشب كقػلشا ال نياية، وال حج، أو ال غاية، أو ال آخخ وىكحا، ومع ىحا فإف 
المغات القجيسة قاصخة عغ أشياء كثيخة حتى في السحدػسات فمع ُيػجج في 

احجة مشيا اإلشارة إلى تجرج األلػاف وتجاخل بعزيا في بعس دوف حج، و 
وليذ في أغمبيا إال أربعة ألػاف فقط األبيس واألسػد واألحسخ واألصفخ، فيل 
يرح أف ُيقاؿ: إنيع كانػا ال يعخفػف الدرقة مغ األلػاف والدساء فػؽ رؤوسيع 

 (ٔ) تتألق في حمتيا الدرقاء ."

 بين السشيج والسهضهع سابًعا : نقج التغايخ

كذف فخيج وججؼ في مشحاه الشقجؼ كحلظ عغ أف مغ أسباب فداد الشتائج 
 التغايخ بيغ السشيج والسػضػع، فميذ كل مشيج ججيًخا بسعالجة كل مػضػع 

يقػؿ وججؼ : " عمػـ اإلنداف عمى اختبلؼ أنػاعيا، وقػاه العقمية عمى ِكَبخ 
اإلداركية مع ىحا العالع األرضي  سمصانيا ليدت إال نتائج تجافع القػة

 الستبلشي.

إذا كاف األمخ كحلظ أليذ مغ الجشػف السحس محاولة الػصػؿ بيحا العمع  
السحجود وذلظ العقل القاصخ إلى تحجيج صفات سخ األسخار الكػنية التي ال 

  (ٕ) نياية ليا وإدراؾ ُكشو ذاتو الَعِميَّة التي ال حجَّ ليا ."

سبلمي يشصمق مغ رؤية أوسع مغ ذلظ اإلشار العقمي في لحا فإف السشيج اإل
 إدراكو لمحقائق مختكدا عمى اإليساف باهلل وعالع الغيب إلى جانب عالع الذيادة.

(ٔ)  

                                                             

(1 ٖٔ( اإلسالم وربرير الفكر اإلنساين،دمحم فريد وجدي صـ   

(2   ٘٘( اإلسالم، رسالة بقلم مسيو ىانوتو وردٌّ عليها ، اإلمام دمحم عبده ،دمحم فريد وجدي  صـ 
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 ثامًشا: نقجه التأويل الخاطئ 

ؿ شو حديغ رواية نيي عسخ رضي هللا عشو لحداف بأف ذلظ كاف  حيغ أوَّ
ا يذعخوف باليزع بيَّغ وججؼ خصأ ىحا تعرًبا مشو لقخير، وأف األنرار كانػ 

 التأويل ومرادمتو لشفدية الرحابة في ذلظ العيج ،وأف التفديخ األوجو أف 

 َعمَّْسَشاهُ  "الرحابة كانػا يكخىػف الذعخ ويعجونو مغ السمييات لقػلو تعالى ) َوَما
ْعخَ     (ٕ) (ٜٙ) ُمِبيغٌ  َوُقْخآفٌ  ِذْكخٌ  ِإالَّ  ُىػَ  ِإفْ  َلوُ  َيْشَبِغي َوَما الذِّ

َعَخاءُ     (ٖ) (ٕٕٗ) اْلَغاُووفَ  َيتَِّبُعُيعُ  ولقػلو تعالى : )َوالذُّ

وال شظ أف السخاد بحلظ الذعخ السحطػر كقرائج اليجاء والسجػف،وأف عسخ 
اًنا حتى ال يذتغل الشاس بدفاسف األمػر."    (ٗ)رضي هللا عشو  نيى حدَّ

 نيا العام   عاشًخا : نقج إخخاج الجدئيات من قانه 

فحيغ ذكخ شو حديغ أف العخب تأثخوا بعامميغ رئيديغ العامل الجيشي والعامل 
الدياسي بيَّغ فخيج وججؼ أف العخب في ذلظ ليدػا بجعا مغ األمخ إنسا ىي 

 قاعجة كمية في أحػاؿ األمع  

" فأؼ أمة مغ األمع القجيسة والحجيثة َعَخْضَت عمى عقمظ أمػرىا فبل تججىا 
تخمػ مغ التأثخ بيحيغ السؤثخيغ إال ما ُيعخؼ عغ بعس األمع األوربية مشح 
نحػ قخف، فإنيا بجأت تجفع تأثيخ الجيغ عشيا، والسخاد بالجيغ ىشا رجالو 

                                                                                                                                             

(1 دار إشبيليا ٔٔ( انظر : منهج النقد عند احملدثُت مقاراًن ابدلنهج النقدي الغريب.د: أكرم ضياء العمري صـ
مركز ٜ٘ونية،جعفر شيخ إدريس،صـ م(،ومناىج التفكَت ادلوصلة للحقائق الشرعية والكٜٜٚٔـ  ٚٔٗٔ)ٔطـ

ىـ(ٖٚٗٔ( )ٕٕٔالبيان للبحوث والدراسات إصدار )  

(2 (ٜٙ( سورة يس آية )  

(3 (ٕٕٗ( سورة الشعراء آية )  

(4 ٓٙٔ( انظر : نقد كتاب الشعر اجلاىلي،دمحم فريد وجدي صـ   
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تداؿ في شغل شاغل بو  والقائسػف عميو ال الجيغ نفدو، فالشفػس والعقػؿ ال
  (ٔ) نؽًيا وإثباًتا بحًثا وتسحيًرا ."

