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كثر الحديث في السنين األخيرة عن عالقة اإلسالم بالحداثة والمدنية، أو بما أنتجته  الحاهارة اإلنسهانية 

في القرون األخيرة من خالل مقارنت  باألديان األخرى، أو من خالل تؤويل نصوص  ومالءمتهها مها الرصهر، 

هههاد والخ ههإل واإلبههدا أ بيههد أن الخههول فههي يههبج الرالقههة لههية بجديههد ع ههج الثقافههة الرربيههة بالههدعوة ىلههج ا جت

واإلسالمية، بل كانت مطروحة ع ج مدى التاريخ الرربي اإلسالمي، ىما في جدال فكري أو سجالي بين مسه م 

ن يحهاول أن وغير مس م دفاعا عن اإلسالم كدين وثقافهة وحاهارة، أو فهي جهدال بهين مسه مين أنبسههم  بهين مه

يبصههل اإلسههالم عههن الحاههارات األخههرى، باعتبههار االخههر وحاههارت    يمكههن أن يقومهها ى  بتههدنية الههدين 

اإلسههالمي وتقههويل دعا مهه ، أو بههين مههن يحههاول أن يجرههل مههن اإلسههالم، دينهها وثقافههة وحاههارة، جهه ءا مههن 

مين ا نخههراط فيههها كمسههايمين الحاههارة اإلنسههانية، فههاعال ومههنبرال، مههإثرا ومتههؤثرا، ع ينهها بالاههرورة كمسهه 

 ومنتجين با عتماد ع ج الرقل والرقالنية، متشبرين ببكر التسامح وا ختالف وحإل االخر في الوجود. 

بهههههين يهههههبا الموقهههههف وباق، ارتؤينههههها أن نقهههههف عنهههههد أحهههههد المبكهههههرين الرهههههر  الهههههبي أسههههههم ببكهههههرج 

فههههي تجديههههد ونهاههههة  99أواخههههر القههههرن  –جانهههه  مجموعههههة أخههههرى مههههن المبكههههرين ىلههههج  –اإلصههههالحي 

 الثقافة الرربية  ىن  الشيخ محمد عبدج.

مهها يهمنهها مههن محمههد عبههدج لههية يههو مهها قالهه  فههي يههبج المسههؤلة أو ت ههق، بههل مهها يههي منط قاتهه  الن ريههة 

والبكريههههة أو باألصههههح مرجرياتهههه  الن ريههههة فههههي حديثهههه  عههههن عالقههههة اإلسههههالم بالمدنيههههة أو بالحداثههههة بشههههكل 

د عبهههدج عهههن محيطههه  الثقهههافي والتهههؤثر بههه ، والمتمثهههل فهههي التهههراث مهههن عهههام. ىننههها   يمكهههن أن نبصهههل محمههه

جههههة، وفهههي اإلصهههالحات والتحهههو ت التهههي جهههاءت بهههها ثهههورة محمهههد ع هههي، باإلاهههافة ىلهههج  ثهههار ومخ بهههات 

الغههه و النهههابوليوني لمصهههر مهههن جههههة ثانيهههة. كمههها   يمكننههها أن نر لههه  عهههن التهههؤثيرات الثقافيهههة الغربيهههة التهههي 

ث هههههة فهههههي البكهههههر ال يبرالهههههي والن عهههههة الواهههههرية ع هههههج الخصهههههو . ىن يهههههاتين المتم 99سهههههادت القهههههرن 

مههن  1المههرجريتين يمهها الموجهتههان لمنطههإل تبكيههر محمههد عبههدج، ىمهها فههي جدالهه  مهها فههر  أنطههون والجامرههة

خههههالل مج ههههة المنههههار، وىمهههها فههههي جدالهههه  مهههها يههههانوتو ورينههههان مههههن خههههالل كتابهههه   اإلسههههالم ديههههن الر ههههم 

، فيمهههها يخهههه  عالقههههة اإلسههههالم بالتسههههامح أو ببصههههل السهههه طتين الدينيههههة والسياسههههية أو بموقههههف 2والمدينههههة 

اإلسهههالم مهههن الرقهههل واسهههترما ت  فهههي األمهههور الدينيهههة والدنيويهههة، ممههها يجر نههها نقهههف ع هههج خطههها  يتجهههاو  
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بكثيهههر مهههن حيهههث رإيتههه  المتنهههورة والمندمجهههة فهههي عصهههريا، برهههل الكتابهههات النكوصهههية الموغ هههة فهههي 

 مراداة كل تجديد واجتهاد.النصية و

في رد محمد عبدج ع هج الهبين يهرون فهي الديانهة اإلسهالمية عهدم التسهامح وعا قها ل خهرو  مهن واهرية 

الجمود والتخ ف بسب  تداخل الس طتين الدينية والمدنيهة، يرهود محمهد عبهدج ىلهج تهبكير يهإ ء بؤصهول الديانهة 

من تشهجيا ع هج اسهترمال الرقهل، ومها تهدعو ىليه  مهن تسهامحأ فاإلسهالم، حسه  محمهد  اإلسالمية، وما تحتوي 

 عبدج، دعوتان 

 دعوة بوجود هللا وتوحيدج ويرتمد فيها ع ج الرقل. -9

ودعوة ىلج التصديإل برسالة محمد، ويرتمد فيها ع ج القر ن البي يو مرج ة اإلسالم وخهارإل الرهادة  -2

 في .

