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 الطبعة األوىل
 م /٢٠٠٨كانون الثاين /  -ه /  ١٤٢٩حمّرم / 



†ÏÖ]<í×Š×‰E<íeç×Ş¹]<ìð]PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<<  −٣ −

 
 
 

٢ 
אא 

 

א 
אא 

 
          

א>؟KK 
 
 

@ @
@ @
@ÑîÛdm@ @

g@‰ìn×†ÛažyflžÈfli@æbfl†@fl‰@a@@ïã@ @
@lŠÈÛa@lbČnØÛa@…b¤a@ìšÇ@ @

 



†ÏÖ]<í×Š×‰E<íeç×Ş¹]<ìð]PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<<  −٤ −

 
 

 



†ÏÖ]<í×Š×‰E<íeç×Ş¹]<ìð]PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<<  −٥ −
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 


 
 

 
 

 
 

  .بَ إِ 
   



†ÏÖ]<í×Š×‰E<íeç×Ş¹]<ìð]PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<<  −٦ −

 



†ÏÖ]<í×Š×‰E<íeç×Ş¹]<ìð]PD<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<<  −٧ −

ijk 
  قــال تعـــاىل  

Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠs9 Î) zΝ≈n= ¡¡9$# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ   

šχθäótG ö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $#  :٩٤[النساء[ 
 š⎥⎪Ï%©!$# uρ ρâ™!% ỳ .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $ uΖ −/u‘ ö Ïøî$# $oΨ s9 $ oΨÏΡ≡ uθ÷z\}uρ 

š⎥⎪Ï% ©!$# $ tΡθà) t7y™ Ç⎯≈ yϑƒM}$$Î/ Ÿω uρ ö≅yè øgrB ’Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪Ï%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u™ !$oΨ −/ u‘ 

y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â™u‘ îΛ⎧ Ïm§‘   ١٠:[احلرش[ 
 ال رسول اهللا ــق

َ كُ لُّ , كُ باكم واحدٌ أَ  , وإنَّ كم واحدٌ بَّ رَ  إنَّ  (أهيا الناسُ   −١  آدمُ وَ  دمَ م آلِ
 .]٥٦٥٢: كنز العامل[ اكم)قَ تْ أَ  ند اهللاِعِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ  ... رابٍ تُ  نْ مِ 

ـنْ (  −٢ ـمَ مِ لَ عْ تَّـى تَ بِهِ حَ لْ نْ قَ قْتَ عَ قَ ـا أَمْ الَ أَالْ شَ اهلََ كَ قَ لـِ ـلِ ذَ ?      أَجْ
نْ لَكَ بِالَ إِلَهَ إِ  ?مَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ  .]عن أسامة بن زيد [ )الَّ اهللاُ يَ

ِ  أن الرسول  عن عبد اهللا بن مسعود  − ٣ ِ نـَثْ قال إلِ اختلفـا  نيْ
ْ كُ الَ (كِ : من القرآن الكريم آيةٍ  يف قراءةِ  ْ وَ  نٌ سِ ام حمُ ـوافُ لِ تَ ال ختَ ـ نَّ إِ , فَ ـ نْ مَ  انَ كَ

 .]٢٣٥[صفوة األحاديث النبوية:  )واكُ لَ هَ وا فَ فُ لَ تَ اخْ  مْ كُ لَ بْ قَ 
يْهِ إِ ( − ٤ َخِ لُ ألِ جُ الَ الرَّ ا قَ ـانَ ذَ ا إِنْ كَ َ مهُ ـدُ ـا أَحَ َ ـاءَ هبِ دْ بَ قَ افِرُ فَ ا كَ : يَ

عَ  جَ إِالَّ رَ , وَ اً افِرَ يْهِ كَ لَ  .عن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر][ )تْ عَ
بَلِيَّةٌ قال عندما  أن رسول اهللا  عن جابر − ٥ اتٌ قَ اعَ بَتْ نِزَ : نَشَ

لِيَّةِ (مَ  اهِ  اجلَ وَ عْ الُ دَ )ا بَ بِيْثَةٌ َا خَ إِهنَّ ا فَ هَ وْ عُ   .]٤٣٥صفوة األحاديث النبوية [ , دَ
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  تعريفات 
 نتساءل: أليس من ثوابت القرآن الكريم

 قوله تعاىل:
 ω = Ïtä† ª!$# tôγ yfø9 $# Ï™þθ ¡9$$Î/ z⎯ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9 $#  .. لِمْ  ? إال من ظُ

 
نقول: من هو املجاهر بالسوء من القول? وما هي الصور التي يتجىل فيها 

 † * ω =Ïtäبقوله تعاىل: هذا السلوك الذي أعلن سبحانه أنه ال حيبه وال حيب فاعليه 

ª!$# tôγyfø9$# Ï™þθ¡9$$Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÎ=àß 4 tβ%x.uρ ª!$# $·è‹Ïÿxœ $̧ϑŠÎ=tã   :١٤٨[ النساء [ ?  
ال بد لإلجابة من تعريف: اجلهر, والسوء, والقول, والظلم, ونبدأ 

قرآنية وردت باجلهر. فاجليم واهلاء والراء أصل صحيح يف اللسان ومفردة 
] ستة عرش موضعاً من التنزيل احلكيم, أوهلا يف قوله ١٦اشتقاقاهتا يف [

( øŒÎتعاىل:  uρ óΟçFù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4©®L ym “t tΡ ©!$# Zοt ôγy_ ãΝ ä3ø? x‹ yzr' sù 

èπ s) Ïè≈ ¢Á9$# óΟçFΡr&uρ tβρáÝàΨs?   :وآخرها يف قوله تعاىل: ] ٥٥[ البقرة . ..…çμ̄ΡÎ) ÞΟn=÷ètƒ 

tôγyfø9$# $ tΒ uρ 4’ s∀÷‚ tƒ   :واجلهر داللةً هو اإلظهار واإلبانة واإلعالن, ] ٧[ األعىل .
فالصوت اجلهوري هو املرتفع, واملجهر واملجهار هو اجلهاز الذي تظهر 

األشياء اخلافية لصغرها.واجلهر قد يكون يف اللفظ صوتاً كام يف قوله حتته 
 ] ١١٠[ األنبياء:   …çμ̄ΡÎ) ãΝn=÷ètƒ tôγyfø9$# š∅ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ãΝn=÷ètƒuρ $tΒ šχθßϑçFò6s? تعاىل: 
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, وقد يكون يف األفعال واألعامل ٥٥وقد يكون يف الرؤية كام يف آية البقرة 
   ..⎯tΒuρ çμ≈oΨø%y—§‘ $̈ΖÏΒ $»%ø—Í‘ $YΖ|¡ym uθßγsù ß,ÏΖãƒ çμ÷ΨÏΒ #uÅكقوله تعاىل يف الصدقة: 

#·ôγy_uρ (. . ]:١٦٧. أما السوء فمفردة قرآنية وردت مشتقاهتا يف ]٧٥النحل 
( øŒÎموضعاً من القرآن الكريم أوهلا يف قوله تعاىل:  uρ Νà6≈ oΨ øŠ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ#u™ tβ öθ tã öÏù 

öΝä3 tΡθ ãΒθ Ý¡o„ u™ þθ ß™ ÅU#x‹yè ø9$# ..  :وآخرها يف قوله تعاىل: ] ٤٩[ البقرة , $£ϑ n=sù çν÷ρ r&u‘ 

Zπ x ø9ã— ôM t↔ÿ‹Å™ çνθã_ ãρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρã x x. Ÿ≅ŠÏ%uρ # x‹≈ yδ “ Ï%©!$# Λä⎢Ψ ä. ⎯Ïμ Î/ šχθãã£‰s?      
, وهو ٢٧. والسوء داللةً هو القبح يف األشياء كام يف آية امللك ] ٢٧[ امللك: 

  ..⎯tΒ ö≅yϑ÷ètƒ قوله تعاىل:القبح والرضر واألذ يف األفعال والسلوك, كام يف 

#[™þθß™ t“øgä† ⎯ÏμÎ/ Ÿωuρ ô‰Ågs† …çμs9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿωuρ #ZÅÁtΡ   :النساء ]وأما القول فهو ] ١٢٣ .
  ..ÿ…çμoΨ≈ysö7ß™ 4 #sŒÎ) #©|Ós% #\øΒr& $yϑ̄ΡÎ*sùتعاىل: الكالم املفيد, وهو األمر واحلكم كقوله 

ãΑθà)tƒ …çμs9 ⎯ä. ãβθä3u‹sù   :قوله تعاىل:وهو البيان واحلوار كام يف ,] ٣٥[ مريم             
 ..tΑ$s)sù ⎯ÏμÎ7Ås≈|ÁÏ9 uθèδuρ ÿ…çνâ‘Íρ$ptä† O$tΡr& çsYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tãr& uρ # \x tΡ   :٣٤[ الكهف [, 

, فالزواج قول والطالق قول, واحلرب قول وهو احلل والعقد والقرار
والصلح قول, واملرء مسؤول وحماسب عام يقول متاماً كام هو مسؤول 

  حماسب عام يفعل.و
قال: أقبلنا مع  أخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن معاذ بن جبل 

من غزوة تبوك, فلام رأيته خلياً قلت: يا رسول اهللا, دلني عىل  اهللا  رسول
قلت: وأشار إىل لسانه.  (( أمسك عليك هذا ))يدخلني اجلنة, فقال: عمل 
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  : وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به? قال 
  .إال حصائد ألسنتهم )) ب الناس عىل وجوههم(( وهل يك

وأما الظلم فمعروف ال حيتاج إىل زيادة عام قلناه يف كتابنا الثالث 
(الذين ال حيبهم اهللا) من موسوعة احلب يف القرآن الكريم ويف الصفحة 

/ بعنوان:  ( إنَّ اهللا ال حيب الظاملني ). وإنام نأيت عىل ما يتعلق منه ٢٥/
 هو أمر يف غاية األمهية ورد يف التنزيل احلكيم: باملظلومني, و

 يقول تعاىل: 
 −  * ω =Ïtä† ª!$# tôγyfø9$# Ï™þθ¡9$$Î/ z⎯ÏΒ ÉΑöθs)ø9$# ωÎ) ⎯tΒ zΟÎ=àß 4 tβ%x.uρ ª!$# $·è‹Ïÿxœ 

$̧ϑŠÎ=tã   :١٤٨[ النساء [ . 
 −      tβÏŒé& t⎦⎪Ï%©#Ï9 šχθè=tG≈s)ãƒ öΝßγ̄Ρr'Î/ (#θßϑÎ=àß 4 ¨βÎ)uρ ©!$# 4’n?tã óΟÏδÎóÇtΡ íƒÏ‰s)s9   :٣٩[ احلج .[  
 −  t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãy_$yδ ’Îû «!$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θçΗÍ>àß öΝßγ̈ΖsÈhθt7ãΨs9 ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ( 

ãô_V{uρ ÍοtÅzFψ$# çt9ø.r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑn=ôètƒ   :٤١[ النحل [. 
املظلومني, بينام مجيع اآليات  هذه اآليات الثالث تتحدث عن

األخر التي ورد فيها ذكر الظلم تتحدث عن الظاملني. وال يفوت املتأمل 
أن يالحظ فيها ذلك التدرج الذي ينسجم مع طبائع األمور. فاملظلوم 
ِمَ يف  , واهتُّ هِ رِ ذِيَ يف فِكْ , وأُوْ هِ ضِ رْ يَ عىل عِ تُدِ الذي اهنضم حقه, واعْ

ي تعرض للغش يف املواصفات ولإلخسار يف الكيل عقيدته, واملظلوم الذ
ودرت  وامليزان وللنكث أو املامطلة يف عقوده وعهوده, واملظلوم الذي صُ
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رم من املساواة وتكافؤ الفرص يف  حريتُه يف ممارسة شعائر عقيدته, وحُ
العمل, له أن حيتج وأن يعرب عن احتجاجه بالكالم والقول وأن يعلن هذا 

 الكتب والصحف واملنتديات وعىل املنابر, حتى لو االحتجاج جهراً يف
اقتىض األمر أن يستعمل القسوة يف نقده واحتجاجه وأن يسمي الظاملني 
بأسامئهم ويصفهم بصفاهتم السيئة, دون سب وشتم ونيل من األعراض. 

كام نراه. واملظلوم الذي وقع عليه ما  ١٤٨وهذا هو معنى آية النساء 
َ  ذكرناه آنفاً ـ كُال  نيْ أو بعضاً ـ ثم مل يُسمح له باالحتجاج العلني, وأُهِ

بسبب دينه ومعتقده, فإن له أن يرد عىل العدوان بمثله, إن توفرت له 
أسباب ذلك ورأ من اجلدو ما ترفع الظلم الواقع عليه, دون أن يؤدي 

 كام نفهمه. ٣٩الردُّ إىل مفسدةٍ أكرب.  وهذا هو معنى آية احلج 
فر له األسباب ردا عىل العدوان الواقع عليه, ورأ أن ال فإذا مل تتو

, وأدرك أنه إن فعل كان كمن يلقي بنفسه يف التهلكة  فائدة ترجى من الردّ
, فله أن هياجر هرباً بدينه وكرامته بعد وقوع  لكونه ضعيفاً أو مستضعفاً

غري  الظلم عليه فيهام. وقد تبدو اهلجرة حسب ظاهر اآلية حال اختيارياً 
م, لكنها يف واقع األمر غري ذلك بداللة قوله تعاىل:  لزِ !©% ¨βÎ) t⎦⎪Ïمُ $# ãΝ ßγ9©ùuθ s? 

èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# þ‘ÏϑÏ9$sß öΝ ÍκÅ¦àΡ r& (#θä9$s% zΝŠÏù ÷Λä⎢Ζ ä. ( (#θä9$ s% $̈Ζ ä. t⎦⎫Ï yèôÒ tGó¡ãΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4 

(#þθä9$s% öΝs9r& ô⎯ä3s? ÞÚö‘r& «!$# ZπyèÅ™≡uρ (#ρãÅ_$pκçJsù $pκÏù 4 y7Í×̄≈s9'ρé'sù öΝßγ1uρù'tΒ æΛ©⎝yγy_ ( ôNu™!$y™uρ 

#·ÅÁtΒ   :كام فقهناه. ٤١, وهذا هو معنى آية النحل ] ٩٣[ النساء  
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ونأيت اآلن عىل الصور التي يتجىل هبا هذا اجلهر بالسوء من القول, 
      أول  وها, وهؤأهنا عديدة ومتنوعة, لعل التكفري أخطرها وأسولنجد 

 هذه الصور:
فقد استرش يف األمة اإلسالمية مؤخراً داء خطري هدام, هو تكفري 
اآلخرين علناً وعىل رؤوس األشهاد. ومل يقترص يف ظهوره عىل األسواق 
بني العوام, أو عىل املجالس اخلاصة بني أنصاف املثقفني, بل امتدَّ إىل 

خ والفقه واملؤلفات, مناهج التعليم يف املعاهد واجلامعات, وإىل كتب التاري
 وإىل املنابر يف املساجد والندوات, وإىل أقواس القضاء وجمالس اإلفتاء.

 $pκوكأن القائمني عىل هذه املواضع مجيعاً مل يسمعوا أوالً بقوله تعاىل:  š‰ r'̄≈ tƒ 
š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFö/ u ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Šu; tF sù Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& 
ãΝ à6øŠ s9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |Mó¡ s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ šχθäó tGö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïè sù «!$# 

ÞΟÏΡ$tótΒ ×οtŠÏVŸ2 4 šÏ9≡x‹x. ΝçGΨà2 ⎯ÏiΒ ã≅ö6s%  ∅yϑsù ª!$# öΝà6ø‹n=tã  ..  :٩٤[ النساء 
فتوهم أن  . ومن سمعه منهم غاب عن املعنى الواسع للرضب يف سبيل اهللا]

أحكاماً   ..Ÿωuρ (#θä9θà)s? ..وأن النهي يف عبارة   ..(#θãΖ̈Šu;tFsù ..  عبارةاألمر يف
عىل خمصوصة باحلرب والقتال. وكأهنم وهم جيهرون بأحكامهم بالتكفري 

أن وفيه  ,] ١١[ املزمل:   ’ÎΤö‘sŒuρ t⎦⎫Î/Éj‹s3çRùQ$#uρ ..اآلخرين مل يسمعوا ثانياً بقوله تعاىل: 
اهللا وحده هو صاحب الصالحية يف احلكم عىل تكذيب املكذبني وكفر 
الكافرين. وهو وحده صاحب الفضل واملنة يف إيامن املؤمنني. ومن سمعه 

 منهم زعم أنه منسوخ بآية السيف.
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بتكفري اآلخرين علناً واحلكم عليهم بالسوء ومل يكتف املجاهرون 
, وبالنف , وبالزندقة تارةً , بالقتل تارةً , وبطالق زوجاهتم منهم تارةً مل ي تارةً

بأهنم غفلوا عن املقاصد اإلهلية يف كتاب اهللا تعاىل, بل يكتفِ املجاهرون 
ففي خرب حاطب بن . غفلوا أيضاً عن املقاصد النبوية يف سرية الرسول 

أيب بلتعة, الذي ذكرناه بالتفصيل حتت عنوان (خيانة األوطان) يف كتابنا 
حيبهم اهللا) من موسوعة احلب يف القرآن الكريم ويف  الالثالث (الذين 

يف رضب  النبيَّ  / وما بعدها, حيث يستأذن عمر ٨٥الصفحة /
عنق حاطب بعد أن أقر بإرساله كتاب التحذير إىل مرشكي قريش, لكن 

:  النبي  . (( إنه من أهل بدر, وما يدريك أن اهللا غفر له ))يمنعه قائالً
يف هذا  ٩٤وآية النساء  ١١أن يلمح روح آية املزمل وال يفوت املتأمل 

 اهلدي النبوي الرشيف. 
إننا نشعر باملرارة ونحن نقلب صفحات التاريخ اإلسالمي لنجد 
م ولعنهم  هِ امِ أن داء اجلهر بالسوء من القول يف صورة تكفري اآلخرين أو اهتَّ

قد استرش منذ القرن األول اهلجري  ,١٤٨عىل املنابر خالفاً آلية النساء 
ألسباب فكرية وسياسية ال عالقة هلا ال بالكفر وال باإليامن, حني بدأ 

وأصحابه عىل  خطباء املساجد بأمر من سالطني بني سفيان بلعن عيل 
املنابر, فردَّ عليهم هؤالء بلعن أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام عىل منابرهم 

عمر بن عبد العزيز ريض اهللا عنه فأوقف هذه  ويف جمالسهم,إىل أن جاء
) قبل أن يستكمل استئصال هذا الداء  مِّ ةً بِالسُّ يْلَ تِلَ غِ املأساة املخزية لكنه (قُ

ثْيل?.  نْ مَ لْ مِ هَ  والقضاء عليه. فَ
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 ونتساءل: أليس من ثوابت القرآن الكريم

 قوله تعاىل:
 ..¨βÎ* sù ©!$# Ÿω =Ït ä† t⎦⎪Í Ï≈s3 ø9 $# ?  

 
نقول: الكاف والفاء والراء ( ك ف ر ) أصل صحيح يف اللسان 

                 موضعاً من القرآن الكريم, أوهلا يف قوله تعاىل: ٥٢٥مشتقاته يف العريب وردت 
 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. í™!#uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u™ ÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ  

‰ ö≅è% $pκšوآخرها يف قوله تعاىل:  ,]٦[البقرة: r' ¯≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9$#   :١[ الكافرون [ .
( ...ãΑθàوجاء مرتكب الكفر مفرداً عىل وزن فاعل كام يف قوله تعاىل:  tƒ uρ 

ãÏù%s3ø9 $# ©Í_ tFø‹n=≈ tƒ àMΖä. $R/≡tè?   :كام جاء مجع مذكر سامل مرفوع ] ٤٠[ النبأ ,
  y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$# $y)ym 4 $tΡô‰tFôãr&uρ t⎦⎪ÌÏ≈s3ù=Ï9: ومنصوب كام يف قوله تعاىل

$\/#x‹tã $YΨŠÎγ•Β  :ومجع تكسري كام يف قوله تعاىل: ] ١٥١[ النساء , ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©! $# (#ρã x x. 
(#θè?$tΒ uρ öΝèδ uρ î‘$¤ ä. y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ Íκö n=tæ èπ uΖ ÷ès9 «!$# ...  :مفرداً اء مؤنثاً , وج] ١٦١[ البقرة

, ] ١٣[ آل عمران:   ..×πy∞Ïù ã≅ÏG≈s)è? †Îû È≅‹Î6y™ «!$# 3“t÷zé&uρ ×οtÏù%Ÿ2 ..كام يف قوله تعاىل: 
  ..Ÿωuρ (#θä3Å¡ôϑè? ÄΝ|ÁÏèÎ/ ÌÏù#uθs3ø9$# (#θè=t↔ó™uρومجع تكسري للمؤنث كام يف قوله تعاىل: 

!$tΒ ÷Λä⎢ø)xΡr& .. سري للمذكر واملؤنث كام يف قوله تعاىل: . ومجع تك] ١٠: [ املمتحنة     
 y7Í×̄≈s9'ρé& æΛèε äοtxs3ø9$# äοtyfxø9$#   :٤٢[ عبس [.  

هذا يف الشكل واملبنى ملن هيتم هبذا اجلانب. أما يف املضمون واملعنى 
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فالكفر ـ بضم الكاف ـ باألصل يعني السرت والتغطية, ويتجىل هذا املعنى يف 
بفتح الكاف ـ وتدل عىل األرض التي تغطيها األشجار  كلمة ( الكفر ) ـ

واملزروعات, ولقد وردت كلمة الكفار مرة واحدة يف القرآن الكريم بمعنى 
  (#þθßϑn=ôã$# $yϑ̄Ρr& äο4θu‹ysø9$# $u‹÷Ρ‘‰9$# Ò=Ïès9 ×θøλm;uρ ×πuΖƒÎ—uρ 7äz$xs?uρالزراع يف قوله تعاىل: 

öΝä3oΨ÷t/ ÖèO%s3s?uρ ’Îû ÉΑ≡uθøΒF{$# Ï‰≈s9÷ρF{$#uρ ( È≅sVyϑx. B]ø‹xî |=yfôãr& u‘$¤ä3ø9$# …çμè?$t7tΡ ..      
, وال لبس يف أن الكفار يف هذه اآلية هم غري الكفار الذين يقول ] ٢٠[ احلديد: 

 ..ÞΟn=÷èفيهم تعاىل:  u‹y™ uρ ã≈ ¤ ä3ø9$# ô⎯ yϑÏ9 © t<ø) ãã Í‘# ¤$!$#   :وغري الذين ].  ٤٢[ الرعد
  : )١(نه يف ثالثة مواضع من كتابه العزيز أنه ال حيبهم أعلن سبحا
١ − ...βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#    :٣٢[ آل عمران [.  
٢ −  χÎ) ©!$# ßìÏù≡ y‰ ãƒ Ç⎯ tã t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5β# §θyz 

A‘θà x.   :٣٨[ احلج  [. 
٣ −  y“Ì“ ôf u‹Ï9 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï&Î# ôÒ sù 4                

…çμ ¯Ρ Î) Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   :٤٥[ الروم [  
, إذ ال يكاد الكفر يذكر يف موضع من القرآن والكفر ضد اإليامن

كام  والكفر ضد الشكرالكريم إال وسبقه ذكر اإليامن أو حلقه أو سار معه. 
, فإذا كان الكفر جحود النعمة فالشكر هو االعرتاف ٣ينا يف آية اإلنسان رأ

  هبا, وإذا كان الكفر إخفاء احلق وتغطيته فالشكر هو كشفه ومحد اهللا عليه.
                                                           

نْ يريد١( االستفاضة يف هذا البحث فبإمكانه الرجوع إىل كتابنا الثالث من ( موسوعة احلـب يف  ) مَ
 القرآن الكريم ) , وبعنوان : ( الذين ال حيبهم اهللا ) .



<<l^Ëè†Ãi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                      êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<  −١٦−
نهُ أَو  الً مِ هْ طِّيَ ـ جَ غَ افِرُ بِهِ أَن يُ تَارُ الكَ ْ نِيٌّ خيَ لَ لُوكِيٌّ عَ وقفٌ سُ رُ مَ فْ والكُ

ىل وُ  ةً ـ عَ رَ ابَ كَ ودٍ مُ جُ وْ ودِ مَ هِ  جُ وصِ صُ ىل خُ عَ يفِ , وَ رِ ومِ التَّعْ مُ ىلَ عُ ا عَ ذَ , هَ
ودِ اهللاِ  جُ ىل وُ   . نَقُولُ عَ

  وقولنا ( علني ) يعني أن الكفر لسان حال يتجسد يف العديد 
  من السلوكيات: 

  بإنكار وجود اهللا. أوهلا:
 tΑ$s% …çμقال تعاىل:  s9 …çμ ç7Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ…çνâ‘ Íρ$pt ä† |Nö x x.r& “Ï% ©!$$Î/ y7 s) n=yz 

⎯ ÏΒ 5>#t è? §ΝèO ⎯ ÏΒ 7π xõÜœΡ §ΝèO y71§θy™ Wξã_ u‘    ٣٧[ الكهف [. 
  : بجحود آياته.وثانيها

 |M÷ƒقال تعاىل:  u™ t sùr& “ Ï%©!$# t xŸ2 $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ ...  :٧٧[ مريم [. 
#$!©% t⎦⎪Ïقال تعاىل:  uρ (#ρã x x. (#θç/¤‹ x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔Î/ ...  :٣٩[ البقرة [.  

, فاجلحود والتنكر واإلنكار وإساءة الترصف  : بإخفاء نعمهوثالثها
  .بنعم اهللا هو إخفاء
 z>u قال تعاىل: ŸÑuρ ª!$# WξsW tΒ Zπ tƒö s% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ#u™ Zπ ¨Ζ Í≥yϑôÜ•Β $ yγ‹Ï? ù' tƒ 

$ yγè%ø— Í‘ # Y‰xîu‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ä. 5β% s3 tΒ ôNt x x6sù ÉΟãè÷Ρ r' Î/ «!$# $ yγ s%≡ sŒr' sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# 
Å∃ öθy‚ ø9$# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁ tƒ   :١١٢[ النحل .[  

  : بالصد عن سبيله.ورابعها
 ¨βÎ) z⎯ƒÏ%©!$# (#ρقال تعاىل:  ãx x. (#ρ‘‰|¹ uρ ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «!$# ô‰s% (#θ=|Ê Kξ≈ n=|Ê 

# ´‰‹Ïèt/     :لٌ , والصدُّ فِعْ  .] ١٦٧[ النساء رُ فِعْ فْ رْ ينتج عن األول , إال الكُ لٌ آخَ
رُ والصدُّ وجهان لعملة واحدة إذا  فْ اعتربنا الواو هنا غري عاطفة, فيكون الكُ

  ال ينفكّ أحدمها عن اآلخر. 
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  بالرشك به. وخامسها:
& xÝ‹Ïmé قال تعاىل: uρ ⎯ÍνÌ yϑ sWÎ/ yx t7ô¹r' sù Ü=Ïk= s)ãƒ Ïμ øŠ¤ x. 4’ n? tã !$tΒ t, xΡ r& $pκÏù 

}‘ Éδuρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ pκÅ−ρ ããã ãΑθà) tƒ uρ ©Í_ tFø‹n=≈ tƒ óΟ s9 õ8 Î õ°é& þ’ În1 tÎ/ #Y‰tn r&   :٤٢[ الكهف [.  
  : بتكذيب رسله.وسادسها

( βÎقال تعاىل:  uρ š‚θç/ Éj‹s3 ãƒ ô‰s) sù z>¤‹x. š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% ...              
 .] ٢٥[ فاطر: 

( ãΑθàقال تعاىل:  tƒ uρ š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ãx x. |M ó¡s9 Wξ y™öãΒ ...  :٤٣[ الرعد [.  
  : باالعتداء عىل حدوده.وسابعها

$ % ö≅è قال تعاىل: yϑ̄Ρ Î) tΠ§ ym }‘În/ u‘ |·Ïm≡ uθx ø9 $# $tΒ t yγ sß $ pκ÷] ÏΒ $tΒ uρ z⎯ sÜt/ 
zΝ øO M}$# uρ z© øö t7ø9 $# uρ Î ötó Î/ Èd,y⇔ ø9 $# ...  :٣٣[ األعراف [.  

  : برتك أوامره.وثامنها
 ¨βÎ) ©!$# ã تعاىل:ل قا ãΒ ù'tƒ ÉΑô‰ yèø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ômM}$# uρ Ç›!$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 

4†n1 öà) ø9 $#...  :٩٠[ النحل [.  
  بإتيان نواهيه. :وتاسعها

‘ ...4قال تعاىل:  sS÷Ζtƒ uρ Ç⎯ tã Ï™ !$t±ós x ø9$# Ì x6Ψßϑø9 $# uρ Ä© øö t7ø9 $# uρ 4 öΝä3 ÝàÏètƒ 
öΝ à6̄= yès9 šχρã ©. x‹s?   :٩٠[ النحل [.  

  باهلزء من آيات اهللا والرسل واملؤمنني. :وعارشها
 y7قال تعاىل:  Ï9≡ sŒ ôΜ èδ äτ !# t“ y_ æΛ ©⎝ yγ y_ $ yϑ Î/ (#ρ ã x x. (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# uρ © ÉL≈ tƒ# u™ ’ Í? ß™ â‘ uρ 

# ·ρ â“ èδ   :ةٍ أي كفــروا  .] ١٠٦[ الكهــف ــيلَ سِ اْوُ وَ كــأنّ الــواوَ هنــا ( بالغيــاً ً ) وَ
اً .  وَ زُ   باختاذهم اآليات والرسلَ هُ

 tβρاىل: قال تع ã y‚ó¡o„ uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ ...  :٢١٢[ البقرة [.  
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  : إنكار اليوم اآلخر.واحلادي عرش

 |M÷ƒقال تعاىل:  u™ u‘ r& “Ï% ©!$# Ü>Éj‹s3ãƒ É⎥⎪Ïe$!$$Î/   :١[ املاعون [.  
 .   فإذا مل يظهر الكفر سلوكاً كام بينا يف اآليات السابقة صار نفاقاً

  $̄ΡÎ) çμ≈uΖ÷ƒy‰yδ عن اإلنسان:نعني به قوله تعاىل وقولنا ( خيتار ) 
Ÿ≅‹Î6¡¡9$# $̈ΒÎ) #[Ï.$x© $̈ΒÎ)uρ #·‘θàx.   :اإلنسان ]٣ [.   

⎯ وقوله تعاىل:  yϑsù u™ !$x© ⎯ÏΒ ÷σ ã‹ù=sù ∅ tΒ uρ u™!$ x© ö àõ3 u‹ù=sù 4 ... 
  .] ٢٩[الكهف:

# % ...tΑ$sوقوله تعاىل:  x‹≈ yδ ⎯ ÏΒ È≅ ôÒsù ’În1 u‘ þ’ÎΤ uθè=ö6 u‹Ï9 ã ä3ô© r& u™ ÷Πr& ãà ø. r& ( 
⎯ tΒ uρ t s3x© $ yϑ̄Ρ Î* sù ãä3ô± o„ ⎯Ïμ Å¡ø uΖ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ t x x. ¨βÎ* sù ’În1 u‘ @© Í_ xî ×Λq Ì x.    :٤٠[ النمل [.  

إذ لو كان كفر الكافر وشكر الشاكر أمراً قهرياً جربياً مكتوباً سلفاً ـ 
  ال ثواب وال نار وال ملا جاز يف العدل اإلهلي عقاب وكام يزعم البعض ـ 

    ...‘≅ä. ¤›ÍöΔ$# $oÿÏ3 |=|¡x. ×⎦⎫Ïδu‘ جنة, وملا بقي معنى لقوله سبحانه: 
  , تعاىل عام يصفون. ] ٢١[ الطور: 

الكافر أحد وأما قولنا ( جهالً منه أو مكابرة ) ففيه إشارة إىل أن 
إىل ال يدري شيئاً عن وجود املوجودات فانزلق بجهله  اثنني: إما جاهلٌ 

اتُه يف تعليمه وحمو أميته العلمية والروحية, أو عارفٌ  إنكارها وجحودها, ونَجَ
بوجود املوجودات لكنه يرص عىل تغطيتها استكباراً منه وانسياقاً مع عزة اإلثم 

  وهذا النوع ال ينفع معه تعليم وال تذكري وال إنذار, وهو الذي أشار إليه تعاىل بقوله:لديه. 
 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. í™!#uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs?ö‘x‹Ρr&u™ ÷Πr& öΝs9 öΝèδö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ     
  .] ٦[ البقرة:  

’  وموقفنا من هذا النوع من الكفر هو قوله تعاىل: ÎΤö‘ sŒuρ t⎦⎫ Î/ Éj‹s3çR ùQ $# uρ ’Í<'ρ é& 
Ïπ yϑ÷è ¨Ζ9$# ö/àSù= ÎdγtΒ uρ ¸ξ‹Î= s%    :١١[ املزمل .[  
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  توضيحات  
$   وحده صاحب األمر والنهي, قال تعاىل:صاحبُ األسامء احلسنى اهللا  pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ # sŒÎ) óΟçFö/ u ŸÑ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Šu; tF sù Ÿω uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’s+ ø9 r& 

ãΝ à6øŠ s9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡s9 $YΖ ÏΒ ÷σãΒ šχθäó tGö; s? š⇓t tã Íο4θ uŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# y‰Ζ Ïèsù «!$# 

ÞΟÏΡ$ tótΒ ×ο tŠÏV Ÿ2 ...   :تَبَيَّنُوا ), صاحب األمر بقوله: ] ٩٤[ النساء , ( فَ
ولُوا ) وصاحب النهي بقوله: قُ الَ تَ  .( وَ

وهو وحده صاحب احلق يف القول عىل من ضلَّ السبيل, قال 
⎯...تعاىل:  tΒ uρ ÉΑ £‰t7oK tƒ tø à6 ø9$# Ç⎯≈ oÿ‡M}$$Î/ ô‰s) sù ¨≅ |Ê u™ !# uθ y™ È≅‹Î6¡¡9 $#  ]:١٠٨البقرة[. 

 ÏMوهو وحده صاحب الردِّ عىل من ادَّعى اإليامن, قال تعاىل:  s9$s% Ü># { ôãF{ $# 

$̈Ψ tΒ# u™ ( ≅è% öΝ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σè? ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθä9θè% $oΨ ôϑ n=ó™ r& $£ϑ s9 uρ È≅äzô‰tƒ ß⎯≈ yϑƒM}$# ’Îû öΝ ä3Î/θè=è%...  
  .] ١٤[ احلجرات: 

ه الذي يعلم اإليامن يف قلوب أصحاب اإليامن فيكتبه فيها, قال تعاىل: وهو وحد
 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& |= tFŸ2 ’Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% z⎯≈ yϑƒM}$# Νèδ y‰ −ƒ r&uρ 8yρ ã Î/ çμ ÷Ψ ÏiΒ ( ...  :٢٢[ املجادلة [.  

  وهو وحده سبحانه الذي يذيق العذاب ألصحاب الكفر بعد أن يسأهلم, 
 tΠöθ قال تعاىل: tƒ Ù u‹ö; s? ×νθã_ ãρ –Šuθó¡n@ uρ ×νθã_ ãρ 4 $̈Β r' sù t⎦⎪Ï%©!$# ôN̈Šuθ ó™$#   

öΝ ßγèδθã_ãρ Λän ö x x. r& y‰ ÷è t/ öΝ ä3ÏΨ≈ yϑƒÎ) (#θè%ρ ä‹sù z># x‹yèø9 $# $yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζ ä. tβρ ãà õ3s?                                      

  .]  ١٠٦[ آل عمران: 
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ده اإليامن وكره إليهم الكفر, وهو وحده, تعاىل عام يصفون, الذي حبب إىل عبا
≈ £⎯Å3 قال تعاىل: s9 uρ ©!$# |= ¬7ym ãΝä3ø‹ s9 Î) z⎯≈ yϑƒM}$# …çμ uΖ−ƒ y— uρ ’Îû ö/ ä3Î/θè=è% oν § x. uρ ãΝä3 ø‹s9 Î) 

t øä3 ø9$#   :٧[ احلجرات [. 
 βÎ) (#ρال يرىض لعباده الكفر, قال تعاىل:  وهو وحده  ãà õ3s?  χ Î* sù ©!$# 

;© Í_ xî öΝ ä3Ζtã ( Ÿω uρ 4© yÌö tƒ ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 tø ä3ø9 $# ( βÎ) uρ (#ρã ä3ô±n@ çμ |Êö tƒ öΝ ä3 s9   :٧[ الزمر [.  
≅ ...Ÿالذي حيكم بالنار عىل من كفر, قال تعاىل:  وهو وحده  yè y_uρ ¬! 

# YŠ#y‰Ρ r& ¨≅ÅÒã‹ Ïj9 ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹Î7y™ 4 ö≅ è% ôì−Gyϑ s? x8Íø ä3Î/ ¸ξ‹Î=s% ( y7̈Ρ Î) ô⎯ ÏΒ É=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$#     
 ]. ٨[ الزمر: 

هذا بعض ما يف القرآن الكريم, وهذه هي القراءة املطلوبة التي 
, وطبقها يف حياته الكريمة, ا إياها رسول اهللا نَ مَ هَّ ا وفَ هَ مَ هِ فهمناها, كام فَ 

عىل بيضاء نقية,  –سبحانه  –وترك املسلمني بعد انتقاله إىل الرفيق األعىل 
ِ ئَ يْ شَ  مْ يكُ فِ  تُ كْ رَ (( تَ : ا إال هالك, قال ليلها كنهارها, ال يزيغ عنه ا مَ  نيْ

َ  نْ إِ  ِ  مْ تُ كْ سَّ متَ , كِ دَ بَ ي أَ دِ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ  نْ  لَ امَ هبِ َ عِ وَ  ابَ اهللاِتَ اً ويف رواية أخر  – يتِ رتْ
  )).  –ي تِ نَّ وسُ 

املسلمني عىل هنرٍ جارٍ صافٍ من الكتاب والسنة, ثم  لقد ترك رسول اهللا 
َ غَ , وَ هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  نٍ وْ لَ بِ  رَ هْ ذا النَّ هَ  نَ وَّ جاء بعده من لَ  ْ  هَ وَّ شَ , وَ هُ تَ حَ ائِ رَ وَ  هُ مَ عْ طَ  ريَّ   ضيِّقاً أو مُ  اهُ رَ جمَ

راً...مُ  فاً أو مُلْغِياً أو مُعَكِّ رِّ عاً, أو حمُ ومنهم من أبقى النهر عىل جمراه كام كان يف عهد  وسِّ
  . رسول اهللا 

قَعَ  بوا أنفسهم يف خم بعض املسلمنيوكام وَ الفة الثوابت القرآنية السابقة فنصَّ



<l^vé•çi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<             <<<<<h^jÓÖ]êÞ^nÖ]< < −٢١−
أوصياء عىل اإلسالم واملسلمني دون أن يكون هلم أدنى حقٍّ يف أن يكونوا يف مقام 
صاحب احلُكْمِ واألمر والنهي والردِّ والقبول والعلم بإيامنِ أو كُفْرِ العباد وما إىل ذلك من 

الشارع احلكيم سبحانه ومحلوا شؤون اخللق , ثم خولوا ألنفسهم ما هو من حق 
  أصحاب السلطة عىل تنفيذها فكان ما كان يف غابر الزمان.

