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 محّمد رشيد رضاالشيخ نماذج من كتابات حول 

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 

اب   ه البلدان اإلسالّمية كان رشيد رضا يرى أّن اجلمود والتقليد شرّان حبّد ذاهتما، لكنّه كان يعترب خطرمها اآلن أشّد من ذي قبل، إذ ُتج
ا اليوم مدنّية جديدة ُتعل حاجتها أشّد اىل قوانني جديدة. وكان بني رفاق رشيد رضا َمن كان يرّحب مبدنّية أوروبّا احلديثة، ويعرتف مب

الغربّية، حبيث انطوت عليه حبّد ذاهتا من قيمة. فمحّمد كجْرد علي، مثاًل، كان شديد اإلعجاب مبا شاهده خالل زياراته اىل البلدان 
الوطيّن، دعا إىل الكثري ممّا ميكن للعرب أن يتعّلموه منها، كاإلصالح اإلجتماعّي، واملساواة أمام القانون، وحرّيّة الفكر، وأمهّية التضامن 

 اليي  وعلى األخّص، فضيلة النشاط. غري أّن ما أثار رشيد رضا ليس اإلعجاب بقدر ما كان الضرورة. فهو من ذلك اجليل األخري
كان بإمكانه، بالرغم من ثقافته الكاملة، أن يعيش يف عامل الفكر اإلسالمّي املكتفي بنفسه. لقد كان ألستاذه حمّمد عبده صالت 
شخصّية وّديّة وثيقة بعدد من األروبّيني، وكان قد سافر أكثر من مرّة إىل أوروبّا. أّما رشيد رضا فقد سافر مرّة واحدة فقط، وذلك 

هو سّي معنّي. ويبدو أنّه مل يقرأ شيًئا، أو رمّبا قلياًل، مـّما كجت ب يف اللغات األوروبّية. وكان له اّتصال وثيق بأورويبٍّ واحٍد، لغرض سيا
إنز، مساعد وكيل وزارة املالّية يف احلكومة الربيطانّية. وإنّه ملن الصعب علينا أن نتصّور ما كان من املمكن أن يدور  -ألفرد متشل

ما من أحاديث. وكان يكره حياة األوروبّيني اإلجتماّعية، كما كان يشري إىل املسيّحية بطريقة عدائّية على العموم. وكان يعتقد أنّه بينه
من املمكن ألوروبّا أن تعتنق اإلسالم لوال الكنيسة  ورجال السياسة واحنطاط اإلسالم نفسه داخليًّا. غري أنّه كان يرى، بفضل حّسه 

ّن من الضرورّي لإلسالم أن يتحّدى العامل اجلديد، وأن يقبل باملدنّية اجلديدة باملقدار الكايف الستعادة قّوته. ولكي يبقى،  السليم، أ
ّن اجلهاد لزام إكما كان دوًما، منسجًما مع تفكريه ومنطقيًّا مع نفسه، كان يربّر موقفه هيا بقوله، مستنًدا إىل أحد مبادىء اإلسالم، 

، لكّنهم ال يستطيعون تأديته ما مل يصبحوا أقوياء وهم، يف هيا العامل احلديث، ال يصبحون أقوياء ما مل يقتبسوا علوم على املسلمني
ا كان الشرط الالزم للقيام بواجٍب هو نفسه واجٌب، ترّتب على املسلمني دراسة علوم العامل احلديث  ّـ الغرب وفنونه التقنّية. ومل
إّّنا كان يرّدد صدى فكرة كان الطهطاوي وخري الدين أّول من عرّب عنها، وهي أّن املسلمني، بقبوهلم املدنيّة  ،اوأساليبه. وهو، بقوله هي

راضي الغربّية، إّّنا يستعيدون ما كان هلم من قبل. إذ إّن أوروبّا نفسها مل تتقّدم إاّل بفضل ما تعّلمته من املسلمني يف إسبانيا ويف األ
 املقّدسة. 