 حادي عذخ: نقجه لمخمط بين العمل الحقيقية والعمل الظاىخة

كذف فخيج وججؼ في مشيجو الشقجؼ أف مغ أسباب الشتائج الخاشئة التػىع في 
الشطخة إلى أسباب الطاىخة وعمميا، والخمط بيغ كل مغ العمل الحؿيؿية وآثارىا 

 لطاىخة؛ لحا رأيشا مغ مدارات نقجه لجعاوػ خالج دمحم خالج قػلو : ا

" ىحه الشطخية تقػـ عمى خصأ كبيخ ألنيا ُتخفي الحػافد الحؿيؿية لمشيػض، 
وُتطيخ آثارىا بسطيخ عمميا األولية ،وىي ليدت بيا فتدداد خفاًء عمى العقػؿ، 

لػاقعة تحت آثارىا ويدداد الجيل بيا تغمغبًل في الشفػس فتحق عمى األمع ا
 ( ٕ)صفة العجد فتبقى ؼيسا ىي ؼيو ." 

ويقػؿ أيًزا في ىحا الدياؽ : " يعصي األستاذ مؤلف )مغ ىشا نبجأ( عغ  
السجتسعات العخبية صػرة مدعجة قاتسة وىػ لع يبالغ ؼيسا كتبو عشيا، ولكشو 

وب عدا ما ىي ؼيو إلى الشطاـ السالي الحؼ ىي عميو، وفاتو أنيا مرابة بزخ 
مغ األمخاض االجتساعية واألدبية تحػؿ دوف تصػرىا في أدوار التقجـ 
واالرتقاء؛ بحيث أنو لػ ُشبَِّق عمييا أرقى نطاـ مالي لسا غيَّخ مغ سػء حالتيا 

 ( ٖ)التي ىي عمييا قيج أنسمة، بل ربسا أسخع بيا إلى الياوية ." 

 وبشفذ السشحى الشقجؼ يتػجو فخيج وججؼ إلى دعاوػ شو حديغ حيث قاؿ : 

" يعتسج الجكتػر شو حديغ عمى القخآف نفدو في التجليل عمى أف العخب كانػا 
ذوؼ حياة ديشية قػية، يدتشتج ذلظ مغ تذجدىع في رفس الجيغ الججيج، وثباتيع 

                                                             

(1 ٜٖٔ( نقد كتاب الشعر اجلاىلي،دمحم فريد وجدي  صـ   

(2   ٚٚ٘م( صـٜٓ٘ٔفريد وجدي، رللة األزىر،اجمللد الثاين والعشرون)( اليس من ىنا نبدأ ،دمحم 

(3 ٖٜٖم( صـٜٓ٘ٔ( ليس من ىنا نبدأ،دمحم فريد وجدي، رللة األزىر،اجمللد الثاين والعشرون)  
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ة كل محىب حتى عمى ديشيع السػروث، وذىابيع إلى االستعراء عمى الجعػ 
 أداىع ذلظ إلى الحخب الزخوس 

ولقج قاـ وججؼ بشقج ذلظ قائبًل : " ولػ كاف تأمل قميبًل في نفدية العخب 
الجاىميغ لخأػ ىحا االستعراء مشيع كاف حالة اشتخكت في أحجاثيا بزعة 

  (ٔ) عػامل ُتعتبخ مغ مسدات األمة العخبية في جاىميتيا ."

 لعػامل وىي : ثع ذكخ وججؼ أربعًة  مغ ا

"ضعف الحالة الجيشية عشجىع حيث لع يكػنػا عمى أمخ جامع مغ  األولى :
 عقائجىع. 

 إفخاط العخب في الفخخ بآبائيع والتباىي بسشاقبيع. الثاني :

 جسػدىع عمى ما كاف عميو آباؤىع بغيخ تعقل وال اعتساؿ رؤية.   الثالث:

عبج هللا، وىػ وإف كاف ذؤابة  مجيئ الجيغ مغ شخيق دمحم بغ رابع ىحه األعسال
 قخير ندًبا وحدًبا إال أنو لع يكغ مغ السػسخيغ السدتكثخيغ 

فاشتخاؾ ىحه العػامل األدبية يكفي في تعميل استعرائيع عمى الجعػة  
 ( ٕ)اإلسبلمية ." 

 

 ثاني عذخ : نقج السدمك الفاسج لمقياس

وحيغ كاف الؿياس مدمًكا مغ السدالظ التي ال غشى عشيا في عسمية      
التفكيخ كاف ال بج مغ كػنو ؾياًسا صحيًحا وليذ ؾياًسا فاسًجا؛ لحا رأيشا نقج 
صػر مغ األؾيدة الفاسجة إحجػ مفخدات السشيج الشقجؼ لفخيج وججؼ، فحيغ 

                                                             

(1 ٛٙ( نقد كتاب الشعر اجلاىلي،دمحم فريد وجدي صـ   

(2 ٓٚ( ادلرجع السابق صـ   
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بفتػحات جشكيد خاف ىخؼيو الفتػحات اإلسبلمية  أنجريو الفخندي قاس الكاتب
بيغ وججؼ أف ىحا ؾياسا فاسجا لػجػد فػارؽ جػىخية ونقل كبلـ بعس السؤخيغ 

 بالسقيػريغ رحسة أكثخ بفتاحيغ األرض تخزؽ  السشرفيغ كقػؿ جػستاؼ: " لغ
 ثع قاؿ :  السدمسيغ. العخب مغ

 عغ وبخكة خيخا كانت التي الفتػحات ىحه أنجريو السديػ يقارف  أف يرح فيل" 
  (ٔ) السخخبة." الغارات بتمظ الذعػب

 ثالث عذخ : محهرية الزابط الخمقي
أرد فخيج وججؼ أف يفدح السجاؿ آلرائو الشقجية لتكػف بحججيا وبخاىيشيا     