لُ  ـبـْ َجَ مِنْ قَ من خالل بعض نصوص األسفار  أصحاب التوراةوكذلك هنَ
  قائلني بتفضيل اليهود عىل شعوب األرض كافةً تارةً, وبتقديم بني إرسائيل 

هؤالء عىل وصف غريهم من أبناء البرش  ) عليهم تارةً أخر, كام اجرتأ ( يعقوب 
عىل أهنم أنجاس ال جيوز إطعامهم من حلوم النذور املقدسة للرب اإلله, فهم ( اليهود ) 
مُ اهللاُ بصورة البرش ليكونوا عبيداً  هُ لَقَ عْبُ اهللا املختار, والشعوب األخر حيوانات خَ شَ

صق بآباءك ليحبهم, فاختار من خيدموهنم, يقول النص التواريت:  ( ولكن الرب إنام الت
  ]. ١٠/١٥بعدهم نسلهم, الذي هو أنتم فوق مجيع الشعوب كام يف هذا اليوم ) [ تثنية 

لتتحدَّث عن أتباعها فتقول بأن اليهود  اليهود يف التلمودكام أن بعض تعاليم ديانة 
ب ربُّ ال بَ أحدهم فكأنام رضُ عزة جزء من اهللا, وهم أرفع من املالئكة, وإذا رضُ

اإلهلية, وإن اهللا سلَّطهم عىل أموال غريهم, ألن اهللا خلق كل يشء, ألجلهم, وأن اجلنة 
). وأن أرواح غريهم شيطانية, وهي أشبه  ٧٤ – ٧٢ال يدخلها إال اليهود. ( النصوص 

ما تكون بأرواح احليوانات, وال جتوز الشفقة عىل أصحاب هذه األرواح, بل إنْ وجد 
يف حفرة فعليه أن يسدَّ ها عليه, وال يردُّ اليهودي لغري اليهودي ما فُقد  اليهودي غريه واقعاً 

منه, فهو حرام, وعىل اليهودي أن يسعى لقتل الصاحلني من غري اليهود, فإذا استحال 
عليه قتلهم, فعليه عزهلم وتشوهيهم والتعتيم عليهم, واجلحيم مأو لكل الناس غري 

  .)١()  ٢٧٥ – ٢٧١اليهود ( النصوص: 
                                                           

 . ٥٩ − ٤٩) راجع كتاب ( التكفري والتكفري املضاد ) املحامي فايز عيل سلهب , من ص١(
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لَكَ  عُ نِيْقيَةَ )وكذلك سَ ْمَ قِدَ أيامَ ٣٢٥عام (  ( جمَ م ) املسلك نفسه, فقد عُ
دَث حول طبيعة السيد السيح, يومها قال األسقف    االمرباطور قسطنطني الختالف حَ
( آريوس ): ليس املسيح هو اهللا, وال هو بابن اهللا, وأن مشيئة اهللا اختارته ليكون نبيَّاً 

ا اهللا فهو واحد أزيل غري مولود, وجاءت قرارات املجمع بخالف ذلك ورسوالً, وأم
قَتْ كتبُه, فكانت هذه احلادثة أوّ  رِ هُ وحُ هور لفكرة ل ظكله, ولُعِنَ ( آريوس ) وأتباعُ

  التكفري بشكل عميل.
هُ  قِدَ بَعْدَ م ), وتقرر فيه بأن البابوية ١٢١٥عام (  ( املجمع الثاين عرش )وعُ

م ), ١٧٦٩لك حق الغفران ومتنحه ملن تشاء, ثم ( جممع روما ) عام ( الكاثوليكية مت
  .)١(وتقرر فيه عصمة البابا يف روما 

من قِبَلِ بعض الشعوب األوربية الغربية ضد سكان  احلروب الصليبيةثم قامت 
ر القدس من العرب املسلمني  م / بقصد حتري١٢٩١ – ١٠٩٦آسيا العربية ما بني عام / 

وبقصد لقاء املخلِّص عليه السالم تكفرياً للذنوب   − حسب تعبريهم   − وحشني املت
ك بربروسا ) ملك أملانيا, و ( ريتشارد امللقب بقلب األسد ) يريدرفواخلطايا, وتزعمها ( 

ملك بريطانيا, و ( فيليب أوغسط ) ملك فرنسا, ومن اجلدير بالذكر أن البابا ( اإلسكندر 
غفراناً للفرسان الذين يذهبون لقتال املسلمني  − م ١٠٦٣أي سنة  − الثاين ) مَنَح مِنْ قَبْلُ 

) خطبتَه الشهرية بجنوب فرنسا,  ١٠٩٥يف اسبانيا, كام أَطْلَقَ البابا ( أربان الثاين سنة 
واصفاً العرب املسلمني باملتوحشني, ورضورة ختليص الكنيسة الكاثوليكية اإلسبانية 

                   يوش, ومحالت احلجيج املقدسة, وسامها منهم, وإىل حترير القدس بتجييش اجل
                                                           

 وما بعدها ] . ٩٠نية , د. سعود اخللف [ ص) دراسات يف األديان اليهودية النرصا١(
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ودعا إىل   )١(( احلروب املقدسة ), وقال: ( العرب املسلمون كالبٌ متوحشون كُفَّارٌ ) 
  قتاهلم وترشيدهم وسلب ما عندهم.

ا حمَ  التي كان يقوم عىل كل حمكمة منها ( أسقف )  ريِ فِ كْ والتَّ  يشِ تِ فْ التَّ  مَ اكِ وأمَّ
وتعني الرأي الفردي اخلاص الذي ال يتامشى  − من ( البابا ) ملكافحة ( اهلرطقة )  مكلف

بأساليب حتقيق وحشية, بدأت يف أول القرن الثالث عرش, حيث   − مع آراء آباء الكنيسة 
وصمت الكنيسة الكاثوليكية كثرياً من املذاهب املخالفة هلا باهلرطقة, ال ليشء وإنام 

لم الكنيسة يف إقامة مملكة اهللا عىل األرض, وير بعض لوقوف هؤالء يف وجه ظ
 ١١٣٥الباحثني أن حماكم التفتيش فكرةٌ هيودية ناد هبا الفيلسوف اليهودي ابن ميمون ( 

م ), فإذا شهدَ ثالثةٌ عدولٌ بأن أناساً ذهبوا وراء آهلة أخر أُخرج املارقون من ١٢٠٤ –
مجوا باحلجارة حتى يموتوا )املدينة  تُنِدَ يف هذا عىل اإلصحاح الثالث عرش )٢( ( ورُ , وقد اسْ

) (( وإذا أغواك رساً أخوك ابن أمك أو ابنك أو  ٨  − ٦/ ١٣من سفر التثنية يف التوراة ( 
امرأة حضنك, أو صاحبك الذي مثل نفسك قائالً: نذهبُ ونعبدُ آهلةً أخر... إىل أن 

عليه, وال ترقَّ له وال تسرتهُ بل قتالً  يقول: فال ترضَ منه وال تسمع له وال تشفقْ عينُك
تُله )).   تَقْ

م ) يعني رهباناً يف سن ما قبل ١٣١٤ – ١٣٠٥كليمنت اخلامس  (   الباباوكان 
األربعني من ذوي العزم, واهلَوَس الديني, والغِلظة يف القلب, ومن أصحاب احلرص 

نَحُ البابا اينوسنت الرا                 م ) ١٢٥٤ – ١٢٤٣بع ( عىل مصاحلهم املادية, كام كان يَمْ
                                                           

 ) احلروب الصليبية : د. قاسم عبده .١(
 ) قصة حماكم التفتيش يف العامل , د. بسام سخيطة .٢(
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قَّ مَنْحِ بعضهم بعضاً الغفران عام يرتكبونه من آثام أثناء ١٢٤٥(   يف عام م ) املفتشني حَ
  .)١(تأديتهم وظائفهم املقدسة 

  صور من املحاكامت:
  حماكمة الربوفسور ( جورج بوكانني ): − ١

كان مدرساً متميزاً ملادة الفلسفة يف جامعة توتيمربغ من أصل اسكوتالندي 
وقد حوكم ملقولته: ( إين ال أؤمن بأن املسيح يعطينا جسده لنأكل وروحه ودمه لنرشبه يف 

  وكانت عقوبته السجن واالضطهاد.العشاء األخري وأشك يف وجود املطهر ) 
  ): ١٥٧٤ – ١٥٠٢(( داميان دوغو نيش  − ٢
رَ مؤرخاً يف القرص امللكي الربتغايل. أصدرت حمكمة إن سان برتغايل اشتُهِ

املتنرصين )  بحجة أنه متسامح مع املواركة ( العرب, حكامً بتوقيفهالتفتيش الربتغالية 
  ة وتشدقه بكلامت نابية بحق احلرب األعظم.تيوبميله للربوتستان

  (( هوغورجيني )): − ٣
م باللوثري أوقفته حمكمة التفتيش, وبقي موقوفاً م, ١٦٠٦ة عام تاجر إنكليزي اهتُّ

  وأخيل سبيله لعدم متكن املحكمة من إثبات التهمة بحقه. عدة أشهر,
  (( أنطونيو جوزيه دوسيلفا )): − ٤

يَّة  نَسِ أوقفته كاتب مرسحي كوميدي كان يعمل مدرساً يف كلية احلقوق الكَ
قَ حياً.م بتهمة اهلرط١٧٣٩حمكمة التفتيش اإلسبانية عام  رِ   قة وأُحْ

  م ):١٦٩١البابا (( أينوسنت احلادي عرش )) عام (  − ٥
                                                           

 قصة حماكم التفتيش يف العامل : د. بسام سخيطة .) ١(
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تابع إقامة املحاكامت فاحتفلت حماكم التفتيش بإقامة مذابح هائلة يف لشبونة 
  كان منهم: تنفيذ أحكام بمتهمنيوكوثمريه وأيغورا وتم 

قَ  − أ رِ بتهمة لشبونة م ) يف ١٧٢٥عام ( القس (( مانويل لوبيز دوكارفالو )): أُحْ
  إدِّعائه أنه ( املسيح املنتظر ) ورغبته يف شنق رجال التفتيش أمجعني.

قَتْ بالنريان عام ( الراهبة ( ترييزا ):  − ب رِ         إلقامتها عالقات م ) ١٧٤٠أُحْ
  مع الشيطان.
قَ حيَّاً بالنار عام ( القس ((  أنطوان إبرة لويري )) إينيكيم:  − جـ رِ  م )١٧٤١أُحْ

  شاء االعرتافات.إلف
قَ عام ( القس (( بدرودوبتتز )) إينيكيم:  − د رِ   الدعائه أنه  م )١٧٤١أُحْ
  زار اجلنة.

كِمَ عليها باحلرق عام ( الراهبة (( ماريا دوروزاريو )):  − هـ بتهمة  م )١٧٤٨حُ
أهنا ولدت للشيطان أوالداً وقططاً  واعرتفت بتأثري الرضب والتعذيبمساكنتها للشيطان 

  خاً يبلغ عددهم السبعة.ومسو
) وما بعدها إحصائياتٍ  ٢٧٣كام ذكر كتاب قصة حماكم التفتيش يف العامل ( ص

      دقيقة تشري إىل قتل وحرق اآلالف وسجن عرشات األلوف من النساء والرجال 
  بتهمة اهلرطقة.

) وما بعدها ( مات البابا يوحنا الثاين  ١٦كام ذكر كتاب احلروب الصليبية ( ص
واغتيال يوحنا   –م ) بسبب إفراطه اجلنيس أثناء نومه مع إحد عشيقاته ٩٦٤ عرش

وموت البابا   –م إىل أن لقي حتفه ٨٩٧وزج البابا ستيفن السادس بالسجن  –الثامن 
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  م يف كنيسة سان أنجيلو.٩٨٤وقتل يوحنا الرابع عرش   –م خنقاً ٩٧٤بندكت السادس 
  :يسِ نَ أنواع التكفري الكَ 

  التكفري املسيحي املسيحي, وجتىل ذلك يف حاالت عديدة نذكر منها:متثل يف 
  تكفري الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة األرثوذوكسية. − 
  تكفري الكنيسة الكاثوليكية للكنيسة الربوتستانتية. − 
  تكفري الكنيسة الكاثوليكية لكل الكنائس التي خالفتها. − 
        يحيني منهم أساقفة ورهبان, تكفري من الكنيسة الكاثوليكية ألفراد مس − 

  نذكر منهم عىل سبيل املثال:
(( آريوس وبرسيليان )): ومنهم علامء وفالسفة أمثال العامل (( ميجل  − أ

                والفيلسوف اإلسباين فيفس  − م ) وغاليليه ١٥٥٣سريميف )) الذي أعدم عام ( 
  .)١(م  ) والكاردينال كرانسكي وغريهم كثري ١٥١٧( 

, ما حدث يف مستهلّ قسوة املذاهب عىل خصومها يف العرص احلديثومن 
بفرنسا كوارث من إخواهنم  )٢(العرص احلديث حيث حاقت بجامعة اهليجونوت

                                                           
 ) عودة إىل كتاب التكفري والتكفري املضاد , للمحامي : فايز عيل سلهب .١(
م , وظفـرت ١٥٥٩بروتستانت فرنسا املعتنقون قرارات السنودس الـذي عقـد :  ونوتاهليج) ٢(

) التي نشـبت يف فرنسـا , ١٥٦٢الكنيسة بأتباع كثريين من مجيع الطبقات . وبعد احلروب الدينية ( 
مرسوم نانت الذي منح اهليجونوت تساحماً دينياً تاماً , وأقام املـذهب الربوتسـتانتي  ٤أصدر هنري 

التي ثـارت ضـد دخـول املـذهب  –) ١٦٢١ئتي مدينة . ولكن الكردينال ريشليو اختذ فتنة ( يف ما
ذريعة حلرمان اهليجونوت من مجيع معاقلهم , عدا مدينتي الروشـيل  –ببارن  الكاثوليكي يف مدينة

 م إىل اسـتحواذ ريشـليو عنـوة عـىل الروشـيل١٦٢٥ومونتبان , وأدت فتنة بروتسـتانتية أخـر= 
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الكاثوليك, ويف زمن هنري الثامن انفصلت الكنيسة االنجليزية عن كنيسة رومة, واقرتن 
طهاد لفرض املذهب اجلديد, حتى هذا االنفصال بأشد أنواع القسوة والنضال واالض

  لقد استعملت انجلرتا النار واملشنقة من جراء التطاحن الديني املذهبي. 
االنجليز   )١(م  هاجر من انجلرتا إىل أمريكا مجاعة من البيوريتان١٦٢٠ويف سنة 

فراراً من االضطهاد الديني, وأقاموا هنالك مجهورية حرة, أول أساس يف دستورها حرية 
                                                                                                                                       

م الذي سلب اهليجونوت مجيع احلقوق والسـلطات السياسـية . ١٦٢٩وإىل صلح آليه  م ,١٦٢٨=
, ووصل إىل ذروته حيـنام ألغـى هـذا العاهـل  ١٤وازداد اضطهاد اهليجونوت عنفاً يف عهد لويس 

مرسوم نانت, فالذ الكثريون مـن اهليجونـوت بـالفرار إىل انجلـرتا , وهولنـدا وأملانيـا وسويرسـا 
                  قــدموا خــدمات جليلــة يف ميــادين احليــاة املدنيــة والصــناعية بتلــك األقطــار . وأمريكــا , حيــث 

ة ص من (    .) ١٩٢٤املوسوعة العربية امليرسّ

البيوريتان : ( أو التطهر ) , مذهب يعتنقه الربوتستانت األمريكيون واالنجليز الذين يعتقدون ) ١(
ياسية واألخالقية والالهوتية . ظهرت فـرقتهم يف زمـن بمزيج خاص من األفكار االجتامعية والس

امللكة اليصابات . واستهدفت إصالح كنيسة الدولة , وإلغاء الطقوس واألردية الكهنوتية , ونظـام 
الرتب الكنسية . مل يكن يف البدء ثمة نزاع حول العقيـدة أو نزعـة لالنفصـال , إنـام وجـد يف لنـدن          

يف طريق عبادهتا عىل غرار أهل جنيف , وهكذا بدأت طائفة تلـو األخـر  م ) مجاعة تسري١٥٦٧( 
, فظهــر املشــيخيون واملســتقلون , وبعــد ذلــك      درجيياً تــتنشــق وتنفصــل عــن الكنيســة الرســمية 

اجلمهوريون الذين انضموا إىل الكالفينيني يف مقاومتهم لكنيسة انجلرتا , وعندما انترصت حركتهم 
ن) عمدوا إىل التنازع فيام بينهم , ووضعت عودة امللكية يف انجلـرتا حـداً لسـيادة البيوريتا(يف ثورة 

, وكـان ( البيوريتـان) أول املهـاجرين إىل  ١٧(البيوريتان)  املؤقتـة . وانتهـت حـركتهم يف القـرن 
واليات نيوانجالند , وظلت الروح البيوريتانية سـائدة مـدة طويلـة هنـاك . ونظـرة البيوريتـان إىل 

 جتمع نظرة ثيوقراطية , فيها يتمتع القسوس بسلطة مطلقة ملراقبة سلوك الفـرد , وكانـت العائلـة امل
حصناً للتقو , وكان عىل الناس أن يعيشوا يف طاعة تامة لقوانني اهللا املعلنـة يف الكتـاب املقـدس , 

ابِتَةِ ع تِ الكَ مُّ  ادةً .   ويستعمل مصطلح (بيوريتان) اليوم للداللة عىل مناحي التَّزَ
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طائفة متطرفة من  –البيوريتان  –دة, ثم حلق هبم أشباهٌ هلم. وكانت هذه الطائفة العقي
الربوتستانت, وكانت ثائرة عىل نظام احلكم يف انجلرتا وثائرة عىل الكنيسة, وتعتقد أن 
املسيحية دين ودولة, واملثل األعىل للبرشية هو إقامة تيوقراطية ( حكومة اهللا ) وهي 

  ت, وال ملوك, وال قانون إال ما جاء بالتوراة واإلنجيل. حكومة ليس فيها كهنو
هيمنا من هؤالء املهاجرين الفارين  بعقيدهتم أهنم بعد أن اصطلوا بنار العسف 
,  واالضطهاد الديني أسسوا دستور مجهوريتهم الصغرية عىل حرية العقيدة الدينية

نسوا ما عقدوا العزم عليه,  وأباحوا لكل عضو أن ينتقد ماال يروقه, لكنهم مل يلبثوا أن
فجعلوا مذهبهم الدين األوحد, وحاربوا خمالفيهم من أتباع املذاهب األخر, أو ممن 

ـتهم أهنم يف سنة  ليس هلم مذهب معني يلتزمونه.  م أعدموا أكثر ١٦٩٢بل لقد بلغ من عن
  ر. من ثالثني رجالً وامرأة من خمالفيهم يف الدين, وسجنوا مئات منهم بتهمة السح

ماً يف  ومن اجلدير بالذكر أن اعتناق دين خيالف الكنيسة األرثوذكسية كان حمرّ
  . )١(م١٩٠٥القانون الرويس إىل أن صدر مرسوم التسامح الديني سنة 

                                                           
ـويف    )١( ـد احل ـام      –( من كتاب سامحة اإلسالم, للدكتور أمحد حمم ـؤون      –م ١٩٦٣طبعـت ع املجلـس األعـىل للش

  اإلسالمية يف اجلمهورية العربية املتحدة ).
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 شواهد  
بعد هذا االستطراد يف املقدمة وما تالها من الوقوف عند صنفٍ 
لٍ من (الذين ال حيبهم اهللا) وهم املجاهرون بالسوء تكفرياً لآلخرين,  أوّ
رَ يف العديد من السلوكيات,  فْ ونَ الكُ دُ َسِّ وعند صنفٍ ثانٍ من الذين جيُ

صوص نقفُ عند صنفٍ ثالثٍ من أصحاب التكفري من خالل بعض ن
التوراة والتلمود واملجامع املسيحية واحلروب الصليبية وحماكم التفتيش, 

 ...öΝ ونقف عند صنفٍ رابعٍ ممن وقفوا عند قوله تعاىل: åκ™:Ïtä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ïtä†uρ...           
, فاختلفوا فيه ليصل هذا االختالف إىل حد التكفري حيناً وإىل ] ٥٤[ املائدة: 

, وقد أتينا عىل هذا يف كتابنا األول من ( موسوعة حد القتل حيناً آخر
 احلب يف القرآن الكريم ) وبعنوان: ( حيبهم وحيبونه), فنقول:

   )١( ( حمبة اهللا ) تأليف اإلمام ابن قيم اجلوزيةأمامنا كتاب بعنوان 
                                                           

هو اإلمام املحقق احلافظ األصويل الفقيه النحوي شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بـن ) ١(
, نسبة إىل مدرسة بناها يوسف ابن عبد الرمحن بـن  ابن قيم اجلوزيةأيوب الزرعي الدمشقي اشتهر بـ 

يِّامً عليها .  هـ , ٦٥٢عيل بن اجلوزي عام  ترمجته موجودة يف العديد من كتـب التـاريخ ألن أباه كان قَ
] والنجوم الزاهرة يف ملوك مرصوالقاهرة  ٢٣٥,  ٢٣٤ص ١٤مثل : البداية والنهاية البن كثري [ ج

] والعديد من كتب الرتاجم مثل : الوايف بالوفيـات للصـفدي [  ٢٤٩ص ١٠البن تغري بردي [ ج
] ومـن  ٤٥٢ − ٤٤٧ص ٢وذيل طبقات احلنابلة البن رجـب احلنـبيل [ ج]  ٢٧٢ − ٢٧٠ص ٢ج

هذا األخري ننقل قوله : ( .. كان عارفاً بالتفسري ال جيار فيه , وبأصول الدين وإليه فـيهام املنتهـى , 
وباحلديث ومعانيه وفقهه ودقائق االستنباط منه ال يُلحق يف ذلك , وبالفقه وأصوله وبالعربيـة ولـه 

 د الطوىل , وبعلم الكالم وبكالم أهل التصوف وإشاراهتم ودقائقهم .. ) أهـ .فيها الي
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هـ ) يتألف من مقدمة وأربعة أبواب, ويف كل باب ثالثة  ٧٥١ −  ٦٩١( 
/. استوقفنا يف الفصل الثاين من الباب الثاين ٣٥٠/فصول, جمموع صفحاهتا 

هُ يف الصفحة / اتِبَ املحبةِ ) العرش: /١٨١من كتاب اإلمام تعدادُ رَ ( مَ
العالقة, وامليل, والصبابة, والغرام, والوداد, والشغف, والعشق, والتتيم, 

 .] ١٨٦ −  ١٨١[ انظر صوالتعبد, واخللة 
دات أهل التصوف يف هذا نقول: نحن من جهة أُوىل نستحسن مفر

املجال, حني يسموهنا ( مقامات وأحوال ) وال يسموهنا (مراتب ), ألن يف 
عندنا  املراتب أفضلية لألعىل عىل األدنى, أما يف األحوال فال تفاضل بينها

ج يف األحوال واملقامات ,  وبعض الصوفيني أيضاً يرون التفاوت والتدرّ
 . البن عريب ان األشواق)(ترمجانظر عىل سبيل املثال مقدمة 

ونحن من جهة ثانية نر أن هذه املراتب العرش هي مراتب حمبَّة 
بُد ), ال خيتلف يف ذلك  العبد للعبد واملخلوق للمخلوق ما عدا ( التَّعَ
عاقالن. أما يف حمبة اهللا للعبد وحمبة العبد هللا اللتني أشار إليهام تعاىل بقوله: 

 ..öΝ åκ™:Ïtä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ïtä†uρ ..  :فالقول هبذه املراتب تشخيص وتشبيه ] ٥٤[ املائدة ,
وجتسيد وإال فهل سمع أحد أن اهللا عشق عبداً أو شغف به حباً أو صبا إليه 

? قال تعاىل:   * tΑ$s%uρ ×οوجداً uθó¡ÎΣ ’Îû Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9$# ßNr&tøΒ$# Í“ƒÍ•yèø9$# ßŠÍρ≡tè? $yγ9tGsù ⎯tã 
⎯ÏμÅ¡ø̄Ρ ( ô‰s% $yγxtóx© $‰7ãm ( $̄ΡÎ) $yγ1ut∴s9 ’Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫ Î7•Β   :تعاىل اهللا , ] ٣٠[ يوسف

 عام يصفون. 
ونحن من جهة ثالثة نفتقد يف هذه املراتب العرش ـ إن اعتربناها 
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  اإلمام من بينها: الشوق, والوجد, والوله, أحواالً ـ مجلة مقامات أغفلها 
ندعْ القولَ واخلوضَ يف هذا ولندخلْ يف لُبِّ واهليام و..., لعله مل يعتربها مراتب  ول

 موضوعنا:
 ..öΝåκ™:Ït ٥٤لقد انقسم الناس يف قراءهتم آلية املائدة  ä† ÿ…çμ tΡθ™6 Ïtä† uρ .., 

 وتفسريهم هلا وفهمهم إياها, إىل قسمني: 
قسم اعترب احلب والكره والبغض والرضا والغضب والفرح  −١

لَّ اواحلزن   . ..}§øŠs9 ⎯ÏμÎ=÷WÏϑxألنه  خلالقُ عنهاصفات تعرض للمخلوق جَ

Ö™ï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9 $#   :فإنْ هي وردت يف آيات ] ١١[ الشور ,
, وفهمها عىل وجه املجازالقرآن الكريم منسوبة إىل اهللا فال بد من تأويلها 

مُ  صِ عْ مُ ويَ حَ رْ مُ ويَ نْعِ ِبُّ ), ومن هنا جاء قولنا: ( إنَّ اهللا يُريبّ ويُ         , أي: حيُ
بُّ ) حتاشياً للوقوع يف  , أي: يُـحَ أَلُ سْ انُ ويُ تَعَ سْ طَاعُ ويُ بَدُ ويُ عْ         و( يُ

 منزلق التجسيم. 
بَّ اهللا للعبد ) عىل  وقسم أخذ بالظاهر احلريف لأللفاظ − ٢ مَ ( حُ هِ فَ وَ

ابن , فجعل للحب أقساماً وللمحبة مراتب كام فعل اإلمام احلقيقة وجه
القيم يف كتبه ( حمبة اهللا ) و ( مدارج السالكني ) و ( روضة املحبني ), 
ودليله عىل ذلك أن اهللا حيب الصابرين واملحسنني واملتقني والتوابني 

وأنه ال ) ١( يف سبيله صفاً  نواملطّهرين واملقسطني واملتوكلني والذين يقاتلو

                                                           
 .٢٠٠٧انظر كتابنا الثاين ( الذين حيبهم اهللا)من موسوعة احلب يف القرآن الكريم, طبعة دمشق,  )١(
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املعتدين والكافرين حيب الظاملني واملفسدين واملستكربين والفرحني و
وقد جاء هذا رصحياً  )١( واملسيئني واملرسفني واخلائنني واملختالني الفخورين

 يف القرآن الكريم.
ْ يقترصْ خالف أصحاب هذين القسمني عىل مسألة ( احلب ), بل  ملَ وَ
امتد حتى شمل مسائل أخر كمسألة رؤية العبد لربه ومسألة استواء الرمحن 

, ثم حتول اخلالف إىل ] ٥٩, الفرقان ٥, طه ٢, الرعد ٣, يونس ٥٤اف [ األعرعىل العرش 
مِ والتنابذ باأللقاب, فأهل القسم الثاين عند  اختالف اشتد فيه تبادل التُّهَ
أصحاب القسم األول هم: املجسمة واملشبهة والظاهرية واحلشوية, وأهل 

يَّة واملُ  مِ طِّلَة واجلَربيَّةالقسم األول عند أصحاب القسم الثاين هم: اجلَهْ , ثم )٢(عَ
تفاقم االختالف مرة أخر ليصل إىل حد التكفري حيناً وإىل حد القتل حيناً 

              فكان هذا االختالف حجةً عىل اإلسالم واملسلمني يف نظر  ,آخر
  أعداء اإلسالم. 

و ( مدارج  ,] ١٨٠[ صيقول اإلمام ابن القيم يف كتابيه ( حمبة اهللا ) 
بعد تعداد مراتب املحبة ورشحها وبعد اإلشارة  ] ٢٨ص ٣[ جلكني ) السا

                                                           
موسوعة احلب يف القرآن الكـريم, طبعـة دمشـق, انظر كتابنا الثالث ( الذين ال حيبهم اهللا ) من  )١(

٢٠٠٧. 
هم بن صفوان , آمنت باجلربيـة ونفـت الصـفات  )٢( يَّة واملُعَطِّلَة واجلَربيَّة : فرقة دينية , نُسبت إىل جَ مِ اجلَهْ

فسميت باملعطلة , كام ينفون الرؤية ويقولون بخلق القرآن , وانفرد شيخهم هذا بالقول بجواز اخلروج عىل 
 السلطان اجلائر.
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طِيْلِ هلا:  ةِ وال إىل إنكار أهلِ التَّعْ لَّ ةِ  <(.. فال باخلُ لَّ رَّ املنكرون, وال  )١( >باخلِ أَقَ
بالعبودية, وال بتوحيد األلوهية, وال بحقائق اإلسالم واإليامن واإلحسان, 

مِ هؤالء وشيخهم ( جعد بن وهلذا ضحى خالد بن عبد اهللا  قدَّ القرسي بِمُ
بَّلَ  وا تَقَ حُّ قيب خطبته: ( أهيا الناس ضَ درهم ) وقال يف يوم عيد اهللا األكرب عُ
حٍّ باجلعد بن درهم فإنه زعم أن اهللا مل يتخذْ إبراهيمَ  ضَ اهللاُ ضحاياكم, فإين مُ

دُ  عْ , تعاىل اهللاُ عام يقول اجلَ لواً كبريا. ثم نزل  خليال ومل يُكلمْ موسى تكليامً عُ
بَّلَ منه ). تَقَ َهُ اهللاُ وَ محِ رَ يَه وَ عْ رَ املسلمون سَ كَ هُ فَشَ بَحَ   فَذَ

أما حمقق ( مدارج السالكني ) فقد رو اخلرب كام ورد يف األصل 
دون تذييل, وأما حمقق ( حمبة اهللا ) فقد ذيله بحاشيتني قال يف أوالمها عن 

لقرسي, أبو اهليثم, أمري العراقني وأحد خطباء بن عبد اهللا ااألول: ( هو خالد 
هـ. )  ١٢٦تويف مقتوالً بيد يوسف بن عمر الثقفي سنة  العرب وأجوادهم,

وقال يف ثانيتهام عن الثاين: ( هو اجلعد بن درهم, مبتدع, له أخبار يف 
تِل نحو سنة  إن ما هـ. ).  ١١٨الزندقة, كان يقول بخلق القرآن والقدر, قُ

اهتامات وجهها اإلمامُ يف كتبه ملخالفيه يف الرأي من اجلهمية ذكرناه من 
ُ مثالٍ يوضح لنا كيف يتحول االختالف الفكري إىل تكفري.  ريْ املعطلة خَ
وإن ما ذكرناه من خرب ذبح خالد بن عبد اهللا القرسي للجعد بن درهم 
شيخ املعطّلة يومَ عيد األضحى خريُ مثالٍ يوضح لنا كيف يتحول 

                                                           
الَل .اخلُلَّةُ : الصداقة وامل) ١( لَّةُ  حبة التي ختلّلتِ القلب فصارت خالله , أي يف باطنه . ( ج ) خِ : واخلِ

ة .  املصادقة واإلخاء واملُوادَّ
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الفكري إىل قتل. ولكن هل املسألة فعالً وحقاً مسألة اختالف  االختالف
نكِراً  دٌ يف فهم آيةٍ قرآنية ليصبح مُ فكري ال غري? وهل يكفي أن خيالفك أَحَ
للعبودية ولتوحيد األلوهية وحلقائق اإلسالم واإليامن واإلحسان? وهل 

يقيم الصالة جيوز ذبح امرئ يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا و
التجسيم والتشبيه? وهل جيوز إعدام ويؤيت الزكاة ملجرد أنه ينزه ربه عن 

وهل جيوز ذبح رجل كام تذبح  امرئ عىل رؤوس األشهاد دون حماكمة?
بناء عىل قرار اهتام صادر عن حاكم وخطبته األضاحي بعد صالة العيد 

 فرد ال يرتك له فرصةً للدفاع عن نفسه?
 بد من إلقاء الضوء عليها قبل اإلجابة عن الاألمور ثمة بعض 

 هذه األسئلة وغريها: 
أمريُ العراقني خالد بن عبد اهللا القرسي. يقول ابن خلكان يف  أوهلا:

فيّات األعيان  : ( كان أمريَ العراقني من جهة ] ٢٢٨ −  ٢٢٧ص ٢[ جكتابه وَ
َ مكة سنة [ يلِ هجرة وأمه ] تسع وثامنني لل٨٩هشام بن عبد امللك األموي, وَ

ه كنيسةً تتعبد فيها فقال الفرزدق يف  تَّهمُ يف دينه, بنى ألمِّ   نرصانية. وكان يُ
  ذلك هيجوه:

ـــةٍ طِيَّ ـــرَ مَ هْ ـــرمحنُ ظَ ـــبَّحَ ال  أَال قَ
ــه ــليبُ ألِ ُمِّ ــا الص ــةً فيه يْعَ ــىَ بَ نَ  بَ
ـــه مُّ املســـلمنيَ وأمُّ ـــؤُ ـــفَ يَ  وكي

ــدِ  ــن دمشــقَ بِخال ــاد م ــا هتَ تْنَ  أَتَ
ــ غْ مَ مــن بُ نَــارَ املســاجدِ وهــدَّ  ضٍ مَ

ـــدِ  ـــيس بواح ـــأنَّ اهللاَ ل نُ ب يْ ـــدِ  تَ
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هـ عن  ١٢٠سبب عزل هشام له عام  ٢٢٩ثم يرشح عىل ص
هـ فيقول: (.. وكان سبب  ١٠٥والية العراقني بعد أن واله إياها عام 

عزل خالد أن امرأةً أتته فقالت: أصلحَ اهللاُ األمري, إين امرأة مسلمة وإن 
. عاملَكَ فالناً املج بَنِي نَفْيسِ صَ ثَبَ عيلَّ فأكرهني عىل الفجور وغَ ويس وَ

?. فكتبَ بذلك حسانُ النبطي إىل هشام  تَهُ فَ لْ فقال هلا: فكيف وجدت قُ
هُ ووىلَّ يوسفَ ابنَ عمر الثقفي مكانه ) أهـ. لَ زَ عَ أما صاحب األغاين فقد  فَ

باء وأنكر أنه من خط اهتمه بالزندقة والتخنث وانصباب اللعنات عليه,
 .]٣١ ١٧ص ٥[جالعرب املشهورين بالفصاحة والبالغة, وزعم أنه كان حلَّاناً 

وأما الطربي فقد ذكر لعزله أسباباً عدة ليس من بينها ما ذكره أبو 
الفرج, منها ما كتبه يوسف بن عمر الثقفي هلشام من أن أهل هذا البيت 

ةُ أحد َّ , حتى كانت مهِ هم قوتَ عياله, من بني هاشم كانوا قد هلكوا جوعاً
فلام ويل خالد القرسي العراق أعطاهم األموال فقووا هبا حتى تاقت 
      أنفسهم إىل طلب اخلالفة, وما خرج ( زيدُ بن عيل ) إال عن رأي خالد. 

. ومنها ما كتبه كلثوم بن عياض عامل ] ٢٥٥ص ٧[ انظر تاريخ الرسل وامللوك ج
 دمشق تتلوها غارات النهب هشام عىل دمشق من ظهور حرائق كل ليلة يف

لِ موايل خالد يريدون الوثوب عىل بيت املال. مَ نْ عَ  والرسقة, وأنه مِ
ويستوقفنا عند الطربي خرب حيمل داللة عىل ثراء خالد وعظم ما 
لديه من أموال, يقول: ( جلس الوليد للناس بعد موت هشام ويوسفُ 

نُهُ عنده, فتكلم أبان بن عبد الرمحن النمريي يف خالد مِّ , فقال يوسف أنا أُضَ
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لكم عىل مخسني ألف ألف, فأرسل الوليد إىل خالد: إن يوسف اشرتاك 
نُها وإالّ دفعتُك إليه.. )  مَ وهذا  ] ٢٥٩[ صبخمسني ألف ألف فإن كنتَ تَضْ

يؤكد ما قيل إن ما يدخل عىل خالد من إمارة العراق زاد عىل ثالثة عرش ألف 
  ألف يف العام ).

ظرنا يف هذه األخبار, رجح لدينا أن املسألة ليست فإذا نحن ن
, وحتى لو كانت كذلك فخالد فقط خالفاً فقهياً يف تفسري اآليات وفهمها 

بَتِّ فيها. لَ لِلْ مَ املؤهَّ كَ  بن عبد اهللا القرسي ليس احلَ
مْ  ثانيها, هِ مِ دَّ قَ مُ لَة وَ طِّ يَّة املُعَ مِ حديث اإلمام ابن القيم عن اجلَهْ
هم ا أما اجلهمية فهم أصحاب اجلهم بن صفوان جلعد بن درهم. وشيخِ
:  الرتمذي كان اجلعد موىل راسب الذي قتل يف آخر دولة بني أمية, وقِيْلَ

ها. واجلهمية فرقة  بن درهم من أتباعه ية وال شيخَ مِ مَ اجلَهْ دَّ قَ ومل يكن مُ
, ينفون الصفات والرؤي ةِ َ ربِ ةِ املُجْ لَ طِّ ة ويقولون عظيمة وعدادهم يف املُعَ

وانفرد شيخهم اجلهم بن صفوان بالقول بجواز اخلروج بخلق القرآن, 
  . ] ٣٥١, ٣٤٩ص ٢[ انظر اخلطط املقريزية ج عىل السلطان اجلائر.

وهذه األخرية هي السبب اخلفي املسكوت عنه عند ابن 
خلكان وعند أيب الفرج األصبهاين وعند ابن جرير الطربي يف خرب 

عىل يد خالد بن عبد اهللا القرسي يف املسجد  ذبح اجلعد ابن درهم
اجلامع بواسط يف العراق الذي يذكرنا بجملة أخبار مشاهبة يف تارخينا 



<<<‚â]ç<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<              <<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]< < −٣٧−

مع  )١(اإلسالمي القديم واحلديث يف العراق أبرزها خرب سعيد بن جبري
يوسف الثقفي, وخالد بن عبد اهللا القرسي, وخرب اإلمام البخاري  احلجاج بن

  وغريهم كثري. ),٢(بن رشد يف األندلسيف بخار, وخرب ا

                                                           
تِلَ سعيد بن جبـري ,  قال أمحد بن حنبل سعيد بن جبري :  )١( ومـا عـىل يف سعيد بن جبري : ( لقد قُ

مـنهم : أبـو ,  طائفـة مـن الصـحابة  . أخذ سعيد العلم عـن األرض أحدٌ إال وهو حمتاج إىل علمه )
لزم عبـد اهللا بـن سعيد اخلدري , وأبو موسى األشعري وعبد اهللا بن عمر وعائشة أم املؤمنني , ولقد 

ف يف ديار املسلمني , ثم اختذ الكوفة داراً له ومقاماً واحلجاج والٍ  عىل العـراق واملرشـق عمر , ثم طَوَّ
دام بني احلجاج وعبد الـرمحن ابـن األشـعث وبالد ما وراء النهرين زمن األمويني  , إىل أن حصل صِ

أحد كبار قواده , فاستجاب سعيد بن جبري وعبد الرمحن بن أيب ليىل لـدعوة األشـعث يف مؤازرتـه , 
ت  مَ وفرَّ ناجياً بنفسه , وتوار سعيد عن األنظار وجلأ إىل جوار مكة املكرمـة ومـرَّ زِ لكن األشعث هُ

مَ مكة والياً عليها ( خالد بن عبد اهللا القرسي ) فسـاق سـعيد بـن جبـري عرش سنوات بأمان إىل  أن قَدِ
مقيَّداً إىل احلجاج يف مدينة واسط , ومثل أمام احلجاج ودار حوار بيـنهام اسـتفزَّ احلجـاج بـه سـعيداً 

بحاحلجاج : اذبحوا حتى قال : فواهللا ما تقتلني قتلةً إال قتلك اهللا مثلها يف اآلخرة , فقال    .  عدوّ اهللا فذُ
) . فيلسـوف وطبيـب وفقيـه . عـريب  ١١٩٨ −  ١١٢٦, أبو الوليد حممد بن أمحـد : (  ابن رشد) ٢(

أندليس , ولد بقرطبة , وحذق العلوم الرشعية والعقلية , وويل القضـاء يف أشـبيلية , ثـم يف قرطبـة , 
به بالشـارح , لرشـحه كتـب فشغل منصب أبيه وجده , وأصبح يلقب بقايض قرطبة , إىل جانب تلقي

طريـق ابـن طفيـل , أرسطو , بتكليف من ( أيب يعقوب يوسف ) أمري املوحدين , الـذي عرفـه عـن 
ونفـي يف أليسـانة قـرب  وعندما أصبحت الفلسفة موضعاً للسخط , اضطهد ابن رشد ,فأكربه وقربه , 

أكرب ابن رشد ( أرسـطو ) ,  املنية . قرطبة , ثم عفا األمري عنه , فعاد الفيلسوف إىل مراكش , حيث عاجلته
والفساد ) , و ( اآلثار العلوية ) , و فرشح من كتبه ( الطبيعيات ) , و ( السامء ) , و ( العامل ) , و ( الكون 

( النفس ) . وأهم رشوحه : رشحـه املعـروف باسـم ( تفسـري مـا بعـد الطبيعـة ألرسـطو ) . وأهـم 
وقـد ت ) , الذي رد فيه عىل كتاب الغزايل ( هتافـت الفالسـفة ) . مصنفاته الفلسفية : ( هتافت التهاف

عني الفيلسوف بالتوفيق بني الفلسفة والدين , وبإثبات أن الرشيعة اإلسالمية حثت عىل النظر العقيل 
 =. وهلذا وضع رسـالتني : وأوجبته , وأهنا والفلسفة حق , واحلق ال يضاد احلق , بل يؤيده ويشهد له
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مشاهبة يف تواريخ األمم األخر أبرزها قتل بجملة أخبار  كام يذكرنا
يُ سبينوزا,  − وأرسطو أستاذ أفالطون −  أثينا وهو )١(سقراط  .)١(وكذلك نَفْ

                                                                                                                                       
والرشيعة من االتصال ) , واألخـر ( الكشـف عـن منـاهج فصل املقال فيام بني احلكمة إحدامها ( =

كتاب ( الكليات ) . وكان له شأن يف العصور الوسطى وقد ألفـه األدلة يف عقائد امللة ) . وله يف الطب 
فلسـفة  ملعارصه أيب مروان بن زهر الذي عني ببحث اجلزئيات , وتدورلكي يقابل به كتاب ( التيسري ) 

وعلم اهللا , وعنايته , واملعاد , وحرش األجساد . فعنده أن العامل خملوق , وأن ابن رشد عىل قدم العامل , 
اخللق خلق متجدد به يدوم العامل ويتغـري , وأن اهللا هـو القـديم احلقيقـي , فاعـل الكـل وموجـده , 

 عقل ومعقول معاً , وأن علـم اهللا واحلافظ له , وذلك بتوسط العقول املحركة لألفالك . وعنده أن اهللا
منزه عن أن يكون علامً باجلزئيات احلادثة املتغرية املعلولة , أو علامً بالكليات التي تنتزع من اجلزئيات , 
فكال العلمني باجلزئيات والكليات حادث ومعلول , أما علم اهللا فعلم يوجد العامل وحييط به , فيكفـي 

ليوجد , ولتدوم عنايـة اهللا بـه , وحفظـه الوجـود عليـه . وعنـده أن العقـل أن يعلم اهللا يف ذاته اليشء 
الفعال , الذي يفيض املعقوالت عـىل العقـل اإلنسـاين , أزيل أبـدي , وأن العقـل اإلنسـاين , بحكـم 
اتصاله بالعقل الفعال , وإفاضة هذا العقل عليه , أبدي هو اآلخر . أما النفس , فصورة اجلسم تفارقـه 

ده منفردة . وأما اجلسد الذي كان سيبعث , فهو ليس عني اجلسد الذي كـان لكـل إنسـان يف وتبقى بع
وير ابن رشد أن يعمل اإلنسان عىل إسعاد املجمـوع احلياة , وإنام هو جسد يشبهه , وأكثر كامالً منه . 