اجلديد، وذلك يف دراسات مستقّلة خاّصة مبواضيع معيّنة،  د كّرس رشيد رضا الكثري من تفكريه لرسم خطوط النظام الشرعيّ ]...[ لق
ويف شروحه للقرآن، وعلى األخّص يف فتاويه يف "املنار". فقد أفرد، يف كّل عدد من هيه اجملّلة، بابًا خاصًّا لإلجابة على أسئلة حول 

اّل تعّرض إىء اخللقّية أو بالعادات. حّّت ليمكن القول بأنّه كاد أن ال يرتك قضّية خلقّية واحدة تتعّلق حبياة اجلماعة قضايا تتعّلق باملباد
 هلا على حنو ما يف جملّته. ]...[. 
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 حوراني،ألبرت 
، ١٩٧٧ترمجه إىل العربّية كرمي عزقول، الطبعة الرابعة، بريوت، دار النهار للنشر،  ،١٧٩٨ -١٩٢٩الفكر العربّي في عصر النهضة، "رشيد رضا"، يف 

 .٢٨٤ -٢٨٢ص 

### 

ف ق ال ميكن يف رأينا، أن نفهم فهًما حقيقيًّا فكر الشيخ حمّمد رشيد رضا، أو سواهج من املفّكرين املسلمني يف عصر النهضة، الَّيين ات  
 فهم بالّتايل دوَرهج ومكانته ، إاّل بردِّ هيا الفكر إىل َجْيره  األساسّي أوَّاًل.على تسميتهم ب"اإلصالحينّي" وأن ن

يا اجلْيَر هيا اجليرج هو اإلسالمج، وْحًيا وسجّنًة؛ وال بجدَّ، بادىء بْدٍء، من أن نالحَظ أّن النِّتاج اليي تركه حّممد رشيد رضا مل يَضْع ه
كالت أو القضايا األساسّية اليت شغلت املفكِّرين املسلمني قبله. وهيا يْعين أنّه ينطل قج يف مواجهة  موضَع تساؤٍل، ومل يجع د الّنظَر يف املش

 َلق، وبأنّه وحَده الصحيح.ـجطْ ل املقضايا " الّنهضة  " مؤمًنا إميانًا قْبليًّا هبيا اجلير، وبأنّه احلق  الكام

اليت ولَّدهْتا  اجملاهَبةج مع الغرب: خارجيًّا، كيف تكون العالقة معه؟ وداخليًّا، ما  إذاً، سيكون تفكريجه نْوًعا من التفق ه يف املشكالت
 الَعَمل للنهوض؟

لّيًّا، من وجهة الّنظر هيه، ال تبدو املسألة يف الفكر ُتديًدا لإلسالم، أو صياغًة جديدًة ملضمونه العقدّي، أو إعادة نظر فيه جزئيًّا او ك
ا املسألة هي فهم  املشكالت يف ضوئه، مبا هو وكما هو، والعمل مب جْقَتضى ذلك. وستكون الّنهضة إًذا بسيطة واض حة: الَعوَدةج إىل وإّنَّ

 اإلسالم الصحيح.

تعليمّية دينيًّا واجتماعيًّا ، ذلك أّن "اإلصالح احلقيقيَّ مستحيٌل من دون  –كيف يرى رشيد رضا إمكان هيه العودة؟ خبطٍَّة إصالحّية 
رًا، وإّّنا هو ١صالح الدِّييّن يف اإلصالح االجتماعّي"دْمج اإل . وواضٌح أّن اإلصالح السياسّي هجنا مجْرَجأٌ، أو باألحرى، ليس َهدفًا مجَباش 

اإلجتماعّي. فمحّمد رشيد رضا شديد احلير، يف دعوته للن هوض، من  الّسياسة، ومّما هو  –هدٌف يأيت كنتيجة لإلصالح الدييّن 
ّّ موق ف أستاذه اإلمام حمّمد عبده اليي يجوض حجه، قائ اًل عن اإلمام بأنّه: "استقّر رأيجه يف أواخر  عجْمره علسياسيٌّ. ويف ى  هيا الّصَدد يتب

تارخيه  عند  ة يفاإلصالح الدييّن واإلجتماعّي والل غوّي فقط، وترك السِّياَسة بتًَّة. وعندنا كتابة يف ذلك خبطِّه لعلّنا نطبع صورهتا الفوتغرافيّ 
ْبقى الكالم َعلى سياسته . وعندما كان يشتغ ل بالسياسة كانت قاع َدةج عمل ه مجقاوَمَة اإلستبداد وجعل سجلطة األّمة يف أيديها حبيث ال يَـ 

حلجكَّامها منَفٌي لإلستبداد  فيها"
٢ . 