وآليات إقشاعيا كفيمة بتحقيق أغخاضيا؛ لحا لع َيُذْبيا بأؼ مغ السسحاكات 
ة الفكخية لمعرخ المفطية التي سادت كثيًخا مغ صفحات الشقج في الحخك

 الحجيث  
يقػؿ زكي مبارؾ :" لقج جادلتو مخات عمى صفحات )الببلغ( فكاف لصيًفا 
رؼيًقا، أما أنا فكشت أتمصف وأتخفق، والفخؽ بعيج بيغ مغ يخفق ويمصف بالصبع 

  (ٕ)ومغ يتكمف الخفق والمصف. "
وبالخغع مسا أثارتو كتابات قاسع أميغ عغ السخأة مغ ردود عمسية ومداجبلت 
سمكت كل سبيل مغ كتب ومقاالت وحمقات نقاش وغيخىا فإف فخيج وججؼ سار 

 في مداره الشقجؼ بعيًجا عغ كل ىحا الرخب 
" بعس الغبلة مسغ واجيػا قاسع أميغ رحسو هللا قج تخكػا ميجاف الججؿ الشديو 

الدباب والتيكع فمع ُيقشعػا القارغ في شيئ؛ إذ ضاعت آراؤىع في  إلى نػع مغ
لجج التصاوؿ الكخيو، أما األستاذ فخيج فقج ضخب السثل الخؼيع في عفة الشقج 

                                                             

(1 ، الدار ادلصرية اللبنانية ٕٗٔوراجعها: د: دمحم رجب البيومي، صـ  ( مناقشات وردود،دمحم فريد وجدي،مجعها
م( ٜٜ٘ٔـ  ٘ٔٗٔ) ٔطـ  

(2 ٜٕٕ( دمحم فريد وجدي ،الكاتب اإلسالمي وادلفكر ادلوسوعي ،د: دمحم رجب البيومي  صـ   
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ونداىتو، وبحلظ أصبح كتابو مخجًعا عمسيِّا في قزية السخأة، وصار أعبلـ الفكخ 
 (ٔ)الحجيث يخجعػف إليو مدتذيجيغ. "

خيج وججؼ تعجًدا في أوجو الشقج، وتشػًعا في آلياتو استصاع مغ ىكحا رأيشا لجػ ف
 خبللو أف يخػض كثيًخا مغ السعارؾ الفكخية التي شيجىا العرخ الحجيث.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(1 ٜٕٓ( ادلرجع السابق صـ  
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 املطلب اخلامص 

 نظخة تقييسية عامة

إذا كشا قج حاولشا ؼيسا مزى عخض السختكدات الخئيدة لبشية التفكيخ         
لجػ دمحم فخيج وججؼ فميذ ذلظ لسجخد رسع صػرة عغ ىحه البشية،بل ليأخح ىحا 
العخض مػضعو مغ ِبشى التفكيخ لجػ مفكخؼ اإلسبلـ قجيًسا وحجيًثا،ولغ يكػف 

 مغ خبلؿ الشقاط التالية : ذلظ سػػ بشطخة تقييسية ليحه البشية ،والتي تأتي

مسا ُيحدب لفخيج وججؼ أنو استصاع مغ خبلؿ بشيتو التفكيخية الشقطة األولى : 
ىحه تخسيخ اتجاه فكخؼ يسكغ أف نصمق عميو االتجاه العمسي،ذلظ االتجاه الحؼ 
ييتع بالعمػـ التجخيبية،ويجعل مشيا سبيبًل مغ سبل إثبات الحقائق الجيشية، 

في آيات هللا الكػنية السدصػرة والسشطػرة، والحؼ ُيَعجُّ مغ رواده واكتذاؼ الِحَكع 
 كحلظ الذيخ ششصاوؼ جػىخؼ، والجكتػر الغسخاوؼ وغيخىسا.

وبالخغع مغ أف ىحا االتجاه قج فخضتو الخرػصية الدمشية لمقخنيغ التاسع 
أدػ (  ٔ) عذخ والعذخيغ إال أنو كاف بعًثا التجاه راسخ في التخاث اإلسبلمي.

 كبيًخا في التأكيج عمى العبلقة القػية بيغ اإلسبلـ والعمع.   وًراد

إف مغ يصالع الشتاج الفكخؼ لفخيج وججؼ يجج وحجة مػضػعية الشقطة الثانية : 
 ليحا الشتاج تجعل لو حالة مغ االتداؽ،وىحا ناشئ في األساس مغ أمخيغ :

القػؿ بأف ىحا اليجؼ  وضػح اليجؼ العاـ مغ التأليف،ويسكغ األمخ األول :
ا  تسثَّل في تقخيخ ججارة السشيج اإلسبلمي، ىحا التقخيخ الحؼ تصمب إلساًما عامِّ
بخرائز ىحا الجيغ،والتأمل في األنسػذج التصبيقي األوؿ لو، حيث عيج 

                                                             

(1 مي كاإلمام الغزايل،وأيب الفضل ( أورد الشيخ الذىيب بعًضا من النماذج ذلذا االذباه يف تراثنا اإلسال
،مكتبة وىبة، القاىرة،  ٜٖٗصـٕادلرسي.انظر : التفسَت وادلفسرون ،الدكتور دمحم السيد حسُت الذىيب، جـ  
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القخوف السفزمة في اإلسبلـ،ثع الػعي بكافة اإلشكاليات الستعمقة بو،واخيًخا 
 صيشة.مشاقذتيا مشاقذة عمسية ر 

: ثبات بشية التفكيخ التي جعل مشيا فخيج وججؼ آلياتو لئلنتاج  األمخ الثاني
الفكخؼ؛ حيث لع يكغ فخيج وججؼ مغ تمظ الذخريات التي شيجت تصػًرا 