"فلم يعول فيها  ال  للات بيهيال قلعاال قلهواوج وبوإيهال اللات  محمد عبدج فبالنسبة ل دعوة األولج يقول 

قليظو فا  قلواو و وقعابع  ل قلايا ص قل ااير وقلوإاوم اللات  ا  ااوقن قلواو   ا  قليظا م وقلبوبيا و وبع  ا  

قألعه   وقل عهه تو لي ل هذلك اللت أ  للواو   ا يع  وقإا  قلوإاو  ل ل ا  اوي ا   ا  وقو وأ  ذلاك قل ا ي  

يههدعو لمررفههة هللا  –حسهه  محمههد عبههدج  –فاإلسههالم فههي يههبج الههدعوة  أ3لوااا ا قليظاا م فاا  قألوااوق "وقااا  

قل ط لهة ه إلي    ه هلل ووا قييبل و "ف إلعالم ف  هذن قل لواووحدانيت  من خالل استرمال الرقل في الطبيرة  

 .4  ل قلفطوج"  يعب   للت و ء عوى قل ليل قلعال و وقلفوو قإليع ي  قلذج يإوج للت يظ

   أ وقك    و "فه  قلب  يابج فيه  قإلعالم هخ وق قلع  او أما بالنسبة ل دعوة الثانية، يقول محمد عبدج 

 هو خ وق قلع  ا قلذج يعب   لليل قإلعالم ف   لوبل اللت قلب  يق هوع لة قليه  لليل قلعالم. )....(

 .5قل عول لليل ف  ق عب  ل لبا يل قلياي  هو قلاوآ  وا ن" ذلك قلخ لق قل بوقثو

 وبرد يبا التقديم التوايحي، تطرإل محمد عبدج ىلج تبصيل وشر  أصول اإلسالم يي حسب  كالتالي 

                                                           
3
 105"اإلسالو ديٍ انعهى وانًذَيت" يحًذ عبذِ. ص  -

4
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5
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  فبالنسبة ىلج يبا األصل يإكد محمد عبدج ع ج دور الرقل ومكانت  في الن ر الرق ي لتحصيل اإليمان -9

"فؤول أع ص وض  فا  قإلعاالم هاو قليظاو قلعالا . وقليظاو ليا ن قاد واإليمان، ويقول  اإلسالم كؤساة لالعت

هو وعيلة قإلي    قل اير. فا  أ   ك  يل للت عهيل قلاإةو و  ض ك اللت قلعالو و     ض ك اللت ا وم فا  

 .6أذل  اللت علطبل"

ول، ويوسا من حرية   ويبا األصل مرتبط باألصل األتقديم الرقل ع ج  اير الشر  عند الترارل -2

"قبفق أهل قل لة قإلعال ية ال   ليال       ييظو الليال للات أيال الذق بعا وع قلعاال الرقل بالمقارنة ما الن   

وقليال أخذ ه    ل لليل قلعالو وها  ف  قليال طويا  : طويق قلبعليم ه اة قل ياول    ق لباوقؾ ها لعإ  

طويق بؤويل قليال    قل ا فظة للت  وقيي  قللؽة ابت يبفاق و ول  فه لو وبفويع قأل و اللت هللا ف  لل ل

 . 7 عي ن       أثهبل قلعال"

"و ههاذق قأل ال فمن خالل يبا األصل، يتاح مدى اتسا  مجال الرقل في اإلسالم حس  محمهد عبهدج  

 .8ؼيو ا ")...(  ه ت هي  ي ج قلعال ول عهيلو وأ يلت    عهيلل إ ي  قلعاه تو وقبع  لل قل إ ل اللت 

  فهي يهبا األصهل يحهاول محمهد عبهدج أن يبهين لنها مهدى مكانهة مبههوم التسهامح فهي البرد عهن التكبيهر -3

"هل ذههت    هذي  قأل لي  اللت    قوبهو هي  قل عل ي  ولوؾ  ا   وقلا  أاوا م  يايهمو اإلسالم، يقول  