يٍَة، وعلى الَعمل السياسيِّ بشْكٍل مجداو ٍر ]...[. هكيا أمهل ]...[ من هجنا نجدرك السرَّ يف َمْيله إىل الرتكيز َعلى اإلصالح الدِّيين جبدِّ 
الرتبوّي" ذلك أنّه نتيجٌة  –الّدعوة إىل "اإلصالح السياسّي" بشكل مباشر، معتقًدا أّن األمر السياسّي يتّم عن طريق "اإلصالح الدييّن 

 له. 

                                                           
 ، املقّدمة.١٩3١. حمّمد رشيد رضا، تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ حمّمد عبده، اجلزء األّول، القاهرة،  ١
 (.١٩0٨، )كانون الثاين٨٤5، ص ١١املنار، اجملّلد العاشر، اجلزء  . ٢
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ا ال يي لْكن ما املقصودج من "اإلصالح الدييّن" عند حمّمد رشيد رضا؟ إنَّه ال يقصد أيَّ نوع من إعادة النَّظر يف اإلسالم كدين، وإّنَّ
، مثاًل يقصدجه هو "ما يؤدِّي إىل احملافظة َعلى الدِّين، والعمل به، ومجع املسلمني". وهليا اإلصالح وسائل وطرٌق ال يتم  إاّل هبا. فهو، 

يتّم حقًّا ال ال يتم  "بَعمارة  املساجد والتَّكايا ، وال باإلنعام َعلى بعض الش يوخ، أو أهل احلجاز، بالر َتب والرَّواتب والوسامات"، فلكي 
ينّية كاألئّمة واخلجطباء وا ملدّرسني" وأعماٍل "  بجدَّ  "من أعماٍل تجناطج باحلّكام"، وأعماٍل "تجْطلبج من العجلماء، وأصحاب الوظائف الدِّ

واحد، ال  تتعلَّقج بالبالد احلجازيّة ". ق وام  هيا اإلصالح "مجع كلمة  املسلمني َعلى عقيدٍة واحدٍة، وأصوٍل أدبيَّة واحدة، وقانوٍن شرعيٍّ 
 . ]...[.١ََيْكجم عليهم غيـْرجهج يف أيِّ نْوٍع من األنواع، ولجَغٌة واحدة )العربّية("

اد  هكيا يرى رشيد رضا أّن "اإلصالح أو الن هوض إّّنا يتّم بالتعليم الدِّييّن والرتبوّي الصحيح، وأّن َعلى هيا الّتعليم يتوّقف كيلك االَّتَّ
ل بطبيعة  احلكم، وباستعدا د اإلسالمّي". لكن ال بجّد هليا اإلصالح، لكي يتّم على الوجه األكمل، من أن تتوفَّر له شروط ثالثة تـَتَّص 

 طريقة  اإلصالح نفسه.األّمة، وب

 )اختيار النصوص وتقدمي(، ،َسِعيدخالدة و  أدونيس
 .٩-5، ص ١٩٨3، بريوت، دار العلم للماليني، ١ ، طديوان النهضة، محّمد رشيد رضا، دراسات بالنصوص، رؤية جديدة للنهضة العربّية يف

### 

صل َحني احلكيَمني : مجال َعَلم من أعال
ج
م اإلسالم، وحّجة من أئّمة اهلدى، حامل لواء اإلصالح الدييّن يف العامل اإلسالمّي بعد امل

 الدين األفغايّن واإلمام حمّمد عبده. فقد كان يف السياسة َعَلًما، ويف اإلرشاد إماًما، ويف الصحافة سابًقا. 