بل كاف  فكخيِّا عشيًفا خاض مغ خبللو غسار اتجاىات فكخية متشاقزة السشحى،
و الفكخؼ.وبالخغع مغ أف ىشاؾ استقخار كبيخ أوجج اتداًقا ممحػًضا في نتاج

التصػرات الفكخية لجػ السفكخ قج تفتح لو ولشا آفاقا فكخية أرحب إال أنيا في 
 عامبًل مغ عػامل االضصخاب في الفيع العاـ ليحا السفكخ . الػقت ذاتو ُتَعجُّ 

إف معشى ىحا أف رصج القػاسع العامة لفكخ فخيج وججؼ يخمػ مغ تمظ 
ج كثيخ مغ السفكخيغ، حيث يقع التباس في التشاقزات التي قج نخاىا عش

ترػرىا ىل ىي مغ باب التشاقس الفعمي الحؼ ُيَعجُّ مغ أخصاء التفكيخ 
الذائعة، أـ أنيا تسثيل ألشػار فكخية مختمفة باختبلؼ سياقاتيا الفكخية والدمشية 

 والسكانية. 

حى ال شظَّ أنو كاف لفخيج وججؼ اتداع معخفي أعصاه مشالشقطة الثالثة : 
ا مغ السعارؼ  تفزيميِّا في مشاقذاتو العمسية حيغ كانت تتصمب نػًعا خاصِّ
العرخية  لع تتحرل عشج كثيخ مسغ ترجروا لمحجيث عغ اإلسبلـ إال أف 
ىشاؾ أمًخا قج أثار ججاًل في ىحا التكػيغ السعخفي لفخيج وججؼ، وىػ مجػ 

شو مغ مشاقذة الس دائل الذخعية الخاصة رسػخو في العمػـ الجيشية رسػخا ُيَسكِّ
 عقجية كانت، أو فقيية، أو حجيثية ..إلخ 

 إف ىحه القزية قج أوججت مػقفيغ في التعامل معيا: 

جعل مشيا قزية كبخػ كفيمة بأف ُتفقج الثقة بكل ما كتب فخيج  السهقف األول :
وججؼ كسا قاؿ الذيخ رشيج رضا مثبًل مشتقًجا عمى فخيج وججؼ بعس ما كتبو 

 ي كتابو )كشد العمػـ والمغة( مغ مػاد ف
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 تجؿ الخصأ، مغ أنػاًعا( حجيث) لفع في كتبو ؼيسا وججؼ أفشجؼ فخيج " أخصأ 

  (ٔ) ".ورأيو بفيسو ثقة ال أنو كسا وروايتو، بشقمو ثقة ال أنو عمى

 االصصبلح، في الحجيث ومغ تمظ األخصاء التي ذكخىا رشيج رضا  " تعخيفو
 هللا صمى هللا رسػؿ عغ روؼ  ما عمى ُأْشمق االصصبلح،في  والحجيث: )بقػلو
 يقخأ ولع يتمق، لع أنو عمى يجؿ وىػ صحيح، غيخ ،وىحا (الكبلـ مغ وسمع عميو
 أف والرػاب يفيسو، لع قميبًل  شيًئا قخأ أو الحجيث مصمًقا، كتب مغ شيئا

 أو قػاًل، وسمع عميو هللا صمى الشبي ُأضيف إلى ما اصصبلحيع في الحجيث
  (ٕ) صفة." أو تقخيًخا، أو فعبًل،

مغ دافع عغ فخيج وججؼ دفاًعا يشصمق مغ اإليساف بالجور  السدمك الثاني :
الكبيخ الحؼ أداه وججؼ في مديخة الفكخ اإلسبلمي الحجيث كسا نخػ في كبلـ 
الجكتػر رجب البيػمي؛ إذ أورد دعػػ مغ يقخر أف فخيج وججؼ لع يتزمع مغ 

 اإلسبلمي ثع قاؿ:عمػـ التخاث 

" ىحا بعس ما يقػلػف ،وكل خصأ يحتاج إلى صػاب،ألف مغ يقخأ كتب 
األستاذ وججؼ ومؤلفاتو يخػ أنو قج درس اإلسبلـ في أصػلو األولى دراسة 
مدتػِعبة،وَبُعج عغ الكتب التي عابيا األستاذ دمحم عبجه ؼيسا ذكخنا مغ قبل،لع 

قاريخ التي قخأىا مئات العمساء ،ثع يقخأ كتب الستػف والذخوح والحػاشي والت
عجدوا عغ أف يجافعػا عغ اإلسبلـ بمداف العرخ،فمع يزيفػا إليو ما ُيقشع 
خرػمو بسا يقػلػف،ولكشو قخأ كتب األئسة الدابقيغ الحؼ أمتع بيع الدمغ 

                                                             

(1 ٔٔصـ  ٔ( اإلسالم يف عصر العلم ، دمحم فريد وجدي جـ  

(2   ٔٗ٘م،اجمللد العاشر ،صـٜٚٓٔ -ىـ، سبتمرب ٕٖ٘ٔ -( رللة ادلنار، عدد رجب 
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الغابخ في أزىي العرػر،وأضاؼ إلى ذلظ ثساًرا شبيية بسا قخأ مغ العمػـ 
  (ٔ) واالجتساع واالقتراد والدياسة وعمع الشفذ." السدتحجثة في التخبية

بعج عخض ىحيغ السػقفيغ في التعامل مع ىحه القزية أرػ أف ىشاؾ أمًخا 
 الحؼ محػريِّا يشبغي استحزاره في حالة الججؿ ىحه، وىػ الػعي بصبيعة الجور 