 .9إل وقا  ا ل للت قإلي   "وهو الذق   و  ول      ئل ياب ل قلوفو      ئة وإل وياب ل قإلي       و

" ا  خلات  ا    يؤتي محمد عبدج بآيات من القر ن لتوايح يهبا األصهل ا عتبار بسنن هللا في الخ إل -4

"فهال (. 937)سهورة  ل عمهران، االيهة   هلوم عي  فعيووق ف  قألوع ف يظووق وياؾ وا   ل  هاة قل واذهي "

 (.43)سورة فاطر، االية   بإ  لعية هللا باويال" ييظوو  اللت عية قألولي  فل  بإ  لعية هللا به يال ول

"أ  هلل فاا  قأل اام وقألوااوق  عاايي    ببهاا لو وقلعااي  ومههن خههالل يههبج االيههات، يسههتخ   محمههد عبههدج  

قلطوقئااق قلب هعااة قلباا  بإااوج لليهاا  قلوااإو و وللاات اعااهه  بوااو  قمثاا وو وللاات قلباا  بعاا ت وااوقئ  أو 

 .10يوق يصو ويعهو ليه   وم ه لاوقيي "
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  في يبا األصل يبين محمد عبدج أن  لية في اإلسالم س طة دينية، و  ييمنة و  ق   الس طة الدينية -5

"  يا م قإلعاالم ألاا  هعا  هللا ووعاولل عالط   سيطرة ع ج أحدأ فاإلسالم في ن رج دعها لههدم ت هق السه طة  

   هلؽا  و اذووق    هي يا  و  للت لايا ا أاا و و  عايطوا للات الي  يالو للات أ  قلوعاول لليال قلعاالم وا 

 .11 عيطوقو   ل هللا بع لت "فذوو الي   أيت  ذوو لعت لليهم ه عيطو"

"و   يعوغ لااوج و  ضاعيؾ أ  يبإعاص للات لايا ا أاا و ولايص يإا  ويايف في نبة السياإل  

 .12للت  علم أ  يؤخذ لاي بل أو يلبا  أ ول    يع ل هل ل  أا  ال  ل  وب   هللا وعية وعولل"

  يهرد محمهد عبهدج بههبا األصهل ع هج الهبين يهرون أن الهدين اإلسهالمي ديهن حماية الدعوة لمنا البتنهة -6

جهههادي شههر  فيهه  القتههال، وفههي طبيرتهه  رو  الشههدة ع ههج مههن يخالبهه ، بخههالف الههدين المسههيحي الههبي يههو ديههن 

طهيعباال قلعفااو  "لاايص قلاباال فاا  طهيعااة قإلعااالم هاال فاا المسههالمة والمهادنههة، فيجيهه  محمههد عبههدج بقولهه   

وقل ع  اة. "خذ قلعفو وأ و ه لعوؾ وقلوع ل  قلإ هلي ". ولو  قلابا ل فيال لاو  قلبا قء قل عبا ي  للات 

قلاق وأهلل اللت أ  يؤ   ووهمو ويض   قلعالم لي  ؼوقئلهمو ولم يو  ذلاك إلواوقن للات قلا ي  و  لاليباا م 

يخ البتهو  اإلسهالمية مها تسهمر  فهي الحهرو  ولههبا فهي ن هر محمهد عبهدج،   تسهما فهي تهار .13    خ لفيال"

أي الديانههة المسههيحية ع ههج محاربههة غيههريم مههن قتههل  "وااويعة قل عاا ل ة"  المسههيحية، عنههدما اقتههدر أصههحا 

 الشيوخ والنساء واألطبال.

  وفهي يهبا اإلطهار يرطهي محمهد عبهدج مثها  بهال وا ، كهدليل ع هج دعهوة مودة المخالبين فهي الرقيهدة -7

مخالبين في الرقيدة، حيث ىن اإلسالم أبا  ل مس م أن يت و  من الكتابيهة، نصهرانية أو يهوديهة، اإلسالم مودة ال

ما اإلبقاء ع ج عقيدتها والقيام ببرول عبادتها، ويبا الشكل من التسهامح فهي ن هر محمهد عبهدج يرهود الق هو  

  يج  أن يكون أمريا بيد عالم ع ج الشرور بؤن الدين مرام ة بين الربد ورب ، والرقيدة طور من أطوار الق و

 .14الغيو ، فهو البي يحاس  ع يها، وأما المخ وإل فال تطول يدج ىليها

  أعطج محمد عبدج أمث ة عديدة بين فيهها الجمها بهين مصهالح الهدنيا الجما بين مصالح الدنيا واالخرة -8

 ا ف  قإلعالم للت قلا ي و أوق او : "قلايواالخرة، نورد من بينها ثالثا، يتر إل األول بالحياة، يقول محمد عبدج