، كاتب، فقيه حّجة، شاعر، وصحفٌي مطبوع. وهو من أبلغ الكتّاب قلًما، وأوسعهم جمااًل، وأقومهم حّجة. أجشر ب حبَّ  عامل 
َ من نفاذ البصرية، وَسَعة العلم، وشجاعة القلب،  اإلصالح من أّول عهده باحلياة، فمأل صوته العامل اإلسالمّي هديًا وإرشاًدا. أجويت 

ة اللسان ما مل يؤته إاّل األقّلون يف كّل عصر. كان سريع اخلاطر، حاضر البديهة، قّويَّ اجلواب، ال يبايل يف سبيل وظهور احلّجة، وقوّ 
احلّق بسطوة حاكم. تعاونت على تكوين شخصيّته عوامل عّدة: بيئة صاحلة مصلحة، ومنبت كرمي طّيب، ووالد يَق ظ العني ساهر، 

 ن قرناء السوء، وظروف اجملتمع العريّب اإلسالمّي. ونشأة دينّية حمافظة، واالبتعاد ع

ًءا، وهو من مشاهري مفسِّري القرآن الكرمي، فّسره كما كان يَقرأ هيا التفسري اإلمام حمّمد عبده يف األزهر، فأمّت منه تفسري اثين عشر جز 
 تفسري طجب ع على اإلطالق. ونشر بعض آيات اجلزء الثالث عشر. وتفسريه هيا هو أعظم آثاره وأنفسها، ولعّله خري

لس على شيوخها والسّيما على كبري مشيختها الشيخ حسني بنشاء يف بيٍت ديينٍّ وع لٍم وَكَرٍم وصالح، كرمي احملتدين. ودرس يف طرا
سنة،  ٤0  ، َوَواصَل ظهورها١٨٩٨اجلسر، وهجر إىل مصر، واّتصل بالشيخ حمّمد عبده يالزمه ويأخي احلكمة عنه، وأنشأ املنار عام  

، وَيرِّر الفتاوى يف املسائل الدينّية، وجيلو عن الشريعة ظالم الشبه بالعقل النرّي، ويزيد يف آن، ويبسط أحاديث النيّب العريبّ يفسِّر القر 
إلسالمّية. وهو، ثورة األدب اإلسالمّي بوضع املصّنفات القّيمة، يبغي من ورائها إصالح األخالق واالجتماع والرتبية والتعليم يف املّلة ا

                                                           
 هـ(. ١3١6م/  ١٨٩٨، )٧65، ص 3٩، جزء ١على اخلالفة اإلسالمّية، املنار، جمّلد  املـجْقتَـرَح. اإلصالح الدييّن  ١
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ة يف دعوته إىل اهلدى واإلصالح بالكالم، أقّل من اإلماَمني احلكيَمني مجال الدين األفغايّن وحمّمد عبده. له وقفات يف تاريخ " القضيّ 
 العربّية " ويف تطّورات "الفكرة اإلسالمّية".

 داغر،يوسف أسعد 
سة األدبّية، الجزء الثاني، الِفْكر العربّي الحديث في سَيِر أعالمه، الّراحلون االدر مصادر " يف ١٩35/ ٨/ ٢٢ -١٨65/ ١0/ ١٨"حمّمد رشيد رضا، 

 .3٨٤-3٨3ص ،١٩٨3 ، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات األدبّية،(١٩٥٥ -١٨٠٠)

### 

 -الدائم عن النهج السياسّي ملدرسة األفغاين فالتزام الشيخ رضا مبادئ حزب اإلصالح اإلسالمّي املعتدل وتوّجهاته ومطالبه، ودفاعه
 عبده، ومالحقته الدؤوبة جلزئّيات احلوادث السياسّية وتطّوراهتا، وحماربته ملشاريع اإلستعمار الغريّب من خمتلف وجوهها اليت نشطت يف

 البجعد السياسّي العلمّي اليي كان َيّرك النصوص املناريّة. أيّامه، يصّح اعتبارها مبجملها

من إال أّن توّسع رضا يف هيا االُتاه العلمّي مل مينع  النصوص املناريّة من االستغراق يف األحباث النظريّة . فما محله فكر الشيخ رضا 
على املقاالت املناريّة  وتنظري لفلسفة اإلجتماع البشرّي هي البجعد السياسّي اآلخر النظرّي اليي أضفى  Utopie مشاريع وطوىب

الفلسفة السياسّية: فطرح التصّورات الفضلى للتنظيم السياسّي، والتنظريات العاّمة لسريورة التطّور البشرّي واإلجتماع، وما أصالة 
دائًما يف نتاج رضا  يعرتض ذلك من عوائق، َّتمل يف طّياهتا حبثًا ماهويًّا عن القوى الكامنة احملرِّكة للنشاط السياسّي، وهي وججدت