يقػـ بو كل مفكخ، ففخيج وججؼ لع يكغ ىجفو األساسي تأليف كتب متخررة 
في العمػـ الذخعية مغ تفديخ وحجيث وفقو وأصػؿ،وال كاف مغ أصحاب 
الِحَمق العمسية التي ُتَجرِّس كتب التخاث اإلسبلمي، بل كاف ىجفو األصمي كسا 

 قاؿ:

اشُتيخ بدعدعة  " إقامة صخح مذيج لمجيغ اإلسبلمي في ىحا العرخ الحؼ  
أركاف األدياف، وىجـ صخوحيا، وتقػيس أساشيغ السعتقجات، وندف قرػرىا 

 ".(ٕ ) 

إف معشى ىحا أنو كاف متػجًيا إلى الكذف عغ حؿيقة اإلسبلـ ال كسا ادعى 
ألبخت حػراني مغ أنو كاف مغ " ذوؼ الشدعة الججلية الحيغ حخصػا عمى الجفاع 

،  (ٖ)عغ سسعة اإلسبلـ أكثخ مسا حخصػا عمى اكتذاؼ حؿيقتو وتػضيحيا." 
 بل نقػؿ: إنو كاف حخيًرا عمى األمخيغ مًعا.

ىحا السقرج العاـ مغ الشتاج الفكخؼ لفخيج وججؼ ُيغيخ مغ  إف استحزار
رؤيتشا لقزية التسكغ مغ العمػـ الذخعية التخررية، ويزعيا في إشارىا 

                                                             

(1 ٜٖدمحم فريد وجدي الكاتب اإلسالمي وادلفكر ادلوسوعي د : دمحم رجب البيومي صـ (   

(2 ،ودلزيد من ربليل رؤية فريد وجدي لتحقيق ىذه ٔٔصـ  ٔ( اإلسالم يف عصر العلم ، دمحم فريد وجدي جـ
 ٘ٓٗالغاية يراجع : أسس التقدم عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث،د: فهمي جدعان ،صـ

م(ٜٛٛٔ)ٖدار الشروق،طـٜٓٗٓٗـ  

(3  ٖ،دار النهار ،بَتوت طـٜٜٔ( الفكر العريب يف عصر النهضة،ألربت حوراين ،ترمجة :كرمي عزقول صـ 
م(ٜٚٚٔ)  
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الرحيح، ىحا اإلشار الحؼ لخَّرو لشا عباس العقاد بقػلو مقارنا بيغ كلٍّ مغ 
 الذيخ رشيج رضا وفخيج وججؼ:

 كتب إلى رجعت والذخيعة الفقو في مدتشيخ بحث إلى احتجت كمسا أزاؿ " وال

 إلى رجعت الجيشية العقج مغ لعقجة مثقف تفديخ إلى احتجت وكمسا رشيج، الديج
 ".األمخيغ كبل في يشفعشي ما معا كمييسا في أجج وقج فييا، وججؼ رأؼ األستاذ

(ٔ)  

إف العقاد يمفت انتباىشا إلى ضخورة الشطخ إلى شبيعة أدوار السفكخيغ، ومػارد 
 االستفادة مغ كل مشيع.

بالخغع مغ قجرة فخيج وججؼ عمى مشاقذة الفكخ السادؼ الشقطة الخابعة : 
مدتعيًشا عمى ذلظ ببشية تفكيخية تقػـ عمى استيزاح السفاـيع، والتحكيخ بحتسية 
تبشي الشطخة الكمية في الػقػؼ عمى الحقائق، وقجرة عمى التعاشي مع 

ممكة نقجية تعجدت مداراتيا، بالخغع مغ كل اإلشكاالت أيِّا كاف مرجرىا، ثع 
ذلظ إال أف ىشاؾ أمًخا رأيشاه مديصًخا عمى مشاقذات فخيج وججؼ مع مبلحجة 

 األرواح. السادييغ، وىػ األبحاث الغخبية في مجاؿ استحزار

لقج ذكخ فخيج وججؼ ىحا األمخ في عذخات السػاضع مغ كتبو ومقاالتو، وجعمو 
 مدتشجا مغ مدتشجات إثبات ما وراء السادة، ومغ أمثمة ذلظ قػلو : 

 القائميغ بأف وأشياعو  (ٕ) (كػنت أجػست) فمدفة الحدية الفمدفة "  كانت
األفكار  مغ اآخحً  ضبلاًل  يكػف  أف جاز الحذ مغ شاىج يؤيجه لع إذا السعقػؿ

                                                             

(1    ٔٗ٘م،اجمللد العاشر ،صـٜٚٓٔ -ىـ، سبتمرب ٕٖ٘ٔ -( رللة ادلنار، عدد رجب 

(2 ِِ auguste conte( أوجست كونت )ِ  ( رايضي وفيلسوف فرنسي يُعترب مؤسس ٚ٘ٛٔـ ٜٛٚٔ( )
الفلسفة الوضعية اليت تُعٌت ابلظواىر والوقائع اليقينية وحسب وهتمل كل تفكَت ذبديدي أو ميتافيزيقي. من أشهر 

()مرجع سابق(ٖٚٚصـٖآاثره :مباحث يف الفلسفة الوضعية )معجم أعالم ادلورد،منَت البعلبكي جـ  
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 الخوح وجػد عقيجة مغ الجيغ أسذ دامت وما مشيا، قمعو يسكغ ال مكانة
 جاز بسحدػس عمييا االستجالؿ يسكغ ال مسا الجار ىحه بعج في دار وخمػدىا