قلاييفية قلع اة ال  و يت بخبطؾ قلعه  اللت وهلو وب أل  لهل    وههلو وبفعم أ لل    وؼهل  فه   ا  ذلاك 
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  بؤخذن ل  وعهلو و  باو ل    قلب ب  هلو و  بوإ  لليل باوؾ قل ها  او و  بإوا ل فا  باوك قللاذقت 

 .15   فوق قلع  ا"

"فوع قل وم للت قل إ يي  لوا  الذق خوا   يال فيتر إل بالصوم، يقول محمد عبدج   أما المثال الثاني،

 .16قل وع أو  ي  بل أو  ق ت قل واة فيل إ   بوولو هل    يإ  الذق ؼل  للت قلظ  قلضوو فيل"

"وخوا  للات قل اإ   أ  يؽلاو أما المثال الثالث، فيتر إل بالنهي عن الغ و في الدين، يقول محمد عبدج  

قمخوا فيهلك  يي ن وييعت يفعل  يه و فذووي  ه     ل لليي  أ  قمخوا ي و  ييله     قلب ب  هيعم  ف  طل 

 .17هللا لليي  ف  قل يي "

"وقهباػ في ا  أبا ك هللا قلا قو قمخاوا و  بايص ي ايهك  ا  ويورد محمد عبدج في يبا الشهؤن  يهة قر نيهة 

 سورة القص . ف  قألوعو ال  هللا   يا  قل فع ي " قل يي  وأاع  و   أاع  هللا الليك و  بهػ قلفع  

  يمكههن تسهميت  بمها يسهمج عنهد الغهر  بسه طان ىلهههي أو  –حسه  محمهد عبهدج  –الخ يبهة فهي اإلسهالم 

وا ه لبووي و ولل "هو قلذج ييفو  هبلا  قلوويعة ل  هللا ولل اق قألثتيوقراطي، وبلق ألن الس طان اإللهي  

ف  و    قلي ص اق قلط لةو   ه لهيعةو و   بابضيل    قلع ل وا  عة قلاو ا هل ه ابضت قإلي   و فلايص 

أمها فهي اإلسهالم، ف هية فيه  سه طة دينيهة، سهوى سه طة الموع هة الحسهنة  .18لل إ      قم  إ ي  أ  يخ لفال"

 هللا ألدنج المس مين كما ألعاليم.والدعوة ىلج الخير والتنبير عن الشر، ويي س طة خولها 

و يايف أن الخ يبة في اإلسالم لية يو مهبط الوحي، و  من حقه  ا سهت ثار بتبسهير الكتها  والسهنة، 

ومن شروط تنصيب  أن يكون مجتهداأ أي أن يكون من الر م بال غة الرربية ومها مرهها، ليتيسهر له  فههم الكتها  

ويتمكن بنبس  من التميي  بين الحإل والباطل، والصهحيح والباسهد، ويسههل والسنة وما يحتا  ىلي  من األحكام، 

، ويبج المي ة   تخص  وحدج و  ترطيه  حهإل امهتالق فههم 19ع ي  ىقامة الردل البي يطالب  ب  الدين واألمة مرا

وثاوا قإل ا هة فا  و ع ئو طال  قلفهام عاوقءو الي ا  يبف ضالو  ه اف ء قلعاالو "هل هوالكتا  والسنة لوحدج  
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مها يشههد ع هج ارتبها  قهدر الر مهاء عهن الخ بهاء الهبين  –حسه  محمهد عبهدج  –وفي تاريخ اإلسالم  .20قلاوم"

 قصروا في البهم والر م.

فالخ يبة في اإلسالم   ينص  نبس ، و  بؤمر ىلهيأ فاألمة أو نا   األمة يو البي ينصب ، يقول محمهد 

و قلااذج يي ااهلو وقأل ااة ها   اا اهة قلاااق فاا  قلعايطوا للياالو وهاا  قلباا  "ف أل ااة أو ي ئاا  قأل ااة هاعبهدج  

ف  مس مين حإل الطاعة، مادامت  .21بخلفلو و بت وأت ذلك      لابه و فهو ا وم   ي     إ ي  قلوإون"

قأللاذقو و الذق قلاو   و اون ه لي اياةو "و الذق قيااوؾ لا  قلايهج أ ا  ون لليالالحجة ونهج الكتا  والسنة  

قلعية ف  ل لل وإ  لليهم أ  يعبه لوق هل ؼيون    لم يو  ف  قعبه قلل  فعا ا و الذق ف وق قلوب   الليل. أ  

 .22بفوق قل  لاة فيل"

"يو و  هال قإلعاالم وفي يبا الرد ع ج البين   "  ي     إ ي  قلوإون".الخ يبة ىبن عند محمد عبدج 