اجلزئّي احملدود، وتغليفه وصبغه  إىل جانب مع جزئيّات احلوادث اليت كان يعرض هلا. ورمّبا تكون هيه املبادرة إىل ُتاوزالسياسّي جنًبا 
بطابع العمومّية والشمول، هي العامل األساسّي اليي يرفع نتاج رضا الفكرّي السياسّي، من مستوى املقالة السياسّية العابرة 

  السياسّي األصيل واملتعمِّق.والساَذجة، إىل مستوى التفكري

ومهما يكن من أمٍر فإّن نصوص املنار مليئة بالشواهد اليت تدّل بوضوح على تقدمي مؤسِّس السلفّية املناريّة ملبادئ ومفاهيم الفلسفة 
احلرّيّة مثاًل مل يكن يهدف إىل السياسّية على سائر التصّورات امليتافيزيقّية والكالمّية، وعلى االجتهادات الفقهّية. فالبحث املنارّي يف 

إنشاء ميهب دييّن كالمّي أو فلسفّي ميتافيزيقّي. فعالقة اإلنسان بأفعاله أو عالقته باخلالق، وطبيعة احلرّيّة اإلنسانّية ومصادرها 
املقابل رّكزت  يف النّص السياسّي للمنار. يف  Epiphénomènesومبادئها هي من املوضوعات والزوايا اليت شّكلت ظواهر زائدة 

بارات املنار، باستمرار، على ضرورة معاجلة مسألة احلرّيّة من زاوية عالقتها بالشريعة وبالقانون وبالكمال البشرّي وبالنظام ، وهي كّلها ع
والطاعة، وجبدلّية هيه  بوضوح أن مسألة احلرّيّة يف النّص املنارّي ارتبطت ارتباطًا عضويًّا بالفكر السياسّي، بعالقة اآلمريّة مناريّة تدل

 . ordre  املعربَّ عنها بالنظام  العالقة

بفضل األوروبّيني يف تنوير أمم الشرق يف إن امتالك الفكر السلفّي املنارّي لألصالة، وارتكازه على هداية الدين، مل مينعه من االعرتاف 
"فأعظم فائدة استفادها أهل  [...]ى احلكومة اإلستبداديّة" حقوقهم على احلاكم، وبفضل "حكومة اجلمهوريّة وامللكّية املقيَّدة عل



   
 

 

5 
 

عليه احلكومة، واصطباغ نفوسهم هبا حّّت اندفعوا إىل استبدال احلكم املقيَّد بالشورى  الشرق من األوروبّيني معرفة ما جيب أن تكون
      .  ١"طلق املوكول إىل ارادة  األفرادوالشريعة باحلكم امل

 سمير زيدان،
أطروحة أعّدت لنيل شهادة الدكتوراه  بريوت، ،شكالّية العالقة بين السلفّية والغرب من خالل مجّلة المنارإ"مرونة الشريعة وجماالهتا املدنّية والسياسّية" يف 

 . ٢٩٤ -٢٩٢، ص ١٩٩٩بة على اآللة الكاتبة، اللبنانّية يف الفلسفة، اجلامعة اللبنانّية، كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الفرع الثاين، قسم الفلسفة، مضرو 

### 
رها على النحو املتقدِّم، خلص الشيخ رضا إىل القول: "واخلالصة أنّه ال يضّر العربّية التعريب، وال ينفعها اإلعراب، و إّّنا نفعها  وضر 

ََمهم من سجَباهتا" َم  رجاهلا، فنرجو أن يوقظ الزمان مه   .٢على حسب مه 

رأيًا رياديًّاً، نفثه من قلب مفعٍم حبّب العربّية، غيوٍر عليها من أن تضعف أمام عاديات  –يف زمانه  –يجعتبَـرج رأي الشيخ رضا 
َرًة أمام مصطلحات العلوم املنتشرة يوًما بعد يوم. أحّب رضا أن ينظر اىل عربيّته فإذا هي لغة علم كما كا يـْ نت، املخرتَعات، فتنحين َكس 

أن هتضم مصطلحاهتا يف أحشائها، فتمّدها بصّحة وعافية، ال أن يباعد السعي بينها وبني احلياة. إّّنا لغة احلياة يف احلياة، ال  تستطيع
 حياة فرتة ال تتعّداها، هلا يف كّل جولة من جوالت الزمان َقَصب السَّْبق، ال يف فرتة انتصار ويف أخرى انكسار.