لرجـل , وأن , فال خيص شخصه باخلري والرب , وأن تقوم املرأة بخدمـة املجتمـع والدولـة , كـام يقـوم ا
املصلحة العامة هي مقياس قيم األفعال من حيث اخلري والرش , وإن كان العمـل خـرياً أو رشاً لذاتـه , 
وكان العمل اخللقي هو ما يصدر عن عقل وروية من اإلنسان . وليس الدين عنده مذاهب نظرية , بـل 

خضـوع النـاس ألوامـره , هو أحكام رشعية , وغايات خلقية , بتحقيقهـا يـؤدي الـدين رسـالته , يف 
  وانتهائهم عن نواهيه .

. أبوه نحات وأمه قابلة . مل يرتك أثراً مكتوباً , لكن سجل حياتـه وتعاليمـه تلميـذه  سقراط أثينا) ١(
أفالطون يف ( حماوراته ) , واكسانوفون يف ( مذكراته ) . اعتقد أن له رسالة يف إصالح احلالـة العقليـة 

أنه جاهل كغريه , اهنة معبد دلفى أنه أحكم اليونان , مل يفهم قولتها حتى تبني واخللقية . وملا قالت ك
وجـال يف الطرقـات لكنه يعلم أنه جاهل , وهم ال يعلمون , ومـن ثـم أمهـل شـؤونه اخلاصـة , 

= واألسواق واملالعب , يتحدث إىل الناس يف الفضيلة والعدل والتقو ومـا إليهـا , وكـان يتبـع يف 
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بقي أن نشري إنصافاً إىل أن الطربي ـ رغم سكوته عن السبب  وغريمها.

                                                                                                                                       
دخيلة نفسه , فـإذا كـان ( التوليد ) , بأن يعاون من حياوره عىل استخراج املعرفة من حواره منهج =
  فـسطائياً هتكم عليه . ورغم ذلك فقد صوره أرسـتوفان يف رواية س

       . ويف حمـاورة  اهتم بإفساد عقائد الشبان , فحـوكم وحكـم عليـه بـاملوت( السحاب ) سوفسطائياً . 
ف ملحاكمتـه . ويف حمـاوريت ( أقريطـون ) و ( فيـدون ) وصـف لسـجنه ( الدفاع ) ألفالطون وصـ

وموته . وحمور فلسفة سقراط أن هنالك حقائق عقلية ثابتة يمكـن اسـتنباطها مـن احلـاالت اجلزئيـة 
املتغرية , وأن اإلنسان إذا أدرك بعقله فضـيلة سـلك بمقتضـاها , فـالعلم والفضـيلة يشء واحـد ال 

 خيتلف باختالف األفراد .
) فيلسوف هولندي , سليل أرسة هيودية فرت مـع مـن  ١٦٧٧ −  ١٦٣٢) : (  سبينوزا ( باروخ )١(

اجلامعـة وكان مستقل الـرأي ممـا أد إىل طـرده مـن فر من إسبانيا والربتغال بسبب حماكم التفتيش , 
ثـم غادرهـا  ) , فلبث حيناً يف مسقط رأسه أمسـرتدام , ١٦٥٦اليهودية , وحرمانه من حقوقه الدينية ( 

. ورغـم انطوائـه ذاع صـيته , وزاره فالسـفة  حتى استقرَّ بالهاي , وعـاش مـن صـناعة العدسـات
وعرضت عليه األستاذية بجامعة هيدلربج فاعتذر , ومات بالسل . وأهـم كتبـه ( األخـالق ) وفيـه 

دة والزمـان يبسط فلسفته , وخالصتها أن اهللا جوهر واحد متمثل يف كافة املوجودات , فالعقل واملـا
يشء متنـاهٍ ذي وسائر الظواهر هي صور يتبد هبا , واجلوهر الواحد يفرس نفسه , لكن يستحيل عىل 

فكـل  حدود مكانية وزمانية أن يكون كافياً بذاته ألنه وجه من أوجه كثـرية يتبـد فيهـا الالمتنـاهي ,
رية للفرد باعتباره فرداً بـل هـو يشء بمثابة النتيجة املنطقية التي يتحتم خروجها من مقدمتها . وال ح

حر باعتباره جزءاً من كل المتناه مطلق ال يأتيه قرس من خارجه , فال جمال حلريـة اإلرادة الفرديـة أو 
رشاً إنام يبدو له كذلك , ألنه يراه من وجهة نظر جزئية حمـدودة , ولـو رآه للمصادفة . وما يراه اإلنسان 

مل يكن منه بد الكتامل احلقيقة الكونية , وخالص اإلنسان هـو كل لوجده جزءاً من حيث هو جزء من 
بمنظار عواطفه فرياها فرداً مستقالً بذاته , مقيد اإلرادة معرضاً للرش بـل ينظـر أن ينظر إىل نفسه ال 

لرياها جزءاً من اهللا الذي يبسط حقيقته يف شتى الكائنات , وذلك هو ( حب اإلنسان هللا إليها بالعقل 
اً , الذي ينجم عن فهم صحيح للحقيقة املطلقة ) . وقد أغضبت هذه الفلسـفة التـي توحـد حباً عقلي

بني اهللا والطبيعة فرت الربوبية ماثلةً يف األشـياء كلهـا أهـل عرصـه حتـى مل يسـمح بنرشـ مؤلفـات 
 اسبينوزا يف حياته , لكنها كانت عميقة األثر بعدئذ كام يظهر يف فشته وشلنج وهيجل .
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هو الوحيد الذي علل عزل خالد عن إمارته بأسباب اخلفي املذكور آنفاً ـ 
    سياسية, وكأنه يقصد أن يشري إىل أن املسألة ليست مسألة فقهية وال 

 مسألة أخالقية.
والسؤال اآلن: هل كان اإلمام ابن القيم وهو يروي خرب اجلعد بن 
درهم يف كتبه الثالثة يعلم بأخبار ابن جبري وابن رشد, أم ال يعلم? 

 اب يف قول الشاعر:واجلو
 أو كنتَ تدري فاملصـيبةُ أعظـمُ  إِنْ كنتَ ال تدري فتلـكَ مصـيبةٌ 

ةَ ما هو أهم يف رأينا من هذا كله, وأهم من علم اإلمام  مَّ ثَ
باألخبار, يقول احلافظ ابن كثري يف ترمجته البن القيم: ( برع يف علوم 

عاد ابن تيمية من  متعددة والسيام علم التفسري واحلديث واألصلني, وملا
الزمه إىل أن مات ) أهـ. وورد يف ترمجته بمقدمة كتاب زاد  ٧١٢مرص سنة 

من مرص  : ( وقد الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية مالزمة تامة منذ عودتهاملعاد
هـ. وهو إذ ذاك يف ريعان شبابه وذروة  ٧٢٨هـ. إىل وفاته سنة  ٧١٢سنة 

هَ  فْ نَ مُ يف ضوء هذا أن اإلمام كان يعلم بكل قوته واكتامل مدركه.. ) أهـ. وَ
تأكيد بام جر لشيخه وأستاذه, وكيف تم حبسه يف قلعة دمشق يف مسألة 

.   )١(الزيارة  , ثم موته يف احلبس حيث يقال إنه مات خمنوقاً
                                                           

]  ٣٣٧ص ٣اإلمام شمس الدين الذهبي يف ( الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ) [ جيقول ) ١(
  ( ولعل تواليفه تبلغ ثالثمئة جملدة ... وتويف حمبوساً يف قلعة دمشـق عـىل مسـألة  يف ترمجة ابن تيمية :

عـن القـايض  الزيارة ) . ويقول ابن تغري بردي يف ( النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ) نقـالً 
 =كامل الدين الزملكاين : ( اجتمعت فيه رشوط االجتهاد عىل وجهها ثـم جـرت لـه حمـن يف مسـألة
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إن ما جر للعز بن عبد السالم يف القرن السابع اهلجري والبن 
ن اهلجري صورة طبق األصل ملا جر قبله البن رشد, تيميه يف القرن الثام

وقبلهام معاً البن درهم, وقبلهم البن جبري, وقبلهم مجيعاً لعامر التميمي 
وأيب ذر الغفاري, وسعيد بن املسيب, وغيالن الدمشقي, وعمر بن عبد 
العزيز األموي, ولألئمة األعالم أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد, 

 جاء بعدهم مثل عبد الرمحن الكواكبي. والبخاري, وملن
ةَ يف أخبار هؤالء سبب مسكوت عنه ال عالقة له مطلقاً ال  ثَمَّ فَ

                                                                                                                                       
ــبس مــرات بالقــاهرة = الطــالق الــثالث ومســألة شــد الرحــال إىل قبــور األنبيــاء والصــاحلني وحُ

] . ويعـدُ صـاحب فـوات الوفيـات البـن تيميـه  ٢٧٢ص ٩واالسكندرية ودمشق ) أهـ [ انظـر ج
ين كتاباً يف التفسري , وثامنية وستني كتاباً يف األصول , وسبعة وعرشين كتابـاً يف أصـول الفقـه , عرش

وستني كتاباً يف مسائل الفقه , أما فتاواه يف الديار املرصية فبلغت ثالثني جملداً , ومثلها يف أنواع شـتى 
لزيارة سـو مـا ذكرنـاه مـن ] , مل يرد بينها كتاب حول مسألة ا ٨٠ −  ٧٥ص ١من العلوم [ انظر ج

عبارتني مقتضبتني عند الذهبي وابن تغري بردي , وهذا أمر يثري الريبة والعجب , ألن هـذه املسـألة 
بشهادة اجلميع , وال يعقل أال يكون قد كتب فيها مدافعاً عن نفسـه , بالذات هي سبب حبسه وقتله 

حني منع النساء من زيارة القبـور ,  بالنبي  وشارحاً الدليل الذي استند إليه يف فتواه تلك , متأسياً 
بعد أن رأ ما يقمن به من بدع يف املقابر ال جتوز يف الدين متأثرات باألعراف اجلاهلية , ثم أذن هلن 

 يف ذلك بعد زوال السبب . 
نا مدافعني عن شيخ اإلسالم يف حمنته , بقدر ما نقصد أن فتـواه يف  بُ أنفسَ ارة منـع زيـونحن ال نُنَصِّ

عرصه ـ ومـا زال قبور األولياء والصاحلني مسألة تستحق الوقوف عندها بالتفكر , يف ضوء ما شاع يف 
بَّبَةٍ بالرخام والذهب , يقصدها زوارها من العـوام  قَ شائعاً حتى يومنا هذا ـ من أرضحة ومقامات مُ

أن يتوسـط هلـم لذبح النذور وإشعال الشموع والتمسح بجوانبها واالستغاثة  بصـاحب الرضـيح 
لد ربه يف كشف الرض وجلب اخلري , وسنأيت عـىل إفـراد صـفحات طويلـة إللقـاء الضـوء عـىل 

نِ التي مرت هبا يف مرص ودمشق.  شخصيته ومواقفه وعرصه واملِحَ
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بأصول الفقه وال بمذاهب التفسري وال بقواعد اللغة , وإنام له عالقة 
باحلاقدين واحلاسدين وأصحاب الوصاية عىل الدين وأصحاب السياسة 

 املتسلِّطني. 
مجلة األخبار السابقة يف تارخينا من  بعضاً وها نحن نستعرض 

اإلسالمي القديم واملشاهبة يف تاريخ األمم األخر لعلنا نوضح ما أتينا 
وقد قسمنا هذه األخبار إىل قسمني , قسم يف عليه يف عنوان كتابنا هذا, 

هذا الكتاب وقسم يف الكتاب الثاين, وكالمها حتت عنوان ( ملاذا وكيف 
  واهللا املستعان.ي إىل تكفري أو زندقة .... ) يتحول االختالف الفكر

 
  



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                <<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]  −٤٣−

 
 
 

 
 
 

 
  



MI<½]†Ï‰<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                  <<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n< < −٤٤−

 سقراط
 ق.م ٣٩٩ق.م  ــ  ٤٧٠

 

 ,)١(وسنيتُ أَ  ولِ قَ  نْ مِ  مِ غْ ي عىل الرّ احِ رسَ  مْ تُ قْ لَ طْ أَ  مْ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ : لِ اةُ ضَ ا القُ هيُّ (أَ 
ـم, وإِ امكُ مَ قراط أَ سُ  لَ ثُ مْ ال يَ ا أَ مَّ إِ فَ  مرينِ أَ  أحدُ  جيبُ  إنهُ  ـقْ يُ فَ  لَ ثُـمْ يَ  نْ ا أَ مَّ  ىضَ

َ خْ  ُ أ وْ لَ  إذْ , باملوتِ  عليهِ  َ يلُ بِ سَ  يلِ  قـولُ أَ ,  منـهُ  ةَ عَ جْ اداً ال رَ سَ فَ  مْ كُ ناءَ بْ أَ  دَ سَ فْ ه ألَ
ـذلك يَ  نْ م مِ غْ ىل الرّ م عَ تُ لْ م قُ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ لْ فَ   قـدَ تَ عْ نَ  نْ أَ  ريـدُ ا ال نُ نَّـقراط إِ ا سُ

ال  نْ , وهو أَ واحدٍ  برشطٍ  رساحكَ  قُ لِ طْ سنُ (أنيتوس) وَ  ما يقولُ  قولِ  قَ دْ صِ 
 ْ َ متُ ْ كذهَ  وقتكَ  يضِ ـلْ فَ ويف التَ  اآلخـرينَ  نفوسِ  حيصِ ا يف متَ  تَ نْـ, فـإذا أَ فِ سُ

ـفْ تَ  نْ م أَ تُ دْ رَ أَ  نْ ئِ لَ وَ  , باملوتِ  ا عليكَ نَ يْ ضَ قَ  هذا الرشطِ  نْ عَ  تَ دْ حِ  وا عـيلَّ رضُ
ـوا رسَ قُ لِ طْ لكي تُ  هذا الرشطَ  ـي فَ احِ ـ: أَ لكـمْ  قـولُ أَ  فَ وْ سَ ِ يْ ثِ ا األَ هيُّ            ينِّ ون إِ يُّـن

ـِنَّ وا أَ دُ كَّ أَ تَ تَ لْ م, وَ كُ تِ ىل طاعَ عَ  هِ لَ اإلِ  ةَ اعَ طَ  لُ ضِّ فَ  ُ أ كنْ لَ وَ  مْ كُ بُّ حِ  ُ أ  عَ لـِقْ  ُ أ نْ ي لَـن
ـيفَّ رَ  يَ قِ ا بَ مَ  مْ كُ نْ مِ  لقاهُ أَ  نْ مَ  رشادِ إِ  نْ عَ م وَ كُ ثِّ حَ  نْ عَ وَ  فِ سُ لْ فَ التَ  نِ عَ  ـ قٌ مَ  نْ مِ
ـ قيقةً حَ وَ  –. ذلك  تُ عْ طَ تَ طاملا اسْ , وَ اةٍ يَ حَ  ـمَ ـ نْ أَ  هُ لَـ انَ ا كَ ـرِ  عَ دَ يَ  نْ أَ وَ  هُ تَ الَ سَ
 ْ َ  نْ أَ  هِ سِ فْ عىل نَ  احلياةَ  ظَ فَ حيَ ِ يْ ثِ أَ  لَّ كُ  هَ ابِ جيُ ـِيْ ثِ أَ  كَ نَّـ: (إِ هُ لَـ يقـولُ فَ  هِ تِ يقَ قِ حَ بِ  يٍّ ن  يٌّ ن
ـةِ وَّ والقُ  العلمِ بِ  هرةً ها شُ رُ ثَ كْ أَ وَ  املدنِ  أكربُ  يَ هِ  دينةٍ ىل مَ ي إِ مِ تَ نْ تَ لَ  كَ نَّ إِ وَ  ال  مَّ , ثُ
 ْ ْ  دٍّ حَ  هبا إىل أكربِ  لَ صِ ي تَ كَ لِ  كَ تِ وَ رْ ثَ ى بِ نَ عْ تُ  كَ نَّ أَ  نْ مِ  لْ جَ ختَ ـ... أَ نٍ كـِممُ ا فـيام مَّ
ـِالَّ  كَ سَ فْ نَ  سُّ مَ ا فيام يَ وأمَّ  باحلقيقةِ  قُ ا فيام يتعلَّ مَّ أَ وَ  لكَ قْ عَ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ   نْ أَ  بُ تـي جيَ
 .هافي رُ كِّ فَ ال تُ ال تُعنى هبا وَ  كَ نَّ إِ امً فَ ا دائِ هبِ  وَ مُ سْ تَ 
َ خْ  ُ أ نْ أَ  ي هيَ تِ مَّ هِ مُ  نَّ إِ   هـيَ  الفضـيلةَ  ولكنَّ  ضيلةَ الفَ  جُ تُ نْ ال تُ  ةَ وَ رْ الثَّ  نَّ م أَ كُ ربِ

 سقراط  .)ولةِ الدَّ  وِ أَ  ىل الفردِ عَ  فعِ بالنَّ  ما يعودُ  لَّ وكُ  وةَ رَ الثَّ  جُ تِ نْ تي تُ الَّ 
                                                           

 .أكرب املحرضني عىل حماكمة سقراط Anytos) كان أنيتوس ١(
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 حياته يف سطور

 
لِدَ سقراط بأثينا عام  وكانت  ,م.ق ٣٩٩م وتويف عام .ق ٤٧٠وُ

تعمل قابلة أما أبوه صوفرنيسقوس  Phainareteأمه فايناريت 
Sophronisqus  ًوكان سقراط يسخر من نسبه اإلهلي  .فكان نحاتا

 .الذي يصله بديدالس خمرتع فن النحت
ويرو أنه كان من املتفائلني يف حياهتم إذ كان يقول إنه رجل 

, سعيد ألنه حظي بثالث ميزات: أوهلا أنه قد وُ  لِدَ إنساناً وليس حيواناً
 . لِدَ يونانياً وليس بربرياً لِدَ رجالً وليس امرأة, وثالثها أنه وُ وثانيها ألنه وُ
وكثرياً ما صوره أفالطون يف شكل عجيب أقرب إىل غرابة املنظر وقبحه 

أو هو مثل  Silenusاخلرايف سلينوس  Satyreفهو مثل كائن الساتري 
 نوع من السمك الذي يغدر م وَ رْ ن يقرتب منه ولقد كان سقراط عىل ما يُ

وقد تزوج من  .قبيح املنظر أفطس األنف غليظ الشفاه غائر العينني
أكزانتيب التي كانت تصغره بأعوام كثرية وشاع عنها سوء معاملتها له 

( إن أكزانتيب مثل السامء ولكنه كان يقابل إساءهتا بالعلم والصرب ويقول 
 تبكي).عندما ترعد رسعان ما 

 ينصح الناس فهو  ,يف احلب نوعاً من العبوديةكان سقراط ير
يصف و ,بالتمسك بفضيلة االلتزام واالعتدال وعدم التطرف يف العاطفة
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من ال يتحكم يف سلوكه بأنه مثل احليوان ولعل يف هذا االجتاه األخالقي 

سة عند سقراط ما يؤكد نزعته العقلية ويبعده عن التطرف العاطفي واحلام
واالندفاع التي متيز عرص هومريوس حيث كانت احلامسة املتطرفة ال جتعل 
, وكان ير أنَّ سيئةَ  من اإلنسان حيواناً كام ير سقراط. بل جتعله بطالً
نَةِ احلكمة عند السياسيني والشعراء, فأخذ عىل  سَ الغرور قد ذهبت بِحَ

عني, وجعل من هذا ال ساً عاتقه حماربة االدعاء وكشف املدَّ عمل واجباً مقدَّ
شاركه فيه فريق من الشباب الذين مل تكن تضنيهم شواغل احلياة, فأخذوا 
عني, فأثاروا الرأي العام عليهم,  رون هذه التجربة بأنفسهم عىل املدّ جيُ
نَّاع وشعراء وخطباء,  وناصبت فئات العداء لسقراط من سياسيني وصُ

 ومن أجل هذا سيق إىل املحكمة.
دُّ سقر عَ اط أبو فالسفة اليونان بال منازع, من تالميذه أرسطو ويُ

, Logosوأفالطون آمنَ ودعا إىل عبادة إله واحد, أطلق عليه اسم لوغوس 
لَّة الوجود األوىل, حاكم األسباب يف الكون.  معناه العقل املدبّر املنظّم, عِ

رسة وكان ير أن املعرفة ال تُكتسب من الكتب فقط, إذ األهم عنده هو املام
العملية والتطبيق, وأن واجب العامل تعليم الناس يف األسواق وليسَ كتابة 
الكتب هلم, ولعلَّ ذلك كان من مجلة األسباب التي دفعت قاتليه إىل التخلص 

بعض املعارصين يعتربه حكيامً كلقامن, وبعضهم يراه من األنبياء الذين و .منه
  مل يقصص القرآن أخبارهم فيام رو من قصص. 

رَ سقراط يف شباب عرصه بأسلوب حياته وظروف إعدامه  ولقد أَثَّ
ورو أفالطون ظروف  فقد حاكمته الديمقراطية وقضت عليه باإلعدام



MI<½]†Ï‰<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<                  <<<Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n< < −٤٧−
حيث ذكر أن االهتام  The Apologyهذه املحاكمة يف حماورة الدفاع 

هَ إىل سقراط كان ألسباب دينية وقد رفع الدعو عىل سقراط  جِّ الذي وُ
) أحد زعامء الديمقراطية وانضم Anytosهم (أنيتوس ثالثة أشخاص 

) وخالصة Lycon(ليقون  ) وخطيب هوMeletosإليه الشاعر (مليتوس 
االدعاء والتهم املوجهة إىل سقراط أنه ال يقدس آهلة املدينة وأنه يقول بآهلة 

كذلك يقولون عنه إنه يبحث عام جيري حتت  .أخر كام أنه يفسد الشباب
بِسُ الباطلَ ثياب احلقالثر وفوق ا لْ  .)١(لسامء ويُ

 أما الدفاع الذي رد به سقراط عىل هذا االهتام فيتلخص فيام ييل:
يستهل سقراط دفاعه بقوله إنه لن يلجأ إىل اخلطابة ليؤثر هبا عىل 

وأنه لن يدافع عن نفسه ضد  يف كالمه القضاء بل سوف يتوخى احلقيقة
هوا سمعتَه حني ديه فحسب بل أيضاهتام أنيتوس ومؤيّ  اً ضد كثريين شوَّ

ةٍ يبحث فيام جيري حتت الثر ويف السامء ولذلك  عَ لْ لُ طَ جُ وهُ بأنه رَ فُ صَ وَ
وهُ ضمنَ امللحدين من الطبيعيني. دُّ  فقد عَ

قاً يف سلة بدا أنه يمتزج باهلواء  ره معلَّ وَّ أما أريستوفانيس فقد صَ
مة اخلوض يف وينفي سقراط عن نفسه هت .ويتحدث بكثري من اللغو

احلديث عن هذه املسائل الطبيعية كام ينفي أيضاً عن نفسه حماولة حتصيل 
أجر من تعليمه عىل نحو ما كان يفعل جورجياس الليونتيني وهيبياس من 

 .إليس وبروديقوس
                                                           

)١ (Plato Apology 24b. 19 b- 20d.. 
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 أما دفاع سقراط ضد اهتام مليتوس فيتلخص يف نقطتني:

ذب ألنه لو كان أن اهتام سقراط بأنه مفسد للشباب اهتام كا أوالً:
هو املفسد فمن هو املصلح فإن أجاب املدعي بأن اجلميع مصلحون سواء 
كانوا من القضاة أو احلكام أو الشعب فاجلواب عند سقراط املصلح دائامً 

 فرد واحد أما املفسد واملرض فهو الكثرة.
: يتهمه مليتوس بأنه كافر بآهلة الدولة ولكنه يف اهتامه يذكر  ثانياً

واحلق أن من يؤمن بآثار اآلهلة فهو مؤمن  .أن له معبودات أخرأيضاً ب
 .)١(هبا. وأما امللحد فهو الذي كفر باآلهلة وقال عنها إهنا حجارة

ولقد كاد سقراط حيظى بالرباءة لوال انضامم أنيتوس وليقون إىل 
 ,وحني سئل عام إذا كان يقرتح لنفسه عقوبة أخر غري اإلعدام ,مليتوس

عَ عىل طَلَبَ أن  ِ تكرمه الدولة وختصص له معاشاً إىل أن يموت واقْرتُ
 : إعدامه فزادت أغلبية األصوات التي تطلب إعدامه فاختتم دفاعه قائالً
         واآلن فقد حان وقت الرحيل, أنا إىل املوت وأنتم لتستأنفوا احلياة. 

 .العلم عند اهللا ا مصريه أفضل??نَ يُّ أَ 
ضَ ويُ  رِ  .عليه اهلربُ وهو يف السجن فرفض رو أيضاً كيف عُ

وتواجه الباحث يف فلسفة سقراط مشكالت كثرية أساسها أنه مل يدون 
 .شيئاً وكل ما علمناه عنه فهو مما ذكره تالميذه ومعارصوه

                                                           
فكثري من الشعراء والفالسفة اليونان قد أنكروا  .) كفر سقراط ال يتعلق بعدم إيامنه باألساطري١(

,  تهاوإقامنة شعائر الديااألساطري األوملبية وأساطري هيزيود ولكنه كان يتعلق بعدم مراعاة 
 .الديمقراطية االتي تدين هبتلك الديانة 
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وأهم املصادر اخلاصة بحياة سقراط وفلسفته تستمد من ثالث 

وقد ذهب  ,وأفالطون وأرسطو Xenophonشخصيات هم كسينوفون 
عض املؤرخني إىل استبعاد رواية كسينوفون بدعو أنه مل يكن فيلسوفاً ب

ومل يستطع أن يفهم فلسفة سقراط ولذلك فقد ذهبوا إىل أنه ينبغي أن 
 .)١(نكتفي برواية أفالطون

لكن ذهب آخرون إىل رضورة الرجوع إىل رواية كسينوفون حيث 
ن كثرياً من الفالسفة قد ومن املالحظ أ ,جيعلونه ناقالً حمايداً آلراء سقراط

غري أنَّه  ,انتسبوا إىل سقراط إذ وجدوا يف هذا تدعيامً آلرائهم الفلسفية
وخاصة فيام يتعلق يف  ,اختلف عن هؤالء السقراطيني يف كثري من الوجوه
وهناك فارق أسايس بني  .زهده الذي مل يصل إىل احلد الذي وصلوا إليه

اسة املدينة وباحرتام قوانينها يف فلسفته وفلسفتهم وذلك هو متسكه بسي
حني أهنم قد ألغوا نظام املدينة وقالوا باألخوة العاملية التي أساسها املساواة 
الطبيعية فكانوا يف ذلك أقرب إىل السفسطائيني ذوي النـزعة الطبيعية مثل 

 .هيبياس وبروديقوس
وقد كان ارتباط سقراط بسياسة املدينة جيعله خاضعاً كل اخلضوع 

نظمها وقوانينها وجيعله معارضاً لكل حماولة للتحرر من هذه القوانني أو ل
كام كان ينادي كثري من  ,اً يؤكد فردية املواطن إزاء الدولةريالتغيري فيها تغي
 .السفسطائيني

                                                           
) عارض جون برنت وتيلور رواية أرسطو كام عارضا شهادة كزينوفون واعتربا سقراط من ١(

 .أعظم الفالسفة فهو صاحب نظرية املثل وخلود النفس والدولة املثالية
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ولقد عاش سقراط حياته يف أثينا ومل يغادرها إال عندما طلب 

ثر أن يموت هبا عىل فترشبت روحه بحب أثينا حتى آ ,للخدمة العسكرية
ومل  .فكان سقراط مواطناً أثينياً معتزاً بأثينيته .أن يعيش غريباً يف أي أرض

يكن راضياً عن ظروف أثينا بعد املحن والكوارث التي توالت عليها يف 
هناية القرن اخلامس خاصة بعد أخذها بسياسة التوسع اإلمرباطوري 

يملؤه احلنني إىل جمدها  وكان .واالشتباك يف حروب مع املدن األخر
القديم وتاريخ أبطاهلا األرستقراطيني القدماء ممن قاوموا الفرس ومالوا 

ر ثالث كان من الطبيعي أن  .إىل سياسة الصلح مع إسربطة وهناك أَمْ
خيتلف فيه سقراط مع سياسة الديمقراطية التي أفسحت املجال حلرية 

مكان املواطن األثيني أن األفراد يف احلديث عن كل يشء حتى أصبح يف إ
ويبدو أن سقراط  .يناقش أدق موضوعات السياسة واألخالق والعقائد

وقضت عليه  .حني أظلته الديمقراطية هبذه احلرية جنت عليه وعىل نفسها
هُ معها كان رصاعاً ال ينتهي إال باملوت اعُ َ  .ألنه طالب بالقضاء عليها فَرصِ

سقراط قد امتنع أثناء رئاسته ويذكر أفالطون يف حماورة الدفاع أن 
للجمعية الشعبية عن املوافقة عىل حماكمة قوادٍ مل يتمكنوا من إنقاذ 
         األسطول األثيني فغرق يف اليم بآالف البحارة عند هبوب عاصفة 

دَّ املحاكمة غري قانونية.ق ٤٠٦عام  وقد لفتت هذه احلادثة نظر  .م ألنه عَ
متسك سقراط بحرفية القانون كان صدمةً  بعض املؤرخني الذين رأوا أن

لسياسة الديمقراطية يف موقف كان يثري شكوك املواطنني الذين اشتموا 
 .رائحة اخليانة يف ترصف هؤالء القواد
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ومن جهة أخر أثار سقراط الشكوك حول نفسه حني مجع حوله 
 فريقاً من الشباب األثرياء مثل أفالطون وكان حيرضهم عىل التصدي لكثري
من رجال الديمقراطية خاصة من طوائف الصناع والسياسيني والفنانني 

 هنم من أدعياء احلكمة.أل
وأخرياً فإن الطابع الديني الذي صورت به حماكمة سقراط ال 

أضواء سياسية فتهمة الكفر باآلهلة التي ذكرت يف  يفيمكن فهمه إال 
ما أنكر الفالسفة  حماورة الدفاع مل تكن لتنتهي به إىل اإلعدام, فكثرياً 

واملفكرون وجود اآلهلة اليونانية وتشككوا يف حقيقتها ووجهوا نقدهم 
لألساطري, وإنام النقطة الرئيسة يف هذا املوضوع ترجع إىل عدم مشاركة 
سقراط يف إقامة شعائر الديانة التي فرضتها الديمقراطية ألن األمر الذي 

هذه الشعائر الدينية الوطنية ومل كانت احلكومة آنئذٍ تُؤاخذ عليه هو إقامة 
دَّ يف النهاية خيانةً  يكن يعنيها االعتقاد يف حد ذاته, فعدم مشاركة سقراط عُ

فراً باآلهلة.  للديمقراطية وليس إحلاداً أو كُ
يبقى أن نشري إىل أنَّ املضمون االجتامعي والسيايس الذي يمكن 

كشف عن اختالف االستدالل عليه من ثنايا نظريات سقراط الفلسفية ي
كبري بينه وبني معارصيه والسابقني عليه يف الرؤية العامة للكون واحلياة 

 .اإلنسانية
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ا منهجه وفلسفته فأشهر ما قيل عن فلسفة سقراط هي عبارة  وأمَّ
شيرشو ومؤداها: أن سقراط قد أنزل الفلسفة من السامء إىل األرض 

  .وأدخلها املنازل وجعلها تسوس أفعال البرش
قد نجح سقراط فعالً يف توجيه الفلسفة من البحث يف الطبيعة ول

 (اعرف نفسكإىل البحث يف النفس اإلنسانية واختذ من عبارة معبد دلفي 
هُ مؤرخو الفلسفة املؤسس  )بنفسك  دَّ شعاراً لكل فلسفته فال عجب إن عَ

 .األول للفلسفة األخالقية
رئيسيني مها وقد انرصفت عناية سقراط إىل البحث يف موضوعني 

ويذكر سقراط أن املواطن ال  .النفس اإلنسانية والتصورات األخالقية
خداع األعداء يف ويذكر مثالً أن  .يكون صاحلاً ما مل تتم له صفة العدالة

احلرب وإخفاء احلقيقة عىل املريض أمور جائزة وعادلة ولكن اخلداع 
 والكذب ال يكون يف الظروف املغايرة.

ذا الكون خيضع يف وجوده ويف سريه لتدبري آمن سقراط بأن ه
فهو موجه إىل غاية مرسومة وخطة معقولة وكل ما فيه  ولعناية عقل إهلي

مرتب ترتيباً حيقق اخلري والكامل وكام آمن سقراط بأن للكون عقالً مدبراً 
اعتقد كذلك بأن لإلنسان نفساً عاقلةً هلا السيطرة عىل اجلسم وهي املوجهة 

 .اخلري وإىل الفضيلةلإلنسان إىل 
 ,وآمن سقراط بوجود علة عاقلة تدخلت يف تكوين املخلوقات

ويؤكد أن ما حيدث يف الكون واحلياة اإلنسانية إنام حيدث بتدبري ونظام 
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ويكفي لتوضيح ذلك أن نرجع إىل ما يذكره عنه كسينوفون  .وعناية إهلية
كن يعتقد يف يف مذكراته من أنه أخذ يناقش (أريستوديموس) الذي مل ي

وجود اآلهلة وال يقدسها ودعاه إىل أن ينظر يف املخلوقات احلية ذات 
 ,اإلحساس لكي يقنعه بأهنا ال يمكن أن تكون وليدة املصادفة أو املادة

ويكفي يف رأي سقراط أن ننظر إىل اجلسم البرشي لكي نر كيف نظمت 
ا يثبت لنا أهنا أعضاؤه بطريقة تتيح هلا القيام بوظائفها عىل خري وجه مم

ويرضب مثالً هلذه العناية بالعني التي خلقت بحيث  ,موضع عناية إهلية
حتميها اجلفون وكيف تفتح هذه اجلفون عند اإلبصار ثم تغلق عند النوم 
وكيف خلقت األهداب وكأهنا سرت للعني لكي متنع العرق من أن يسيل 

لتكأل حياة البرش كذلك فإن عناية اآلهلة متتد أيضاً  .عليها من الرأس
 ...ولذلك فإن عبادهتا وتقديسها فريضةٌ عليهم

وآمن سقراط فيام يتعلق بالنفس, وأكد سيادهتا عىل البدن 
من سائر أنواع  واعتبارها اجلوهر العاقل الذي يتميز هبا اإلنسان عن غريه

 .احليوان األخر ومن هنا توج سقراط الفضائل كلها بفضيلة االعتدال
أو بمعنى آخر  نده كان يعني التحكم يف الرغبات واالنفعاالتواالعتدال ع

من جهة أخر فقد  .يف سيطرة العقل عىل كل أفعال اإلنسان وسلوكه
تْ الشجاعة عنده عىل أهنا فضيلة ال تنبع عن أي قوة وجدانية أو  َ فُرسِّ
محاسية كام يقول أفالطون وإنام تصدر عن العقل إهنا معرفة ما جيب أن 

 .وهكذا يتخذ العقل املقام األول يف فلسفة سقراط ,ظروف معينة نفعله يف
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التي ترددت كثرياً عند سقراط فهي ال تكشف  (اعرف نفسك)أما عبارة 

لنا عن نظرية خاصة يف طبيعة النفس ومصريها بقدر ما تكشف عن 
مضمون أخالقي مستمد مما يرتتب عىل هذه املعرفة بالنفس من توجيه 

 .ن وسلوكهمعني حلياة اإلنسا
 فمعرفة النفس عند سقراط هي أيضاً معرفة باخلري وحتقيق للفضيلة
ذلك ألن من يعرف نفسه عرف بالتايل ما يناسبها وما ال يناسبها أي عرف 

وملا كان اخلري األقىص أو الغاية القصو التي ينبغي أن  .اخلري اخلاص هبا
كيم أن يسعى إىل يتجه إليها اإلنسان يف كل حياته هي السعادة فعىل احل

وهي تتلخص يف قناعة النفس  .بلوغها بالعقل والتخطيط السليم
تَّبَ عىل مبدأ  .وطهارهتا رَ عندَ سقراط نظريتُه األخالقية  (اعرف نفسك)وتَ

التي تتلخص أيضاً يف أن الفضيلة معرفة والرذيلة جهل فمعرفة اإلنسان 
 .بنفسه هي السبيل الوحيد لتحقق الفضيلة

وإذا كان  ان باخلري هو وحده مصدر التورط يف الرشفجهل اإلنس
اخلري يتحد بالسعادة عند سقراط فإن الرش يتحد بالشقاء ولذلك يستحيل 
عىل اإلنسان أن يرتكب الرش وهو يعلم أنه رش إذ ليس من املعقول أن 

 .يتخىل اإلنسان عن سعادته بإرادته
 حتقيق الفضيلةواخلالصة أن املعرفة بالنفس هي السبيل الوحيد إىل 

غري أن هذا العلم  .غري أنه كثرياً ما تفرس هذه املعرفة عند سقراط بأهنا علم
 .أقرب ما يكون إىل أن يسمى حكمة: إنه هو علم من نوع معني 

وكان ير أن القوانني سواء كانت  وآمن سقراط بالقانون والطبيعة
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ملدينة أو كانت قوانني مكتوبة وضعها البرش لتحقيق السالم والسعادة يف ا
قوانني غري مكتوبة مستمدة من إرادة اآلهلة فهي حقائق ثابتة متوارثة ينبغي 

فالقانون عنده هو رمز للعقل ينبغي  .املحافظة عليها من أي تغيري أو تبديل
أن يسود وينظم الفوىض وطاعته واجبة وال جيوز للحكيم أن خيالف قوانني 

إنام تعني حتطيم كيان املدينة واهنيار قيمها املدينة املكتوبة ألن الثورة عليها 
 املتوارثة.