ك ف  وأج قل علم أ  قلعلط   هاو  ااوو    أيل يابم  و  قلعلطبي  ف  وخص وقا و ويظيو  أ   عيت ذل

قل ي و وهو وقض  أاو  ل وهو  يفذه و وقإلي    آلة ف  ي ن يب وؾ هه  ف  قلالو  ه إلخض م وف  قلعاول 

كمها  .23ه إل ي مو و   قلعال وقلوإ ق  لي ن ال   ب مو ويهياو  للات ذلاك أ  قل عالم  عابعه  لعالط يل ه ييال"

"ال   اة قلعالط   وقإهاة ه ابضات الم مها الر هم والر مهاء مهادام مهن أصهول  يبنون ع ج يبا، عهدم تسهامح اإلسه

 .قل ي "

 ."خطؤ  اعو وهعي  ل  فهم  عيت ذلك قأل ل    أ ول قإلعالم"فبي ن ر محمد عبدج أن كل يبا  

"ال  لم يو  للخليفة ذلك قلعالط   قلا يي  أفاال يواو  للا ضا  أو كما يرد في نبة الوقت ع ج القا  ين  

فيجي  محمد عبدج بالتؤكيد ع ج عدم وجود س طة دينية في اإلسالم،   ل خ يبة و     أو ويخ قإلعالم؟".لل فب

باويو قألاو مو وال عالطة بي ولها  وقاا  و "ال  قإلعالم لم يإعل لهإ ء أ يت علطة للت قلعا ئ لغيرج، يقول  

أ  يا ل  ااق قلعايطوا للات الي ا      هإ ء فه  علطة   يية  ووه  قلووم قإلعال  و و  يعوغ لوقاا  

 24.أا  أو له  بل لوهلو أو يي  لل ف  طويق يظون"
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الممارسة السياسية ل دولة اإلسالمية ممارسة مدنية، فهإن واهرية  –حس  محمد عبدج  –فإبا كانت ىبن 

 الخ يبة في اإلسالم وارية مدنية، تنشغل برالقة اإلنسان باإلنسان، ولية برالقة اإلنسان بخالق .

من خالل ما سبإل، يتاح أن محمد عبهدج فهي دفاعه  عهن اإلسهالم، كهان يرهود دا مها، ويؤخهب كمرجها له  

أصول الديانة اإلسالمية، ويرطي أمث هة مهن واقها الدولهة اإلسهالمية فهي عههد ا دياريها. لكهن فهي يهبا الجه ء، 

ةأ أي سهنرك  ع هج كيبيهة ترامهل محمهد سنحاول استنطاإل نصو  وشهادات محمد عبدج من خار  يهبج البتهر

 عبهدج مهها مشهاكل عصههرج، ومهها الهبين يتك مههون باسهم الههدين اإلسههالمي، ومهدى احتههرامهم وتسهامحهم مهها الر ههم

 الر ماء.و

"وه ا  يعاؤل عا ئل يبدأ محمهد عبهدج بتسهاإل حهول واهرية الر هم والر مهاء فهي الوقهت الحااهر، يقهول  

ضاطه   قلعلام ه عياا ن قلااياا و وأيال لام ياا   ا  قل عال ي  قألولااي  فيااول: عال ي  أ  طهيعاة قإلعاالم باؤهت ق

بعااذي  و  الاااوققو و  واايق لا لااة قلعلااوم قلووييااةو و اااو   قلعاااول قلهوااويةو لواا  ألاايص قلعل اا ء  اا  

وتبرا لبلق يرطي محمهد عبهدج  .25قل عل ي  قليوم أل قء قلعلوم قلعاليةو وقلفيو  قلع ويةو أو ليص بهع  لهم"

ثيرة عن ااطهاد البقهاء لرجال االدا  والر وم، مثل السيد عبد الحميد ال يراوي الحمصي البي كته  أمث ة ك

مقا  في ا جتهاد والتق يد، فتررل لحم ة رجال الدين واعتبهروا مقاله  مرقها مهن الهدين، فقهبل ع يه  وسهجن. 

يه  برهل المسها ل ع هج أصهول كما أعطج مثا   خر ل شيخ السنوسي البي كت  كتابها فهي أصهول البقه ،  اد ف

 المالكيةأ فتررل لهجوم ومحاولة اغتيال من طرف أحد مشايخ المالكية في األ ير، ويو الشيخ ع يش.

ومن خالل يبج األمث ة ومث ها، يحكم البرل ع ج اإلسالم بؤن  عثرة في طريإل المس مين، ويبا الجمهود 

 يو من طبيرة الدين اإلسالمي، وناش ا من أصول .