 السحىب ىحا أسمػب حدب عمى فيي. الػاقع في لو ال حؿيقة َوْىًسا تكػف  أف
 ؼيو، الخػض عجـ مغ بج ال وما إثباتو، يسكغ ال قبيل ما مغ األشياع الكثيخ

 مدتجيع؟ كيف شقاء أو مؿيع نعيع فييا وآخخة روح وخمػد بجوف  ديغ معشى وما
بشيو  فمدفة ىحه عرخ في تعاليسو كانت ميسا بجيغ االعتقاد إلى الػصػؿ

 يصخد أف مغ وأرحع سائبًل، يخيب أف مغ أكـخ سبحانو هللا ولكغ مبادئيا؟ وتمظ
 خزػعا، باألعشاؽ تأخح آيات ىحه فمدفتيع جية مغ عمييع شارقا؛ فأرسل

 و( أبشػتـد) سسػىا أبحاث فشذأت وخذػعا، دىذة وباألبرار والبرائخ
 (مانيتـد)

مشيا  اسُتجؿ ذلظ وغيخ األرواح، استحزار( إسبختـد) و السغشاشيدي التشػيع
 والسجامع، السجبلت مئات فأنذأوا وخمػدا، روحا لئلنداف أف عمى عميتيع
 مغ عجدىع وبمغ والخسائل، الكتب فييا وألَّفػا والسحافل، ليا السؤتسخات وعقجوا

 الستفششيغ، والكتاب البارعيغ والسحاميغ الِعطاـ السعارؼ وقادة العمساء األعبلـ،
  (ٔ) ." مميػًنا عذخيغ يديج عغ ما

إف القزية ىشا ليدت في عخض فخيج وججؼ خبلصًة لبعس األبحاث       
إلشكالية أف فخيج وججؼ جعل مغ ىحه األبحاث أكبخ مدتشجاتو الغخبية، بل إف ا

ليجـ التػجو اإللحادؼ في الفكخ الغخبي حتى ُيَخيَّل لمقارغ أنو إذا لع تثبت ىحه 
األبحاث فبل يسكغ ىجـ ىحا التػجو،ومع أف لػججؼ مدتشجات أخخػ في 

أف مدتشج  مشاقذاتو العامة كالسدتشج التاريخي، ومدتشج العمػـ االجتساعية إال
األبحاث الخوحية كاف أضيخ، ودفاعو عشو كاف أكبخ، واستعجاده لعخض 

يت إليو في ذلظ األمخ كاف أقل.  االنتقادات التي ُوجِّ
                                                             

(1 ٙ٘ٙ،مقالة بعنوان : كيف يكون ادلستقبل للمسلمُت ،دمحم فريد وجدي ،اجمللد اخلامس صـ ( رللة ادلنار   



ٜ٘ 

 

ومع أنو  قج يكػف الدبب مغ وراء ذلظ الخغبة السمحة مغ ِقَبل فخيج وججؼ في 
إال أف ىجـ التػجو اإللحادؼ السبشي عمى حرخ السػجػدات في اإلشار السادؼ 

القارغ لسذخوعو الفكخؼ يشبغي أف يكػف عمى وعي بيحا األمخ حتى وإف كاف 
 لو مغ العمل ما يبخره.

بالخغع مغ أف الشتائج العمسية التي كاف يقخرىا فخيج وججؼ  الشقطة الخامدة :
قج غمب عمييا مدمظ الجقة العمسية إال أف ذلظ لع يسشع مغ وقػعو في بعس 
السبالغات التي تطيخ لمستأمل في نتاجو الفكخؼ، ومغ أمثمة ذلظ قػلو في 

 مقجمة كتابو)اإلسبلـ في عرخ العمع(
تحقق أف الجدء األوؿ مغ مؤلفشا ىحا " إذا انتيى معشا القارغ إلى ىشا 

لغ يجع ػ إف شاء هللا تعالى ػ شاردًة مغ شػارد أحػاؿ اإلنداف إال قيَّجىا، وال 
مجركا مغ مجركات الفبلسفة والعمساء ؼيو إال عقميا، وال رأًيا مغ آراء أكثخ 
الفخؽ السعخوفة في كيؽية نذػء اإلنداف وحياتو وخمػده أو فشائو إال 

  (ٔ)لخ "أثبتيا...إ
يبجو لمستأمل أف ىحا الػعج يرعب الػفاء بو عمى ىحا الشحػ مغ التعسيع الحؼ  

 ذكخه فخيج وججؼ.

 تعقيب عام 

إنشا بعج ذكخ ىحه الشقاط يشبغي التأكيج عمى ِعَطع البشية التفكيخية لجػ األستاذ 
دمحم فخيج وججؼ، وتشػع مختكداتيا مسا جعل مشو واحًجا مغ أبخز مفكخؼ القخف 

 العذخيغ في عالسشا اإلسبلمي دوف ادعاء لعرسة، أو زعع لتقجيذ. 

  

                                                             

  ٕ٘( اإلسالم يف عصر العلم،دمحم فريدوجدي  صـ 1)
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 اليتائج ّالتْصٔات

 أوال : الشتائج 

 ػ  ُتَسثِّل بشى التفكيخ العساد األساسي في الشتاج الفكخؼ ألؼ مغ السفكخيغ.  ٔ

ػ شكمت السمكات الحاتية لفخيج وججؼ عامبًل ال يسكغ إغفالو مغ عػامل  ٕ
 كخية.تكػيغ  بشيتو التف

ػ صاغ السشيج الفكخؼ في اإلسبلـ العقمية السدمسة فكانت الخافج األعطع  ٖ
 لبشية التفكيخ لجػ فخيج وججؼ.