(هل تتصور قال سقراط ألقريطون حني دعاه للهرب من السجن: 
دولة ليس ألحكام قانوهنا قوة وال جتد من األفراد إال نبذاً واطراحاً أن تقوم 
قائمتها فال تندك من أساسها?... ويتصور القوانني ختاطبه وماذا تظن يا 

أمل تقل إن الفضيلة والعدالة والترشيع والقوانني هي أنفس سقراط? 
 .)١()األشياء يف هذا العامل

كذلك يشهد كسينوفون لسقراط بشدة متسكه بقوانني املدينة 
واحرتامه هلا وتأكيده ألصلها اإلهلي فريوي أنه حني كان رئيساً للجمعية 

ألمر  ومل خيضع ,الشعبية مل يكن يسمح ألحد أن يصوت ضد القانون
احلكام حني كلفوه بمحاكمة القواد الذين مل يتمكنوا من إنقاذ األسطول 

 .م.ق ٤٠٦األثيني عند هبوب عاصفة أغرقته عام 

                                                           
                         نجيب حممود  ) أفالطون حماورة أقريطون انظر الرتمجة العربية للدكتور ذكي١(

Plat. Crit. 50b – 53c. 
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 )١(وكان سقراط ير أن هناك قوانني غري مكتوبة مستمدة من اآلهلة
وهي غري خاصة بمدينة معينة أو بزمان معني فهي عامة ومعروفة للجميع 

العدالة اإلهلية التي تكون طاعتها مقدسة ويكون أي وما تنص عليه هو 
مساس هبا إساءة لآلهلة يرتتب عىل من يمسها رضر بالغ ذلك ألهنا حتمل 
يف طياهتا عقاب من خيالفها ومن قبيل هذه القوانني بر الوالدين واحرتام 

يقول سقراط: إين ألؤكد لك  .اآلهلة وتقديسها وعدم الزواج من املحارم
بأن إطاعة القوانني والعدالة هي يشء واحد وإن كنت تر أمراً يا هيبياس 

 .آخر فاذكره يل
(إين ألعتقد أن اآلهلة هي التي أما عن أصل القانون فيقول ملحادثه 

وضعت هذه القوانني للناس إذ إن أول القوانني عند كل الناس هو الذي 
كانة العليا وهكذا احتلَّ القانون عند سقراط امل .)حيض عىل عبادة اآلهلة

وهل كان سقراط ليقول عنه شيئاً آخر وهو عنده أساس الرتبية ومصدر 
الفضيلة ورس الثبات والنظام وسط النظم الدائمة التغيري والقرارات 
املتعددة التي أصبحت ختضع لألهواء املتقلبة التي كانت تسود املجالس 

 .الشعبية يف حكم الديمقراطية
                                                           

) أثار الشاعر صوفوكليس مشكلة الرصاع بني القوانني املكتوبة والقوانني اإلهلية غري املكتوبة يف ١(
مرسحيته (أنتيجونا) حيث حتتج أنتيجونا عىل قوانني امللك كريون بقوانني األجداد وعاداهتم 

ويف حني نر أن سقراط ال ير تعارضاً بني القوانني املكتوبة والقوانني  .ةاملستمدة من اآلهل
غري املكتوبة نجد صوفوكليس يؤكد يف مرسحيته وجود تعارض لعل السبب يف نشأته يرجع 

 .إىل اصطدام الترشيعات اإلنسانية بقوة العادات والتقاليد القديمة يف املجتمع اليوناين
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قانون ال يتعارض والعدالة اإلهلية وكذلك كان سقراط ير أن ال
ألنه رمز هلا ويف هذا ما يكفي لتأكيد اجتاهه إىل تقوية سلطان الدولة يف 
مقابل حرية الفرد التي كان السفسطائيون وخاصة أصحاب النـزعة 

 .الطبيعية ينادون هبا
 عبقرية سقراط

لقد رغب سقراط عن أساليب الشعور والسلوك املألوفة يف عرصه 
ذ يضع األسس لنوع جديد من التفكري مل يكن لإلغريق به عهد حني أخ
وتتعدد  ,ونريد به الفلسفة اإلنسانية التي ما زالت تتسع آفاقها ,من قبل
وتبدو آثارها واضحة جلية حتى انتهت إىل ما هي عليه يف وقتنا  ,نواحيها

وكان شأنه يف ذلك شأن كل عبقرية نافذة  .احلارض من اخلصوبة والعمق
ج عىل الناس بني حني وحني فتفجؤهم وتثري حفائظهم فيهبون ختر

 ,فيتبعوها صاغرين ,ثم ال تلبث أن تبهرهم بروعتها وعمقها ,ملقاومتها
ويألفوها إلفاً شديداً حتى ليخيل إليهم أهنا من صنعهم وأهنا تعرب عن 
آرائهم وعقائدهم ويعجبون كيف قوبلت يف أول أمرها بمثل هذا اجلحود 

 .ارواالستنك
وليس من اليسري يف يشء أن يفهم املرء عظمة سقراط وجتديده إال 
إذا علم كيف استطاع أن يرضب صفحاً عن آراء سابقيه ومعارصيه لكي 

, يفتح أمام التفكري البرشي باباً ظل مغلقاً وحمجباً باألرسار دهوراً طويلةً 
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كشف عن فإن اإلغريق وجهوا عنايتهم قبل سقراط إىل الطبيعة حياولون ال
أرسارها والوقوف عىل األصل أو املبدأ األول الذي خرجت منه مجيع 
الظواهر املادية التي تقع حتت برصهم وسمعهم وذهبوا يف ذلك مذاهب 

نشأ من أصل  –بكل ما حيتوي عليه  –فقالت مجاعة منهم إن الكون  .شتى
مصدر كل فقال فريق: إن املاء هو  .واحد ثم اختلفت هذه اجلامعة فيام بينها

وذهب  .)٢(وقال فريق آخر: بل هو مادة ال هناية هلا يف كمها وصفاهتا )١(يشء
وجزم آخرون بأن النار منبع  .إىل أن اهلواء هو املادة األوىل )٣(فريق ثالث

 .)٤(احلياة والوجود
ورأت مجاعة أخر أن الظواهر الكثرية التي يعج هبا الكون ال تأيت 

لف أتباع هذا الرأي يف تفسري الكثرة فقال ثم اخت ,إال من كثرة مثلها
وقال بعضهم: بل يرتكب من املاء  .)٥(بعضهم إن الكون يتألف من األعداد

ورأ آخرون أن هذا األصل ليس يف احلقيقة إال  .)٦(واهلواء والنار والرتاب
عدداً ال هناية له من الذرات التي جتتمع عىل رضوب شتى فتنشأ عنها 

                                                           
 .ليس أول فالسفة اإلغريق) ينسب هذا الرأي إىل طا١(
 .) هذا هو رأي انكساندريس٢(

 .) ذهب انكمسينيس إىل هذا الرأي٣(

 .) هرياقليطس٤(

 .) أمبدوقل٥(

 .) الفيثاغوريون٦(
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وما كان ملثل هذه املحاوالت األوىل أن تؤيت ثامرها وما  )١(خمتلف األشياء
كان هلا أن تنتهي إىل رشح الكون وتفسري ظواهره تفسرياً يقبله العقل 
وتطمئن له النفس ويستطيع اإلغريق اختاذه بديالً عن أساطريهم الدينية 

فكان من الطبيعي حينئذٍ أن يدب  .التي بدأت تتداعى من كل جانب
امني الشك دبيبه إىل  القلوب ومل يكن بد من ظهور طبقة من املشككني اهلَدَّ

حتى يرشع الناس يف متحيص اآلراء والنظريات وحتى يقدر للتفكري 
فال يظل سجني البحث عن أصل العامل  ,اإلغريقي احلر أن يشق طريقه

وعن سبب الكثرة فيه وكانت هذه الطبقة اهلدامة هي مجاعة السفسطائيني 
 فن الكالم واجلدل وظنوا أهنم يستطيعون معرفة كل الذين ختصصوا يف

 يشء ملقدرهتم ومهارهتم يف تركيب فنون القول وقلب احلق باطالً 
 .والباطل حقاً 

وساعد عىل ظهور هذه اجلامعة بعض العوامل التارخيية 
واالجتامعية فإن احلياة يف أثينا تبدلت واختذت لنفسها طابعاً جديداً عقب 

 .عىل جيوش فارسانتصار اإلغريق 
فأصبحت هذه املدينة زعيمة باقي املدن اإلغريقية األخر وامتدَّ 
نفوذها السيايس إىل كثري من جزر بحر (إجيه) فاتصلت باملستعمرات يف 
الرشق وأد ذلك كله إىل اتساعها وقصدها الناس من مجيع األقطار ثم 

أة طبقة جديدة ظهرت الديمقراطية وثبتت قدمها فيها وانتهى األمر إىل نش
                                                           

 .) ديمقريطس١(
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وصحب ذلك التطور  .يف جمال السياسة العامة ونعني هبا طبقة الرعاع
فقد تكونت شخصية الفرد واجته هذا األخري إىل  ,ظاهرة جديرة باملالحظة

إشباع حاجاته وشهواته وبخاصة بعد انتهاء احلرب التي كانت توجب 
سيم العمل أضف إىل هذا أن تق .عليه التضحية بكل مالذه من أجل الوطن

بني أفراد املدينة أصبح أمراً رضورياً بعد أن تشعبت احلياة االجتامعية فيها 
وهكذا شعر كل فرد باحلاجة إىل معرفة بعض اليشء عن كل ما يمس املهن 
األخر حتى يستطيع أن يديل برأيه يف األمور العامة التي كانت هتم 

ة ملحة توجب عىل ومعنى ذلك أن أثينا أحست بحاجة اجتامعي .املدينة
أهلها أن يأخذوا بطرف من مجيع معارف عرصهم ومهنه ومطالبه خطابة 

 .كانت أم شعراً قضاءً أم سياسة اقتصاداً أم جدالً 
وقد أخذت مجاعة السفسطائيني عىل عاتقها مهنة تعليم الشعب 

فال شك حينئذٍ يف أن هذه اجلامعة  .وتثقيفه وإعداده للحياة الديمقراطية
وربام كان هذا هو السبب نفسه يف  .دة بعض امليول االجتامعيةكانت ولي

ذلك أن هذا اإلنتاج ال يبتكر  .أهنا مل تنتج إنتاجاً فلسفياً جديراً هبذا االسم
وكيف لنا أن نتوقع جتديداً يف  .قط من أجل العامة كام أنه ال يصلح هلا

انوا يسعون التفكري الفلسفي من جانب هؤالء املعلمني املتجددين الذين ك
 .إىل تالميذهم بدالً من أن هيرع هؤالء إليهم

وما كان هلم أن يعلموا الناس احلكمة حمبةً فيها أو رغبةً يف الكشف 
عن احلقائق التي عجز القدماء عن إدراكها بل كانوا يعلموهنم اخلطابة 
واجلدل واملهارة يف اللجج ويميل بعض مؤرخي الفلسفة إىل رمي 
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م قوضوا النظم االجتامعية وهدموا التقاليد املتوارثة السفسطائيني بأهن
وأفسدوا أهل أثينا شيوخاً وشباباً لكنا ال نؤمن مثلهم بأهنم كانوا سبب 
هذا الفساد كله فإن اجلمهور هو السفسطائي األكرب ألنه ال يعرف وسطاً 
يف إعجابه وسخطه يف حبه وكرهه وله فيام عدا ذلك نفوذ وسحر وسيطرة 

وس فيشكلها بعنف حسبام هيو وما كان هلذه اجلامعة املرتزقة أن عىل النف
تعارض الرأي العام أو تتنكر له فإهنا كانت قد وضعت نصب أعينها مجع 
 الثروة وكسب اجلاه والشهرة ومن ثم مل يكن هؤالء املعلمون إال صد

ويدرسون رغباهتا وأهوائها ال ليصلحوا ما فسد أو  ,للجامعة يتملقوهنا
              من أمرها ولكن لكي يكونوا هلا خدماً ولكي ينالوا عىل  اعوج

 .ذلك أجرهم
ومهام يكن من يشء فقد تطرق الشك والفساد إىل الناحيتني الدينية 
واخللقية وساعد السفسطائيون ما يف ذلك ريب عىل متزيق الوحدة 
 الروحية التي كانت تؤلف بني قلوب أهل أثينا فاحتدم النـزاع بني
األرشاف والسوقة وغلب طابع اجلدل العقيم ورغب الناس عن املعرفة 
احلقة وانرصفوا كأساتذهتم إىل احلديث ملجرد احلديث وإىل ادعاء معرفة 
كل يشء ومن الغلو أيضاً أن ينسب بعض املفكرين إىل السفسطائيني 
الفضل يف توجيه التفكري البرشي نحو الفلسفة اإلنسانية وليس بصحيح 

هم الذين أرشدوا سقراط إىل إنزال الفلسفة من السامء إىل األرض أي أهنم 
من دراسة أصل الكون إىل دراسة النفس واملعرفة والفضيلة والسعادة فإن 
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سقراط وحده هو الذي وضع أسس هذه الفلسفة اجلديدة وقد نتساهل 
بعض اليشء فنقول إهنم مهدوا السبيل أمام تلك الفلسفة ولكن من احلق 

كر أيضاً أهنم مل هيدفوا إىل هذه الغاية عن قصد وأهنم مل يفعلوا ذلك أن نذ
بمحض إرادهتم فقد كانوا أبعد الناس عن فهم هذا النوع اجلديد من 

 .بل كانوا من ألدِّ أعدائه ومناهضيه .التفكري
 ظهور سقراط

جاء سقراط وسط هذه الفوىض الشاملة فكان جميئه نذيراً بانقضاء 
ومل تكن  .مرحلة الشك وبدءاً لنهاية التدهور العقيل واخللقي والديني

ظروف احلياة يف أثينا هي التي خلقته ومل يكن املجتمع عىل استعداد لقبول 
كام  تعاليمه ومل يأت سقراط لكي يعرب عن بعض امليول االجتامعية الكامنة

فإن العبقرية ليست وليدة املجتمع كام يبدو  )١(يدعي ذلك بعض املفكرين
هلؤالء ولكنها نتيجة لبعض الرشوط النفسية الشخصية البحتة التي ال 
ختلقها البيئة أو الوراثة والتي ال يغض من شأهنا أن يقبلها املجتمع أو 

ها سقراط أن يرفضها وحقيقة لو استطاعت البيئة االجتامعية التي عاش في
تعده ليشء ذي بال ملا أعدته إال حلياة ختتلف اختالفاً كبرياً عن تلك احلياة 
التي اختارها لنفسه وهي أن حييا كفيلسوف يمحص نفسه ونفوس 

                                                           
) نشري هنا إىل رأي (دوركايم) رئيس املدرسة الفرنسية لعلم االجتامع فقد حاول دون نجاح ١(

ارجع يف هذه املسألة إىل كتاب (املنطلق  ,نات تفسرياً اجتامعياً تفسري ظهور العبقريات والديا
  .وما بعدها ٣٢٧احلديث ومناهج البحث) الطبعة الثالثة صفحة 
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اآلخرين ولو جرت األمور عىل النحو املألوف ملا استطاعت هذه البيئة أن 

الفيلسوف مهنة والده  وفعالً زاول هذا .تعده ليشء إال ليكون نحاتاً كأبيه
ثم رغب عنها وتركها عندما دفعه تفكريه العميق اخلصب  .حيناً من الدهر

إىل البحث عن املعرفة احلقة فضحى من أجلها بكل يشء بالثروة وباحلياة 
قد يقال إن الديمقراطية أتاحت له أن يغشى املحافل واملجالس وأن  .أيضاً 

ليس هلذه احلجة من القوة إال  يلقى أعالم الرجال وأن يأخذ عنهم لكن
مظهرها فإن سقراط مل يكن إال أحد عرشات األلوف الذين قدر هلم أن 
يغشوا هذه املجالس وأن يلقوا هؤالء األعالم وحقيقة مل تتح له هذه البيئة 
إال الوقوف عىل آثار الفالسفة السابقني وعىل تناقض آرائهم وهذا أمر مل 

من املمكن فيام عدا ذلك أن هيتدي إليه تضن به أثينا عىل سواه وكان 
 .وحده

وقد يقال إنه مل يأت بجديد إذ إن السفسطائيني سبقوه إىل رفض 
فإن رفضه هو رفض  ,لكن شتان بني رفضه ورفضهم .آراء األقدمني

العبقري الذي يستطيع االبتكار بالفعل وأما رفضهم فهو رفض مجاعة متثل 
ونحن نعلم جد العلم أن  .اطفهعقلية اجلمهور وتعرب عن ميوله وعو

 .اجلمهور ال يستطيع ابتكاراً وإن استطاع اهلدم والتدمري
وما كانت عبقرية سقراط يف حاجة إىل بعض العوامل اخلارجية 
التي توقظها أو متهد السبيل أمامها فإنه مل يكن من هؤالء الذين يسهل 

ني تريض إقناعهم باخلطابة أو زخرف القول لقد كانت حجج السفسطائي
وتثري إعجاهبا يف حني أهنا كانت ال تقنعه بل تثري تفكريه وشكوكه  ,العامة
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وكان إذا رأ السامعون أن ال جمال إال للموافقة رأ هو عىل العكس من 
فإذا وجه أسئلته تبني له تداعي  .ذلك أنه ال بد من السؤال والتمحيص

يست طريقة البحث عن اآلراء التي كان يؤيدها أصحاهبا بقوة ويف الواقع ل
فإن  .احلقيقة أن يلجأ املرء إىل استخدام اخلطب الرنانة واألساليب الفخمة

احلقيقة كام كان ير سقراط توجد لد كل امرئ منا لكن كثرياً ما تعلوها 
دَّ من اإلحلاح  غشاوة من اآلراء الفاسدة واألوهام أو النسيان وحينئذٍ فال بُ

النور فإذا سلك املرء هذه السبيل الوئيدة  يف البحث عنها حتى خترج إىل
استيقظ شعوره وحترك تفكريه وما زال ينتقل من حقيقة إىل أخر حتى 
ينتهي إىل أن يسمع يف أعامق نفسه ما يطلق عليه سقراط اسم الصوت 

 .الداخيل
وقد بدت لسقراط عبقريته عىل صورة نداء إهلي إذ كان يعتقد أن 

عهدت إليه أن يرشد أهلها وينقذهم وينقذ السامء أرسلته إىل أثينا و
ويقص علينا هذا الفيلسوف قصته: إن (شرييفون) رفيق  .اإلغريق معهم

وجرؤ عىل توجيه هذا  )دلفي(يف  )أبولون( دإىل معبصباه ذهب يوماً 
السؤال إىل كاهنة املعبد: أن ليس هناك من هو أعلم منه? فلام انتهى إليه 

: فلننظر ما معنى كالم اإلله وما ينطوي عليه من أمر هذه النبوءة قال لنفسه
فامذا  .معنى خفي? إين أشعر شخصياً أين لست أقل الناس أو أكثرهم علامً 

? ومع ذلك فإن اإلله ال يقول  يريد اإلله عندما يؤكد أنني أكثر الناس علامً
شيئاً خمالفاً للحقيقة? وليس من املمكن أن يكون كاذباً ثم ذكر أنه ظل مدة 
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ويلة من الزمن دون أن يفهم من شأن هذه النبوءة شيئاً وأخرياً مجع أمره ط
كارهاً عىل التحقق من صدقها فذهب يبحث عن أحد هؤالء الرجال 

فلام جاذبه أطراف احلديث أحسَّ أن  .الذين كانت العامة تشهد بعلمهم
لكنه مل يكن  ,هذا الرجل يبدو عاملاً لكثري من الناس ولنفسه بصفة خاصة

وحينئذٍ حاول سقراط أن يربهن له عىل أنه ليس عاملاً وإن كان  ,عاملاً البتة
فلم تكن نتيجة هذه املحاولة إال أن جلب عىل نفسه  .يظن أنه كذلك

       فرتكه وهو يقول:  ,عداوة هذا الرجل وعداوة كثري من أعوانه أيضاً 
يعلم كالنا شيئاً ذا  حقاً إنه من املمكن أال .(إين أكثر منه علامً عىل أية حال

يف حني أنني وإن كنت ال أعلم شيئاً فإين  ,ولكنه يعتقد أنه يعلم ,قيمة
ومل تثنِ هذه املحاولة من عزمه شيئاً فذهب  ,أعتقد أنني ال أعلم شيئاً 

يبحث عن رجلٍ ثانٍ من بني هؤالء الذين كان يظن أهنم أكثر علامً من 
 .شعوره يف احلال األوىل فكان شعوره يف هذه احلال هو عني ,األول

ويعرتف سقراط أنه جلب عىل نفسه عداوة هذا الرجل وغضب عدد كبري 
من الناس غريه ومع هذا فام برح ينهج هذه السبيل مع علمه بأنه ينفر 

وما كان لليأس أن  ,ومل يكن ذلك منه دون حرسة أو قلق ,مواطنيه منه
نحو كل رجل تشهد له ألنه كان يعتقد أن ذلك من واجبه  ,يدب إىل قلبه

ويذكر لنا سقراط انه انتهى إىل  .العامة بالعلم حتى يستطيع فهم النبوءة
هذه النتيجة وهي أن أكثر هؤالء شهرة بالعلم قد بدوا له أكثرهم جهالً إال 
يف القليل النادر وأن بعض هؤالء الذين كانوا يرمون باجلهل بدوا له أصح 

 .عقالً من األولني
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ففاجأه أهنم  ,لشعراء يسأهلم عن معاين قصائدهمثم اجته صوب ا
وملا رشع  ,فعلم حينئذٍ أن الشعر نوع من اإلهلام .يعجزون عن تفسريها

وإن كانوا يعلمون كثرياً من األمور التي جيهلها  ,حياول الصناع وجد أهنم
أي يزعمون أهنم يعلمون أشياء  ,فإهنم يدعون معرفة كل يشء ,هو

فليس بعجيب إذن أن تزداد عداوة الناس له  ,مرجيهلوهنا يف واقع األ
وإن  ,ونفورهم منه وحنقهم عليه وأن يرموه بالنفاق ألنه يبدو هلم عاملاً 

وقد فرس لنا سقراط كيف رماه  .كان يعرتف هلم بأنه ال يعلم علامً أكيداً 
مواطنوه بالعلم تفسرياً طريفاً فقال: ذلك ألين كلام أقنعت أحدهم بأنه 

ارضون أنني أعلم األشياء التي جيهلها ويف احلقيقة ربام كان جاهل ظن احل
اإلله هو الذي يعلمها وأنه أراد هبذه النبوءة أن يرصح بأن الناس مل يعطوا 

ومن الواضح أنه إنام قال إن  .من العلم إال قليالً بل مل يعطوا منه شيئاً 
إنه كان يريد سقراط أكثر الناس علامً ألنه أراد أن يستخدم اسمه كمثال أي 

القول: أهيا الناس إن أكثركم علامً هو الذي يعلم عىل غرار سقراط أن 
 .علمه ليس يف حقيقة األمر شيئاً البتة

 رســالتـه
ومل يلبث سقراط أن اهتد إىل حقيقة النبوءة التي محل إليه صديقه 

أدرك أن اإلله أوجب عليه أن يبحث عن حقيقة نفسه (شرييفون) نبأها إذ 
إىل حقيقة أنفسهم حتى ينقذهم من  –ولو كرهوا  –يرشد أهل أثينا وأن 
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السفسطائيني الذين كانوا يتملقون أخس عواطفهم ويزعمون أهنم قد 
أحاطوا بكل يشء علامً مع أهنم كانوا جيهلون أقرب األشياء إليهم وهي 
نفوسهم التي بني جنوهبم وملا اعتقد أن اآلهلة شدت وثاقه إىل مواطنيه 

وقظ شعورهم وتفكريهم ولكي يستحثهم عىل متحيص نفوسهم لكي ي
ملعرفة اخلري واحلق ترك مهنة أبيه ورشع يتجول بثيابه الرثة يف طرقات أثينا 
ال خيشى حراً وال برداً ألنه أخذ عىل نفسه أن يؤدي تلك الرسالة املقدسة 

من التي دعته إىل أن يعيش لغريه قبل أن يعيش لنفسه فكان إذا لقي أحداً 
أهل مدينته سأله بطريقته اخلاصة وكان له من ذكائه ودعابته املرحة 
وفكاهته احللوة خري عون عىل اقتناص ضحاياه فكان يستدرجهم عىل 
هون حتى إذا اطمأنوا إليه ووقعوا يف حبائله تتابعت أسئلته كأهنا السيل 
ام املنهمر ملحة حمرجة تأخذ من حياوره عىل غرة فيضطر إىل اإلجابة كيف

اتفق أو يفيض بأشياء ما كان له أن يفيض هبا ثم جيد نفسه وجهاً لوجه مع 
لكنه ما كان يستطيع اإلفالت من  ,بعض احلقائق التي يضيق هلا صدره

 ,قبضة سقراط ألنه كان جيد نفسه أمام أحد أمرين: فإما أن يعرتف بجهله
ر سخرية وما كان له أن يثور أو يغضب وإال أثا ,وإما أن يسلم بتناقضه

احلارضين وضحكهم ومل يكن من اليسري أن يتجنب املرء سقراط وكان 
هذا األخري ال يميل إىل احلوار ألنه برع فيه إىل درجة أنه كان إذا جادل مجعاً 

 .بأرسه أفحمه
ومع ذلك فام  ,للحوار معه وكان السفسطائيون أكثر الناس خشيةً 
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من إظهار ثقتهم بأنفسهم أمام  دّ كانوا يستطيعون الفرار منه إذ مل يكن هلم ب
ن هلم أن يتجنبوا حوار سقراط وهم الذين اوما ك ,اجلمهور املعجب هبم

وكان سقراط يبدأ معهم بدء  ,كانوا حيرتفون احلوار واخلطابة واجلدل
املتواضع فيرصح هلم بأنه ال يعلم شيئاً ويسأهلم أن يتكرموا بتعليمه 

ف له أحد األشياء أو املعاين فكان سقراط يسأل خصمه أن  ,وإرشاده يعرِّ
أخذ يبحث عن تعريف يظن أنه سوف ينال  ,فإذا شعر حماوره بأنه يتعداه

فيبدأ اجلدل ويأخذ سقراط يف متحيص هذا التعريف متحيصاً دقيقاً  ,رضاه
فيضطر  ,فيبدو له ولآلخرين أنه ال يثبت أمام النقد ,ال هوادة فيه وال رفق

ثم  ,ويتظاهر سقراط أول األمر بقبوله ,ف آخراخلصم إىل البحث عن تعري
فينتهي إىل إظهار أنه ليس أسعد حظاً من  ,ال يلبث أن يقلب فيه الرأي

 ,وما يزال يضيق اخلناق عىل خصمه حتى تتساقط مجيع حججه ,سابقه
فال يستطيع جواباً ومل يكن سقراط يتخذ احلوار سبيالً  ,واحدةً بعد أخر

 ,ال يتقهقر أبداً ألنه كان ال يبحث إال عن احلقيقةولكنه كان  ,إىل الغلبة
وهكذا أفنى سقراط حياته بأرسها يف مالحقة مواطنيه واإلحلاح يف 

فكان يوقفهم وحياورهم يف كل مكان يف األسواق والدور  ,سؤاهلم
 ,وأنه ينفرهم منه ,وكان يعلم جيداً أنه يثقل عليهم ,واملالعب واحلوانيت
حتى يعلموا أن  ,إللهفعل ذلك تنفيذاً إلرادة اي ال أنلكنه ما كان يستطيع إ

وأن الفضيلة هي السبيل إىل  ,معرفة اإلنسان لنفسه أساس الفضيلة
وما كان يستطيع أكثر أعدائه تبجحاً أن يرميه بالرغبة يف  ,السعادة احلقة
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إذ كان يستطيع سقراط دحض فريته بشاهد واحد ال  ,مجع املال وحتصيله
وقد آثر تعليم األفراد وإرشادهم  ,ن يف شهادته وهو فقرهسبيل إىل الطع

ألنه كان يسمع  ,إىل متحيص نفوسهم عىل االهتامم بالسياسة العامة للمدينة
كام يقول  ,ومل يكن هذا الصوت الداخيل ,صوتاً داخلياً يثنيه دائامً عن ذلك

ن ودو هفيحول دون .إال ظل اإلله الذي كان هيتف يف أعامق نفسه ,سقراط
وقد فرس لنا سقراط هذه الظاهرة النفسية أثناء  ,ما ينبغي أال يقدم عليه

كام سمعتموه  –(إن ذلك يرجع فقال:  ,دفاعه عن نفسه أمام قضاة أثينا
إىل ظهور  –مني يف كثري من األحيان وكام رصحت به يف كثري من األمكنة 
ي, إنه صوت إله أو عقل إهلي يتمثل يف نفيس... إنه يشء ابتدأ منذ طفولت

خاص متى أصغيت إليه منعني من تنفيذ ما انتويت القيام به دون أن 
يدفعني أبداً إىل القيام بعمل ما. فهذا هو السبب الذي كان حيول دون 
اهتاممي بأمور السياسة وفيام عدا ذلك فإين أعتقد أن هذا اخلطر كان أمراً 

منذ زمن طويل موفقاً كل التوفيق فإنام لو كنت وهبت نفيس للسياسة 
لقضيت نحبي منذ عهد بعيد. وملا استطعت تبعاً لذلك أن أنفعكم أو أنفع 

ذلك أن عقلية اجلمهور ال تكون معارضة وال يستطيع احد من , نفيس 
املوت إذا خرج عليها عالنية. أو أراد أن حيول دون من الناس أن ينجو 

أن جياهد حقاً يف سبيل ولذا فإذا أراد املرء  .)وقوع الظلم واجلور يف مدينته
العدالة وأراد إىل جانب ذلك أن يبقي عىل حياته قليالً من الوقت فال بد له 
من أن يظل بعيداً عن السياسة ومل تكن رسالته هذه خاصة بطائفة دون 
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أغنياء كانوا أم فقراء مواطنني أم  ,أخر بل كانت عامة لبني مدينته
ويف إنفاق كثري  , يف اللحاق بهأجانب وكان شبان أثينا جيدون متعة كرب

وأن يروه خيترب  ,وكان يطيب هلم أن يستمعوا إليه ,من وقتهم يف صحبته
وقد قال سقراط  .وإن كانوا ال يعلمون شيئاً  ,هؤالء الذين يدعون املعرفة
ويرفع عن نفسه هتمة الرغبة يف اللهو العبث  ,يربر سلوك هؤالء الشبان

من متعة ولكنه كان بالنسبة إيلَّ واجباً أمرتني به (حقاً إن هذا األمر ال خيلو 
اآلهلة عن طريق النبوءات واألحالم ومجيع الوسائل التي تستعني هبا دائامً 

 أية قوة إهلية إذا أرادت أن تأمر رجالً بيشء ما).
 .وليس لنا أن نضع إخالص سقراط يف دعواه هذه موضع الشك

وقد  ,فضله عىل عصيان اإللهفقد أبى أن يرتك رسالته واختار املوت و
وهو الذي  ,عجب كيف يطلب إليه أهل أثينا أن حييد عن مهمته الساموية
إن الفرار  ,مل حيد قيد أنملة عن أداء واجبه كجندي يف أثناء حروب املدينة
إنه لو ترك  ,من طاعة اآلهلة كان لديه أكرب جريمة يستطيع املرء ارتكاهبا

ولكان جديراً يف هذه احلال بأن  ,يئة حقاهذا األمر لكانت تلك هي اخلط
مَ بأنه ال يؤمن باآلهلة ألنه مل يصدق النبوءة تْهَ مَ للعدالة وأن يُ دَّ قَ  .يُ

كيف للمرء أن يرميه بالنفاق أو العبث أو الرغبة يف اجلـدل واحلـوار للـذة 
وهو الذي متسـك برسـالته حتـى  ,الغلبة أو السخرية من جمادليه وحماوريه

ه? وكيف يتطرق الشك إىل إخالصه وهو الـذي يقـول لقضـاته القى حتف
ـلَ طْ أَ  مْ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ : لِ اةُ ضَ ا القُ هيُّ (أَ وقد رأ املوت رأي العني:  ـرسَ  مْ تُ قْ ي احِ
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ـ لَ ثُـمْ ال يَ ا أَ مَّ إِ فَ  مرينِ أَ  أحدُ  جيبُ  إنهُ  ,)١(وسنيتُ أَ  ولِ قَ  نْ مِ  مِ غْ عىل الرّ  قراط سُ

ـ ُ أ وْ لَـ إذْ , بـاملوتِ   عليـهِ ىضَ قْ يُ فَ  لَ ثُ مْ يَ  نْ ا أَ مَّ م, وإِ امكُ مَ أَ  َ خْ ـ يلِ َ يلُ بِ سَ ـفْ ه ألَ  دَ سَ
ذلك  نْ م مِ غْ ىل الرّ م عَ تُ لْ م قُ كُ نَّ أَ  ضْ رُ فْ نَ لْ فَ  قولُ أَ ,  منهُ  ةَ عَ جْ اداً ال رَ سَ فَ  مْ كُ ناءَ بْ أَ 
 قُ لِ طْ سـنُ (أنيتـوس) وَ  مـا يقـولُ  قولِ  قَ دْ صِ  قدَ تَ عْ نَ  نْ أَ  ريدُ ا ال نُ نَّ قراط إِ ا سُ يَ 

ْ  نْ , وهو أَ واحدٍ  برشطٍ  احكَ رس َ ال متُ ْ هَ  وقتـكَ  يضِ  نفـوسِ  حـيصِ كـذا يف متَ
ـ تَ دْ حِ  تَ نْ , فإذا أَ فِ سُ لْ فَ ويف التَ  اآلخرينَ  ـقَ  هـذا الرشـطِ  نْ عَ  ا عليـكَ نَ يْ ضَ

ـلِ طْ لكـي تُ  وا عيلَّ هـذا الرشـطَ رضُ فْ تَ  نْ م أَ تُ دْ رَ أَ  نْ ئِ لَ وَ  , باملوتِ  ـوا رسَ قُ ي احِ
ِ يْ ثِ ا األَ هيُّ : أَ لكمْ  قولُ أَ  فَ وْ سَ فَ  ـ هِ لَ اإلِ  ةَ اعَ طَ  لُ ضِّ فَ  ُ أ كنْ لَ وَ  مْ كُ بُّ حِ  ُ أ ينِّ ون إِ يُّ ن ىل عَ

ِ نَّ وا أَ دُ كَّ أَ تَ تَ لْ م, وَ كُ تِ طاعَ  ـم وَ كُ ثِّ حَ  نْ عَ وَ  فِ سُ لْ فَ التَ  نِ عَ  عَ لِ قْ  ُ أ نْ ي لَ ن  رشـادِ إِ  نْ عَ
 قيقـةً حَ وَ  –. ذلك  تُ عْ طَ تَ طاملا اسْ , وَ اةٍ يَ حَ  نْ مِ  قٌ مَ يفَّ رَ  يَ قِ ا بَ مَ  مْ كُ نْ مِ  لقاهُ أَ  نْ مَ 
ْ  نْ أَ وَ  هُ تَ الَ سَ رِ  عَ دَ يَ  نْ أَ  هُ لَ  انَ ا كَ مَ  ـفْ عـىل نَ  احلياةَ  ظَ فَ حيَ َ  نْ أَ  هِ سِ ـ هَ ابـِجيُ ـِيْ ثِ أَ  لَّ كُ  يٍّ ن
ِ يْ ثِ أَ  كَ نَّ : (إِ هُ لَ  يقولُ فَ  هِ تِ يقَ قِ حَ بِ  ـإِ وَ  يٌّ ن ـتَ نْ تَ لَ  كَ نَّ ـ دينـةٍ ىل مَ ي إِ مِ  املـدنِ  أكـربُ  يَ هِ

ْ  مَّ , ثُ ةِ وَّ والقُ  العلمِ بِ  هرةً ها شُ رُ ثَ كْ أَ وَ  ـأَ  نْ مِ  لْ جَ ال ختَ ـلِ  كَ تـِوَ رْ ثَ ى بِ نـَعْ تُ  كَ نَّ ي كَ
ْ  دٍّ حَ  هبا إىل أكربِ  لَ صِ تَ  ـ... أَ نٍ كـِممُ ـعَ تَ ا فـيام يَ مَّ ـأَ وَ  لـكَ قْ عَ بِ  قُ لَّ ـمَّ  قُ ا فـيام يتعلَّ

ِ الَّ  كَ سَ فْ نَ  سُّ مَ ا فيام يَ وأمَّ  باحلقيقةِ  ال تُعنى هبا  كَ نَّ إِ امً فَ ا دائِ هبِ  وَ مُ سْ تَ  نْ أَ  بُ تي جيَ
 .)فيها رُ كِّ فَ ال تُ وَ 

ومع  ,لقد كان األثينيون أحب الناس وأقرهبم إىل قلب سقراط
وقد وجدهم  ,وأنى له ذلك ,ذلك فام كان يستطيع عصيان اإلله من أجلهم

يعنون بثرواهتم وأجسامهم أكثر من عنايتهم بنفوسهم! إنه ال يستطيع إال 

                                                           
 .أكرب املحرضني عىل حماكمة سقراط Anytos) كان أنيتوس ١(
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َ خْ  ُأ نْ أَ  ي هيَ تِ مَّ هِ مُ  نَّ إِ قول: أن يكرر عىل مسامعهم هذا ال ال  ةَ وَ رْ الثَّ  نَّ م أَ كُ ربِ

ىل عَ  فعِ بالنَّ  ما يعودُ  لَّ وكُ  وةَ رَ الثَّ  جُ تِ نْ تي تُ الَّ  هيَ  الفضيلةَ  ولكنَّ  ضيلةَ الفَ  جُ تُ نْ تُ 
 .).ولةِ الدَّ  وِ أَ  الفردِ 

أن يرشد أهل أثينا وأن يمحص  –كام يقول  –إن اإلله قد عهد إليه 
قُوا التهمةَ التي وجهت إليه أم كذبوها  نفوسهم: دَّ فسواء عليه إذن أَصَ

وسواء عليه أأطلقوا رساحه أم قتلوه فإنه قد حزم أمره عىل أن ال يغري 
سلوكه أبداً ولو تعرض بسبب ذلك للموت ألف مرة إنه ال يرهب املوت 
أو خيشاه بقدر ما يرهب عصيان اإلله ولذا فإنه حيذرهم من أن يستخف 

 ,عندما يذكرون هلم أنه يفسد شباب املدينة ,توس) وأقرانه أحالمهم(أني
أمروا بقتله يف ساعة من ساعات غضبهم  ,كأهنم إن استمعوا إىل إرجافهم

ولئن فعلوا فسيندمون حيث ال جيدي الندم شيئاً ذلك أهنم لن جيدوا رجالً 
سل إليهم اللهم إال أن يتداركهم اإلله برمحته فري .مثله يوقظهم من سباهتم

                 رجالً يقوم مقامه ليخربهم أن معرفة النفس هي التي ترشدهم 
 .إىل معرفة اإلله

لكن أهل أثينا مل حيفلوا برسالته, ألهنا جاءت تسفه أحالمهم وحتقر 
أساليبهم يف احلياة, فإهنم كانوا يرون أن من واجب املواطن الصالح أن 

ذووه وأن يعمل عىل تنميتها, يف حني جاء حيتفظ بالثروة التي يرتكها له 
ومل  ,سقراط يزدرهيا وينحى بالالئمة عىل من يرغب يف حتصيلها وتكديسها

ومل يرضَ  ,يشأ سقراط أن يلجأ إىل الفرار الذي مهد له أتباعه كل أسبابه
 .ه فهل تتسع صدور اآلخرين لهولقد كربت سنه وضاق به مواطن ,بالنفي
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فإن أبى عليهم  . حل فسيهرع الشبان إىل سامع حوارهإنه عىل يقني أنه حيثام
وإن نزل عىل رغبتهم ضاق به  ,ذلك وشوا به إىل من هم أكرب منهم سنا

ولذا آثر املوت بل رحب به ألنه كان ير أنه السبيل إىل حترير  ,آباؤهم
 .النفس والفكر

 آراؤه يف النفس
لتي وجدها تكاد تتخلص فلسفة سقراط بأكملها يف هذه اجلملة ا

اعرف أهيا اإلنسان (وهي  .مكتوبةً يف معبد (دلف) والتي اختذها شعاراً له
فقد كان يعتقد أن هذه اجلملة مل تدون عبثاً ولكن حلكمة  نفسك بنفسك)

ذلك أن معرفة اإلنسان لنفسه ليس معناها معرفته جلسمه بل لذلك 
ان هي نفسه العنرص اإلهلي الذي يوجد يف أعامق وجوده إن حقيقة اإلنس

وهذه األخرية حتتوي عىل العقل الذي يطلق عليه سقراط أحياناً اسم ظل 
ومعنى ذلك أن اإلنسان إذا حمص نفسه رأ فيها اإلله أي اهتد إليه  .اهللا

وتلك هي املعرفة األوىل التي جيب حتصيلها قبل كل معرفة سواها ألهنا 
قوف عىل حقائق هي التي تتيح للمرء معرفة الفضيلة والسعادة والو

األشياء األخر. 
ولكن ما حقيقة النفس? وهل اهتد سقراط إليها إنه ير النفس 
ذات روحية قائمة بذاهتا وأهنا هي جوهر اإلنسان احلقيقي وأن البدن ليس 

  .إال أداة هلا وأن يف املوت خالصها وحتريرها
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 خلود النفس
و أن مسلكه أما فيام يمس خلود النفس فلم يكن سقراط رصحياً ول

يف آخر أيام حياته ورضاه باحلكم الذي قضت عليه به الديمقراطية األثينية 
كانا دليالً عىل أنه يؤمن بوجود حياة أخر ويأمل أن يعوض يف هذه احلياة 

ومع ذلك فإنا ال نجد له يف مسألة  .عام لقيه من جحود يف حياته الدنيا
قد ذكر هذا األخري يف كتابه اخللود سو ما ينسبه إليه تلميذه أفالطون ف

(فيدون) أن اثنني من أتباع سقراط ومها (سيمياس) و(شيبس) سأاله يف 
اليوم الذي كان ينتظر نفاذ احلكم فيه أن يفرس هلام سلوكه عندما رفض 
الفرار من سجنه بعد أن هيئت له مجيع أسبابه كذلك أخذ عليه أنه يبدو 

ه سيرتك أصدقاءه وسيتحرر من آهلة فرحاً مستبرشاً كام لو كان سعيداً بأن
أنه لوال اعتقادي أين سوف أذهب  ...املدينة فقال سقراط: نعم إين أعرتف

أوالً صوب آهلة أخر حليمة ورحيمة ثم بعد ذلك نحو رجال ماتوا هم 
خري من رجال هذه احلياة الدنيا لكان من اخلطأ الفاحش أال تثور نفيس 

األسباب التي تدعوين إىل الثورة يف  ضد املوت وحينئذٍ فال وجود لنفس
هذه الظروف ولكني عىل العكس من ذلك كبري األمل يف أن هناك شيئاً 

 .وراء املوت
كذلك يذكر لنا أفالطون أن أستاذه كان يعتقد أن الفيلسوف احلق 
هو الذي ال يشغله عن التفكري يف املوت شاغل إذ املوت هو السبيل إىل 

النفس أن تدرك أي يشء عىل حقيقته إال إذا حترير الفكر ولن تستطيع 
ألنه يعوقها عن املعرفة احلقة فليس  .قطعت كل وشيجة تربطها باجلسم
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البدن بحال ما هو الذي يوقفها عىل معاين العدل واخلري واجلامل وحينئذٍ 
فمتى عجز املرء عن إدراك هذه املعاين باإلبصار أو اللمس أو الذوق أو 

دَّ له م  .ن حس آخر غري تلك احلواس التي ال قوام هلا إال بالبدنالشم فال بُ
(طاملا بقيت لنا أجسامنا, ومن ثم فاإلدراك العقيل هو اإلدراك حقيقة 

وظلت نفوسنا ممتزجة امتزاجاً شديداً بذلك اليشء الرديء فإننا لن ندرك 
وكيف لنا أن  موضوع رغبتنا إداركاً كافياً وإن هذا املوضوع هلو احلقيقة).