مرونههة واعترافهها برههدم التسههامح مههن برههل  أكثههر محمههد عبههدج ع ههج مثههل يههبج األحكههام، يكههون فجههوا 

المس مين، لكن  يرى سب  بلق   يرود ىلج طبيرة الدين اإلسالمي وأصول  بقدر ما يرود ىلهج السياسهة، يقهول  

لة قلع ا ئم الي ا  "   يع عل اولي     عإ       ل هاول قلعلؾ فليص قلا  ل لليل قلب عك ه ل ي و فإيل ا 

بخا ؾ يبج السياسة التهي . 26أ     وو قأل و ه لعإ  فهو     ابضي ت قلعي عة"و اووهم قلاع    قلؽيوا.
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يبهعل ث لثو ثام وه ا  بعاوج قلعا وى و "خوو  فوو وقا     اهص قلبالي و فبيبوو ل وقن فييبهل ؼ فل آخوو

 .27و يعوذو  ه هلل  يه "   قل ي  اللت ؼيو قل ي  اللت آخوو    يوو     اوية قلفو

فالسياسة عند محمد عبدج يي المسهإولة عهن ا اهطهاد وتقييهد حريهة البكهر، ويهو مهن الهبين يبغاهون 

"فإ  وئت أ  باول أ  السياسة، بل من البين يبغاون كل حرف من ك مة السياسة. ويبا الن  دليل وااح  

 اا  لفااظ و ه ي . وألااوذ هاا هلل  اا  قلعي عااةوقلعي عااة بضااطه  قلفوااو أو قلاا ي  أو قلعلاام فؤياا   عااك  اا  قلواا 

   ول وخص يبولم أو يبعلم أو يإ  و    ول اوؾ يلفظ    ول ة قلعي عةوو قلعي عة و    عيت قلعي عة

 .28أو يعال ف  قلعي عةو و   ع ص يعوص وع ئص و عوص"

فالسياسههة سههب  مههن األسههبا  المباشههرة التههي أدت ىلههج جمههود واههرف اإلسههالم حسهه  محمههد عبههدج  

 .قبه م خطوقت قلوي طي "و "قلعي عة قلوإوا قل لعوية ف  قلاوآ  له  ا قلهوى

اياث "قعابعإم ثم بكر أسبا  أخرى لجمهود واهرف اإلسهالم، كاسهتيالء التهرق والهدي م ع هج سه طان ، 

ذلاك قلعاال قلاذج  –ياول  ا ا  لها ن  –"ولم يو  لهم وصارت الدولة في قباتهم  قإلعالم وقيال  لإ ي " 

قإلعالم وقلال  قلذج هذهل قل ي و هل إ ءوق اللت قإلعالم يخوويل قلإهلو ويا لو  ألوية قلظلمو لهعوق وقضل 

قإلعالم للت أه قيهمو ولم ييفذ  يل و ء اللت وإ قيهمو ووثيو  يهم و   يا ال اللهال  عال يعها ن فا  خلوبالو 

 .29وهم و يهم    بولت أ وهم"وي ل     قلإ  ل ت لب وي  علطة ثم ل ق للت قإلعالم آخوو  و لبب و وؼي

"أ   قلعلم فلم يافلوق وطبيري في ن ر محمد عبدج أن يكون يناق عداء ل ر م والر ماء من طرف يإ ء 

هؤهلاال و هضااوق لياال ياا  قل عوفااةو وا لااوق وثيااوق  اا  ألااوقيهم أ  يياا وإوق فاا  عاالك قلعل اا ء وأ  يوااوهلوق 

قلا ي   ا  ياهؽع اللايهم قلعلام ويهعا  هيفوعاهم لا  طلهالو هووقهيللو ليع وق     هيلال. ثام يضاعوق للع  اة فا  

و خلوق لليهم وهم أؼوقو    ه   قلباوى وا  ية قل ي و  ل وق قل ي  ي     ليو لون أو  ويض  ليعللونو أو 

 .30 ب قلي  لي ل ونو أو يو   يياع لياي ون"

ا لنا عبادة األولياء والر ماء ويايف محمد عبدج، أنهم خ قوا لنا يبج ا حتبا ت، وت ق ا جتماعات وسنو

المشتبهين بهم ما فرإل الجماعة، كما قرروا أن المتؤخر لية له  أن يقهول بغيهر مها يقهول المتقهدم، وجر هوا بلهق 
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أعوانهم في أطراف الممالق اإلسالمية  –يايف محمد عبدج  –عقيدة حتج يقف البكر وتجمد الرقول. كما بثوا 

ما يقنا الرامة، بؤن    ن ر لههم فهي الشهإون الرامهة، وأن كهل مها يهو مهن ينشرون القص  واألخبار واالراء 

أمور الجماعة والدولة، فهو مما فرل في  الن ر ع ج الحكام دون من عهدايم. ومهن دخهل فهي شهيء مهن بلهق 