ال القول: إّن رؤية الشيخ رشيد رضا يف تطوير اللغة العربّية هلي رؤية ّنضويّة حاول فيها كبح مجاح ]...[ بعدما تقّدم، ميكننا إمج
الدعوات اهلّدامة، إىل جانب وضع أسس مشروع إصالحّي تناول ما عجر ف مبصاعب العربّية. إّنّا دعوة صادرة عن إنسان وثيق الصلة 

 َر أغوارها وكشف النقاب عنها... فأوصَلْتهج إىل مفتاح احلّل احلقيقّي. بالعربّية، ثاقب البصر فيها نافي البصرية، َسبَـ 

مل يكن رشيد رضا ليفّرط يف جنب اللغة، بل عمَل على ارتقائها لتطاول أبراج العلوم، فتحضن مصطلحاهتا؛ وتنقلب لغة العلم، ومن 
ني هنا دعا إىل التزامها؛ ألّن "األّمة اليت ال تتلّقى العلوم بلغتها ال ت كون أّمَة علٍم وإّّنا يكون مبلغها يف العلم أن يجوَجد فيها بعض املرتمج 

فون"  .3لبعض ما يقّرره العلماءج املستقّلون، وال يجوَجد فيها احملّققون و املخرت عون و املكتش 

لدارسني االهتمام يف جوانب وهبيا البحث كشف النقاب عن شخصّية ّنضويّة أسهمت يف تطوير اللغة العربّية، بعد أن أعارها أكثر ا
 أخرى، كاجلانب السياسّي واالصالحّي والدييّن، غاّضني الطرف عن زواية متّثل مظهر الفكر احلقيقّي ووعائه، إّّنا اللغة.

 كّشاش،محّمد  
األّول،  الطبعة األوىل، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربّية، تشرين قراءات في الفكر العربّي،"رؤية ّنضويّة لتطويّر اللغة العربّية، رشيد رضا ّنوذًجا" يف 

 .١3٤، ١٢٨ -١٢٧، ص ٢003
 

                                                           
 .٨3-٢٨٢املنار، اجمللد العاشر، ص  .١
 .٩٤0(، ص ١٩0٨)شباط/ فرباير  ١٢، ج ١0. املنار، مج ٢
 .١١٢(، ص ١٩0٩)آذار/ مارس ٢، ج ١٢. املنار، مج 3
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### 

 أنا رجل من أربعمائة مليون مسلم يندبون اليوم السيِّد رشيد رضا، صاحب جمّلة املنار، ويشعرون بالفراغ اهلائل اليي سيرتكه يف العامل
فقد قدَّره تقليًدا. ]...[ لو كان  اه. وَمن مل يقدِّر فضله اجتهادً ره رأًسا عرفه بالسماع من غري اإلسالمّي. وَمن م ن هؤالء مل يعرف قد

ّلي. وال مينع السيِّد رشيد تأخ رجه يف صَ ـج ّلي كان املـججَ مجلة األئّمة، إْن مل يكن هو املالسيِّد رشيد رضا يف أيّام األئّمة  اجملتهدين، لكان من 
  الطبقة األوىل من األوائل.  الزمان أْن يـجَلزَّ يف

]...[ وسريى الناس أنَّ السيًّد رشيد رضا، كأستاذه الشيخ حممَّد عبده، كأستاذه السيِّد مجال الدين األفغاين، سيكون من األقطاب 
رهم. فهؤالء هم من اليين هم يف قبورهم أعظم جدًّا ممّا كانوا يف دجورهم، وممَّن سيلَقون من اإلقبال من دهرهم ما مل يلقوه يف عص

وقد  الفريق اليي يزداد حياة بعد املمات، وقياًما وهم رفات، وإقبااًل بعد اليهاب، وعلوًّا بعد املواراة يف الرتاب. ]...[ ويف آخر األمر
املنقطع النظري ،  وقع اإلمجاع على أنّه يف النضال عن اإلسالم، ويف ّحل املشكالت العصريّة وتطبيقها على القواعد الشرعّية، كان الفيّ 