درك شيئاً ما عىل حقيقته يف أثناء وجود أجسامنا وهي السبب يف نشأة ن
 الرغبات واملخاوف ومجيع صنوف اخليال?

(فإذا كان من املستحيل يف الواقع أن تدرك النفس شيئاً عىل حقيقته 
ما دامت متصلةً بالبدن فإنه جيب أحد أمرين: فإما أال تستطيع الوصول 

ما أن يصل إىل ذلك بعد املوت ألنه النفس بحال ما إىل حتصيل املعرفة وإ
 تصبح مستقلة. وقائمة بذاهتا يف هذه اللحظة ال قبلها).

وإذا كان األمر هكذا فليس للفيلسوف إال أن يأخذ العدة هلذه 
الرحلة بأن يطهر النفس وجيعلها حتيا بعزلة عن البدن ما استطاعت إىل 

بدن إال باملوت فإنه هو الذي متاماً من الر ذلك سبيالً ولكن النفس ال تتحر
يفك عقاهلا وحيررها من أرسها وخضوعها للبدن ونزواته والفالسفة هم 
هؤالء الذين يتوقون إىل خالص نفوسهم من قيودها وليس للفلسفة من 
هدف آخر سو حتطيم هذه األغالل لكن ليس معنى هذا أن سقراط حيبذ 

ا ملك لآلهلة فال حيق لنا أن إنن( االنتحار كوسيلة إىل اخلالص فإنه يقول: 
ننتحر وإنام جيب علينا أن ننتظر القضاء دون هلع أو فزع. فإن اخلوف من 
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الرجل  مدعاة إىل السخرية منه وذلك ألن املوت ال يليق بالفيلسوف بل هو

    الذي حينق حينام تدنو ساعة املوت رجل ال حيب احلكمة لكنه حيب 
 .)  جسده وماله

لة الوحيدة التي يمكن احلصول هبا عىل مجيع والتفكري هو العم
وإذا كان الفيلسوف ال يرهب املوت وال خيشاه فذلك ألنه يدفع الفضائل 

 .حياته ثمناً لتحرير نفسه وانطالق تفكريه من كل قيد
تلك هي إذن األسباب التي كانت تدعوه إىل األمل وهي نفس 

احلنق عىل األسباب التي رصفته عن اهلرب من سجنه وعن الغضب و
(فتلك هي إذن األسباب التي مصريه فقد قال يودع أصدقاءه وأتباعه 

جتعلني أترككم, كام أترك آهلة هذه الدنيا, دون أن أشعر بأمل أو غضب 
           وذلك ألين موقن أنني سوف ألقى هناك آهلة خريين وأصدقاء 

.(  خريين أيضاً
 وأدخلها , األرضقيل عن سقراط إنه أنزل الفلسفة من السامء إىل

ــه بدراســة األخــالق  ــا ذلــك إال الهتامم ــدن وم ــوت وامل يف صــميم البي
والواقع أن دراسة اإلنسـان وسـلوكه يعتـربان نقطـة البـدء يف  ,والسياسة

 :فلسفة سقراط وشعاره املشهور
كَ  (أهيا اإلنسان اعرف نفسك يوضح لنا بكل جـالء مـد  )بنفسِ

 . سقراط  لسفة لدساين يف مفهوم الفأمهية اجلانب اإلن
 نعود فنكرر ما أتينا عليه يف سطور حياة سقراط فنقول : 

           أثار سقراط الشكوك حول نفسه حني مجع حوله فريقاً لقد 
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من الشباب األثرياء مثل أفالطون وكان حيرضهم عىل التصدي لكثري من 
هنم ألرجال الديمقراطية خاصة من طوائف الصناع والسياسيني والفنانني 

 من أدعياء احلكمة.
 الَّ به حماكمة سـقراط إِ  تْ رَ وِّ الطابع الديني الذي صُ وال يمكن فهم 

فتهمة الكفر باآلهلة التي ذكرت يف حماورة الدفاع مل تكن . أضواء سياسية يف
لتنتهي به إىل اإلعدام, فكثرياً ما أنكر الفالسـفة واملفكـرون وجـود اآلهلـة 

ا ووجهـوا نقـدهم لألسـاطري, وإنـام النقطـة اليونانية وتشككوا يف حقيقته
الرئيسة يف هذا املوضوع ترجع إىل عدم مشـاركة سـقراط يف إقامـة شـعائر 

, كانت احلكومة آنئذٍ تُؤاخذ عليه , والتي الديانة التي فرضتها الديمقراطية
ـدَّ يف النهايـة  ومل يكن يعنيها االعتقاد يف حد ذاته, فعدم مشاركة سـقراط عُ

فراً باآلهلةخيانةً للدي تلَ ألسـباب مقراطية وليس إحلاداً أو كُ , وهلذا قتل , قُ
ةِ , وليس ألسباب عقائدية, ونعتقـد   رَ اوِ سياسية تتعلق بفلسفته العقلية املُحَ

الذي نزل بـه مـا  −يف حدود معرفتنا −أنه مل يكن األول يف التاريخ البرشي 
 .  وصلنا من ذلك إال القليل القليل نزل , فام

*  *  * 
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 غيالن الدمشقي    

 ١٠٥? ــــ  ت      
 

جِ  رْ نِ اهلَ مَ ءِ زَ امَ لَ عُ نْ كَ  :( الَ تَكُ
وا ظُوا أَنِفُ عِ وا )وإِنْ  ,إِنْ وُ نَّفُ ظُوا عَ عَ  وَ

ا ذَ نْدَ هَ و عِ قْسُ تَ ا وَ ذَ نْ هَ َ مِ َيْرسَ عُ ألِ شَ ْ يَا ختَ نْ ْ الدُّ بَادِ يفِ بَ العِ لُوْ أَيْتُ قُ  ,( إِينِّ رَ
انْظُرْ إِىلَ  كَ فَ سِ فْ انِهِ  ,نَ بِّدٍ هللاِ بِلِسَ تَعَ بَّ مُ يَا رُ هُ ?! فَ وُّ دُ بْدُ اهللاِ أَنْتَ أَمْ عَ ادٍ  ,أَعَ عَ مُ
لِهِ  عْ ِ  ,لَهُ بِفِ عِريْ ابِ السَّ ذَ يَاقِ إِىلَ عَ لٍ يفِ االنْسِ لُوْ مٍ  ,ذَ الَ اثُ أَحْ غَ ِيَتِهِ أَضْ ن ْ أُمْ يفِ

ا هَ ُ ربُ عْ نِ ) يَ الظُّنُوْ اينِ وَ  بِاألَمَ
لْ  هَ رُ  ( فَ مَ ا عُ تَ يَ دْ جَ نَ  ,وَ ا صَ عِيْبُ مَ كِيْامً يَ ا حَ نَعُ مَ ?! أَوْ يَصْ عَ

عِيْبُ  ?!يَ يْهِ لَ بُ عَ ذِّ عَ ا يُ ْ مَ قْيضِ ?! أَوْ يَ ا قَىضَ ىلَ مَ بُ عَ ذِّ عَ لْ  ...?! أَوْ يُ أَمْ هَ
حِ  تَ رَ دْ جَ لْ وَ ?! أَمْ هَ نْهُ لُّ عَ مَّ يُضِ  ثُ دَ و إِىلَ اهلُ عُ دْ اً يَ يْدَ شِ تَ رَ دْ جَ يْامً وَ

الً  دْ تَ عَ دْ جَ لْ وَ ةِ ?! أَمْ هَ ىلَ الطَّاعَ ُم عَ هبُ ذِّ عَ يُ ?! وَ ةِ قَ الطَّاقَ وْ بَادَ فَ لِّفُ العِ كَ يُ
ىلَ  لُ النَّاسَ عَ ْمِ اً حيَ ادِقَ تَ صَ دْ جَ لْ وَ هَ ِ?! وَ التَّظَاملُ مِ وَ ىلَ الظُّلْ لُ النَّاسَ عَ ْمِ حيَ

فَى بِبَ  ?! كَ مْ يْنَهُ اذُبِ بَ التَّكَ بِ وَ ذِ يَاناً الكَ ا بَ ذَ ىً ) ,يَانِ هَ مَ نْهُ عَ ى عَ بِالعَمَ  وَ
 غيالن الدمشقي 
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 حياته يف سطور

وقيل غيالن  ,غيالن بن مسلم :هو :وقيل ,غيالن الدمشقي :هو
 .أبوه من أصل مرصي  ...وقيل غيالن بن يونس  ,بن مروانا

هـ) ١١٠ −  ٢١هو يف الفقه من أصحاب احلسن البرصي (
فرقة سميت (الغيالنية) نادت بأن اإلنسان حر واشتهر أمره كصاحب 

وكان غيالن ثاين اثنني أظهرا هذا الرأي  .خمتار يف ترصفاته وصانع ألفعاله
ولقد قامت  − وأوهلم معبد اجلهني  − وأعلناه يف ظل الدولة األموية 

ويف عاصمتهم دمشق  ,(الغيالنية) بنشاط سيايس هام ضد االمويني
 .يالنبالذات التي كان يسكنها غ

أخذ غيالن مذهبه يف (القدر واحلرية واالختيار) عن احلسن بن 
 .)م٧١٨−هـ ١٠٠(املتوىف سنة  حممد بن احلنفية ابن عيل بن أيب طالب 

تَّاب واخلطباء البلغاء       قرنه اجلاحظ  ..كان من الوعاظ والكُ
هُ  ..و(عبد احلميد الكاتب) ,و(سهل ابن هارون) ,(بابن املقفع) دَّ عَ ابن وَ
 .املرتسلني بعد (عبد احلميد الكاتب) ابِ تَّ النديم يف الكُ 

استعان به عمر بن عبد العزيز يف تصفية األموال التي صادرها من 
ها لبيت مال املسلمني دَّ رَ ودارت بينهام مناقشات فكرية  ..أرسته األموية وَ

 .حول املوقف من اجلرب واالختيار
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هـ) طلب ١٠٥لك (سنة عندما توىل اخلالفة هشام بن عبد امل
رَّ من دمشق ,اعتقال غيالن فَ وأحرض له هشام الفقيه  ,ثم اعتقل ,فَ

           عىل  فصلبه هشام بدمشق ..فأفتى بقتله ,زاعي) كي يناظرهو(األ
 .باب (كيسان)

 ,ملوقفه املعادي من نظام بني أمية ,فرح خصومه الفكريون بقتله
إن  :قائالً  ,شام يؤيد قتله إياهإىل ه –(رجاء بن حيوة)  –أحدهم وكتب 

 .قتله أفضل من قتل ألفني من الروم 

يتنبأ له هبذه النهاية  ,كان أستاذه ( احلسن بن حممد بن احلنفية )
          أترون هذا? .. ( :عندما كان يشري إليه إذا رآه يف موسم احلج ويقول

 .)١(!)ولكن الفتى مقتول هو حجة اهللا عىل أهل الشام (األمويني)..

 .وهذه صفحات يف موقفه وحمنته وفتنته  ,تلك سطور من حياته

                                                           
مفتاح طبعة دار الكتب املرصية , و ٣٤٥ص ٢) راجع يف ذلك كله: عيون األخبار , البن قتيبة ج١(

 ٧٥ص ٢طبعة اهلند األوىل , واحليوان للجاحظ ج ٣٥, ص ٢السعادة , لطاش كرب زاده , ج
طبعة  ١٧٧بتحقيق عبد السالم هارون طبعة احللبي بالقاهرة , الفهرست , البن النديم ص

طبعة  ٤٢٤ص ٤املكتبة التجارية الكرب بالقاهرة , ولسان امليزان البن حجر العسقالين ج
طبعة القاهرة سنة  ١٨٦ص ٢ , واللباب يف هتذيب األنساب , البن األثري جاهلند األوىل

طبعة مكتبة احلسني بالقاهرة , واملنية  ٢٢٧ص ١هـ , وامللل والنحل للشهرستاين ج١٣٥٦
من اخلطوط املصور  ٤٩,  ٤٨واألمل يف رشح كتاب امللل والنحل , البن املرتىض , اللوحات 

 بدار الكتب املرصية .
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 املحنة والفتنة
شهد غيالن قمة التحوالت االجتامعية والسياسية والفكرية التي 

 .صنعتها الدولة األموية باملجتمع العريب اإلسالمي
وكان موقفه الفكري املتميز الذي اختذه زمن حكم اخلليفة األموي 

م) أبرز ما بقي لنا ٧١٩−٧١٧هـ ١٠١− ٩٩بن عبد العزيز (العادل عمر 
تلك احلياة التي كانت جتسيداً ملوقف اختذه  ..من مواقفه وأحداث حياته

 .غيالن من سلبيات املجتمع الذي عاش فيه 

فاحلياة االجتامعية العربية اإلسالمية كانت قد أصيبت يومئذ بحالة 
لن املجتمع إيامنه هبا وبني السلوك من االنفصام بني احلالة الفكرية التي يع
بَ كثريون أن الدولة  ..العميل لكثري من الناس يف ذلك املجتمع سِ حتى حَ

ليسوا بأكثر من مجاعة  ,وبالذات مؤسسها معاوية بن أيب سفيان ,األموية
قامت بانقالب ضد الفكر اإلسالمي حتت ستار اإلسالم يف الواقع 

 .االجتامعي 

ن غيالن الدمشقي عندما كان يكتب وخيطب : إونستطيع أن نقول 
عِظُ مطالباً الناس بأن يتطابق قوهلم مع فعلهم وسلوكهم مع فكرهم  ,ويَ
 ,ونظريتهم التي يؤمنون هبا مع التطبيق الذي يامرسون جتسيده يف احلياة

كان يشهد تفيش تلك الظاهرة االجتامعية وخاصة بني العلامء الذين 
مَّ  ,إلرشادليتصدون   نصح من يريد, وى زمانه (زمن اهلرج)ولقد سَ

 : ظُوا السالمة قائالً عَ وا, وإِنْ وَ ظُوا أَنِفُ عِ , إِنْ وُ جِ رْ نِ اهلَ مَ ءِ زَ امَ لَ عُ نْ كَ (الَ تَكُ
وا نَّفُ  .)عَ
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أَيْتُ ويف كلامت بليغة يزيد غيالن هذا األمر إيضاحاً فيقول:  ( إِينِّ رَ
عُ  شَ ْ يَا ختَ نْ ْ الدُّ بَادِ يفِ بَ العِ لُوْ انْظُرْ إِىلَ  قُ ا, فَ ذَ نْدَ هَ و عِ قْسُ تَ ا وَ ذَ نْ هَ َ مِ َيْرسَ ألِ

 , لِهِ عْ ادٍ لَهُ بِفِ عَ , مُ انِهِ بِّدٍ هللاِ بِلِسَ تَعَ بَّ مُ يَا رُ هُ ?! فَ وُّ دُ بْدُ اهللاِ أَنْتَ أَمْ عَ , أَعَ كَ سِ فْ نَ
غَ  ِيَتِهِ أَضْ ن ْ أُمْ , يفِ ِ عِريْ ابِ السَّ ذَ يَاقِ إِىلَ عَ لٍ يفِ االنْسِ لُوْ ا ذَ هَ ُ ربُ عْ مٍ يَ الَ اثُ أَحْ

نِ ) الظُّنُوْ اينِ وَ  .)١( بِاألَمَ

قضية العالقة بني الفكر  ,ويرتبط بموقف غيالن من هذه القضية
 ..ورشوطه ,ماهيته ..موقفه من قضية اإليامن (النظرية والتطبيق)والعمل 

لُ بني اإليامن  (اإلرجاء)فلقد كان األمويون يشجعون نوعاً من فكر  صِ فْ يَ
فيعتربونه مؤمناً ذلك الذي ال يلتزم يف  ,هللا وبني سلوك اإلنسان املؤمنبا

ويعتربون التصديق بالقلب كافياً  ,سلوكه التزاماً نموذجياً بتعاليم اإلسالم
 ..دونام اشرتاط ملطابقة السلوك العميل هلذا التصديق ,يف ذلك

هذا ألنه كان يدعو إىل ترك  (املرجئة)ولقد شجع األمويون فكر 
وحيكم هلم بسالمة العقيدة رغم السلوك  ,اجلدل حول أعامهلم وترصفاهتم

 .العميل الذي كانوا خيالفون به الكثري من قواعد اإلسالم 

هُ  ,أما غيالن الدمشقي بَعَ  – (الغيالنية) –والتيار الفكري الذي اِتَّ
: وَ هُ  اإليامنَ  نَّ ( إِ وقالوا:  ,فلقد وقفوا يف الطرف اآلخر من هذا الرصاع

       بهِ   جاءَ امَ بِ  واإلقرارُ  ضوعُ , واخللهُ  , واملحبةُ   باهللاِ  الثابتةُ  املعرفةُ 
فليست املعرفة فقط هي العنرص الوحيد  , تعاىل ) اهللاِ دِ نْ عِ  نْ مِ   الرسولُ 

                                                           
 . ٣٤٥ص ٢ون األخبار ج) عي١(
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لَ اإليامن َصَّ لَ حتَ صَ دَّ معها من: (املحبة ,الذي إذا حَ واخلضوع  ,وإنام ال بُ
بل لقد رأوا أن  ..االنقياد العميل ملا آمن به اإلنسانواإلقرار) أي السلوك و

 .اإليامن متجسد ومتحقق بالسلوك والتطبيق أكثر من حتققه بمجرد املعرفة

لَ نظام احلكم يف  وَّ ويف مواجهة النظام السيايس األموي الذي حَ
وريّ   ,املرجع فيه لألمة بأرسها ,املجتمع العريب اإلسالمي من حكم شُ

وقف  ,إىل نظام وراثي شبه ملكي ,ه ملن تتوافر فيه الرشوطواحلق يف تولي
غيالن الدمشقي ضد األفكار التي تر لقبيلة (قريش) ميزة (عرقية) متتاز 

فخالف الذين يريدون حرص منصب اإلمامة يف  ,هبا عن القبائل األخر
كام انتقد السلوك األموي الذي جيعل من البيعة الصورية التي  ,قريش

من الناس ألمري من األمراء أمراً كافياً يف انتقال مصري األمة  يعقدها نفر
فاشرتط غيالن وأصحابه لصحة انعقاد البيعة  ,ومقاليدها إىل هذا األمري

ولقد خلص  ..باإلمامة حدوث إمجاع األمة عىل تنصيب هذا اإلمام
أصحاب كتب املقاالت موقفه الفكري من هذه القضية بقوله: (إهنا تصلح 

وال  ,وكل من كان قائامً بالكتاب والسنة فهو مستحق هلا ,قريشيف غري 
 .)١(تثبت إال بإمجاع األمة)

ذاتِ الصلة الوثيقة بالتحوالت  ,ومن أبرز التحوالت الفكرية
ظهور الفكر اجلربي الذي ير  ,التي صاحبت احلكم األموي ,السياسية

وأن أفعاله هذه  ,أن اإلنسان ال حول له وال طول فيام يصدر عنه من أفعال
                                                           

 . ٢٢٧, ص ١) امللل والنحل , للشهرستاين , ج١(
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ومن ثم  ,ومقدرة من اهللا لإلنسان وحمكوم هبا عليه سلفاً  ,خملوقة هللا
استخدمت هذه العقيدة يف تسويغ التحوالت السياسية للتخفيف من وقع 

 ..املظامل وبشاعة التطورات الظاملة التي زخر هبا املجتمع يف ذلك احلني

ل) ومناداته ومن هنا كان انحياز غيالن الدمشقي إىل فكر (العد
ستطيع ريد مُ تار ومُ رٌّ خمُ وغيالن نفسه قد  ,وخالقٌ ألفعاله ,بأن اإلنسان حُ

 , أخذ هذا اللون من ألوان التفكري عن أحد أحفاد عيل بن أيب طالب 
وإذا كان معبد اجلهني قد سبق غيالن  ,وهو (احلسن بن حممد بن احلنفية)

فرقة تكونت حول هذا  فإن (الغيالنية) كانت أول ,بإظهار هذا الرأي
حتى تبلورت لذلك  ,ومن بعد غيالن سلك كثريون طريقه ..االجتاه

ولقد  .مدرسة فكرية كرب هي مدرسة (املعتزلة) أهل العدل والتوحيد
حول هذه  بني غيالن وبني عمر بن عبد العزيز مناقشاتٌ دارت 
هُ ?? اإلنسانُ ? أ ,( فعل اإلنسان ) قضية ,القضية قَ لَ نْ خَ م اهللاُ ?? مَ

ويف إحداها ينبه غيالن عمر بن عبد العزيز إىل أن  ,مناقشات وجمادالت
فْيضِ بصاحبه إىل نسبة (اجلور) إىل اهللا سبحانه تعاىل عام  ,القول باجلرب يُ

وسيدفع هبم إىل ما  ,ألنه عندئذ سيحاسب الناس عىل فعله هو ,يصفون
اً هلم ما ال طاقة هل .هناهم عنه فَ لِّ كَ لْ  :يقول غيالن ..م بهوسيكون مُ هَ ( فَ

بُ  ذِّ عَ عِيْبُ ?! أَوْ يُ ا يَ نَعُ مَ ?! أَوْ يَصْ نَعَ ا صَ عِيْبُ مَ كِيْامً يَ , حَ رُ مَ ا عُ تَ يَ دْ جَ وَ
و  عُ دْ اً يَ يْدَ شِ تَ رَ دْ جَ لْ وَ ?!... أَمْ هَ يْهِ لَ بُ عَ ذِّ عَ ا يُ ْ مَ قْيضِ ?! أَوْ يَ ا قَىضَ ىلَ مَ عَ

نْ  لُّ عَ مَّ يُضِ  ثُ دَ ?! إِىلَ اهلُ ةِ قَ الطَّاقَ وْ بَادَ فَ لِّفُ العِ كَ يْامً يُ حِ تَ رَ دْ جَ لْ وَ ?! أَمْ هَ هُ
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مِ  ىلَ الظُّلْ لُ النَّاسَ عَ ْمِ الً حيَ دْ تَ عَ دْ جَ لْ وَ ةِ ?! أَمْ هَ ىلَ الطَّاعَ ُم عَ هبُ ذِّ عَ يُ وَ
ادِ  تَ صَ دْ جَ لْ وَ هَ ِ?! وَ التَّظَاملُ اذُبِ وَ التَّكَ بِ وَ ذِ ىلَ الكَ لُ النَّاسَ عَ ْمِ اً حيَ قَ

ىً ) مَ نْهُ عَ ى عَ بِالعَمَ , وَ يَاناً ا بَ ذَ فَى بِبَيَانِ هَ ?! كَ مْ يْنَهُ   .)١(بَ

أتيحت للقو  ,باخلالفة عندما بويع عمر بن عبد العزيز 
السياسية واالجتامعية املعارضة لنظام احلكم األموي فرصة من نوع 

ولكنه يتحىل بخلق ديني وسلوك ذايت جيعل  ,خليفة أموي فهذا ,جديد
ورفع  ,باإلمكان التعاون معه يف سبيل إصالح كثري مما أفسد األمويون

 .بعض املظامل التي فرضها أسالفه وآباؤه
مع اخلليفة  )٢(أدار (اخلوارج) حواراً فكرياً  ,ومن هذه الزاوية

رغم  ,ليفة إعالن لعن آبائهبسبب رفض اخل ,وملا مل يتفق الطرفان ,اجلديد
 .سمح هلم اخلليفة بمغادرة العاصمة  ,اقتناعه بظلمهم

, كتب غيالن الدمشقي إىل عمر بن عبد العزيز ,ومن هذه الزاوية
ً يقول له:  امَ سْ رَ الِيَاً وَ اً بَ فَ لَ مِ خَ الَ نَ اإلِسْ تَ مِ كْ رَ , أَنَّكَ أَدْ رُ مَ ا عُ , يَ مْ لَ ( اِعْ

امَ  بَّ رُ .. وَ افِيَاً ِ عَ نيْ امَ مَ انْظُرْ أَيَّ اإلِ , فَ امِ مَ تْ بِاإلِ لَكَ امَ هَ بَّ رُ , وَ امِ مَ ةُ بِاإلِ تِ األُمَّ نَجَ
 : لُ وْ قُ اىلَ يَ هُ تَعَ إِنَّ ? فَ  öΝأَنْتَ ßγ≈ uΖ ù=yè y_uρ Zπ £ϑÍ← r& šχρß‰ öκu‰ $tΡ Ì øΒ r'Î/   :٧٣[ األنبياء [ ,

ا اآلَخَ  أَمَّ .. وَ هُ بَعَ ن اِتَّ مَ , وَ ًد امُ هُ ا إِمَ ذَ هَ : فَ اىلَ عَ الَ تَ قَ  öΝرُ فَ ßγ≈ uΖ ù= yèy_ uρ Zπ£ϑ Í← r& 

                                                           
 . ٤٨) املنية واألمل , اللوحة ١(
الثاين ( ملاذا ) حادثة احلوار مذكورة يف صفحات شخصية اخلليفة عمر بن عبد العزيز يف كتابنا ٢(

 .وكيف يتحول االختالف الفكري إىل تكفري ... ) . 
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ƒt‰ôããθχš )Î<n’ #$9Ζ$̈‘Í ( ρuƒtθöΠt #$9ø)ÉŠu≈ϑyπÏ ωŸ ƒãΖÇ|çρχš   :١() ] ٤١[ القصص( .
وبوسعك أن تكون  ,إنك اآلن عىل مفرتق الطرق :فكأنام هو يقول له

تعيد  , مقسطاً كام أنه بوسعك أن تكون إماماً عادالً  ,امتداداً ظاملاً لنظام ظامل
 .واهللا حيب املقسطني وال حيب الظاملني املعتدين  ,احلقوق إىل أصحاهبا

ها إىل غيالن الدمشقي ,وكام مد عمر يده إىل اخلوارج دَّ دَّ عىل  ,مَ رَ فَ
نِّي عىل ما أنا فيه)وقال له: يا غيالن  ,رسالته رداً إجيابياً  وعىل الفور  ,(أَعِ

فطلب من اخلليفة أن  ,ي يريد العمل فيهحدد غيالن لنفسه امليدان الذ
بَة من األمة تَصَ دِّ املظامل واألموال املُغْ والتي كان اخللفاء  ,جيعله قائامً عىل رَ

بن اواألمراء األمويون قد احتازوها منذ عال نجمهم يف خالفة عثامن 
دَّ  فقال غيالن الدمشقي للخليفة: .عفان رَ لِّنِي بيع اخلزائن وَ ((وَ

الَّهُ هذه املهمة ,)املظامل) دَ إليه بتلك املسؤولية ,فَوَ هِ عَ كام طلب يوسف  ,وَ
© % tΑ$s :عليه السالم من عزيز مرص يف قوله تعاىل Í_ ù=yèô_ $# 4’n? tã È⎦ É⎩!# t“ yz 

ÇÚö‘ F{ $# ( ’ ÎoΤÎ) îáŠÏ ym ÒΟŠÎ= tæ   :ةِ ]  ٥٥[ يوسف رَ ادَ وكان حجم الثروات املُصَ
ا  ,) (إقطاعيات) ورثها اخلليفة عن آبائهفكان فيها مثالً (قطائع ,كثرياً  هَ دَّ رَ فَ

ْ هْ أَ  نَّ (إِ  :وقال ملواله (مزاحم) ,إىل بيت املال ْ وْ عُ طَ قْ أَ  يلِ ْ مَ  ينِ  نْ  أَ يلِ  نْ كُ يَ  ا ملَ
ِ طُ عْ يُ  نْ أَ  مْ هُ ـ لَ الَ , وَ هُ ذَ آخُ  وكانت ملكاً عاماً  ,وكان منها إقطاع (فدك) ه)يْ ون

بن االذي أقطعها ملروان  ,عاويةحتى عرص م للدولة منذ عهد الرسول 

                                                           
 . ٤٨لوحة ) املصدر السابق , ال١(
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) زوجه وجواهرها! ..احلكم األموي ُّ يلِ كام كان منها  ..كام كان منها (حِ
( زّ  )١(وأدوات وحتف (منكلة) ,كذلك مالبس حريرية فيها (جوارب من خَ

بل لقد حول  ,فكان غيالن الدمشقي يقف لينادي عليها لبيعها ..الخ 
وإىل  ,عبارات اإلدانة للظلم والظلمة عمله هذا إىل ساحة شعبية يلقي فيها

ي نظام احلكم األموي من ثيابه الزائفة التي  رِّ مظاهرة سياسية واجتامعية تُعَ
َ الكثري والقبيح من العورات رتْ  ,كان ينادي عىل بضاعته ..حاول هبا سَ

 اعِ تَ ىل مَ ا إِ وْ الَ عَ .. تَ ةِ نَ وَ اخلَ  اعِ تَ ىل مَ ا إِ وْ الَ عَ (تَ ويدعو إليها الناس ويقول: 
لَفَ الرَّ  اعِ تَ ىل مَ ا إِ وْ الَ عَ .. تَ ةِ مَ لَ الظَّ  نْ خَ َ سِ وَ  هِ تِ نَّ سُ  ريِ غَ بِ  هِ تِ مَّ يف أُ   ولَ سُ مَ .. هِ تِ ريْ

ْ رُ ذُ عْ يَ  نْ مَ  َّ  ينِ  اسُ النَّ وَ  لُ كُ أْ ا يَ ذَ هَ وَ  ً دَ هُ  ةَ مَّ ئِ وا أَ انُ كَ  الءِ ؤُ هَ  نَّ أَ  مُ عُ زْ يَ  نْ ممِ
 .)٢(?! )  عِ وْ اجلُ  نَ مِ  ونَ وتُ مُ يَ 

أمراء األرسة األموية مل يكونوا راضني عن فعل عمر بن عبد  إنَّ 
 ,فلقد بذلوا جهد الطاقة يف حماولة العدول به عن هذا الطريق ,العزيز هذا

 .. )٣(ففشلت  ,فأرسلوا إليه عمته (فاطمة بنت مروان) كي تثنيه عن عزمه
غبة وأشار عليه البعض بأن م ,ولكنه مل يأبه هلم ,وعقدوا لذلك اجتامعاً 
فالقوم ربام عجلوا بموته إنقاذاً لثرواهتم التي  ,ذلك عليه غري حسنة

         (إنام نخاف عليك العواقب يا أمري املؤمنني!)وقالوا له:  ,صادرها
                                                           

, طبعة  ٢٣٤−٢٣٢) د . ضياء الدين الريس , اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية , ص١(
 م .١٩٦١القاهرة , سنة 

 . ٤٨) املنية واألمل , اللوحة ٢(
 الثاين من ( ملاذا وكيف...), يف كتابنا  صفحات شخصية عمر بن عبد العزيز) القصة موجودة يف٣(
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ْ ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ يَ  ونَ , دُ هُ افُ خَ أَ وَ  هِ يْ قِ تَّ أَ  مٍ وْ يَ  لُّ (كُ فقال هلم:  وعىل  .)١(!)هُ تُ يْ قِ وُ  , الَ
  .عبد العزيز مل يعمر طويالً بعد إنجازه هذه األعامل فإن عمر بن ..كل

قرر  ,هـ١٠٥وعندما آلت اخلالفة إىل (هشام بن عبد امللك) سنة 
وأن  ,أن ينقلب عىل اإلجراءات العملية التي أنجزها اخلليفة األسبق

 ,حياسب العنارص الفكرية التي سامهت يف اختاذ هذه اإلجراءات وتنفيذها
 .نارص (غيالن الدمشقي)ويف مقدمة هذه الع

وكان األمر فيام يتعلق بمحاسبة هشام بن عبد امللك لغيالن أشبه 
وعندما كان أمراء  ,ففي زمن عمر بن عبد العزيز ,ما يكون بالثأر واالنتقام

نَ عليه وْ دُ ْسَ أثناء مروره بأحد  ,سمع هشام يوماً  ,بني أمية يف وضع ال حيُ
ادَرغيالن وهو ينادي عىل  ,ميادين دمشق وصكت مسامعه  ,متاعهم املُصَ

ا  ..عباراته التي يتناول فيها هؤالء األمراء وآباءهم من اخللفاء هَ َّ أَرسَ فَ
اهللاِ إِنْ وقال خلاصته:  ,هشام يف نفسه ?! وَ ائِيْ بَ عِيْبُ آَ يَ يْبُنِي وَ عِ ا يَ ذَ ( هَ

تُ بِهِ  رْ فِ يْ  − يقصد غيالن الدمشقي  − ظَ لَ جْ رِ هِ وَ يْ دَ نَّ يَ طَعَ َقْ ولذلك  ,هِ )ألَ
فهرب  ..بادر هشام بطلب غيالن بمجرد انتقال مقاليد احلكم إىل يديه

ل  ,غيالن من دمشق امَّ بصحبة رفيق له يدعى (صالح) واجتهد الوالة والعُ
نْدُ الدولة يف البحث عنهام حتى استطاعوا العثور عليهام فجيء هبام إىل  ,وجُ

ة أيام ,دمشق دَّ ا هبا عِ بِسَ  (األوزاعي)شام لغيالن الشيخ ثم أحرض ه ,فَحُ
 .وكان له ما دبر وأراد ,ويصدر فتو إعدامه ,كي يناظره

                                                           
 . ٢٣٣الية للدولة اإلسالمية , ص) اخلراج والنظم امل١(
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دُ املوقف من سلبيات  َسِّ وكام كانت حياة غيالن نموذجاً فريداً جيُ
كذلك كان مماته نموذجاً فريداً جيسد سلبيات هذا املجتمع ويدين  ,جمتمعه

هشام بن عبد  هذه السلبيات فعىل (باب كيسان) بمدينة دمشق صلب
وا نُّ ثم ثَ  ,أيدهيام ,ثم قطعوا أوالً  ,امللك غيالن الدمشقي ورفيقه صالح

وأراد أنصار الدولة االموية من أصحاب فكرة (اجلرب) أن  ..امَ هِ لِ جُ رْ أَ  عِ طْ قَ بِ 
 ,بعد قطع يديه ورجليه ,يديروا مع غيالن حواراً فكرياً وهو عىل صليبه

فقالوا له: كيف صنع  ,خلق فعلهم هذا فيهوأن يقولوا له: إن اهللا هو الذي 
:  ,بك ربك?! فالتفت إليهم من فوق الصليب  اهللاُ  نَ عَ (لَ وخاطبهم قائالً

هَ عنه  ,فنسب اليهم هذا الفعل املنكر الذي فعلوه به ا)ذَ  هَ يبِ  لَ عَ فَ  نْ مَ  زَّ ونَ
 ...وعن مثله اهللا سبحانه وتعاىل

لفكرية التي طاملا قام وأخذ يامرس رسالته ا ,ثم استدار إىل احلضور
لَبَ  ,هبا  .ضد األمويني ,من قبل أن يُصْ

أخـذت  ,ويبدو أن بعضاً من الذين حرضوا ذلـك املشـهد الفريـد
ى مـن مـواعظ وحقـائق ,أسامعهم تنصت ملا يقول لْقَ قُ ملا يُ ْفِ   ..وقلوهبم ختَ

بَّةَ ذلك غَ فذهب بعـضٌ مـن حاشـيته  ,فخيش أنصار هشام بن عبد امللك مَ
ـتَ لِ قْ لَ طْ أَ .. وَ هِ يْ لَ جْ رِ وَ  نَ الَ يْ غَ  يْ دَ يَ  تَ عْ طَ (قَ قالوا له: و ,إليه ـ هُ نَّـ?! إِ هُ انَ سَ  دْ قَ

مْ عَ  اسَ ى النَّ كَ بْ أَ  هُ بَّهَ فبعـث هشـام بـن عبـد  ?!))نيْ لِ افِ غَ  هُ نْ وا عَ انُ ا كَ ىل مَ ونَ
يف  ,هــ١٠٥ففاضت روحه إىل بارئهـا سـنة  ..امللك من قطع لسان غيالن

وهكـذا يتحـول االخـتالف  ,نة تـويل هشـام اخلالفـةاأليام األوىل من سـ
ـانٍ  لِسَ ـلٍ وَ جُ أَرْ ـدٍ وَ طِيْـعِ أَيْ قْ تَ لْبٍ وَ ـعُ  ,الفكري إىل صَ وكـأنَّ الـدنيا ال تَسَ

 .خمتلفني يف العقل والفكر عند بني اإلنسان 
*  *  * 
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 ابن رشد األندليس 
 ه ٥٩٥ −  ٥٢٠

ـهَ واألُصـولَ   قْ س الفِ وايـة, درَّ نَ الرِّ يْهِ مِ لَبَ علَ ةُ أَغْ ايَ رَ انَتِ الدِّ كَ (وَ
 . , وفضـالً هُ كـامالً, وعلـامً وعلمَ الكالمِ وغريَ ذلك, وملْ ينشأْ باألندلسِ مثلُ

نِيَ ب , وعُ م جناحاً هُ ضَ , وأخفَ العلم من وكان عىل رشفهِ أشدَّ الناسِ تواضعاً
كِيَ عنه أنه مل يدعْ النظرَ وال القراءةَ منـذ عقـل إال  , حتى حُ هِ ِ صغره إىل كِربَ

د   فـيام صـنّف وقيّـد وألّـف  –ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه عىل أهله, وأنه سـوّ
ب  نحواً من عرشة آالفِ ورقة, ومال إىل علوم األوائـل فكانـت لـه  –وهذّ

عُ إىل  فيها اإلمامةُ دون أهل عرصه. وكان ـزَ فْ . كام يُ عُ إىل فتواه يف الطبّ زَ فْ يُ
فتواه يف الفقه, مع احلظّ الوافر من اإلعراب واآلداب, وكان حيفظ شـعري 

ما يف جملسه، ويورد ذلك أحسن  حبيب أيب متّام واملتنيب، ويكثر التمثُّل 
 ابن األبَّار             ) .    إيراد

هُ كان أشدَّ الناسِ تواضعاً وأخف  هُ يف ( إِنَّ تُ سريتَ ِدْ , محَ هم جناحاً ضَ
ـدين,  القضاءِ  الً عنـد األمـراء املوحّ بإشبيلية وقرطبة. وكـان وجيهـاً مـبجَّ

 , الٍ عِ مَ مْ ا جلَِ هَ رْ ولكنه مل يستغلّ هذه الوجاهةَ يف منافعه الشخصية, ومل يسخِّ
, بـل ومنـا هها لنفعِ أهلِ قرطبةَ قاطبـةً , وإنّام وجّ فعِ وال ترفيعِ حالٍ كام قِيْلَ

بـا للعلـامء واألدبـاء, رسيعـاً إىل إكـرامهم  ِ . وكان حمُ أهلِ األندلسِ عموماً
ها بل يصفحُ عـن  هُ فال يردّ قُ لْحَ عُ عن اإلهاناتِ التي تَ بِ عليهم, يرتفَّ دْ واحلَ