من غيريم، فهو متررل لما   يرني ، وأن مها ي ههر مهن فسهاد األعمهال، واخهتالل األحهوال، لهية مهن صهنا 

وىنما يو تحقيإل لما ورد في األخبار من أحوال  خر ال مان، وأن    حي ة فهي ىصهال  حهال و  مهآل، الحكام، 

 .31وأن األس م تبويل بلق ىلج هللا، وما ع ج المس م ى  أن يقتصر ع ج خاصة نبس 

يههي التههي أدت باإلسههالم ىلههج تشههويات، والمسهه م ىلههج اليههؤة  –فههي ن ههر محمههد عبههدج  –ويههبج الحالههة 

هاا  قلباا  ووإاات  ا  أ خاال للاات قلاا ي    اا     –عي عااة قلظل ااة وأهال قألثااوا  –"هااذن قلعي عااة   والخنهو 

يعوفلو وعلهت قل علم أ ال و   يخبوق هال أطها ق قلعا  وقتو وأخلا ت هال اللات ياؤص يإا وو هال قلعإ ا وقت. 

 قل اومو افإل    بوقن   ا  بعا يل العاال   فهاو لايص هإعاالمو والي ا  فااط  ا  أل ا ل قإلعاالم  اووا قل اال

 و اال قلياا ص ه اا  لااوع للاات  ياايهم  اا  قلهاا مو  اا  قأل ااوقل  لاايال  يهاا  اوفاات لاا   ع ييهاا وو قلاااج.و

ل ون  يي  )...(. فول    يع   للت قل عال ي  لايص  ا  قإلعاالمو والي ا  و قلخوقف ت اللت قلإ و  قلذج ذووبلو

  ي يال و   ا  خلفال بي يال  ا  هو و ء آخو ع ون العال  و وقلاوآ  و ه  و   ق "  يؤبيل قله طل    هي

 32.اويم ا ي "

وفي  ل يبج الواريةأ أي وارية جمود وارف اإلسالم، كانت لها تؤثيرات ونتها ج سه بية ع هج عهدة 

 مستويات.

"  وي  أ  قلا وئ يايط ه ا قو ضاوو هاذن قلإي ياة للات قللؽاة فر ج مستوى ال غة، يقول محمد عبدج  

بلو لؽة  ييلو ووب هل و و ل   يإ     يفهم    ياولو وأج ضاوو ألظام  ا  هويفية    ذلك أيل الذق بولم هلؽ

 .33لإ  قلا ئل ل  أ  ي ل ه عي ن اللت قلعاول"

"وألظام  ا  هاذن قلإي ياة إي ياة قلبفوياق وب  ياق وع ج مستوى الن ام وا جتما  يرى محمهد عبهدج  

 .34يظ م قأل ة واليا له  في   و   فيل    عهاه     ق خبالؾ وبفوق قل ذقه  وقلوي  ف  قل ي "
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"ا ال قليا ص أ أي –ن هر محمهد عبهدج  –ومن نتا ج الجمود ع ج الشريرة وأحكامها جر ىلج عسر فهي 

ه  قلياوم بضايق و و   قإلعالم العال   ع اة بع  قلع لم هؤعونوللت اله  له : و يت قلوويعة قإلعال ية أي م 

ل  أهله و ابت يضطووق أ  يي لوق ؼيوه و وأ  يلب عوق ا  ية ااو هم في     يوبا  الليه و وأ هر قألباي ء 

 .35   ا لبه  يبخ   و  اللت عوقه "

و  يإو  و ي    يعب   قلياي و"يعوق    إ ء ف  قلوب   وأي بل قلعية    أ  قإل أما في الرقيدة، فيقول 

قألخذ فيل ه لظ و وأ  قلعال هو ييهوم قلياي  ف  قإلي    ه هلل ولل ل و  وبل وقلب  يق ه لوع لةو وأ  قليال 

ييهوم لل في   هع  ذلك )...( وأ  قلعال ال  لم يعبال وا ن فا  ال وقك  ا   ها  فيال  ا  قلياالو فهاو  عابال   

 36." ا لة ف  ق لبا   هوإو  هللا

كما كان تؤثير يبا الجمود ع ج متر مي المدارة الن امية، وع هج تالمهبة المهدارة األجنبيهة والمهدارة 

 الرسمية واألي ية.