ػ انفتح فخيج وججؼ انفتاحا مشزبصا عمى جسمة السعارؼ العامة الستاحة لو  ٗ
 في عرخه  مسا أىَّمو ليرػغ مشيجية فكخية رصيشة.

الحؼ انتطست مغ خبللو بشية التفكيخ ما  ػ تعجدت مفخدات السدار السفاـيسي ٘
بيغ بياف لسحػرية السفاـيع في البشاء الفكخؼ، وحتسية التفخيق بيغ السفاـيع 

 السستقاربة، والػعي بالدياؽ االستعسالي لمسفيػـ وغيخىا مغ السفخدات.

ػ القجرة عمى التعاشي مع اإلشكاليات مغ أبخز السدارات التي امتجت فييا  ٙ
يخ لفخيج وججؼ،خاصة مع الخرػصية الدمشية التي عاش فييا بشية التفك

 وججؼ.

ػ كذف فخيج وججؼ في مشيجو الشقجؼ عغ العجيج مغ السدارات كشقج مدتشج  ٚ
 الجليل، ووجو االستجالؿ ونقج التأويل الخاشئ، ونقج التعسيع القاصخ وغيخىا.

 ثانيا : التهصيات 

 دمحم فخيج وججؼ إحياء لفكخه.ػ عقج مؤتسخ عمسي عغ العبلمة األستاذ  ٔ

ػ إقامة مديج مغ الجراسات حػؿ بشى التفكيخ لسحػريتيا في الشتاج الفكخؼ  ٕ
 اإلنداني
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 املراجع

 األجشبية المغات إلى القخآف معاني تخجسة جػاز عمى العمسية األدلة 
 ( ىػٖ٘٘ٔ) األزىخسشة مجمة مغ الثاني بالجدء ممحق وججؼ، فخيج ،دمحم

 دراسات ،مخكد غبلب الكخيع ،عبج التفكيخ وانحخاؼ السفاـيع أزمة 
 ( ـٜٜٛٔ)ٔ شػ بيخوت( ٖٖ) القػمية الثقافة ،سمدمة العخبية الػحجة

  فيسي: الحجيث،د العخبي العالع في اإلسبلـ مفكخؼ  عشج التقجـ أسذ 
 (ـٜٛٛٔ)ٖالذخوؽ،شػ دارٜٓٗٓٗػ ٘ٓٗ،صػ ججعاف

 دائخة معارؼ القخف  اإلسبلـ ديغ عاـ خالج،دمحم فخيج وججؼ،مصبعة
 ـ(ٕٖٜٔالعذخيغ )

 ،بجوف(  دار الشيزة العخبيةاإلسبلـ في عرخ العمع،دمحم فخيج وججؼ( 
 والحياة الجيغ في ودراسات اإلنداني،بحػث الفكخ وتحخيخ اإلسبلـ 

 البيػمي،الجار رجب د: دمحم: ليا وقجـ وراجعيا وججؼ،جسعيا فخيج ،دمحم
   (ـٕٙٓٓ)ٔشػ ،القاىخة المبشانية السرخية

  اإلسبلـ، رسالة بقمع مديػ ىانػتػ وردّّ عمييا ، اإلماـ دمحم عبجه ،دمحم
   ( معارؼ) السرخية الكتب بجار مػدعة فخيج وججؼ، الخسالة

 بغ أحسج الجيغ شياب العباس أبػ الفخوؽ، أنػاء في البخوؽ  أنػار 
 الكتب.  عالع دار ، بالقخافي الذييخ السالكي إدريذ

 العمع ،دارٚصػ فخوخ خمجوف،عسخ ابغ أياـ إلى العخبي الفكخ تاريخ 
  (ـٖٜٛٔ)ٗلمسبلييغ،بيخوت،لبشاف،شػ

   ،الحجيقة الفكخية في إثبات هللا بالبخاىيغ الصبيعية، دمحم فخيج وججؼ
 ـ( ٜٔٓٔمصبعة الذخقي ، مرخ )
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 هللا، قخيب الفاتح حدغ: اإلسبلمية،د الفمدفة ضػء في الفكخية الحياة 
  (ـٖٕٓٓ) األمانة مصبعة ،ٖٛصػ

   حياة قمع، عباس محسػد العقاد،مؤسدة ىشجاوؼ لمتعميع والثقافة
 )بجوف(  

 الػاعع ،مصبعة وججؼ فخيج ،دمحم األناـ سائخ إلى اإلسبلـ سفيخ 
  (ىػٕٖٗٔ)

   الديخة السحسجية تحت ضػء العمع والفمدفة ،دمحم فخيج وججؼ ،تقجيع: د
 ـ(ٖٜٜٔ:دمحم رجب البيػمي ، الجار السرخية المبشانية.) )

 ٕبيخوت، شػ ، العخبي التخاث إحياء شخح الشػوؼ عمى مدمع  ،دار( 
 ىػ(ٕٜٖٔ

 مصبعة  القخآف،دمحم فخيج وججؼ، تفديخ في العخفاف صفػة
  (ىػٕٖٔٔ)الذعب

 معارؼ دائخة وججؼ،مصبعة فخيج السادؼ،دمحم السحىب أشبلؿ عمى 
  (ـٕٜٔٔ) العذخيغ القخف 

 إحياء ،دار عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ،بجر الجيغ العيشي 
 ىػ( ٕٜٖٔ)ٕبيخوت،شػ العخبي التخاث

  بغ سعيج بغ سيل بغ هللا عبج بغ الحدغ ىبلؿ المغػية، أبػ الفخوؽ 
يع دمحم: عميو وعمق حققوالعدكخؼ،  ميخاف بغ يحيى  دار سميع، إبخـا
 مرخ . – القاىخة والتػزيع، لمشذخ والثقافة العمع