. ولقد كان صبوراً فاضالً ) ٍ  . مرتكبيها يف سهولةٍ ويُرسْ
 ابن فرحون 
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ــا أرادَ اهللاُ فضــيح  ــفَ امَ ةَ ع(... وملَّ قَ , وَ مْ تِهِ ايَ ــفَ غــوَ شْ , وكَ مْ ــتِهِ        يَ
ا  بِهَ ــاحِ ـذَ صَ بَـةٍ أَخْ جِ وْ , مُ ـاللِ ســطورةٍ يف الضَّ تُـبٍ مَ (أي املنصـور) عـىل كُ
حٌ بـاإلعراضِ عـنِ اهللاِ.  ِّ رصَ ا مُ حٌ بكتابِ اهللاِ, وباطِنُهَ شَّ وَ ها مُ , ظاهرُ املِ بالشِّ

يءَ منها بـاحل , وجِ نها اإليامن بالظِّلمِ . لبَّسَ مِ ـلمِ بـون يف صـورةِ السِّ رب الزّ
. فــإهنم يوافقــونَ األمــةَ يف  بُّ يف بــاطنِ اإلســالمِ ــدُ ــمٌ يَ هْ , وَ زلَّــةٌ لألقــدامِ مُ

مْ  الفوهنا بِبَ  ظاهرهمْ وزهيِّ ِم, وخيُ اهنِ لِسَ ا وَ نـَ فْ قَ ِم. فلـامَّ وَ تَاهنِ ْ مْ وهبُ يِّهِ غَ م وَ اطِنِهِ
ين, ونكبةٌ  نِ الدِّ فْ ً يف جَ ذَ سوداء يف صفحةِ النُّور املبـني,  منهم عىل ما هو قَ

واة) اءُ من الغُ هَ فَ قْىصَ السُّ مْ كام يُ يْنَاهُ صَ أَقْ , وَ مْ يفِ اهللاِ نبذَ النّواةِ اهُ نَ بَذْ  نَ
 عبد اهللا بن عياش                

 ( كاتب األمري املنصور)
أَ عيلَّ يف النكبةِ أينّ دخلتُ أنا وولدي عبدُ اهللاِ مسجداً  رَ ظمُ ما طَ (أَعْ

ــةِ بِ  ةِ العامَّ لَ ــفَ ــضُ سَ ــا بع ــارَ لن ــ, فث ــتْ صــالةُ العرصِ ــد حان ــةَ وق بَ طُ رْ          قُ
( نْهُ ا مِ ونَ جُ رَ أَخْ  فَ

 ابن رشد       
ــاتَ  ــونَ أوق ب قَ رْ , ويَ ــنَ االنتظــارِ ونَ مِ ــأَمُ سْ اءُ كــانوا ال يَ ــدَ األَعْ (وَ

قَ  تَ وا مـا ارْ حُ ضَ أَوْ , وَ يَاتِ ا بِتلكَ األُلْقِ لَوْ أَدْ ... فَ ارِ ـنِيعِ الرضِّ ـنْ شَ ـيَ مِ هِ بُـوا فَ
 ( سناتِ نَ احلَ , املاحيةِ أليب الوليدِ كثرياً مِ يِّئاتِ  السَّ

 األنصاري 
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 حياته يف سطور
هو حممد بن أمحد بن حممد بـن أمحـد بـن رشـد, الشـهري باحلفيـد, 

نَّى أبا الوليد, وكان قايض اجلامعة هبا كَ  .)١(مولده ومنشؤه بقرطبة, ويُ
لِدَ سنة  ا وفاته فقد كانت يوم اخلميس التاسع من أمه. ٥٢٠وُ

       هـ. بمراكش بعد املحنة التي أملَّت به وبعد أن عفا عنه ٥٩٥صفر سنة 
دي ) . وذكر ابن األبّار أنّ وفاته كانت قبل موت                ( املنصور املوحّ

اكش باملقربة الواقعة  –رمحه اهللا  –( املنصور ) بشهر تقريبا, ودفن  بمرّ
ِلَ إىل قرطبة حيث خ ارج السور قرب باب تاغزوت, وبعد ثالثة أشهر محُ

 .)٢(دفن يف روضة أسالفه بمقربة ابن عباس
اكش,  ويف أنه شهد مأمته بمرّ ويذكر ابن عريب الفيلسوف الصّ
وشهد فيام بعد محل جثامنه إىل قرطبة عىل دابّة. كام حرض جنازته حممد بن 

 لُّ املؤرخني.عيل الشاطبي وهذا ما ذهب إليه جُ 
مع كلهم عىل أنه كان أحد أساطني الفكر الفلسفيّ اإلسالميّ  وجيُ

يْهِ وأستاذ الفالسفة يف زمنه, ويقول ابن األبَّار:  لَبَ علَ ةُ أَغْ ايَ رَ انَتِ الدِّ كَ (وَ
هَ واألُصولَ وعلمَ الكالمِ وغريَ ذلك, وملْ ينشأْ  قْ س الفِ واية, درَّ نَ الرِّ مِ

هُ ك , باألندلسِ مثلُ . وكان عىل رشفهِ أشدَّ الناسِ تواضعاً , وفضالً امالً, وعلامً
                                                           

 هـ.١٣٥١. مرص ١ط. ٢٨٤) ابن فرحون: الديباج املذهب. ص١(
 .٤٤٤) سرية ابن رشد لألنصاري. ذيل كتاب رينان ص٢(
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كِيَ عنه أنه مل  , حتى حُ هِ ِ نِيَ بالعلم من صغره إىل كِربَ , وعُ م جناحاً هُ ضَ وأخفَ
يدعْ النظرَ وال القراءةَ منذ عقل إال ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه عىل أهله, وأنه 

د  ب  –سوّ واً من عرشة آالفِ ورقة, ومال نح –فيام صنّف وقيّد وألّف وهذّ
عُ إىل  زَ فْ إىل علوم األوائل فكانت له فيها اإلمامةُ دون أهل عرصه. وكان يُ
عُ إىل فتواه يف الفقه, مع احلظّ الوافر من اإلعراب  زَ فْ . كام يُ فتواه يف الطبّ

واملتنيب، ويكثر التمثُّل  واآلداب, وكان حيفظ شعري حبيب (أيب متّام)
 .)١(، ويورد ذلك أحسن إيرادما يف جملسه

هُ كان أشدَّ الناسِ ويقول ابن فرحون يف الديباج املذهب:  ( إِنَّ
هُ يف القضاء بإشبيلية وقرطبة.  تُ سريتَ ِدْ , محَ هم جناحاً تواضعاً وأخفضَ
دين, ولكنه مل يستغلّ هذه الوجاهةَ  الً عند األمراء املوحّ وكان وجيهاً مبجَّ

, وإنّام يف منافعه الشخصية, ومل يس , وال ترفيعِ حالٍ كام قِيْلَ الٍ عِ مَ مْ ا جلَِ هَ رْ خِّ
با  ِ . وكان حمُ , بل ومنافعِ أهلِ األندلسِ عموماً هها لنفعِ أهلِ قرطبةَ قاطبةً وجّ
عُ عن اإلهاناتِ  بِ عليهم, يرتفَّ دْ للعلامء واألدباء, رسيعاً إىل إكرامهم واحلَ

ها بل يصفحُ عن م هُ فال يردّ قُ لْحَ . ولقد كان التي تَ ٍ رتكبيها يف سهولةٍ ويُرسْ
  .)٢(صبوراً فاضالً ) 

وال بدع يف أن ينسب الناس هذا املجدَ وهذه األخالق العالية البن 
َ ثالثة أجيال منها قضاء  يلِّ رشد. فالرجل سليل أرسة ذات رشف أثيل, وُ

                                                           
 .٢٦٩, ص١) ابن األبار, ج١(
 .٤٣٧) سرية ابن رشد لألنصاري, ذيل كتاب رينان عن ابن رشد ص٢(
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قرطبة, ولقِّب كلٌّ منهم بقايض القضاة. وإىل هذه األرسة ومكاهنا الرفيع 
 عود منـزلة ابن رشد عند األمراء, ويف األندلس بوجه عام.ت

ه  وكيف ال وقد تتابع عىل والية منصب قايض القضاة بقرطبة جدّ
أن.  فأبوه فهو, وهذا املنصب ال يتواله إال ذوو الشَّ

ويذكر املؤرخون أنه كان فقيهاً مالكياً وأن شهرته يف العلوم 
يا بتآليفه الضخمة يف الفقه, الرشعية جتاوزت األندلس إىل شامل إفريق

ان فقيه قرطبة وإمام  وخاصة منها فتاواه التي مجعها بعد وفاته ابن الورّ
 جامعها الكبري.

وكان والده أبو القاسم أمحد بن حممد من مشاهري قضاة قرطبة 
              وعلامئها, توىلَّ منصب قايض القضاة بعد أبيه أيب الوليد, وتُويفِّ 

 عد أن رأ ابنه أبا الوليد احلفيد يشقّ طريقه يف عامل الفكر.هـ ب٥٦٤سنة 
وخلّف ابن رشد كثرياً من األبناء اشتغلوا بالفقه وعلم الكالم 

 والطب. وتوىل بعضهم القضاء والفتيا.
ن لنفسه جمداً خاصاً  مل يعش ابن رشد عىل جمد أرسته وآبائه , بل كوَّ

أه  دين , وبوَّ به من األمراء املوحّ  منصب قايض القضاة يف دولتهم . قرَّ
دَّ قبل احلديث عن نكبة ابن رشد وأسباهبا ومالبساهتا  وهنا ال بُ
وأبعادها من أن نقف عند اجلو الفكري يف بالد األندلس لنكون عىل بينة 

 من أمر هذا العامل : 
كانت قرطبة من أعظم املدن باألندلس وإليها ينسب مجاعة كبرية 
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اتفق مجهرة املؤرخني عىل أهنا كانت بمنـزلة الرأس وقد  )١(من أهل العلم
, وقد حفظت لنا )٢(من اجلسد (وكانت مركز الكرماء, ومعدن العلامء)

كتب التاريخ, تلك املناظرة التي جرت يف حرضة ملك املغرب املنصور 
يعقوب, بني الفيلسوف الفقيه أيب الوليد بن رشد والرئيس أيب بكر بن 

(ما أدري ما فقال ابن رشد: ) ٣(ياً والثاين إشبيلياً زهر, وكان األول قرطب
بَاعُ  تقول, غري أنه إذا مات عامل بأشبيلية وأريد بيع كتبه محلت إىل قرطبة تُ

ويقول  )٤(فيها, وإن مات مطرب بقرطبة وأريد بيع آالته محلت إىل أشبيلية)
, وقرارة  ابن بسام: (كانت قرطبة منتهى الغاية , ومركز الراية , وأم القر

أهل الفضل والتُّقى , ووطن أوىل العلم والنُّهى , وقلب اإلقليم , وينبوعاً 
متفجر العلوم , وقبة اإلسالم , وحرضة اإلمام , ودار صوب العقول , 
وبستان ثمرة اخلواطر , وبحر درر القرائح , ومن أفقها طلعت نجوم 

فت التأليفات األرض , وأعالم العرص , وفرسان النظم والنثر , وهبا أل
 .)٥(الرائعة, وصنفت التصنيفات الفائقة)

                                                           
جوتنجن سنة  – ٤) معجم البلدان أليب عبد اهللا ياقوت احلموي الرومي البغدادي, جملد ١(

 .٦٠−٥٩: ص١٨٦٩
, املطبعة األزهرية, الطبعة ٧٤, ص١ب من غصن األندلس الرطيب ألمحد املقري ج) نفح الطي٢(

 هـ.٣٠٢األوىل, سنة 
, القاهرة ١٨٣, ص١) االستقصاء ألخبار دول املغرب األقىص ألمحد بن خالد النارصي, ج٣(

 هـ.١٣١٢سنة 
 .٧٥, ص١) نفح الطيب, ج٤(
, القسم األول, ٢٢بسام الشنرتيني, ص ) الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة أليب احلسن عيل بن٥(

 م.١٩٣٩املجلد األول, جلنة التأليف والرتمجة والنرش سنة 
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ومل يكن هذا الطابع الفكري موجوداً بقرطبة فحسب , بل ويف 
 املدن األندلسية بوجه عام.

نِيَ األمري احلكيم املستنرص باهللا بن عبد الرمحن النارص لدين  وقد عُ
رشق, بالعلوم وبعث يف طلب الكتب من ديار امله ٣٣٦اهللا املتوىف سنة 

وكان من نتيجة ذلك أن حترك الناس يف أيامه إىل العناية بعلوم األوائل 
 .)١(وتعلم مذاهبهم

بيدَ أن األمر رسعان ما انقلب رأساً عىل عقب , وذلك يف أيام ابنه 
هشام الذي مل يكن قد بلغ العلم بعد , فوقع حتت تأثري حاجبه أيب عمر 

ن أبيه , وأمر علامء الدين بإخراج املعافري القحطاين , الذي عمد إىل خزائ
ما يف مجلتها من كتب العلوم القديمة املؤلفة يف علوم املنطق وعلم النجوم, 
فأمر بإحراقها وإفسادها, وطرح اآلخر منها يف آبار القرص وهيل عليها 
الرتاب, ومل يفعل ذلك إال حتبباً إىل عوام األندلس , وتقبيحاً ملذهب 

وهو الذي أخذ عىل عاتقه نرش علوم األولني, إذ  اخلليفة احلكيم عندهم,
كانت تلك العلوم مهجورةً عند أسالفهم , مذمومةً بألسنة رؤسائهم , 
وكان كل من قرأها متهامً عندهم باخلروج من امللة , ومظنوناً به اإلحلاد يف 

, وإن دلَّ ذلك عىل يشء فإنام يدل عىل اشتداد نفوذ الفقهاء يف  )٢(الرشيعة
 هشام بصفة خاصة.أيام 

                                                           
, حتقيق األب لويس شيخو اليسوعي املطبعة ٦٦−٦٢) طبقات األمم لصاعد األندلس, ص١(

 م.١٩١٢بريوت سنة  –الكاثوليكية 
 .٦٦) طبقات األمم ص٢(
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هذا باإلضافة إىل أن أهل األندلس , عندما سافروا إىل املرشق 
ورأوا هناك العلامء وأخذوا عنهم مذاهب األئمة املشهورين , وكتب 
احلديث , ورجعوا إىل األندلس بام أخذوه عن شيوخهم , وما جلبوه من 

اخلون خمالف املسائل الغريبة , رأ علامء األندلس أن ما أتى به هؤالء الد
ملذهبهم أو بعضه , وكان املخالف عندهم كافراً ملخالفته احلق الذي جاء 

 .)١(من عند اهللا تعاىل به الرسول 
وهذه رواية أخر توضح لنا ما سلف وهي : أن سلطان املرابطني 
عيل بن يوسف الذي توىل السلطة بعد أبيه يوسف بن تاشفني, أمر بأن 

ت عذلك ال ليشء إالَّ ألن كتب الغزايل قد قرحترق كتب الغزايل كلها, و
أسامع الفقهاء بأشياء مل يألفوها وما عرفوها وبكالم خرج به عن معتادهم 
يف مسائل الصوفية وغريهم , فبعدت عن قبوله أذهاهنم , ونفرت عنه 
نفوسهم وقالوا إن كان يف الدنيا كفر وزندقة فهذا الذي يف كتب الغزايل هو 

, ومحلوا األمري عىل أن يأمر بإحراق هذه الكتب املنسوبة الكفر والزندقة 
إىل الضالل بزعمهم حتى أجاهبم إىل ما سألوه عنه , فأحرقت كتب الغزايل 

 .)٢(وهم ال يعرفون ما فيها إالَّ أهنم يظنون أن فيها آراء إحلادية
  يقول املقري: (وكل العلوم هلا عندهم حظ إالَّ الفلسفة والتنجيم 

                                                           
املقدمة حتقيق ميخائيل أسني بالتيوس  – ١٠) املدخل لصناعة املنطق البن طملوس, ص١(

 م.١٦١٦املطبعة األبريقة مدريد سنة  ١الرسقسطي ج
 .٥٠٠الرتمجة العربية ص –) تاريخ األندلس ليوسف أشباخ ٢(
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هم , وال يتظاهر هبام خوف ( علم ال نجوم ) فإن هلام حظا عظيامً عند خواصّ
العامة , فإنه كلام قيل فالن يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه 
العامة اسم زنديق, وقيدت عليه أنفاسه , فإن زل يف شبهته رمجوه 
ر باحلجارة أو أحرقوه قبل أن يصل أمره إىل السلطان , وكثرياً ما يأم

 .)١(ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت ) 
ومل يقترص األمر عىل الفلسفة, بل امتدَّ إىل املنطق فابن طملوس 
يقول: (رأيتُ صناعة املنطق مرفوضةً عندهم, مطروحةً لدهيم , وال حيفل 
هبا وال يلتفت إليها , وزيادة عىل هذا أن أهل زماننا ينفرون منها ويرمون 

 .)٢(لبدعة والزندقة)العامل هبا با
 نكبته وأسباهبا

إنَّ ما يعنيه املؤرخون بنكبة ابن رشد هو تلك احلادثة األليمة التـي 
ديّ عليه, ونفيه إىل قرية  تعرض هلا يف آخر حياته من غضب املنصور املُوحّ

ة خارج قرطبة تدعى  ـانَه  –هيوديّ وحـرق كتبـه, وحتـريم الفلسـفة  –أليُسَ
مــن الــدين واإلحلــاد والزندقــة عنــد املســلمني عليــه, واهتامــه بــاملروق 

 واملسيحيني.
لقد كربت هذه النكبة حتى وصفها ابن األبّار بأهنا كانت حمنة بآخر 
العمر, وإهانة البن رشد بعد عظم الشأن ورفعة املنـزلة. ويذكر ابن رشد 

ام حمنته قبل صدور احلكم عليه بالنفي من قرطبة فيقول:  ظمُ ما نفسه أيَّ (أَعْ
                                                           

 .١٠٢, ص١) املصدر السابق, ج١(
 .٨, ص١) املدخل لصناعة املنطق البن طملوس, ج٢(
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بَةَ وقد طَ  طُ رْ أَ عيلَّ يف النكبةِ أينّ دخلتُ أنا وولدي عبدُ اهللاِ مسجداً بِقُ رَ
( نْهُ ا مِ ونَ جُ رَ أَخْ ةِ فَ ةِ العامَّ لَ فَ , فثارَ لنا بعضُ سَ . إن هذه )١(حانتْ صالةُ العرصِ

رته للناس مارقاً  املحنة ألقت ظِال كثيفاً عىل سرية ابن رشد وأعامله وصوَّ
ين, مع أ نه بذل جهداً وسلك منهجاً يف االستدالل عىل صحة من الدِّ

العقيدة اإلسالمية أفضل مما سلكه غريه, واستطاع بمنهجه ذلك أن جيمع 
. ومل يقف أثر حمنته عىل )٢(بني العقل والنقل عىل أفضل وجه عرفه الناس

قَ كتبه ذهب بالكثري من  رْ شخصه بل جتاوز إىل كتبه وفلسفته, ذلك أنَّ حَ
ياته فلم يأخذ الناس عنه صورة كاملة وواضحة. كام خيش آرائه ونظر

ين, وشاع عنه ذلك بني املسيحينيّ  آخرون مذهبه وطريقته يف تناول الدِّ
ة ملا علموا أنه يدافع عن الفلسفة بحرارة, فلم يرتمجوا من كتبه  خاصَّ
الدينية شيئاً إىل الالتينية عدا كتابه (هتافت التهافت) الذي ترجم يف مرحلة 
ر  متأخرة. بل إن بعض الرهبان كان يتهمه باإلحلاد والزندقة وحيذِّ

االعتقاد لواقع أن آراء ابن رشد يف مسائل املسيحيني من قراءة كتبه. وا
عي خصومه املغرضون الذين حتاملوا عليه, فرموه  تشهد بعكس ما يدَّ

 بالزندقة واإلحلاد.
رشد لد  ويبدو أن املكانة العظيمة التي كان يتمتع هبا ابن

املنصور أمري املوحدين قد أثارت الغرية واحلسد من حوله, فاملنصور أدنى 
دية, يقول  به منه حتى جتاوز بذلك رتبَ رجاالت الدولة املوحّ جملسه وقرَّ

                                                           
 .٤٣٨) األنصاري: سرية ابن رشد, الذيل ص١(
 .١٩٦٥حممود قاسم: مقال عن ابن رشد, جملة تراث اإلنسانية, فيفري  )٢(
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ه إىل غزو ألفونس  )١(ابن أيب أصيبعة: (وملا كان املنصور بقرطبة وهو متوجّ
بن رشد, فلام حرض عنده استدعى أبا الوليد ا − هـ ٥٩١وذلك يف عام  –

 به املوضع الذي كان جيلس فيه أبو  به إليه حتى تعدَّ احرتمه كثرياً وقرَّ
, وهو )٢(حممد عبد الواحد ابن الشيخ حفص اهلنتايت صاحب عبد املؤمن

الثالث أو الرابع من العرشة, وكان أبو حممد عبد الواحد هذا قد صاهر 
جه ابنته لعظم منـزلته ع  ).)٣(ندهاملنصور فزوَّ

ولقد أحسَّ ابن رشد نفسه بأن هذا اإلكرام الكبري من األمري خطرٌ 
ى عواقبه, فهو ملا خرج من عنده بعد ذلك اللقاء وهنَّأه الناس باملكانة  ْشَ ختُ

(واهللا إن هذا ليس مما يستوجب اهلناء به, العظيمة التي حظي هبا لديه قال: 
بني دفعةً إىل أ لُه فيه أن يصل رجائي فإن أمري املؤمنني قد قرَّ كثر مما كنتُ أُؤمّ

ونَ يف إغراء األمري به, حتى إنه ). )٤(إليه لِحُّ اده كان يُ وأغلب الظنّ أن حسَّ
ملا دعاه األمري وأكرمه اإلكرام الذي ذكرناه وأجلسه إىل جانبه فطال 
جلوسه عنده, أشاعوا أن األمري فعل ذلك كيداً له, وأنه أمر بقتله. وبلغ 

ل ابن رشد فجزعوا, وملا علم ابن رشد بذلك وهو خارج من عند اخلرب أه
هم ويطمئنهم عليه. يقول ابن أيب  املنصور أرسع فأبلغ أهله بام يرسّ

                                                           
 ) هو ألفونس الثاين ملك الربتغال.١(
) هو أحد أفراد أرسة من الرببر يدعون باحلفصيني, وعميدهم أبو حفص عمر اهلنتايت من أول ٢(

 أنصار ابن تومرت, وأصبح فيام بعد أحد القواد الكبار جليش عبد املؤمن بن عيل.
 .١٩٦٥, بريوت ٥٣٠) عيون األنباء يف طبقات األطباء, ص٣(
 ) املصدر نفسه.٤(
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أصيبعة: (فلام خرج ساملاً أمر بعض خدمه أن يميض إىل بيته ويقول هلم أن 
تَى يأيت إليهم, وإنام كان غرضه من  يصنعوا له قَطاً وفراخ محام مسلوقة مَ

 ).)١(ذلك تَطيِيْبُ قلوهبم بعافيته
قها األعداء ضد ابن  لفّ داً يف قبول التُّهم التي يُ كان املنصور مرتدِّ
ض هلا  رشد من رميه بالزندقة واإلحلاد وغري ذلك من املزاعم التي سنتعرَّ
عند الكالم عىل أسباب حمنته, والدليل عىل ذلك أهنم ملا أحلّوا عليه يف قتله 

عقد جملس بجامع قرطبة ملحاكمته. يقول األنصاري يف أبى, واكتفى ب
ذلك: (... ثم آثر اخلليفة اإلبقاء عىل حياة ابن رشد, وأغمد السيف 
التامساً للعزاء, وأمر طلبة جملسه وفقهاء دولته باحلضور بجامع املسلمني 

 ).)٢(وتعريف املأل بأنّه مرق من الدين
هـ ٥٩١بة سنة ومتت حماكمة ابن رشد باجلامع األعظم بقرط

م) بعد عودة األمري ظافراً منترصاً عىل ألفونس الثاين ملك ١١٩٥(
الربتغال, وتوىلَّ الدفاع عنه يف هذه املحاكمة القايض أبو عبد اهللا بن 
فاع, ومما قاله يف دفاعه أن ( األشياء الضارة من وجه  مروان, فأحسن الدّ

يشري بذلك إىل أن فلسفة  قد تكون نافعة من وجه آخر كالنار مثالً ), وكأنه
ة, فلعله مل يظهر هلم إال  ابن رشد أو كتبه, إِنْ بدت لبعض الناس ضارَّ

 .)٣(الوجه الضار وخفي عنهم الوجه النافع
                                                           

 ) املصدر نفسه.١(
 .٤٣٧) سرية ابن رشد: ذيل ابن رشد والرشدية لرينان, ص٢(
 .٤٣٨) األنصاري, سرية ابن رشد, الذيل ص٣(
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ويذكر األنصاري أن كتب ابن رشد الفلسفية قرئت بمجلس 
املحاكمة, وتعمد قارئوها حتريف معانيها حتى تساير ما يريدون أن يوقعوه 

لوها فيه من ا قة, وأن خصوم الرجل مل يكتفوا بذلك بل ذيّ لتهم امللفّ
ثبتوا أن ابن رشد خطر عىل الدين وأنه يروم  بكتابات ماكرة أرادوا منها أن يُ
ه:  هتديمه. ونحن نورد كالم األنصاري لعله يويفّ بأكثر مما ذكرناه, ونصّ
(..فقرئت باملجلس كتبه, وتُدوولت أغراضها ومعانيها, وقواعدها 

مبانيها, فخرجت بام دلت عليه القراءة أسوأ خمرج, وربام ذيلها مكر و
الطالبني (لالنتقام منه) فلم يمكن عند اجتامع املأل إال املدافعة عن رشيعة 

 ).)١(اإلسالم
هكذا أدين ابن رشد من طرف قضاة هم الشهود وهم اخلصوم. 

اء مصدر خصومتهم احلسد. وقساة يطالبون بالقتل وح رق خصوم ألدَّ
الكتب من أجل املخالفة يف الرأي أو املنهج. وشهود زور, ألهنم شوهوا 

فوها إىل الصورة التي تتفق مع ما يبتغون رغامً من أهنا ال تدينه.  آراءه وحرَّ
ل االختالف الفكري إىل اهتامه باملروق من الدين  وهكذا حتوَّ

يِهِ بالزندقة واإلحلاد. مْ  ورَ
 بنفيه خارج قرطبة.وصدور احلكم عليه بحرق كتبه و

أما كتبه فقد أحرقت مجيعاً عدا ما يتعلق بالطب ليستفيد منه 
البالط, وما يتعلق بالفلك واحلساب ليستفيد منه الفقهاء يف حتديد أوقات 

 العبادة.
                                                           

 .٤٣٧) املرجع نفسه ص١(
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 –وأما نفيه فكان إىل قرية عىل بعد ثالثني ميالً من قرطبة تدعى 
انَه  ىل هذه القرية ما أشاع عنه , سكاهنا هيود. ومن دوافع نفيه إ− اليُسَ

خصومه من أنه هيودي األصل, ال يُعرف له نسب يف قبائل األندلس. وقد 
أيّد املسترشق دوزي هذا الرأي مستدالً عليه بأن الفالسفة واألطباء يف 
األندلس يكاد أن يكونوا مجيعاً من أصل هيودي أو نرصاين, كام أنَّه ال أحد 

له نسباً يف قبيلةٍ عربية, وذلك ما مل حيدث من الذين ترمجوا ابن رشد ذكر 
تْ )١(بالنسبة إىل مشاهري العرب زَ رَ ل عن النشاط الذي بَ . ولكن دوزي ذهِ

ا بالفقه والقضاء, ومن العسري جداً عىل  فيه أرسة ابن رشد, وهو اشتغاهلُ
أرسة هيودية أن تقوم هبذا النشاط الذي يعترب من صميم الثقافة اإلسالمية, 

أن تكون املجلِّية فيه. كام أن االشتهار بالطب والفلسفة مل يبدأ يف  فضالً عن
هذه األرسة إال بابن رشد احلفيد, وأما أسالفه فقد ظلَّت شهرهتم 

 مقصورةً عىل القضاء والفقه.
انَه وإحراق كتبه , ضجَّ الناس بقرطبة  وبعد نفي ابن رشد إىل أليُسَ
, ومثل  نَعَ غ ملا صَ وإشبيلية للحادثة, فأصدر املنصور كتاباً هو بمنـزلة املسوِّ
غ عادةً بالدفاع عن الدين, كام تضمن الكتاب حتذيراً  هذا االضطهاد يسوَّ

, وقد أُرسل إىل )٢(من تآليف ابن رشد ومجاعته ومن كتب الفالسفة عامة
سائر أنحاء البالد وقُرئ باملساجد. وكان الذي كتبَهُ هو عبد اهللا بن عيَّاش 

                                                           
 .١٨٥٣جويلية , ٩٠, نقالً عن املجلة اآلسيوية ص٣٩) ذكر ذلك رينان ص١(
 .١٩٦٥) جملة تراث اإلنسانية, فيفري ٢(
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مْ ... وملَّا أرادَ اهللاُ فضيحةَ ع(كاتب األمري نفسه, ومما جاء فيه قوله:  تِهِ يَ , )١(امَ
 , اللِ سطورةٍ يف الضَّ تُبٍ مَ قَفَ (أي املنصور) عىل كُ , وَ مْ تِهِ ايَ فَ غوَ شْ وكَ

جِ  وْ حٌ مُ ِّ رصَ ا مُ حٌ بكتابِ اهللاِ, وباطِنُهَ شَّ وَ ها مُ , ظاهرُ املِ ا بالشِّ بِهَ احِ ذَ صَ بَةٍ أَخْ
نها اإليامن بالظُّ باإلعراضِ عنِ اهللاِ بون )٢(لمِ . لبَّسَ مِ يءَ منها باحلرب الزّ , وجِ

. فإهنم يوافقو بُّ يف باطنِ اإلسالمِ دُ مٌ يَ هْ , وَ زلَّةٌ لألقدامِ . مُ لمِ نَ يف صورةِ السِّ
الفوهنا  ِم, وخيُ اهنِ لِسَ مْ وَ ِم. فلامَّ بِبَ األمةَ يف ظاهرهمْ وزهيِّ تَاهنِ ْ مْ وهبُ يِّهِ غَ م وَ اطِنِهِ

ين, ونكبةٌ سوداء يف صفحةِ النُّور  نِ الدِّ فْ ً يف جَ ذَ نَا منهم عىل ما هو قَ فْ قَ وَ
قْ  مْ كام يُ يْنَاهُ صَ أَقْ , وَ مْ يفِ اهللاِ نبذَ النّواةِ نَاهُ بَذْ اءُ من املبني, نَ هَ فَ ىصَ السُّ

 ).)٣(الغُواة
ومل تتوجه النقمة عىل ابن رشد وحده, بل شملت كلَّ الذين كانوا 
هبي,  يشتغلون بالفلسفة فوقع نفيُهم إىل أماكن متفرقة, وهم: أبو جعفر الذّ
ة, وأبو عبد اهللا األصويل,  ايَ والفقيه أبو عبد اهللا حممد ابن إبراهيم قايض بجَّ

رايب الشاعر.وأبو الربيع الكف  يف, وأبو العباس القُ
بِثَ األمريُ أن عفا عنه  . فام لَ م حمنة ابن رشد ومجاعته طويالً ومل تدُ
ودعاه إىل مراكش, وقد توسط يف هذا العفو مجاعة من فضالء إشبيلية 
بَ إليه. فريض املنصور عنه  َّا نُسِ شهدوا عند األمري البن رشد أنَّه بريءٌ ممِ

اركته يف املحنة وشملهم مجيعاً بالعفو, وذلك أوائل وعن اجلامعة التي ش
                                                           

 ) يعني بذلك ابن رشد ومن كان مشتغالً مثله بالفلسفة.١(
!©% t⎦⎪Ï:) يقصد الرشك, اقتباساً من قوله٢( $# (#θãΖ tΒ# u™ óΟs9 uρ (#þθÝ¡Î6ù= tƒ ΟßγuΖ≈ yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/  :٨٢[ األنعام.[ 
 .٤٣٩لرينان ص) سرية ابن رشد لألنصاري, ذيل ابن رشد ٣(
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م). وقد دامت حمنته باإلبعاد أقل من ثالث سنوات, ١١٩٨هـ (٥٩٥سنة 
َ بعد العفو عنه بقليل, وكانت وفاته  يفِّ يف  –رمحه اهللا  –لكنه ما لبث أن تُوُ

م), ويف أوائل ١١٩٨كانون األول  ١٢هـ (٥٩٥التاسع من صفر سنة 
ر السنة املوال ية, تويف املنصور. ويذكر ابن أيب أصيبعة أنَّ ابن رشد عمَّ

دَ آخرون عمره بخمس وسبعني سنة.)١(طويالً   , وحدَّ
ويميل بعض املؤرخني إىل أن املنصور مل يعفُ عنه ليعيد له مكانته 
م ابن األبَّار وابن أيب أصيبعة, ذلك أنَّ ابن رشد قىض آخر  واعتباره كام توهَّ

تَبْ له أن ير األندلس ثانية. وإنام كان  حياته يف عزلةٍ  كْ عن الناس. ومل يُ
السببُ احلقيقي للعفو عنه االحتياج إليه, إذ إنَّ األمري عاد إىل االنكباب 
عىل الفلسفة وغمضت عليه بعض قضاياها فدعا ابن رشد ليستعني به عىل 
 فهمها, كام عهد إىل أيب جعفر الذهبي أحد املمتحنني بمحنة ابن رشد
بمهمة العناية بمكتبة البالط وبام احتوته من كتُبِ الطِّبِّ والفلسفة 

 .)٢(خاصة
وقد اختلفت آراء املؤرخني يف تفسري الدوافع احلقيقية لنكبة ابن 
رشد, فمنهم من أرجعها إىل أسباب شخصية بينه وبني املنصور, ومنهم 

غها يف من جعلها ناشئةً عن حسد الفقهاء وغريهتم من احلظوة التي بل
دي. ومنهم من عاد هبا إىل اشتغاله بالفلسفة وما صدر عنه  البالط املوحِّ

 من آراء أومهت بإحلادِه. فلننظر يف هذه األسباب لنتبنيَّ احلقيقيَّ منها.
                                                           

 .٥٤٠) عيون األنباء, ص١(
 .٤٣) ابن رشد والرشدية, هامش ص٢(



OI<Ł<àe]ł…{{‚<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<             êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<< < −١٠٦−

إن الذين يعلِّلون النكبة بأسباب شخصية يقولون إهنا ناشئةٌ أصالً 
إعجاب ابن رشد عام كان بني املنصور وابن رشد من تنافر يرجع إىل 

. )١(بنفسه, وتعاليه عىل األمري أحياناً إذْ كان خياطبه بقوله (أتسمع يا أخي)
لكنّ رينان يذهب إىل أن هذه الطريقة يف اخلطاب مل تكن صادرةً من ابن 
دلّ هبا  ة يُ رشد عن سوء قصد يرمي إىل احلطِّ من مكانة األمري, وإنام هي دالّ

 .)٢(فسه كان يرفع الكلفة بينهام ويناديه باألخابن رشد عىل األمري, واألمري ن
ح رينان أن السبب احلقيقي للكارثة إنام هو احلظوة الكبرية  ويرجّ
التي ناهلا ابن رشد عند يعقوب املنصور, فكانت مصدر الكيد واملكر من 

ا به حتى أفسدوا عليه آخر حياته. عوْ  أعداء الفيلسوف الذين سَ
غضب املنصور عليه أنه كتب يف  ويذهب األنصاري إىل أنَّ سبب

رافة التي عند ملك الرببر), وأنَّ ذلك وجد  كتاب احليوان (ورأيتُ الزّ
بخطّه وعرض عىل املنصور فوقف عليه بنفسه, وقد أسخطه سخطاً شديداً 
حتى إنه همَّ بسفك دمه لوال شفاعة صديقه أيب عبد اهللا األصويل. ودعا 

لَ األمر وق ). ويبدو أن املنصور ابن رشد فأوَّ ينِ : ملك الربّ ال: (إنام قلتُ
ق ذلك وإن تظاهر باالقتناع فأرسَّ األمر يف نفسه حتى    املنصور مل يصدِّ

 حتني الفرصة.
ويورد ابن أيب أصيبعة هذه احلادثة فيقول: (وأيضاً فإنَّ ابن رشد 
ا, قد صنَّف كتاباً يف احليوان, وذكر فيه أنواع احليوان, ونعتَ كلَّ واحدٍ منه

                                                           
 .١٩٦٥, بريوت ٥٣٢) عيون األنباء, ص١(
 .٣٨) ابن رشد والرشدية, ص٢(
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رافة عند ملك الرببر, يعني  رافةَ وصفها ثم قال: وقد رأيتُ الزّ فلام ذكر الزّ
بَ عليه, وكان أحدَ األسباب املوجبة  عُ املنصور. فلام بلغ ذلك املنصورَ صَ
يف أنه نقمَ عىل ابن رشد وأبعده. ويقالُ إنه مما اعتذر به ابن رشد أنه قال: 

فتْ  حَّ  . )١(عىل القارئ فقال: ملك الرببر) إنام قلتُ ملك الربين, وإنام تَصَ
ويذكرون سبباً آخر من األسباب الشخصية لنكبة ابن رشد هو 
ه بأيب حييى أخي املنصور ووايل قرطبة ووالؤه له, مما أخاف  اختصاصُ
املنصور أن يكون ابن رشد موسوساً ألخيه بالرغبة يف امللك. عىل أنَّ أكثر 

رجعون سببها احلقيقي إىل حسد الذين تناولوا هذه النكبة بالبحث ي
امه بالطعن يف  َلَهم عىل السعي يف الكيد له لد املنصور واهتّ الفقهاء, مما محَ
ين, كام نسبوا إليه أموراً سياسيةً لعلَّها تواطؤه مع أيب حييى وايل قرطبة.  الدِّ
والواقع أن مبالغة املنصور يف تقريبه هي التي كانت مصدر بالئه, وأحس 

ذلك ألنه كان يعلم أنَّ خصومه من الفقهاء واملتكلِّمني يسعون هو نفسه ب
جادِّين الستعادة مكانتهم التي كانت هلم عىل عهد املرابطني, وأهنم لن 
بني من  يستعيدوا هذه املكانة ما مل يطيحوا بالفلسفة والفالسفة املقرَّ

اب البالط. وقد اندلعت احلرب باملرشق ضدَّ الفالسفة منذ قرأ الناس كت
, ثمَّ انتقلت إىل األندلس فأصابت بلهيبها ابن − هتافت الفالسفة  –الغزايل 

ساً هلا  رشد ومجاعته. ويقال إن يعقوب املنصور كان نصرياً للفلسفة متحمِّ
ي بابن رشد حلاجته الشديدة إىل تأييد  مثل أبيه, ولكنَّه اضطرَّ إىل أن يضحِّ

ض إىل بعض االنتفا ضات يف الداخل ويناضل ضد الفقهاء ألنه كان يتعرَّ
                                                           

 .١٩٦٥, بريوت ٥٣١) عيون األنباء ص١(
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النصار يف اخلارج طالباً عندهم ثأر أبيه الذي قُتل أثناء حصاره مدينة 
شنرتين يف حربه ضدَّ األمري الربتغايل يف شانجه. وقد كان لفقهاء املالكية 
باألندلس نفوذ عظيم حتّى إهنم كادوا يزلزلون عرش عبد الرمحن الثالث, 

ب إليه ابن حزم الظاهري ملَّا فخرج عن مذهبهم إىل املذهب ا لشافعي وقرَّ
رآه حيمل عىل املالكية محالته املعروفة, ثم ثاروا ثانيةً ضدَّ عبد املؤمن بن 
ة طويلة, ممَّا جعل  عيل فسلك معهم سياسة استبدادية أضعفت نفوذهم مدَّ
أ عىل تقريب الفالسفة من البالط ويمدّ هلم يف  ابنه أبا يعقوب يوسف يتجرَّ

, ويفد عليه الفيلسوفان الكبريان دولته , بعد أن كانت الفلسفة إثامً عظيامً
 ابن رشد وابن طفيل. 