النتا ج التهي و وفي ختام عرا  عن وارية اإلسالم في أوا ل القرن الرشرين، وأسبا  جمودج وارب 

الجامرهة فيمها يخه  وقهوف اإلسهالم كرها إل فهي ترتبت عن يبا الجمود، يرد محمد عبدج، ع ج كل من رنان و

ييايها  و "ال  قإلعالم ل  ياؾ لثوا ف  عهيل قل  يية أها قو لويال عايه يه وج  تطور مجتمرات ، حيث يقول  

 37.   أوض وه و وعبوو  قل  يية    أ وى أي  ون  بت لوفبل ولوفه  أهللو وهذق قلإ و  عي ول"

سهت ول وبلهق بإعمهال الرقهل  ل ن هر فهي الغايهات واألسهبا  ع هة  –في ن هر محمهد عبهدج  –ىن الجمود 

والمسببات، والبرإل بين البسا ط والمركبات. وكبلق بإعمال الوجدان إلدراق ما يحدث فهي الهنبة والهبات مهن 

ع م وبوإل، عقل وق  ، بريان وىيمان،  –في ن ر محمد عبدج  –لبا ب و  م، وي ا واطم نان أ فالدين الكامل 

 فإبا اقتصر دين ع ج أحد األمرين، فقد سقطت ىحدى قا متي . فكر ووجدان،

"واليل  ه  أ  ييبه  أ او قلعا لم اللات  فالرقل والق   متبقان في الدين اإلسالمي عند محمد عبدج، ويقول 

 38.بآخ  قلعلم وقل ي و للت عية قلاوآ  وقلذوو قلاويم"
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أن نستنتج من خالل يبج النصو  التي شم ت عالقة الس طتين الدينية والسياسية في اإلسهالم، أو  يمكن

 ترامل اإلسالم ما الر م والر ماء أو في استرمال الرقل، مجموعة من الحقا إل 

استرمل نبهة مبهاييم ومرجريهة  –كباقي أعالم فكر النهاة  –أن محمد عبدج في دفاع  عن اإلسالم  -9

المرجريههة ال يبراليههة، بههل حههاول تؤسههية ليبراليههة ع ههج قاعههدة اإلسههالم، بمرنههج حههاول مههن خههالل خصههوم أ أي 

اجتههادج اسههتنبات وتطويها المبههاييم ال يبراليهة كالرق نههة والحريهة والتسههامح... الهخ، ل مرجريههة اإلسهالمية. ويههبج 

، ويهبا راجها باألسهاة الهخ 39خاصية مي ت تبكير أغ   مبكري النهاة كالطهطاوي واألفغاني والكواكبي...

، التهي تميه ت بهيمنهة البكهر 99ل تؤثيرات البكرية التي ييمنت ع ج الثقافة الرربيهة فهي أواسهط وأواخهر القهرن 

ال يبرالي الغربي ومباييم ف سبة األنوار الكونية. مما جرل الثقافة الرربية تررف  ي ة ىيجابية  تتحدد مرالمهها  

جرية وحيدة كما يو الشؤن عند فر  أنطون ومجموعهة أخهرى مهن المبكهرين، ىما في تبني البكر ال يبرالي كمر

وىما في تبني البكر ال يبرالي من خالل مباييم ومحاولة تكييبها ما المرجرية اإلسهالمية، أو البحهث فهي تهاريخ 

كريهة . ويرتبهر محمهد عبهدج واألفغهاني مهن أبهر  المبكهرين الهبين كانهت محهاو تهم الب40اإلسالم عن قواعد لهها

تص  في يبا ا تجاج، بل يتج ج بلق بواو  في كتابات الكواكبي البي حهاول تطويها المبهاييم ال يبراليهة مها 

  41الشر  اإلسالمي.

أما الحقيقة الثانية، فتكمن في موقهف محمهد عبهدج مهن السه طتين الدينيهة والسياسهية أو فهي موقبه  مهن  -2

ة كجها  ل س طة السياسية مرك  تبكيهرج. وينها يتاهح لنها الخالفة ودوريا، فهو يهدف باألساة ىلج جرل الدول

، حيث أن الس طة السياسية وو ا بها كانت يي الموج  األساسهي 99مرك  التبكير السياسي الرربي في القرن 

أ فالتقدم أو الخرو  من التخ ف بالنسبة ل مبكرين األوا ل كانت ل  عالقة مباشرة بو يبة الدولة 42ل بكر الرربي

 طة السياسية، وأن مبهوم التقدم ين ر ىلي  فقط من ال اوية السياسية، ويبا يركهة ن هرة الهرواد األوا هل أو الس

 في تشخي  وتح يل الواقا المتؤخر ل رالم الرربي.
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أما الحقيقة األخيرة، فت هر من خهالل مواقهف عبهدج المتنهورة والمنبتحهة ع هج عصهريا، يهبا ويإكهد  -3

ان منبتحا ع هج الثقافهات والحاهارات األخهرى، وع هج الر هوم المراصهرة ك مها ع ج أن البكر اإلسالمي ك ما ك

 كان متسامحا وناببا ل تطرف والترص ، ومإثرا في البكر والثقافة اإلنسانيين.
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