اليي إذا خال مل خيلفه أحد إال يف زمن طويل. ومل تنحصر شهرته يف العامل اإلسالمّي، بل عرفت األمم األخرى مكانه يف األّمة 
 ينازعه منازع يف اإلسالمّية. وعلمت أنّه من املصلحني الكبار، واجملدَّدين املشهورين يف األقطار، وأنَّ رأيه يجعوَّل عليه ويؤَخي به، وأنّه ال

، رياسته الشرعّية مع زعامته العقلّية، فكان املستشرقون يشريون دائًما إليه، وينوِّهون بآرائه عندما يدور الكالم على اإلسالم العصريّ 
، حّّت إذا وَيصل األخي والرّد يف منزع التجديد ضمن دائرة العقيدة. وكان اليي يجدهش يف الشيخ رشيد، رسوخ قدمه يف خمتلف العلوم

ا انفرد به. واحلال، أنَّ   له يف نظْرَت إليه يف ع لم  ع لٍم منها، وعلْمَت مبلغ إحاطته فيه، ظننته متخصًِّصا يف ذلك العلم وحده كأنّه إّنَّ
وتوحيًدا، وفروًعا،  سائر العلوم امللكة نفسها. فكان إذا أمسك القلم تدفَّق حنًوا، وصرفًا، ولغًة، وبيانًا، وبديًعا، وحديثًا، وتفسريًا،

 وأصواًل، وكّل ذلك يف نسق واحد.

نصوص وهو وإن كان يجسامي مجال الدين وحممَّد عبده يف العلوم العقلّية على قّوته فيها، فإنَّه كان يفوقهما يف العلوم النقلّية ومعرفة ال
قلّي، وأتى عليها رشيد رضا بدليل عقلّي وعزَّزه حبديث واآلثار، فكانت النازلة إذا نزلت أتى عليها مجال الدين أو حممَّد عبده بدليل ع

 أو أثر. وهليا اتَّسعت دائرة بيانه، وجال قلمه يف كّل موضوع، وتكلَّم فيه بكالم الواضعني. وكان إذا استمدَّ النصوص َغَرَف من حبر،
اللغة ما ال يفهمه غريه، فكالم اهلل وحديث وضع اهلناء موضع النقب. وأكثر ما أمّده يف خطّته هيه قّوة ملكته وفهمه من أسرار و 

 ا باللغة وبالشريعة مًعا.ن رجزق ذوقًا سليًما وبصرًا تامًّ رسوله مجْشر قان عليه إشراقًا تاماًّ، ََيْكجمج له بيلك كّل مَ 

ول وإيقاظ اهلمم من طريق اخلطابة وقد سبق السيِّد رضا أستاَذيه العظيَمني يف مزيّة الكتابة وفيض القلم، إذ كانا يـجْؤثِّران تنبيه  العق
َفظ جوامع كلمها.  واحملادثة. وكانت جمالس مجال الدين ال ميّر منها جملس إاّل كان أشبه مبحادثة تارخيّية تجَسجَّل ألفاظها وَّتج

ا هي  فصول مكتوبة يقرأها وكانت جمالس حممَّد عبدة يقدر السامع أن يكتبها بأسرها ال يزيد منها حرفًا من شّدة إحكامها. وكأّنَّ
ا هي نفثات سحر يف استيالئها على األفكار، وطاملا خرج السامعون منها نشاوى ترتنَّح أعطافهم.  قارئ، وكأّنَّ

ته إىل إعمال القلم، وصار يكتب يف الساعات ما ال يقدر أن يسِّوده غريه يف األسابيع، حّّت لو قيل لّيّ ا السيِّد رشيد فانصرف بكفأمّ 
اليت   ةالكتاب قلمه قد يتوزَّع على عشرة كتّاب كبار ويصيب كالًّ منهم نصيب وافر، مل يكن يف ذلك أدىن غلّو، ألنَّ سهولة إنَّ حمصول
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رى كانت عند صاحب املنار مبا أويت من اجتماع القوَّتني احلافظة واحلاكمة، وانتظام املّنتني املطبوع واملسموع، كانت آية باهرة ال يتما
د أو معاند. وتفسري السيِّد رشيد للقرآن الكرمي هو كاٍف ليخلِّده بني علماء هيه األّمة. وأجوبته على األسئلة املتعدِّدة فيها إاّل حاس