وأكرب هتمة ألصقها الفقهاء بابن رشد هي رميه بالكفر والزندقة, 
اكيش (... إن  وقد نسبوا إليه أنَّه يؤلّه كوكب الزهرة. يقول عبد الرمحن املرّ

بيده, مشتمل عىل رشوح له, أعداء ابن رشد حصلوا عىل خمطوط مكتوب 
ها  هرة  –ومما وجدوا فيه عبارةً منقولة عن مؤلّف قديم نصُّ فقد ظهر أن الزّ

فأطلعوا املنصور عىل هذه العبارة بعد عزهلا عامَّ تقدمها,  –أحد اآلهلة 
( ه مرشكاً : كام نسبوا )١(عازين إياها إىل ابن رشد, واجدين فيها وسيلة لعدِّ

قوم عاد الذين جاء ذكرهم يف القرآن الكريم, بل أنكر إليه أنه أنكر هالك 
هوه لفلسفته من مطاعن يتعلَّق بأربع قضايا هي:  وجودهم. وأهمّ ما وجَّ

 قدمُ العامل, وعلم اهللا تعاىل, وخلود النفس, وبعث األجساد.
إنه يف الواقع مل ينكر هذه املسائل االعتقادية, ولكنه سلك يف بحثها 

                                                           
 (ظهر). ١١٥) املعجب يف تلخيص أخبار املغرب (خمطوط), عبد الواحد املراكيش, ورقة ١(
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مُ العامل عنده ال يعني أنه غري خملوق بل املقصود منه أنه مسلكاً فلسفياً , فَ  دَ قِ
داً .  لِقَ خلقاً مستمراً متجدِّ فعةً واحدة, وإنام خُ لَقْ دَ ْ  مل خيُ

روا الفالسفة  وفيام يتعلَّق بعلم اهللا تعاىل فإن الفقهاء واملتكلمني كفَّ
تعاىل يعلم  لقوهلم إن اهللا ال يعلم إال ذاته, لكنَّ ابن رشد قال: إن اهللا

ليس  –عند ابن رشد  –األشياء يف ذاهتا عىل وجه ال نعقله. وعلم اهللا 
ه منها, بل إنَّ  مصدره املوجودات كام هو الشأن يف علمنا الذي نستمدّ

 علمه تعاىل هو علَّة املوجودات.
ض بسببها لالهتام بالزندقة واإلحلاد هي  املسألة الثالثة التي تعرَّ

ى الفالسفة يف مبدأ التمييز بني مقولة خلود النفس. ف إنَّ ابن رشد ماشَ
د عن املادة مطلقاً بخالف النفس فإهنا  النفس والعقل وأن العقل جمرَّ
يه, وعىل ذلك فإنَّ النفس  ذِّ يه وتغَ خمالطة للامدة إذ تتصل باجلسم فتنمِّ

 اإلنسانية عنده صورة للجسم, وحياهتا بعد املوت أمر ممكنٌ .
تْ له هي إنكار بعث األجساد والقول ا التهمة الرابعة هَ جِّ لتي وُ

, وإنام اخللود لألرواح. والصحيح غري هذا. فابن رشد مل  بفنائها فناءً أبدياً
يقل بحياة الروح بمعزل عن اجلسد يوم القيامة,وإنام قال بأنه سوف تكون 
لنا أجسادٌ أخر غري هذه; أجسادٌ أكمل ألنَّ حياة اآلخرة هي احلياة 

 ة.الكامل
فوا كالمه الذي ال يناقض العقيدة, فإنه  وهكذا نتبني أن القوم حرَّ

أنه قال: (إن اجلنَّة ال تدخلها عجوز), مصداقاً  قد ورد عن الرسول 
 !$̄Ρ لقوله تعاىل : Î) £⎯ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [™!$ t±ΣÎ) ∩⊂∈∪ £⎯ ßγ≈ oΨ ù=yè pg m # ·‘% s3ö/ r&   : ٣٦−٣٥[ الواقعة [ 
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, ول: وهذا ما جعل األنصاري يق نَ االنتظارِ ونَ مِ أَمُ سْ اءُ كانوا ال يَ دَ األَعْ (وَ
بُوا  قَ تَ وا ما ارْ حُ ضَ أَوْ , وَ يَاتِ ا بِتلكَ األُلْقِ لَوْ أَدْ ... فَ ارِ بونَ أوقاتَ الرضِّ قَ رْ ويَ

( سناتِ نَ احلَ , املاحيةِ أليب الوليدِ كثرياً مِ يِّئاتِ نِيعِ السَّ نْ شَ يَ مِ هِ  .)١(فَ
ة اإلحلاد والزندقة حتى عند الالهوتيني ابن رشد من هتم ومل ينجُ 

من النصار, فلام ترمجت هلم كتبه ورشوحه أثناء القرن الثالث عرش, 
متْ تداوهلا, ولبَّى نداءها أساقفة باريس  محلت الكنيسة عىل نظرياته وحرّ

 وأكسفورد وكانرت بريي وغريها.
 غري أن الفيلسوف الفرنيس رينان يذكر أن شيوع اإلحلاد عن ابن
رشد لد النصار مل يكن لألسباب نفسها التي من أجلها رمي باإلحلاد 
عند املسلمني, وإنام كان بسبب كتبه الكالمية التي تتجىل فيها حرارة 
عقيدته اإلسالمية, وحرارة الدفاع عنها بصدق. وبعبارة أوىف, فإنَّ إحلاده 

 عند النصار كان بسبب محاسته لإلسالم. 
بعيد عن هتمة اإلحلاد من أيِّ جهة صدرت,  والواقع أن ابن رشد

ْ يكن األمر كذلك ملا أمكن للمنصور أن يعفو عنه, وأن يعيده إىل  ولو ملَ
مكانته. فالرجل ذو عقل جبَّار ال يستطيع أن يقنع بإيامن يقوم عىل مسلَّامت 
عم إيامنه بالرباهني اليقينية اعتقاداً منه أن  تؤخذ دون مناقشة, لذلك راح يدّ

سالم بعيد عن اخلوارق والرتَّهات, قريب إىل العقول الصافية يقول اإل
: (... فال يشء يمنع من افرتاضنا أنَّ ابن رشد آمن باإلسالم, السيام رينان

عند النظر إىل قلَّة إرساف هذا الدين يف أمر اخلوارق يف عقائده اجلوهرية, 
                                                           

 .٤٣٧بن رشد لألنصاري, ذيل كتاب ابن رشد لرينان, ص) سرية ا١(
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 .)١(ومقدار اقرتابه من أصفى اعتقاد بوجود اهللا)
األنصاري أن مؤاخذة ابن رشد بام نُسب إليه كانت عن غري  ويذكر

, بل أخذاً بالظاهر عىل عادة امللوك الذين اعتادوا هذا  بحث وتقصٍّ
ه به وبصديقه أيب عبد اهللا األصويل الذي  األسلوب يف املؤاخذة, ثم ينوِّ
نُكِبَ معه فيقول: (...إليهام تنتهي الرباعة يف مجيع املعارف, وكثري ممن 

نتفع بتدريسهم وتعليمهم, وليس يف زماهنام من بكامهلام, وال من نسج عىل ا
ق تالميذ أيب الوليد (بعد نكبته) أيدي سبأ)  . )٢(منواهلام. وتفرَّ

اكيش يف براءة ابن رشد من الزندقة واإلحلاد أن الشيخ  ويذكر املرّ
ئه أبا حممد عبد الكبري, وكان من أهل التقو, اتصل بابن رشد أيام قضا

بقرطبة, فكان يراه خارجاً للصالة وأثر ماء الوضوء عىل قدميه, وأنه بريءٌ 
بُ إليه. كام شهد برباءته كل من ترمجوا له من معارصيه أو القريبني  نْسَ مما يُ

 من عرصه مثل ابن األبَّار, وابن أيب أصيبعة, واألنصاري.
 إن الفتنة مل يكن هلا من سبب غري دسائس البالط وغري احلسد
بني من  واخلصومة التي بينه وبني املتكلمني وبعض الفقهاء الذين كانوا مقرَّ
امللك وحاشيته, فرأوا أهنم حرموا من املكانة التي هم جديرون هبا. 
والواقع أن ابن رشد كان يبالغ يف حتقري املشتغلني بالعلوم من غري 

للخوض يف الفالسفة, كاملتكلمني والفقهاء. فاملتكلمون عنده غري مؤهلني 
املسائل العقلية, وإنام هم أهل جدل, أفسدوا العقيدة بمناهجهم اجلدلية, 

                                                           
 .١٧٢) رينان: ابن رشد, ص١(
 .٤٣٨) سرية ابن رشد لألنصاري, ذيل ابن رشد لرينان, ص٢(
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إالَّ  –هتافت الفالسفة  –ويف اعتقاده أن الغزايل مل هياجم الفلسفة يف كتابه 
ة للفلسفة. أما  جماراةً هلم وخوفاً من أن يتَّهموه بالكفر, فعقوهلم عدوَّ

اهتمهم بالتظاهر بالورع, وقال فيهم الفقهاء الذين كانوا يكيدون له فإنه 
إهنم أهل دنيا مل حيملهم الفقه عىل التقو الصادقة, ولذا كان أكثرهم 
منرصفاً عن اآلخرة, مقبالً عىل احلياة الفانية. وكان يتمثل فيهم بقول 

 الشاعر:
مْ ــكُ وسَ امُ ــتُمُ نَ ــاءِ لَبِسْ يَ ــلَ الرِّ لَـجَ يفِ الظَّـالمِ ال أَهْ ئْبِ أَدْ الذِّ ـاتِمِ ِ ِكَ  عَ
كٍ الـِ بِ مَ هَ ـذْ يَا بِمَ نْ تُمُ الـدُّ لَكْ مَ ــمِ  فَ اسِ نِ القَ الَ بِــابْ ــوَ تُمُ األَمْ ــمْ سَ قَ  وَ

. مْ هُ دُ ا نَجِ ذَ كَ اءِ هَ هَ قَ ظَمُ الفُ عْ  وبعد أن ينشد هذين البيتني يقول: مُ
فاخلصومة كانت قائمةً عىل أشدها بينه وبينهم, وذلك ما حداهم 

رة كادتْ تؤدي إىل قتله. وملَّا حلَّت به النكبة إىل السعي به, وحبك مؤام
اً عن ذلك:  أظهروا الشامتة به, وقال أحدهم وهو أبو احلسني بن جبري معربِّ

ـــــدٍ شْ ـــــنُ رُ ـــــنَ ابْ ـــــــــفْ اآلن أيقَ الِ وَ ـــــــــهُ تَ الِيْفَ وَ  أَنَّ تَ
ــــلْ أَمَّ ــــهُ تَ سَ فْ ــــاً نَ املَِ ــــا ظَ ــفْ  يَ الِ وَ ــنْ تُ مَ مَ ــوْ ــدُ اليَ ِ ــلْ جتَ  هَ

 :ومنها 
ــدٍ شْ ــنَ رُ ــا بْ ــدَ يَ شْ مِ الرُّ ــزَ لْ ْ تَ كْ  ملَ ـــدُّ ـــانِ جِ مَ ـــال يفِ الزَّ ـــا عَ  ملََّ
ـــاءٍ يَ اْ رِ نِ ذَ يْ ــتَ يفِ الـــدِّ نـْ كُ كْ  وَ ـــدُّ ـــهِ جَ ـــانَ فِيْ ا كَ ـــذَ كَ ـــا هَ  مَ

 ومنها:

يِّـه  غَ ـدَ ـىلَ مَ ـدٍ عَ شْ نُ رُ انَ ابْ ه كَ ـــاعِ ضَ نَ بِأَوْ يْ ـــعَ الـــدِّ ضَ ـــدْ وَ  قَ
ــــ ــــدُ هللاِ عَ مْ احلَ هِفَ ــــذِ ــه ىلَ أَخْ بَاعِ ــنْ أَتْ ــانَ مِ ــنْ كَ ــذِ مَ أَخْ  وَ
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 ومنها:
هٍ َــوَّ ــلِّ ممُ ــذِ كُ ــاءُ بِأَخْ ــذَ القَضَ فَ ــــفٍ يفِ  نَ لْسِ تَفَ قِ  دِينِــــهِ مُ ــــدِ نْ تَزَ  مُ
ـةٌ  يْقَ قِ : حَ يْـلَ قِ لُوا فَ تَغَ ــــاملَنْطقِ  بِاملَنْطِقِ اشْ ــــلٌ بِ كَّ وَ ــــبَالَءَ مُ  إِنَّ ال
رشد ما ناله من األذ بعد أن رام إثبات  وال غرابة يف أن ينال ابن

العقيدة بمنهج الفلسفة, وأدخل يف الرشيعة مذهب التأويل واألقيسة 
العقلية, ثم أراد آخر األمر أن يبنيِّ مذهب املالكية التي تألَّب عليه أهلها, 

 : وذلك بإذاعة املذاهب األخر عن طريق كتابه 
 (بداية املجتهد, وهناية املقتصد).

ا كان الرجل هبذا االعتبار وهذه املكانة التي جعلت منه رمزاً وإذ
رفت بالتقليد, فإنه جدير بالذكر ضمن شخصيات  لِيَّةٍ يفِ بِيئَةٍ عُ قْ لِصحوةٍ عَ

تِنَتْ بمثل ما فُ  , وفُ فَ رِ فَتْ بمثل ما عُ رِ نْ عُ تُحنت بمثل ما امتُحِ  .تِنْ وامْ
*  *  * 
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 العز بن عبد السالم
 ه٦٦٠ – ٥٧٧

فْ  نَّا نُ  ,ينِ الدِّ  زِّ عِ  يخِ الشَّ  ورِ ضُ حُ  لَ بْ ي قَ تِ (كُ
ٌ عَ تَ ا مُ يَ تْ الفُ  بُ صِ نْ مَ فَ  هِ ورِ ضُ حُ  ا بعدَ أمَّ وَ   .)يهِ فِ  نيِّ

 عبد العظيم املنذري 
 , هنْ عَ  ( أي اخلصوم ) وهُ الُ ا قَ ندي مَ عِ  حَّ لقد صَ  (

 , ينِ والدِّ  يف العلمِ  يف زمانهِ  دٌ حِّ وَ تَ مُ  هُ أنَّ  ا نعتقدُ نَّ كُ  جلٌ ذا رَ وهَ 
ارِ  نَ ه مِ نَّ أَ  االختبارِ  دَ عْ بَ  رَ هَ ظَ فَ  جَّ  !)ارِ فَّ الكُ  نَ ل مِ , ال.. بَ الفُ

  ,هِ تِ يدَ قِ عَ  نْ ا مِ نَ مْ لِ وما أَفتى بهِ وعَ  ,ا عىل خطِّهنَ فْ قَ ( قد وَ وقال: 
 .) بهِ  االجتامعِ  نِ ى عَ نَ غْ ما أَ 

  امللك األرشف 
اً باملعروفِ هنَّاءً عن املنكرِ ال خيافُ يف اهللاِ لومةَ الئمٍ .. وكانَ ( ارَ  )أمَّ
 ) − رمحهُ اهللاُ  –... وملّا كانَ يف دمشقَ سمعَ من احلنابلةِ أذً كثرياً (

 )فوات الوفيات  ١ج  ٥٩٦ص (الكتبي       
 ... وكانَ هذا األذ الذي أصابَ شيخنا بسبب االختالف(

 من أصول العقيدة اإلسالمية,  يف مسألةٍ كالميةٍ ليست
أن فرضتْ عليه اإلقامةَ اجلربيةَ يف داره, وال يُفتي أحداً من الناس, وال 

  )جيتمع بأحدٍ منهم 
 طبقات الشافعية ) ٥ج ٨٠السبكي ( ص             
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 كلامتٌ خالدات 

تَن,(( نْ بابِ إثارةِ الفِ ا مِ عِ وإبطاهلَُ دُّ البِدَ  ليس رَ
,فإنَّ اهللا سبحان  هُ أمرَ العلامءَ بذلكَ

وهُ   لِمُ  ))وأمرهم ببيانِ ما عَ
 ,دٍ شْ رُ  امَ رَ بْ إِ  ةِ مَّ األُ  هلذهِ  مْ رِ بْ أَ  همَّ (اللَّ (
 , كَ ءَ اأعدَ  فيهِ  لُّ ذِ تُ , وَ كَ ءَ أوليا فيهِ  زُّ عِ تُ 

 ))كَ تِ يَ صِ عْ مَ  عنْ  ى فيهِ هَ نْ يُ , وَ كَ تِ اعَ لطَ  فيهِ  لُ مَ عْ ويُ 
هِ آثرَ  (( سِ نْ آثرَ اهللاَ عىل نفْ  هُ اهللاُ,مَ

ينِ   ))واملخاطرةُ بالنُّفوسِ مرشوعةٌ يف إعزازِ الدّ
 

 العز بن عبد السالم
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 حياته يف سطور
أبو حممد عز الدين بـن عبـد العزيـز بـن عبـد  العز بن عبد السالم

 السالم بن أيب القاسم بن حسن ابن حممد بن مهذب السلمي.
لِدَ بدمشق يف سنة  ة يف العارش م) وتويف بالقاهر١١٨١هـ (٥٧٧وُ

م) فامتدت حياته من عرص صالح ١٢٦١هـ (٦٦٠من مجاد األوىل سنة 
الدين األيويب حتى مضت سنة ونصف سنة عىل حكم الظاهر بيربس 

 البندقداري يف دولة املامليك.
, املذهبِ  كان شافعيَّ  اً هَ , املذهبِ  أشعريَّ  فِقْ درس الفقه عىل  كالماً

األصول عىل اآلمدي, وسمع احلديث اإلمام فخر الدين بن عساكر, وقرأ 
من جمموعة من العلامء املحدثني, منهم احلافظ أبو حممد القاسم بن احلافظ 

وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إسامعيل بن  ,الكبري أيب القاسم بن عساكر
أيب سعد البغدادي, وعمـر بـن حممـد بـن طـربزد, وحنبـل ابـن عبـد اهللا 

مد احلرستاين, كام حرض عىل بركات الرصايف, والقايض عبد الصمد بن حم
 شهاب الدين السهروردي.الصويف ابن إبراهيم اخلشوعي, والشيخ 

وتتلمذ عليه كوكبةٌ من علامء عرصه, منهم شيخ اإلسالم ابن دقيق 
العيد واإلمام عالء الدين أبو احلسن الباجي, والشيخ تاج الدين بن 

أبو بكر حممد بن يوسف  الفركاح, واحلافظ أبو حممد الدمياطي, واحلافظ
بن مرس, والعالَّمة أمحد أبو العباس الدشناوي والعالَّمة أبو حممد هبة ا

 اهللا القفطي.



PI<ÝøŠÖ]<‚fÂ<àe<ˆÃÖ]<<<<<<<<<<          <<<êÞ^nÖ]<h^jÓÖ]<< < −١١٧−

خالفه الفكـري مـع هـ بسبب ٦٣٩هاجر من الشام إىل مرص سنة 
مناهضـته للسـلطان الصـالح إسـامعيل الـذي بعض احلنابلة يف دمشق, و

د ورشاء   هتعاونـالسـالح منهـا وسمح للصليبيني بـدخول دمشـق للتـزوّ
 ضد مرص وسلطاهنا الصالح نجم الدين أيوب.هم, مع

نْ تصد لألمر باملعروف والنهي  كان أبرز علامء عرصه, وأشهر مَ
ة أشـهرها لَ  ـدَّ بَ بألقاب عِ قِّ ـعن املنكر يف زمانه, ولُ (شـيخ اإلسـالم)  بُ قُ

 ). يلكان أفقه من اإلمام الغزا(  :(سلطان العلامء), وقيل عنه بُ قَ ولَ 
بتــدريس الفقــه والعلــوم اإلســالمية يف (الزاويــة الغزاليــة) قــام 

ىلَّ اخلطابة واإلمامة باجلامع األموي وذلك إىل جانـب قيامـه  ,بدمشق, وتَوَ
ــ لفقــه الشــافعيِّ اس درَّ بمنصــب مفتــي الشــام. ويف مرصــ  املدرســة ـ (ب

عظيم وتوىل منصب اإلفتاء بمرص, إذ تنازل له عنه الشيخ عبد ال )الصاحلية
فْ املنذري, وقال:  نَّا نُ  هِ ورِ ضُ حُ  ا بعدَ أمَّ , وَ ينِ الدِّ  زِّ عِ  يخِ الشَّ  ورِ ضُ حُ  لَ بْ ي قَ تِ (كُ

ٌ عَ تَ ا مُ يَ تْ الفُ  بُ صِ نْ مَ فَ  . كام توىل مناصب اخلطابة واإلمامة بجامع عمـر )يهِ فِ  نيِّ
  .بن العاص, والقيام عىل عامرة املساجد بالدولة, وقايض القضاة

فة اجتامعية  كانت له مواقفو يف عـدد مـن املناسـبات  ,تجتلَّ مرشِّ
وكـان مهابـاً مـن سـالطني  , التي تعرضت فيها البالد للغالء أو األزمات

 عرصه, مطاعاً فيهم. 
مل تشغله مناصبه العديدة عن العمل الفكـري, فـدخل يف معـارك 

شيخ دار احلديث اإلمام أيب  معاحلنابلة بدمشق, و معفكرية كثرية وخصبة 
       راعـي الطريقـة احلريريـة الشـيخ عـيل احلريـري,  معو بن الصالح وعمر
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 كام ترك العديد من املؤلفات واملصنفات ومنها: 
)١) .(٢) كتاب القواعد الكرب .٣) خمترصـ القواعـد الكـرب (

) ٦) شـجرة املعـارف. (٥) خمترصـ جمـاز القـرآن. (٤كتاب جماز القرآن. (
) الغايـة ٨( .) التفسري٧كة والنبيني واخللق. (كتاب الدالئل املتعلقة باملالئ

) خمترصــ رعايــة ١٠) خمترصــ صــحيح مســلم. (٩يف اختصــار النهايــة. (
) بيان أحـوال النـاس يـوم ١٢) اإلمام يف أدلة األحكام. (١١املحاسبي. (

) فوائد البلو واملحـن. ١٤) الفرق بني اإليامن واإلسالم. (١٣القيامة. (
ــني احلــاوي ١٥( ــع ب ــة. () اجلم ــاو املوصــلية. (١٦والنهاي ) ١٧) الفت

 الفتاو املرصية.
 عرصه 

 اإلبـادةِ  رَ طَـمـن املجتمعـات خَ  جمتمـعٌ  هُ اجِ وَ عندما يُ ... يف تقديرنا
والزوال, نادراً ما يلجأ إىل العقل واملنطـق والفلسـفة والبحـث يف العلـوم 

م اجلـو ح لكـل هـذه العلـوااإلهلية واإلبداع يف اإلنسانيات, ونادراً مـا يتـ
, مل يكن أمام اسعة كي تؤيت أشهى أنواع الثامرتزدهر, واحلريات الولاملالئم 

العــرب املســلمني ســو اجليــوش والســالح, ومــن ثــم إســكات كــل 
ومن ثم النظر بريبة وشك وحذر, بـل وعـداء إىل كـل الـذين  ,األصوات

 يريدون للعقل أن يسود.
ر التي كانت نحن, وعياً منا ملنطق ذلك العرص, ولعمق األخطا

متثلها محالت الصليبيني وكياناهتم يف وطننا العريب, ال نجد غرابةً يف 
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حدوث الذي حدث, وال يف الطابع الذي طبع عرص األيوبيني واملامليك 
 باجلمود الفكري, إىل حد كبري.

العميل استقبلت هذه البيئة فكر (العز بن عبد السالم) ونشاطه 
ييقِ يف دمشق عىل عهد السلطان بال لتطبيق ما يعتنق من أفكار طِ والتضْ خَ سَّ

مل يكن األرشف بن امللك العادل األيويب, وخليفته الصالح اسامعيل, فهو 
, ومل يكن من علامء الشيعة  ,ومل يكن مفكراً ير رأي املعتزلة فيلسوفاً

, والفاطمية العداء, الذين ناصبوا الدولة األيوبية  , شافعياً وإنام كان أشعرياً
 دولة بني أيوب كام تفكر األغلبية الساحقة من علامء ذلك العرص يف يفكر

 ودولة املامليك.
 يف دمشق

 معركة ضد اجلمود واالستبداد واخليانة:
ففي دمشق كان للعز بن عبد السالم شأنٌ ال يدانيه شأن آخر عند 
تالميذه وعاريف فضله ومريديه, كام كان خطيباً جلامع دمشق الكبري, 

شام, وحجة يف العلوم الرشعية يرجع إليها اجلميع.. ولكن البيئة ومفتياً لل
التي كان يعيش السلطان األرشف فيها, قد رأت يف هذا اجلامدة الفكرية 

الفقيه األشعري خارجاً عن السنة وظاهر النصوص وكان فقهاء احلنابلة 
وأهل الظاهر, والذين قرصت هبم مداركهم وملكاهتم عن إعامل العقل 

حييطون بالسلطان, ويمثلون  نص الدين وأعامل السلف, هم الذييف نصو
بطانته الفكرية التي تشري عليه صباح مساء, وكان األشعرية, وفكر أهل 
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يف نظر هذه الفئة من احلنابلة فكراً متطرفاً جيب النضال ضده,  ,السنة
ُ نْ تَ (فاسْ واضطهاد معتنقيه. وساعدهم السلطان   ,ةِ نَّ السُّ  وا عىل أهلِ رصَ

لَتْ كلمتُ  ِ وْ لَ م, بحيث صاروا إذا خَ هُ وعَ م وهنَ سبُّ يَ  اخلاليةِ  م يف املواضعِ ا هبِ
ِ ويَ  ُ مُّ ذُ م ويَ وهنَ بُ رضْ  . )١(م)وهنَ

ومن بني الكتابات العديدة واملواقف الفكرية اخلالفية التي وقعت 
ومثلت وثائق ذلك الرصاع الفكري بني العز بن عبد السالم وهذه الطائفة 

التي خلص فيها آراءه األشعرية يف عدد  اهفتاوإحد حلنابلة, اجلامدة من ا
من مسائل اخلالف بينه وبني هؤالء اخلصوم. وهي فتو دبر هؤالء 
اخلصوم أمر انتزاعها من العز, هبدف عرضها عىل السلطان األرشف, 

كتبها وهو يعلم وقد حتى يثبتوا له صحة مزاعمهم واهتاماهتم هلذا العامل.. 
ري, ومن هنا تأيت أمهيتها وأمهية القضايا الفكرية التي اشتملت بذلك التدب

 اجلمود.بعليها كأدلة إدانة هلذه البيئة 
أن  –عىل عكس املعتزلة  –فهذه الفئة من احلنابلة كانوا يرون 

وكان العز,  .القرآن قديم, وأنه ليس بمخلوق, وال هو بكالم للرسول 
الرأي, ولكن هذه الفئة كانت  وكل أهل السنة من األشعرية, يرون هذا

هي أيضاً قديمة, من عند اهللا,  ا)القرآن وأصواهتُ  تِ كلام (حروفُ تر أن 
وأهنا ليست فعالً لإلنسان الكاتب للقرآن أو القارئ آلياته, وهذا ما 

يتكلم بكالم  إن اهللا سبحانه (خالفهم فيه العز بن عبد السالم, عندما قال: 
                                                           

 .٩٧ص ٥) طبقات الشافعية الكرب للسبكي ج١(
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ن ينقلب مداداً أصوت وال يتصور يف كالمه قديم أزيل, ليس بحرف وال 
يف األلواح واألوراق, شكالً ترمقه العيون واألحداق, كام زعم أهل احلشو 
والنفاق, بل الكتابة من أفعال العباد.. ومذهبنا أن كالم اهللا سبحانه قديم 
أزيل قائم بذاته ال يشبه كالم اخللق, كام ال تشبه ذاته ذات اخللق, وال 

.. وهو يتصور يف يش ء من صفاته أن تفارق ذاته, إذ لو فارقته لصار ناقصاً
مع ذلك مكتوب يف املصاحف حمفوظ يف الصدور مقروء باأللسنة, وصفة 
اهللا القديمة ليست بمداد للكاتبني وال ألفاظ لالفظني.. ومن قال بأن 
الوصف القديم حال يف املصحف لزمه إذا احرتق املصحف أن يقول بأن 

, ولكن هذا املوقف األشعري, الذي يقف ))١(قديم احرتقوصف اهللا ال
(عىل يمني) نظرية املعتزلة يف (خلق القرآن) مل يعجب فئة احلنابلة هذه, 

 ورأت فيه دليالً عىل زندقة العز بن عبد السالم.
واملوقف من الفعل الواقع من اإلنسان...هل هو فعله? أم هو فعل 

األسباب باملسببات هل هي قائمة?  هللا خالصاً من دون اإلنسان? وعالقة
أم غري موجودة? هذه القضية كانت هي األخر حمالً للجدل بني العز بن 

قد وقف فيها املوقف األشعري هو عبد السالم وهؤالء اخلصوم.. و
املحافظ نفسه بالنسبة إىل موقف املعتزلة القائلني باحلرية واالختيار. ولكن 

   ب الكفاح ضدها, ال ليشء إال ألنه هذا كان يف نظر خصومه هرطقة جي

                                                           
 . ٩٤, ٨٩, ٨٦, ص٥) املصدر السابق, ج١(
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قد اعرتف بوجود األسباب, وإن كان قد نسب التأثري هللا, دون هذه 
(والعجب األسباب, وهو يف ذلك يتحدث عن هؤالء اخلصوم, فيقول: 

أهنم يذمون األشعري بقوله: إن اخلبز ال يشبع, واملاء ال يروي, والنار ال 
 كتابه, فإن الشبع والري واإلحراق حترق, وهذا كالم أنزل اهللا معناه يف

حوادث انفرد الرب بخلقها, فلم خيلق اخلبز الشبع, ومل خيلق املاء الري, 
ومل ختلق النار اإلحراق, وإن كانت أسباباً يف ذلك, فاخلالق هو املسبب دون 

$... السبب, كام قال تعاىل: tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓ u‘...           
نفى أن يكون رسوله خالقاً للرمي وإن كان سبباً فيه, وقد قال  ,]١٧ :[ األنفال
 …çμتعاىل:  ¯Ρr& uρ uθ èδ y7 ysôÊ r& 4’ s5ö/ r&uρ ∩⊆⊂∪ …çμ ¯Ρr& uρ uθ èδ |N$ tΒ r& $ uŠôm r&uρ  ٤٣ :[ النجم [ ,

فاقتطع اإلضحاك واإلبكاء واإلماتة واإلحياء عن أسباهبا, وأضافها إليه, 
قتطع األشعري رمحه اهللا, الشبع والري واإلحراق عن أسباهبا فكذلك ا

! ...ªوأضافها إىل خالقها, لقوله تعاىل:  $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« ×≅‹Ï. uρ  وقوله: ] ٦٢ :[ الزمر , ö≅ yδ ô⎯ÏΒ @,Î=≈ yz çö xî «!$# Νä3 è% ã—ö tƒ z⎯ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

ρu#${F‘öÚÇ 4 ωI )Î9s≈μt )Îω δèθu ( ùs'rΤ¯†4 ?èσ÷ùs3äθχš )٣ :[ فاطر )١ [. 
حتى هذا املوقف الفكري التقليدي مل يعجب حاشية السلطان 

 األرشف يف بالط دمشق األيويب يف ذلك احلني.
   وهذه الفئة من احلنابلة كانت تقدم للذات اإلهلية تصوراً 

                                                           
 .٩١, ص٥) املصدر السابق, ج١(
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)و(جتسيمياً  ر اإلسالم يف التوحيد يبعد هبذه الذات عن فك تشبيهياً
والتنـزيه.. وعىل الرغم من أن تصور األشعرية هلذه الذات ليس يف نقاء 
التنـزيه الذي قدمه املعتزلة, إال أنه كان بعيداً عن التشبيه والتجسيم الذي 
ناد به خصوم العز بن عبد السالم, ولقد أطلق العز عليهم اسم 

من قبل املعتزلة, فقال: إن , وهو االسم الذي أطلقه عليهم (احلشوية)
الذين يشبهون اهللا بخلقه رضبان, أحدمها ال يتحاشى  ة)هَ بِّ شَ (احلشوية املُ 

من إظهار احلشو, وحيسبون أهنم عىل يشء, أال إهنم هم الكاذبون واآلخر 
يتسرت بمذهب السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه.. ومذهب السلف 

 , وملخص ذلك قوله:م والتشبيهإنام هو التوحيد والتنـزيه دون التجسي
 التوحيدُ  املعروفِ  أفضلِ  نْ ومِ  والتشبيهُ  التجسيمُ  املنكراتِ  كرِ نْ أَ  نْ مِ وَ (... 

  .)١()والتنـزيهُ 
واملوقف من العقل, كان هو اآلخر أحد النقاط التي وقع بسببها 

ير أن فهو اخلالف بني العز ابن عبد السالم, وبني هؤالء اخلصوم.. 
من التخلف واجلمود الذي عليه هؤالء الناس إنام جاء من  مرجع الكثري

هم للعقل كطريق من طرق اال َ حتجاج واالستشهاد, وأنه (إنام أُ تنكرُّ  يتِ
القوم من قبل جهلهم بكتاب اهللا وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم, 

. وإهنم لذلك قد أمهلوا االحتجاج )٢(وسخافة العقل وبالدة الذهن)
                                                           

 .٨٠, ص٥) املصدر السابق, ج١(
 .٩, ص٥) املصدر السابق, ج٢(
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مبالعقل واالستد دَ  ,الل به, حتى فيام يتعلق بإثبات صفات اهللا, مثل القِ
بِلَ  وذلك (ألهنم ال يسمعون شهادته, مع أن الرشع قد عدل العقل, وقَ
شهادته, واستدل به يف مواضع من كتابه, كاالستدالل باإلنشاء عىل 

 öθ اإلعادة, وقوله تعاىل: s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;#u™ ω Î) ª!$# $ s? y‰|¡ xs9   :٢٢[ األنبياء [  
وقوله: (وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بام خلق ولعىل بعضهم عىل 

 óΟ:بعض), وقوله s9uρ r& (#ρ ãÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθ ä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ $ tΒ uρ t, n= y{ ª!$# ⎯ ÏΒ 

«x©ó™& , هُ اهللا, وأسقط دليالً نصبه اهللا بِلَ دَّ شاهداً قَ  .)١(فيا خيبة من رَ
ولقد نجح خصوم ابن عبد السالم يف إهيام امللك األرشف أن 
آراءه هذه إنام هي حمض اهلرطقة واخلروج عن مذهب السلف.. وصوروا 
له فتواه هذه عىل أهنا الدليل املادي عىل صدق كل الوشايات التي قالوها 

ضد (سلطان العلامء) فعلق امللك األرشف عىل  طويلٍ  زمنٍ  ذُ نْ للملك مُ 
: هذه ا , يف حضور مجع غفري من علامء دمشق, قائالً لقد  (لفتو, غاضباً

يف  دٌ حِّ وَ تَ مُ  هُ أنَّ  ا نعتقدُ نَّ كُ  جلٌ ذا رَ ه, وهَ نْ عَ  ( أي اخلصوم ) وهُ الُ ا قَ ندي مَ عِ  حَّ صَ 
ارِ  نَ ه مِ نَّ أَ  االختبارِ  دَ عْ بَ  رَ هَ ظَ , فَ ينِ والدِّ  يف العلمِ  زمانهِ  جَّ  نَ ل مِ , ال.. بَ الفُ

 .)٢(!))ارِ فَّ الكُ 
من  بَ لَ هذا عىل ابن عبد السالم, فإنه طَ  انِ طَ لْ السُّ  بِ ضَ غَ  امَ مَ أَ وَ 

السلطان (أن يعقد جملساً للشافعية واحلنابلة حيرضه املالكية واحلنفية 
                                                           

 .٩, ص٥) املصدر السابق, ج١(
 .٩٢, ص٥) املصدر السابق, ج٢(
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 وغريهم من علامء املسلمني), لتتم املناظرة بينه وبني خصومه يف حرضهتم.
بْ  تَجِ سْ م.. ويبدو أنه كان طلب العز بن عبد الساللالسلطان مل يَ

يٍ من  حْ عىل أن ينتقل باملعركة من جمال الرصاع  خصومه,قد عزم, بِوَ
الفكري إىل جمال االضطهاد (لسلطان العلامء), فكتب يف رفضه للمناظرة, 
هِ وما أفتى به, وعلمنا من عقيدته ما أغنى عن  طِّ     يقول: (قد وقفنا عىل خَ

 . )١(االجتامع به)
,, تصاعد العز بموقفاملتصاعد بالغضب وأمام هذا املوقف  ه أيضاً

(إثارة الفتن) التي رماه هبا  ةَ فكتب للملك األرشف, يرد عن نفسه هتم
(وليس رد البدع وإبطاهلا من باب إثارة الفتن, فإن اهللا اخلصوم, قائالً له: 

  .)٢(سبحانه أمر العلامء بذلك, وأمرهم ببيان ما علموه)
قد قرر أن يميض يف غيه وصلفه,  ولكن السلطان األرشف كان

فأرسل إىل العز من يبلغه قراراً باعتقاله يف بيته, وقراراً آخر يمنعه بمقتضاه 
من االجتامع بأحد من الناس, وقراراً ثالثاً حيرم عليه أن يفتي فتو أو يُديل 

 برأيه يف أمر من أمور الدين.
ستأجره يف مكان وكان ابن عبد السالم يومئذٍ مقيامً يف (بستان) قد ا

بعيد عن مدينة دمشق, فاستفهم من رسول السلطان.. هل يمكنه العودة 
 : أي أن  (البستان هو اآلن بيتك)لبيته باملدينة, فأجابه بالنفي, قائالً

                                                           
 .٩٢, ص٥) املصدر السابق, ج١(
 .٩٤, ص٥) املصدر السابق, ج٢(
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القرارات السلطانية الثالثة قد أضيف إليها رابع, وهو أن يكون مع 
عيد عن عاصمة البستان الب االعتقال (نفي), وأن يكون (املنفى) ذلك

, وبقي الشيخ يف إقامته اجلربية حتى قيّض اهللا من ينترص له عند البالد
السلطان من السادة احلنفية أال وهو الشيخ مجال الدين احلصريي, فقال 

 لَ أرسَ . وَ .هِ قِّ يف حَ  طَ ارِ الفَ  كُ رِ دْ تَ نسْ  وَ رَ ا جَ ممّ  اهللاَ رُ فِ غْ تَ سْ ( نَ السلطان حينها: 
ْ واسْ  إىل الشيخِ  تَهُ ) بَ لَ طَ وَ  اهُ ضَ رتَ َالَلَ خمُ تَهُ وَ َالَلَ  . حمُ
أن هناك سبباً قد غاب حتى اآلن يف حديثنا هذا الذي  نا نعتقدُ نَّ إِ 

العز بن عبد السالم  بنيعرضنا فيه ألسباب اجلفوة واخلالف والرصاع 
أن وهو وبني سلطان بني أيوب يف دمشق األرشف بن العادل األيويب... 

بني العز وبني فئة من احلنابلة, لو أخذت جمردة, ما كان  اخلالفات الفكرية
هلا أن تتصاعد هبذا اخلالف إىل ذلك احلد البعيد.. ومن ثم فإننا نعتقد أن 
وراء تلك األحداث كان يقف خالف أسايس وسيايس يف الرأي واملوقف 
بني العز وبني السلطان حول موقف األخري من الدولة املرصية ومن أخيه 

لكامل اجلالس عىل عرشها يف ذلك احلني.. فلقد كان الود مفقوداً امللك ا
بني األرشف والكامل, ولقد تصاعد األرشف هبذه اجلفوة إىل حد العداء, 
بل وأمهل قتال األعداء الصليبيني ووجه مهه لالستعداد لقتال مرص 

 وسلطاهنا.. وكان العز ابن عبد السالم قلقاً هلذا االجتاه.
سلطان أن جيعل وجهة جيشه املرشق, جتاه الترت, كانت نصيحته لل

بدالً من توجيهه صوب مرص وأخيه السلطان الكامل. ولقد استجاب 
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 يومئذ السلطان األرشف لنصيحة العز بن عبد السالم.
وعندما توىل سلطنة دمشق امللك الصالح إسامعيل بن العادل 

طان مرص, واستعان بالصليبيني ضد أخيه الصالح نجم الدين أيوب, سل
وتنازل هلم يف سبيل نرصهتم له عىل أخيه عن عدد من املواقع اهلامة, منها: 

عىل رواية املقريزي  قلعة (صفد) وبالدها, وقلعة (الشقيف), وبالدها
 عىل رواية السبكي, واقتسم معهم (صيدا) و(طربية) وأعامهلام وغريه,

 السالحوغري ذلك من بالد الساحل, وسمح هلم بدخول دمشق لرشاء 
. عند ذلك سأل جتار السالح الدمشقيون وآالت احلروب وما حيتاجونه.