 باالستعسار الغخبي ،د: دمحم البيي  وصمتو الحجيث اإلسبلمي الفكخ 
بو، شػ مكتبة   ٓٔـو
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 عدقػؿ كخيع: ،تخجسة حػراني الشيزة،ألبخت عرخ في العخبي الفكخ 
  (ـٜٚٚٔ) ٖشػ ،بيخوت الشيار ،دار

  بجار مػدعة الخسالة وججؼ، فخيج األكػاف،دمحم بجائع في الحقة الفمدفة 
  .شبع بيانات بجوف ( ٜٕٙٗ ؼ ؼ)رقع تحت السرخية الكتب

  في الخد عمى السادييغ، دراسة نقجية لكتاب حزارة العخب د:جػستاؼ
لػبػف، دمحم فخيج وججؼ، تقجيع وتحييل د/ دمحم عسارة،ىجية مجمة األزىخ 

 ىػ( ٖٗٗٔلى )جسادػ األو 
  ( ٜ٘ٓٔكشد العمػـ والمغة، دمحم فخيج وججؼ، مصبعة الػاعع بسرخ)ـ 
 (ربيع صيف ٙٛ،٘ٛلساذا ىػ ممحج،مجمة فرػؿ العجداف ،)

 ـ(ٖٕٔٓ)
  المػرد كخومخ واإلسبلـ ،ردود ومبلحطات ،دمحم فخيج وججؼ مجسػعة

 ٔمقاالت صجرت تباًعا بسجمة الجدتػر، وُشبعت بصبعة الػاعع، شػ
 ـ(ٜٛٓٔىػ ػ  ٕٖٙٔ)

   دمحم فخيج وججؼ الكاتب اإلسبلمي والسفكخ السػسػعي ،د : دمحم رجب
 ـ( ٖٕٓٓ)ٔالبيػمي، دار القمع، دمذق شػ

  دمحم فخيج وججؼ رائج التػفيق بيغ الجيغ والعمع ،أنػر الجشجؼ ،مصابع
 ـ(ٖٜٚٔالييئة العامة لمكتاب )

  يج البحػث دمحم فخيج وججؼ، حياتو وآثاره،دمحم شو الحاجخؼ، مع
 والجراسات العخبية )بجوف( 

   السجنية واإلسبلـ،دمحم فخيج وججؼ ،تقجيع ودراسة :معتد شكخؼ ،دار
الكاب السرخؼ .دار الكتاب المبشاني ،ضسغ سمدمة )في الفكخ 

 ـ( ٕٕٔٓ) ٔالشيزػؼ اإلسبلمي( ،مكتبة األسكشجرية شػ
 ـ(ٜٜٜٔ)ٔفخيج وججؼ ،مكتبة أضػاء الدمف، شػ السخأة السدمسة،دمحم 
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  ( ٕٛٓٓالسداجبلت والسعارؾ األدبية،أنػر الجشجؼ،مكتبة اآلداب)ـ 
  أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدويشي الخازؼ  ،معجع مقاييذ المغة، 

  ـ(ٜٜٚٔدار الفكخ ) ،تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاروف 
   دمحم بغ عسخ بغ الحدغ أبػ عبج هللا ،مفاتيح الغيب أو التفديخ الكبيخ 

دار إحياء التخاث  ،بغ الحديغ التيسي الخازؼ السمقب بفخخ الجيغ الخازؼ 
 ىػ( ٕٓٗٔ) ٖبيخوت شػ ،العخبي 

 البيػمي،  رجب دمحم: د: وراجعيا وججؼ،جسعيا فخيج وردود،دمحم مشاقذات
  (ـٜٜ٘ٔ ػ ٘ٔٗٔ) ٔشػ المبشانية السرخية الجار

 شيخ والكػنية،جعفخ الذخعية ئقلمحقا السػصمة التفكيخ مشاىج 
  (ىػٖٚٗٔ( )ٕٕٔ) إصجار والجراسات لمبحػث البياف إدريذ،مخكد

 البيػمي، رجب دمحم وتقجيع دراسة وججؼ، فخيج اإلسبلـ،دمحم معالع مغ 
 (ـ ٕٓٓٓ) األسخة مكتبة لمجسيع، القخآءة ميخجاف

 السعارؼ،صػ دار العخاقي عاشف:رشج،د ابغ فمدفة في الشقجؼ السشيج 
 ـ(ٜٗٛٔ)ٕشػ ٛٔ

  ضياء أكـخ: د.الغخبي الشقجؼ بالسشيج مقارًنا السحجثيغ عشج الشقج مشيج 
  (ـٜٜٚٔ ػ ٚٔٗٔ)ٔشػ إشبيميا، العسخؼ، دار

   ،ميسة اإلسبلـ في العالع،دمحم فخيج وججؼ، تقجيع :د: دمحم رجب البيػمي
 ـ( ٕٙٓٓدار البرائخ)

 في بياف قػاعج السشيج التػحيجؼ  نحػ مشيجية معخؼية قخآنية،محاوالت
 ـ( ٕٗٓٓىػ/ٕ٘ٗٔ)ٔلمسعخفة،د:شو جابخ العمػاني، دار اليادؼ،شػ

  ،نقج كتاب الذعخ الجاىمي ،دمحم فخيج وججؼ، تحقيق: حدغ نجار دمحم
 ـ(ٕٛٓٓ) ٖمكتبة اآلداب، القاىخة شػ
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  ـ ليا د:دمحم عبج السشعع  الػججيات ،مقامات دمحم فخيج وججؼ، حقَّقيا وقجَّ
 ـ(ٕٜٛٔ)ٔخفاجي ،د: عبج العديد شخؼ، دار الكتاب المبشاني ط
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