ّل املتنوِّعة اليت كان يجستفَّت فيها، مل يكن يف هيا العصر َمن يقوم ملثلها وجييد فيها بعض إجادته، وكان يأيت باللفظ القليل اليي يد
 كثري.  على العلم ال

 األمير شكيب أرسالن،
         .٢00 -١٩٧، ص ٢0١0، الدار التقدمّية، الشوف -اجلزء األّول، املختارة الطبعة األوىل، السّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، 

### 
 

وعلى كّل حال، مل تتأّخر األوهام اليت بجنيت على وعود احللفاء يف أذهان دعاة االستقالل العريّب، من انكشافها يف لعبة دولّية كربى  
بيكو ووعد بلفور وتداعياهتما يف مؤمتَري سان رميو ولوزان. فيجصاب رشيد رضا خبيبة أمل مريرة  -كان من أبرز حلقاهتا اتّفاقّية سايكس

ولكنّنا وجدنا أّن عهد عصبة األمم "قة مشروع الشريف حسني ووعود اإلنكليز، ومدى مصداقّية مبادئ ويلسون. فيكتب: من حقي
اليي َيسب الرئيس ويلسون أنّه غرّي به يف نظام الدول واألمم، ونقل البشر من طور سافل إىل طور عاٍل من احلرّيّة والسالم، قد أجاز 

بني األقوياء، بشرط أن يجَسمَّى تصّرف كّل دولة فيما تأخيه منها وصاية وتوكياًل ال محاية ]...[ وال تقسيم بالد الشعوب الضعيفة 
أي بشرط  -استعمارًا. وزاد على ذلك أّن الشعوب الراقية من أولئك الضعفاء، واليت يجعرَتف باستقالهلا مؤقـًّتا بشرط قبول هيه الوصاية

، ٤، ج ٢١، )املنار، اجملّلد "َكَلة هبا، ليكون ذلك حججَّة عليهاـجو ون هلا صوت يف اختيار الدولة امليجسمح هلا بأن يك -أاّل تكون مستقّلة
 (.١٩١٩عام 

ويعود بعدها باحثًا عن الدولة اليت ميكن أن تنقي اإلسالم واملسلمني، فتقرأ يف هيا السياق حمطّتني من حمطّات هيا البحث اجلديد يف 
 املرحلة اجلديدة:

يبحث فيها عن بطل منقي يتصّوره يف مصطفى كمال، عندما كان هيا األخري يقود حركة التحرير والتوحيد ضّد تقسيم  أولى:محطّة 
 تركّية يف إطار خالفة إسالمّية. -تركيا، ويف إمكانّية إجراء مصاحلة عربّية

 زيز آل سعود.يراهن فيها على قّوة سياسة إسالمّية جديدة هي قّوة امللك عبد الع محطّة ثانية:

 تربز حيثيّات َّتو ل رشيد رضا من جديد حنو األتراك من خالل دافَعني: في المحطّة األولى:



   
 

 

8 
 

( لرتكيا، sèvresانتصارات مصطفى كمال يف التصّدي للمشروع التقسيمّي واإلحلاقّي اليي رمسته معاهدة سيفر) الدافع األّول:
يف أذهان مجاعات واسعة من املسلمني، األمر اليي جّدد يف وعي رشيد رضا  "الغازي"فبدت صورة مصطفى كمال كصورة السلطان 

 إمكانّية ُتديد للخالفة اإلسالمّية يف صورته.

تراجع صورة الشريف حسني، وتقهقر املشروع العريّب ليصبح مشروعات إلمارات وممالك يف املشرق العريّب، تديرها  الدافع الثاني:
ّيوها املعتمدون يف الشرق. وهيا الدافع هو اليي مّهد للمحطّة الثانية، بعد أن خّيب مصطفى كمال أمله السياسة الربيطانّية ودبلوماس

 يف اخلالفة من جديد.

 وجيه كوثراني،
 - املختارة، الطبعة األوىل، السّيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة"التآخي واالجتهادات املختلفة بني شكيب أرسالن ورشيد رضا"، يف شكيب أرسالن، 

 .٢١-٢0، ص ٢0١0 ،الدار التقدمّية الشوف،