العز بن عبد السالم: هل جيوز هلم بيعه للعدو? وهي جتارهتم الوحيدة 
ومصدر رزقهم..?! فصعد ابن عبد السالم منرب جامع دمشق يوم اجلمعة, 

يدع وهاجم من فوقه السلطان, وأفتى بتحريم بيع السالح لألعداء, ومل 
 هلذهِ  مْ رِ بْ أَ  همَّ (اللَّ  قائالً فيها:للسلطان يومها يف اخلطبة كاملعتاد, بل دعا 

   فيهِ  لُ مَ عْ , ويُ كَ ءَ اأعدَ  فيهِ  لُّ ذِ تُ , وَ كَ ءَ أوليا فيهِ  زُّ عِ , تُ دٍ شْ رُ  امَ رَ بْ إِ  ةِ مَّ األُ 
هتم رافعني أصوابينام املصلون هيدرون  )كَ تِ يَ صِ عْ مَ  عنْ  ى فيهِ هَ نْ يُ , وَ كَ تِ اعَ لطَ 

 .)١(بقوهلم: آمنياإلمام خلف 
السلطان من منصب اخلطابة, واعتقله, واعتقل  هُ زلَ عند ذلك عَ 

ضد موقفه معه الفقيه املالكي (أبو عمرو بن احلاجب), الذي وقف 
السلطان. ثم أفرج عن العز, وحكم عليه بأن يلزم بيته, وال يلتقي بأحد 

                                                           
 .١٠١−١٠٠, ص٥) طبقات الشافعية الكرب, ج١(
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زله إال إىل صالة اجلمعة سو الطبيب واحلالق, وال يغادر منـمن الناس 
 !مِ امَّ أو الذهاب للحَ 

وعندما ضاقت عليه دمشق بام رحبت, ومل يستطع أن يؤدي فيها 
رسالته قرر الرحيل إىل مرص بصحبة ابن احلاجب, ويف الطريق إليها عرج 
عىل القدس, ولكن جيش السلطان املتحالف مع الصليبيني قد حلق به 

ة.مرة ثانية فيها, فجدد السلطان اعتقاله هبا  , وأقام بـ (نابلس) مدّ
 اجليشُ  هُ يودَ قُ  كَّ وظل ابن عبد السالم معتقالً بالقدس حتى فَ 

مع حلفائه  عليهِ  الدائرةَ  وأدارَ  إسامعيلَ  الصالحَ  لَ اجَ الذي عَ  املرصيّ 
        واصل العز رحلته إىل مرص فوصلها يف سنة ها الصليبيني, وعند

 م.١٢٤١ −  ه٦٣٩
 يف القاهرة

 القاهرة قىض العز بن عبد السالم ما تبقى من عمره, قىض هبـا ويف
, تسع منها يف ظل األيـوبيني والبـاقي يف ظـل حكـم  أكثر من عرشين عاماً

, واصل فيها مسريته التي مارسها يف دمشق ضد مظاهر االنحراف املامليك
 واجلهل واالستبداد واخليانة. 

نَ الشيخ العز بـن عبـد السـالم أوَّ  لَ مـرةٍ بفتنـة احلنابلـة لقد امتُحِ
الواقعة يف زمن السلطان األرشف بدمشق, وامتُحن مرة ثانيـةً حـني أنكـر 
ببُ فهو  ا السَّ عىل سلطان الشام وحاكم دمشق خيانته لألمة اإلسالمية, وأمَّ
االختالف الفكري يف املسائل الفقهية, والقضـايا الكالميـة املعتمـدة عـىل 
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اللتها, ذلك االختالف الذي ارتقى من رتبة النصوص الظنّية, يف ثبوهتا ود
طِئُ ويصيبُ صـاحبُهُ فيـه, فلـه أجـران إن  االختالف االجتهادي الذي خيُ
أصاب, وأجرٌ واحدٌ إن أخطأ, إىل رتبة التعصـب املـذهبي املقيـت, الـذي 
ـامِ والسـالطني  ينِنيَ باحلُكَّ ـتَعِ سْ ـنيَ مُ تَلِفِ يؤدي إىل الفـتن واألذ بـني املُخْ

ام والسالطني الذين اجرتؤوا عىل إلنزال ا ن باملخالفني هلم, هؤالء احلكّ ملِحَ
األوطان أيضاً بمساعدهتم للغازين واملحتلني, كـام اجـرتؤوا عـىل العلـامء 
بمساعدةٍ من  احلاقدين واحلاسدين, يف الوقت الـذي مل يكـن لـدهيم مـن 

كَ  مِ واألَحْ .العلم ما يسمو هبم إىل مرتبة القسط والعدل يف احلُكْ  امِ
*  *  * 
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 عبد الرمحن الكواكبي
 ه١٣٥٤ − ١٣٠٦

 

ْ  جَ وَ حْ ا أَ (مَ  َ قيني أَ الرشَّ يحيني, سِ لمني, ومَ سْ وذيني ومُ بُ  نْ عني مِ مجْ
َ  إىل حكامءَ  مْ ود), وغريهِ ائيليني (هيَ رسْ وإِ   , ينِ يف الدِّ  رَ ظَ النَّ  دونَ دِّ جيُ

  ةِ لَ اطِ البَ  دِ ائِ وَ الزَّ  نَ مِ  هُ بونَ ذِّ هيُ , وَ ةَ لَ طَّ عَ املُ  صَ اقِ وَ النَّ  ونَ يدُ عِ يُ فَ 
  هُ دُ هْ عَ  مُ ادَ قَ تَ يَ  نٍ يْ دِ  لِّ عادةً عىل كُ  أُ رَ طْ ا يَ ممِ 

َ  فيحتاجُ  ِ  نيِ بِ املُ    هِ لِ صْ إىل أَ  بهِ  ونَ عُ جِ رْ يَ  دينَ دِّ إىل جمُ  ء)يْ الربَ

  ) − القخْ األَ  يْ أَ  −  هِ مِ يَ قِ  مِّ هَ يف أَ  ينِ للدِّ  دٌ سِ فْ مُ  ادُ دَ بْ تِ (االسْ 
ْ  ثَ ادِ وَ احلَ  ذهِ هَ  نَّ (إ ّ نْ و جِ ديني أَ  بٍ صُّ عَ تَ  نْ عَ  ةً دَ لِّ وَ تَ مُ  نْ كُ تَ  ملَ  ,يسِ

َ  رورِ غُ  نْ ل عَ بَ  َ  اعةٍ مجَ  )...الثالثَ  أخر بنابليونَ  ةٍ اعَ باإلنجليز ومجَ

 دٍ احِ وَ  لٍ مَ عَ بِ  صُ صَّ خَ تَ يَ  نْ مَ  اقلُ العَ (
َ  مَّ ثُ  ِ غَ  ءٍ يشَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ سَ فْ نَ  بُ اوِ جيُ  ) ردِ قْ ال أَ وَ  يرِ دْ ال أَ  هِ ريْ

 , وغِ لُ البُ  دِ عْ بَ  نْ مِ  بيةَ الرتَّ  بَ حَ صْ تَ  نْ أَ  دَّ (ال بُ 
  االجتامعيةِ  اهليئةِ  ةُ يَ بِ رْ تَ , وَ ةِ يطَ حِ املُ  وفِ رُ الظُّ  ةُ يَ بِ رْ تَ 

 السيايس ريِ السَّ  أوِ  القانونِ  وتربيةُ 
 )هُ سَ فْ نَ  سانِ نْ اإلِ  وتربيةُ 

 عبد الرمحن الكواكبي
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 حياته يف سطور
 

, حممد بن مسعود الكواكبيعبد الرمحن بن أمحد هبائي بن هو 
م من أرسة رشيفة ذات نفوذ علمي ١٨٥٤ولد يف حلب سنة الذي 

 رشاف), ويرتفع نسبها إىل عىل بن أيب طالبوإداري, تتوارث (نقابة األ
 الرتكية والفارسية تعلم علوم العربية التقليدية واحلديثة.. وأجاد
م أصدر بعد عامني اشتغل بالصحافة وهو يف الثانية والعرشين من عمره, ث

أوىل الصحف العربية بحلب, وبعد إغالقها من قبل األتراك  (الشهباء)
 فالقت املصري نفسه. (االعتدال)أصدر 

احتل عدداً من املناصب اإلدارية واالقتصادية اهلامة يف الوالية, 
واحرتف التجارة فرتةً من الزمن, كام كان مرجعاً للمحاماة يف القانون, 

)(عرضحاجلوعمل   حيرر ظالمات املظلومني ضد األتراك!!. ياً
دخل السجن متهامً بمحاولة اغتيال الوايل الرتكي, وحكم عليه 
باإلعدام من قضاء حلب, ثم برأته حمكمة (بريوت) من هتمة االتفاق مع 

 دولة أجنبية ضد الدولة العثامنية.
ا إىل مرص سنة  (طبائع م, ونرش فصول كتابه ١٨٩٩هاجر رسِ

 دون توقيع. (املؤيد)يف صحيفة  داد)االستب
و(طبائع االستبداد) بعد أن أدخل عليها  (أم القر)ظهر له بمرص 

 (الرحالة ك).الكثري من التعديالت, ونرشها باسم مستعار 
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قام برحلة إىل املرشق, زار فيها العديد من بالد آسيا وإفريقيا 
املغرب, وكتب عن  اإلسالمية, ومات وهو يعتزم القيام برحلة مماثلة إىل

 رحلته هذه كتاباً ضاعت أصوله قبل أن ير النور.
صادر مندوب من قبل فم ١٩٠٢سنة  حزيران ١٤مات يف 

السلطان الرتكي عبد احلميد أوراقه اخلاصة التي محلت إىل السلطان ومل 
 (العظمة هللا)يظهر هلا أثر فيام بعد, وضمنها أصول كتابني مل ينرشا مها: 

 ).(صحائف قريشو
عندما دفنه مشيعوه يف مقابر باب الوزير بسفح املقطم كتبوا عىل 
قربه كلمة (الشهيد) لتشري بأصابع االهتام إىل األتراك العثامنيني وطاغيتهم 

 حينئذ السلطان عبد احلميد.
تلك سطور من حياة عبد الرمحن الكواكبي , وهذه صفحات من 

بسط نفوذه وسلطانه عىل يف رشقنا العريب كان احلكم الرتكي يتارخيه: 
 أجزاء الوطن العريب.

كان السلطان الطاغية عبد احلميد حيكم يف (األستانة) وكان مشريه 
يف زمانه, ومعذب مجال الدين األفغاين الشيخ (أبو اهلد الصيادي) يمد 

 إصبع التخلف ونفوذه يف ثنايا كل عقل يفكر. 
يت من بيوت ويف هذا اجلو.. ويف مدينة (حلب) السورية, ويف ب

لِدَ عبد الرمحن الكواكبي.. فأبوه أمني اإلفتاء يف حلب,  العلم واملجد, وُ
  .ووالد أمه يشغل املنصب نفسه اهلام يف أنطاكية
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ف عرَ كانت تُ فاملدرسة التي تلقى فيها علوم اللغة والدين أما 
عىل غرار األزهر الرشيف.. ولكن والده وهي (باملدرسة الكواكبية), 

د الكواكبي مل يكتف بمنهج هذه املدرسة يف التعليم فأحرض الشيخ أمح
هُ إىل جوار العربية, الفارسية والرتكية وأيضاً علوم املنطق  لَّمَ نْ عَ البنه مَ

 والطبيعة وغريها من العلوم.والرياضيات 
يتقلد املناصب اهلامة واحليوية يف جهاز يراه أن والده كانت رغبة 

يف إحد الصحف الرسمية ثم رأس كتّاب  الدولة, فتوىل منصب التحرير
املحكمة الرشعية, ثم منصب القضاء الرشعي, وأخرياً أصبح رئيساً 
للبلدية. ورغم الفوائد التي اكتسبها الكواكبي من هذه الفرتة, ورغم 
اخلربات العملية التي حصل عليها إال أن طبيعته احلرة ما كانت لتسمح له 

ثامن.. فانسلَّ من سلك الوظائف بأن يعيش داخل جهاز دولة آل ع
احلكومية ودخل ميدان التجارة, ويف هذا امليدان تعلم الكثري والكثري من 

 اخلربات.. لقد تعلم أخالق املجتمع يف مدرسة املجتمع.. يف السوق!
ولكن األمة مل تعرف يف الكواكبي تاجراً كام عرفت فيه املفكر احلر, 

هلا, والذي يصدع بآالمها من قسوة والصوت الصادق الذي تتمثل فيه آما
النظام.. ويف صحف (الفرات) و(االعتدال) و(الشهباء) قرأ الشعب 

أبرص هذه وللمفكر احلر, وأبرص خيوط النور تشري إىل باب احلرية, 
اخليوط السلطان عبد احلميد فعطل هذه الصحف, وظنَّ أنه قد عطَّلَ عند 

ةَ التفكري. لَكَ  الكواكبي مَ
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عبقريته عن حيلة بارعة حطم هبا حصار السلطان  تْ حَ وتفتَّ 
القرار, بالطاغية عبد احلميد, فإذا كانت الصحف تصدر بقرار, وتغلق 

, ال عن طريق التجارة, وإنام  فليتصل الكواكبي باجلمهور اتصاالً مبارشاً
عن طرق حترير الشكاو ضد الظلم, وصياغة ظالمات الناس من جور 

لكواكبي لعرائض وشكايات املظلومني أدرك احلكام, ومن خالل صياغة ا
مد البشاعة التي يعيش فيها السواد األعظم من الناس, وانطلق قلمه 
يصور هذه البشاعة, وأخذ عقله ولسانه يثري يف الناس جوانب روح 
التحرر, واألمل يف االنعتاق. وأدرك جهاز الدولة خطورة عمل الكواكبي 

عثامن, ومل يكن باستطاعة الظلم أن  عىل النظام االجتامعي لسالطني آل
مَ حيُ  عىل الكواكبي صياغة عرائض التظلم والشكو للناس, فقررت  رِّ

 قرارها اخلطري, وعزمت عىل التنفيذ.
أن حاكم (حلب) (عارف باشا) قد زور  الناسُ  مَ لِ عَ  ,وذات صباح

الكواكبي (وثائق) تثبت اتصاله بدولة أجنبية!! واتفاقه معها عىل  عىل
يم مدينة حلب إليها!.. وأن الكواكبي قد أصبح خلف األسوار يف تسل

انتظار احلكم الذي بيَّته السلطان!! وانتظر الناس.. ومل يطل هبم االنتظار, 
 فلقد صدر احلكم باإلعدام.. 

ولكن الكواكبي مل يستسلم, وحتت ضغط الرأي العام, استجابت 
مة (بريوت) وبرأت السلطة احلاكمة. وقررت إعادة حماكمته أمام حمك

 حمكمة (بريوت) ساحة املفكر الكبري.
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 هجرته وأفكاره 
وأدرك الكواكبي أن إقامته بالشام ستجعله يف متناول يد اجلهاز 
الظامل آلل عثامن, وأن هذا اجلهاز قد قرر التخلص منه بأي ثمن وبأي 
شكل من األشكال, ومل يكن الكواكبي ممن يؤمنون باإلقليمية الضيقة, وال 
من الذين يربطون مصريهم بمصري مدينة أو قطاع من مدن وقطاعات 

عريب الكبري, فقرر أن يسيح يف أنحاء األرض وأن يقوم بعدة الوطن ال
رحالت, وأن جيعل من هذه الرحالت جماالً خصباً لرحالت خصبة يف 

هـ, وكانت يومئذٍ حتت ١٣١٨جمال الدراسة والتفكري. فقصد مرص يف سنة 
عىل وفاق تام مع السلطان, هذا حكم اخلديوي عباس الثاين, ومل يكن 

من مرص عاصمةً وكعبةً لكل املفكرين األحرار,  وجعل هذا التناقض
وجلامعات العرب الثائرة ضد ظلم العثامنيني, وفيها التقى الكواكبي 
ارهم أمثال حممد كردعيل, وحممد رشيد  بكوكبةٍ من مفكري العرب وثوَّ

 .بد القادر املغريب, وغريهم كثريرضا, ورفيق العظم, وع
لعبد الرمحن الكواكبي, ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مرص مقرا 

وإن كانت سياحاته قد شملت العديد من األقطار, فلقد زار أفريقيا 
الرشقية واجلنوبية, ودخل احلبشة والصومال, وتعرف بشبه اجلزيرة 
العربية وزار سواحل آسيا اجلنوبية واهلند وبلغ جاوة وطاف بالسواحل 

أنه عاش أياماً وليايل اجلنوبية للصني.. وهو وإن مل يسافر إىل أوربا, إال 
 ممتعة مع مفكري الغرب يف كتاباهتم عن حضارة ومستقبل اإلنسان.
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الكواكبي من قبل يف (حلب) أغنيات التحرر أطلق وكام 
واالنعتاق, فلقد عاد يف القاهرة يسلك الطريق نفسه ويف أهنر الصحافة 

أهنر  املرصية خط قلم صاحبنا طريق التحرر واإلصالح لوطننا العريب, ويف
هذه الصحف خلف الكواكبي تعاليمه يف اإلصالح, تلك التعاليم التي 

 اد)..بع(طبائع االستبداد ومصارع االستو (أم القر)بقيت لنا يف كتابيه 
ويف الكتاب األول سلك الكواكبي سلوك أفالطون يف املحاورات, فتخيل 

املؤمتر مجعية رسية عقدت مؤمتراً هلا يف (مكة) (أم القر).. وضم هذا 
ثالثة وعرشين مفكراً يمثل كل منهم دولة إسالمية أو أقلية إسالمية, 

 وناقش املؤمترون داء (األمة اإلسالمية) فلم جيدوه شيئاً غري (الركود).
من جانب اجلامهري الذي تناوله يف  (الركود)وعند الكواكبي أن 

به الثاين, من جانب احلكام الذي تناوله يف كتا (االستبداد)كتابه األول و
مها األمران األساسيان اللذان يسببان ذلك احلال الذي وصل إليه 

 املسلمون.
لقد كان يؤمن بأن الدين اإلسالمي بريء من القيم التواكلية وال 
بد من الرجوع إىل أصوله, وجتديد تعاليمه, وختليصه من آالف القيم 

 الفاسدة, ومن تراكم اخلرافات.. 
 ادِ دَ بْ تِ االسْ  ةِ اتَ مَ إِ  اليمِ عَ تَ بِ  ونٌ حُ شْ مَ  يمَ رِ الكَ  نَ آرْ (القُ : فهو ير أنَّ 

  )١()يْ اوِ سَ التَّ وَ  لِ دْ العَ  اءِ يَ حْ إِ وَ 

                                                           
 .١٩) طبائع االستبداد, ص١(
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هجوم ساحق ضد هذا الضالل وتلك  نِّ شَ وهو الذي يدعو لِ 
سكان الرشق, وهو  لَّ كُ بل و, وغريهم املسلمني  اخلرافات, يدعو إىل ذلك

ساحمه يبلغ الذروة, ويتجىل يف عندما يتحدث إىل أصحاب الديانات, نر ت
ترتيبهم حسب كثرهتم العددية يف بالد الرشق, ال حسب عواطفه جتاه 

  .األديان
 استمع إليه وهو يتحدث فيقول: 

ْ  جَ وَ حْ ا أَ (مَ  َ قيني أَ الرشَّ يحيني, سِ لمني, ومَ سْ وذيني ومُ بُ  نْ عني مِ مجْ
َ  إىل حكامءَ  مْ ود), وغريهِ ائيليني (هيَ رسْ وإِ   ونَ يدُ عِ يُ , فَ ينِ يف الدِّ  رَ ظَ النَّ  دونَ دِّ جيُ
 نٍ يْ دِ  لِّ عادةً عىل كُ  أُ رَ طْ ا يَ ممِ  ةِ لَ اطِ البَ  دِ ائِ وَ الزَّ  نَ مِ  هُ بونَ ذِّ هيُ , وَ ةَ لَ طَّ عَ املُ  صَ اقِ وَ النَّ 

َ  فيحتاجُ  هُ دُ هْ عَ  مُ ادَ قَ تَ يَ  ِ  نيِ بِ املُ  هِ لِ صْ إىل أَ  بهِ  ونَ عُ جِ رْ يَ  دينَ دِّ إىل جمُ   . )١(ء)يْ الربَ
ذا هو موقف الكواكبي من العالقة بني االستبداد لقد كان ه

ماً من هذه عندما حدد  والدين.. بل لقد بلغ الكواكبي مرتبةً أكثر تقدُّ
بوضوح أن جانب املعامالت يف الدين هو الذي يركز املستبد إلفساده, 

  . ) − قالخْ األَ  يْ أَ  −  هِ مِ يَ قِ  مِّ هَ يف أَ  ينِ للدِّ  دٌ سِ فْ مُ  ادُ دَ بْ تِ (االسْ فهو ير أن: 
االستعامر  عَ بُ صْ أُ وهو الذي أبرص منذ أكثر من قرن من الزمان 

خلف النـزاعات الطائفية يف وطننا العريب, وذلك يوم أن وقعت يف حلب 
 .م١٨٦٠ن أحداث طائفية دامية سنة والشام ولبنا

                                                           
 .٨٣) طبائع االستبداد, ص١(
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ْ  ثَ ادِ وَ احلَ  ذهِ هَ  نَّ (إ: فقال الكواكبي يومها   نْ عَ  ةً دَ لِّ وَ تَ مُ  نْ كُ تَ  ملَ
ّ نْ و جِ ديني أَ  بٍ صُّ عَ تَ  َ  رورِ غُ  نْ ل عَ , بَ يسِ َ  اعةٍ مجَ أخر  ةٍ اعَ باإلنجليز ومجَ

 !! )الثالثَ  بنابليونَ 
 ارِ عَ شِ  عُ فْ رَ ضعه الكواكبي? هو وولكن.. ما هو احلل الذي 

اإلصالح والتطهري يف جمال العقائد الدينية, وحتى حيدث ذلك ال بد من 
 ر , والفكر العلمي . , وحرية الفكحرية البحث, والبحث العلمي

 :آراؤه يف الرتبية 
ه الكواكبي, من أهم امليادين التي يصوب آوميدان الرتبية, كام ر

إليها املستبد سهام ظلمه واستبداده, ولذلك أعطاها قسطاً وافراً من 
االهتامم.. لقد ناد بالرتبية اهلادفة, والتي يضمن صاحبها ثامرها 

دَّ وأن تفك العقول األسرية, وحترر اإلنسان الناضجة, تلك الثامر التي ال بُ 
 .. لإلنسان  من ربقة العبودية

ة خطراً عىل االستبداد يرنظيف الرتبية السطحية وال يرَ مل وهو 
أن يسلك سبيل الشعب لب من ق يف التفكري, وطَ عمُّ تلل دعاواملستبدين, ف

روش العلوم العملية, سبيل التخصص, سبيل الفكر الذي ينخر أعمدة الع
 دٍ احِ وَ  لٍ مَ عَ بِ  صُ صَّ خَ تَ يَ  نْ مَ  اقلُ العَ (أن  وأكدالتي يرتبع عليها املستبدون, 

َ  مَّ ثُ  ِ غَ  ءٍ يشَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ سَ فْ نَ  بُ اوِ جيُ  . )١() ردِ قْ ال أَ ي وَ رِ دْ ال أَ  هِ ريْ

                                                           
 .١٢٤) أم القر, ص١(
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قمة عندما ملس إحد احلقائق اهلامة يف جمال الرتبية اللقد بلغ 
,  رأ حنيبالنسبة ألي شعب من الشعوب,  يف اإلنسان كائناً اجتامعياً

دَّ وأن تكون الرتبية  يؤثر ويتأثر باملجتمع الذي يعيش فيه, ولذلك ال بُ
اجتامعية ومرتبطة بظروف احلياة, ال أن يكون اإلنسان يف واد, ومناهج 
الرتبية يف واد آخر, ففي مرحلة تارخيية تعيش فيها قيم معينة, ال يمكن 

ع املناهج الرتبوية, ومن هذه احلقيقة التي ملسها إغفال هذه القيم عند وض
الكواكبي, أال وهي العالقة بني الفكر واملجتمع, وحقيقة أن املجتمع هو 
ينبوع ومصدر األفكار التي ينتجها عقل اإلنسان.. وإىل جوار هذه احلقائق 

دَّ من  أكدَ  الكواكبي أن التلقني وحده ليس األسلوب األمثل للرتبية, فال بُ
دَّ من قدرته اإلبداعية مع عمليات التلقني الن شاط الذايت لإلنسان, وال بُ

 دَّ (ال بُ التي جيب أن تكون يف املرتبة الثانية, وهو يقرر هذه احلقائق فيقول: 
 اهليئةِ  ةُ يَ بِ رْ تَ , وَ ةِ يطَ حِ املُ  وفِ رُ الظُّ  ةُ يَ بِ رْ , تَ وغِ لُ البُ  دِ عْ بَ  نْ مِ  بيةَ الرتَّ  بَ حَ صْ تَ  نْ أَ 

  .)١()هُ سَ فْ نَ  سانِ نْ اإلِ  السيايس وتربيةُ  ريِ السَّ  أوِ  القانونِ  وتربيةُ  االجتامعيةِ 

*  *  * 

                                                           
 .٨٦) طبائع االستبداد, ص١(
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 باروخ سبينوزا
 ) ه١١٩١− ١١٤٦( ) م١٦٧٧ −  ١٦٣٢(

 

يسيني ( بِقرارِ ا دِّ مِ القِ كْ , وحُ ـبُّ ملالئكةِ ـبُذُ ونَصُ ـنـْ نُ ونَ عَ لْ مُ ونَ رِّ نُحَ
ا عىل باروخ سبينوزا نَ عاءَ ا دُ هَ لِّ ةِ كُ سَ وافقةِ الطَّائفةِ املقدَّ تُبِ  بِمُ جودِ الكُ ويف وُ

سةِ ذاتِ الستامئة والثالثة عرشَ  ةَ املقدَّ نـَ عْ ليـهِ اللَّ بُّ عَ  ناموساً املكتوبة هبا نَصُ
يعة ِ رِ الرشَّ فْ نةِ يف سِ ناتِ املُدوَّ عَّ  .ومجيعَ اللَّ

غضــوباً  نْ مَ ــيَكُ لْ ه, وَ ــبْحِ صُ ــهِ وَ مِ وْ ــيْالً ويف نَ اً ولَ ــارَ ــاً هنَ ون لعُ ,         ومَ
روجــــهِ ودُخولِــــه ابِــــه وخُ ونــــاً يف ذهابــــهِ وإِيَ عُ لْ جــــو اهللاَ أنْ ,  مَ                              ونَرْ

ــدا هِ أب ــوِ فْ هُ بِعَ لَ ــمَ شْ ــام,  ال يَ ائ طَهُ دَ ــخَ سَ ــبَهُ وَ ضَ ــهِ غَ لي لَ عَ ـــزِ نْ أَنْ يُ أنْ ,  وَ            وَ
نةِ يف هُ مجيعَ اللَّعناتِ املدوَّ لَ َمّ يعة حيُ رِ الرشَّ فْ  . سِ

تَّصلَ بهِ كِتَابة هُ أَحدٌ بِكلمة, أوْ يَ ثَ معَ تَحدَّ مَ لـهُ أحـدٌ ,  وأنْ ال يَ قـدِّ وأنْ ال يُ
عْروفا ـد,  مساعدةً أو مَ ـقفٍ واحِ ـهُ حتـتَ سَ عَ وأنْ ال ,  وأنْ ال يَعيشَ أَحدٌ مَ

بعةِ أَذْرع سافةِ أَرْ هِ ,  يَقرتبَ أحدٌ منهُ عىل مَ  بـِ ـرَ ـيئَاً جَ أَ أحـدٌ شَ رَ قْ وأنْ ال يَ
انُه) هُ لِسَ الَ هُ أو أمْ  .قلمُ

 أعضاء املجلس امليلّ 
لِّ  بْلَ كُ يْ  (قَ هِ لِكَ لِ وتطهريِ قْ يشءٍ جيبُ التفكريُ يف وسيلةِ شفاءِ العَ

ةِ وتقديرِ  فَ وبِ املعرِ ُ يَ التمييزُ بنيَ رضُ هِ الوسيلةُ هِ ذِ . هَ يدَ معرفةَ األشياءِ جيُ
ة) . قيمةِ كلٍّ منها ألجلِ االهتداءِ             إىل املعرفةِ احلقّ

 سبينوزا
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 وأستاذٍ  تلميذٍ  بني سؤالٌ وجوابٌ 
ه (سبينوزا) :  قال   (ألربت برج) سائالً أستاذَ

ة آخر األمر, كيف  لْتَ إىل الفلسفة احلقّ صَّ تَ بأنكَ تَوَ مْ عَ (لقد زَ
لُ مجيع الفلسفات قديمها وحديثها? ناهيك عامّ  فْتَ أنَّ فَلسفتَكَ أَفْضَ رَ عَ
ا قديمها  هَ لَّ ةَ كُ فَ لسَ تَ الفَ ْ تَربَ سيأيت به املستقبل من فلسفات. هل اخْ

س هنا ويف اهلند ويف مجيع أنحاء العامل? ولو سلّمنا جدالً وحد يثها التي تُدرَّ
ا?  هَ لَ نْ أدْراك َ أنكَ اخرتتَ منها أفْضَ ا وأمعنتَ النظر فيها فمَ بأنكَ اختربهتَ
سل  وكيف جترؤ عىل وضع نفسك فوق رجال الدين واألنبياء والرُّ

انٌ  نْسَ ِ ةٌ تسعى عىل  والشهداء والعلامء وآباء الكنيسة? إنك إلَ ودَ دُ بائسٌ وَ
فاتٌ وطعامٌ للديدان, كيف تستطيع مواجهة احلكمة  األرض, نعم إنّكَ رُ
كَ العنيد? وما هو األساس الذي يقوم عليه هذا املبدأ اللعني  رِ فْ اخلالدة بِكُ
الطائش األمحق احلقري الذي تنادي به وتدعو له? وأيّ غرور شيطاين ينفخ 

ىل خفايا الكون التي يعلن الكاثوليك أنفسهم فيكَ ويدفعكَ إىل احلكم ع
 بأهنا فوق العقل واإلدراك?)

 فأجابه (سبينوزا) قائالً : 
عي أنكَ وجدتَ أخرياً أفضل الديانات وأحسن  ن تدّ (أَنْتَ يا مَ
وا  لِمُ ن عَ املعلّمني, ووضعتَ إيامنكَ فيهم, كيف عرفتَ أهنم أفضل مَ

ا اآلن أو  وهنَ لِّمُ عَ ا يف املستقبل? هل اختربتَ كل الدياناتِ أو يُ وهنَ لِّمُ يُعَ سَ
هذه الديانات قديمها وحديثها التي تعلم هنا ويف اهلند ويف مجيع أنحاء 

تَ أفضلَها?) ْ رتَ بَأَكَ أنكَ اخْ نْ أنْ ا فمَ ا مجيعهَ  العامل? ولو فرضنا أنكَ اختربهتَ
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 يف سطور حياته 
 

لِدَ بـ (أمسرتدام) من أُرسة هيودية, وأراده  والده أن يصري وُ
ى اللغة العربية والتوراة والتلمود والفلسفة اليهودية للعرص  , فتلقّ حاخاماً
راً أن يتعلّم  ل زجاج النظّارات, حيث كان مقرّ قْ الوسيط كام تعلَّم صناعة صَ
لَه الشك يف الدين فعدل عن مرشوعه  احلاخام صناعة يدوية , ولكن داخَ

ل إىل العلوم اإلنسانية, وأخذ  يَ وحتوّ قِ لَ يرتدّد عىل األوساط الربوتستانتية, فَ
نه الطبيعة واهلندسة  فيها طبيباً تيوصوفيّاً من القائلني بوحدة الوجود ولقّ
والفلسفة الديكارتية. ثم قرأ جيوردانوبرونو وغريه من فالسفة العرص بني 
سني فازداد ابتعاداً عن اليهودية. ورأ زعامؤها أن يستبقوه  ثني ومدرّ حمدّ

ب يف  باً فرفضه فاعتد عليه رجل متعصّ حظريهتا وعرضوا عليه مرتّ
, فأعلن الزعامء فصله من اجلامعة, وحصلوا من  نثَنِ وجرحه بخنجر فلم يَ
السلطة املدنية عىل أمر بإقصائه عن املدينة إذ كان الربوتستانت أيضاً 
. فأقام عند صديق يف إحد الضواحي ومكث هناك  ونه رجالً خطراً يعدّ

سنني يكسب رزقه بصقل زجاج النظّارات, فكان أصدقاؤه يأتون مخس 
من املدينة فيحملون العدسات الزجاجية ويبيعوهنا فيها. ويف تلك الفرتة 

ى أصدقاء )١(رشع يكتب لقَ ل يف هوالندا, وكان أينام حلّ يَ . ثم أخذ يتنقّ

                                                           
 .١٠٦) د. يوسف كرم, تاريخ الفلسفة يف العرص احلديث, ص١(
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معجبني به معتنقني مذهبه. ومن املعجبني به القائد الفرنيس كوندي  
Conde  فقد عرض عليه أن يقيم بفرنسا ويتناول معاشاً فرفض, وكذلك

أمري أملاين عرض عليه يف السنة نفسها منصباً بجامعة هيدلربج فرفض, 
ل  خمافة أن ال تتوفّر له احلرية يف التعليم. وكان مصاباً يف صدره بمرض السِّ

يشة بالوراثة, فمرضه من جهة, والفلسفة من جهة أخر حيمالنه عىل املع
يس املدين, وكانت وفاته بمدينة الهاي  بَ بالقدّ لُقِّ ة فَ البسيطة اهلادئة الوادِعَ

 م.١٦٧٧
ر به , وأول ما كتب (       ) رسالة ١٦٦٠اختذ الالتينية لساناً حيرّ

((يف مبادئ  فلسفة ديكارت مربهنة عىل الطريقة اهلندسية)) كتمهيد 
كر. ثم عرض فلسفته يف ومدخل لفلسفته اخلاصة, وهذا أمر جدير بالذِّ 

((الرسالة املوجزة يف اهللا واإلنسان وسعادته)) كتبها ألصدقائه املسيحيني 
تا سنة  َ ومل تُنرشَ وقد ضاع األصل وبقيت ترمجتان هوالنديتان نُرشِ

م. ثم وضع رسالة (يف إصالح العقل) هي بمثابة مقدمة يف املنهج ١٨٥٢
ق اجلديد) لفرنسيس بيكون, ويف قيمة املعرفة, أو هي من طراز (املنط

و(قواعد تدبري العقل) و(املقال يف املنهج) لديكارت و(البحث عن 
احلقيقة) ملالربانش وكلها كتب تريد االستغناء عن منطق أرسطو وإقامة 
ت كام هي بعد  َ املنهج العلمي. غري أن سبينوزا ترك الرسالة ناقصة فنُرشِ

حي والنبوة واملعجزات وحرية وفاته. وكان اجلدل شديداً حول مسائل الو
ن يف ذلك (الرسالة الالهوتية السياسية) نرشت سنة   ١٦٧٠االعتقاد فدوّ
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ت خالصة الكفر. وكان أثناء تلك السنني  دّ لَتْ من اسم املؤلّف فعُ فِ غُ
يعمل يف كتابه األكرب (األخالق) ويوايل تنقيحه وتفصيله ويُطلِع أخصاءه 

تبون إليه فيام يصادفون من مشكالت. عىل ما ينجز منه فيتدارسونه ويك
وكان قد حظّر عليهم اطالع أيّ إنسان عىل ما لدهيم منه قبل االستيثاق من 
خلقه, ورفض اإلذن ألحدهم بإطالع ليبنتز ثم أطلعه هو عىل الكتاب بعد 
م خشية الفتنة فلم  جِ أن توثّقت الصلة بينهام. وهمّ غري مرة بنرشه فكان حيُ

نرشَ الكتاب إالّ  ن ١٦٧٧ – ١٦٧٥بعد وفاته. ويف أواخر حياته ( يُ ) دوّ
ت كام هي بعد وفاته كذلك. َ ها فنُرشِ تِمّ  ((الرسالة السياسية)) ومل يُ

 فلسفته
حدة هائلة شاملة, وأن الكون  كان سبينوزا يؤمن بأن الوجود وِ
مَّ فإن طريق الوصول إىل  الالَّهنائي يسري وفقاً لقوانني أزليّة واحدة, ومن ثَ

 قيقة إنام يبدأ بالكل وينتقل منه إىل فهم كل ما يتضمنه من جزئيات.احل
 منهجه

قال سبينوزا: (قبل كل يشء جيب التفكري يف وسيلة شفاء العقل 
يد معرفة األشياء. هذه الوسيلة هي التمييز بني رضوب  وتطهريه لكي جيُ

ة).  املعرفة وتقدير قيمة كلٍّ منها ألجل االهتداء إىل املعرفة احلقّ
 ما يتعلق بوحدة الوجود عنده

يتّصف اهللا عند سبينوزا باألزلية, ولكن هذه األزلية ليست هي 
 االمتداد الالّهنائي يف الزمان, بقدر ما هي أزلية الرضورة املنطقية.
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 ما يتعلّق باهللا أو الطبيعة
ْلُصُ سبينوزا من التعريف إىل النتائج التي يقصدها.  خيَ

 هر علّة ذاته. : أن اجلوفالنتيجة األوىل
 : أن اجلوهر ال متناهٍ .النتيجة الثانية
 : أن اجلوهر واحد .النتيجة الثالثة

 ما يتعلّق باإلنسان
فة من آالت,  اإلنسان عند سبينوزا مركّب من اجلسم وهو آلة مؤلّ
ومن النفس وهي فكرة اجلسم , فهي تبدأ وتنتهي مع اجلسم, واإلحساس 

هرة فكرية, وعنده : ال متييز بني إرادة ظاهرة جسمية, أما اإلدراك فظا
 وعقل, ولكن اإلرادة ترجع إىل العقل .

 ما يتعلّق بالدين
ت احلاجة إليه لقصور مجهرة الناس  أما الدين عند سبينوزا فقد مسّ
نا عىل أن اهللا  عىل مطالعة أوامر اهللا يف نفوسهم. وإن الكتب املقدسة لتدلّ

ر حمسوسة أو متخيّلة ما خال املسيح أنزل وحيه عىل األنبياء بألفاظ وصو
ؤ, واتصل باهللا نفساً لنفس كام اتصل  فإنه عرف اهللا دون ألفاظ وال رُ
ة العقول,  منَحوا عقالً أكمل من عامّ موسى باهللا وجهاً لوجه. فاألنبياء مل يُ
يّون, وكان منهم احلكامء مثل  نِحوا خميلة أقو. فقد كان منهم األُمّ وإنام مُ

. وخيتلفُ الوحي عند كل نبي باختالف  يسليامن الذ ةَ بُ النبوَّ مل يُوهَ
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مزاجه البدين وخميّلته وآرائه السابقة, فإن اهللا الءم بني وحيه وبني أفهام 
 األنبياء وآرائهم.

ة    وملّا كان اهللا رحيامً بالكلّ كانت مهمة النبي تعليم الفضيلة احلقّ
ة بكل بلد, وجوهر الرشيعة        اإلهلية الطبيعية معرفة  ال الرشائع اخلاصّ

 اهللا وحمبته.
واإليامن بام يرويه الكتاب املقدّس من أخبار رضوري جداً 
للجمهور العاجز عن إدراك األمور بالعقل, هذه األخبار تؤيّد عنده 
التعاليم النظرية التي وردت يف الكتاب املقدس , والتي تبني له وجود إلهٍ 

رٍ حاف ثِيْبُ ظٍ هلا , يُعنى بالناسِ , صانع لألشياء , ومدبّ األخيارَ ويعاقبُ  يُ
األرشار. وما الطقوس إالَّ لتدبري حياة الناس يف خمتلف الظروف, يؤدوهنا 
طواعيةً , ورجال الدين رضورةٌ لتلقني اجلمهور التعاليم الدينية املناسبة 
عىل قدر أفهامهم. أما املعجزات فهي عند اجلمهور أحداث غري مألوفة 

 عند اسبينوزا  أوضح بيان لقدرة اهللا وعنايته. وهي
 ما يتعلق باالجتامع والسياسة 

اإلنسان عند سبينوزا شهوةٌ وعقلٌ , واألنفع للناس أن يعيشوا 
اً لقوانني العقل, وإذا مل يتعاون الناس كانت حياهتم بائسة. هلذه  طِبْقَ

كِ بروح اجلامعة اد والتمسّ ة , وللسلطة أي السلط األسباب يتوقون لالحتّ
العليا احلق املطلق يف األمر بكل ما تريد, وطاعتها واجبة بحكم امليثاق 
املعقود, وبحكم العقل الذي ير يف الطاعة أهون الرضرين, عىل أنه ال 
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ة,  جتب الطاعة إالّ للقانون النافع, إذ كان أساس االحتاد املنفعة العامّ
بذلك يكون سبينوزا ممّن وللشعب أن ينقد السلطة, بل أن يثور عليها. و

دعا إىل احلكم الديمقراطي, وهو الذي قال: (كلام اتّسعت مشاركة 
اد).  يَ التّحابّ واالحتّ وِ  الشعب يف احلكم قَ

ومن الضارّ جداً للدولة أن حتاول استعباد العقول, كام أن من 
الضارّ جداً أن ترتك لألفراد مطلق احلرية يف االعتقاد والعمل. أما حق 

كري بحرية فخالص لكل فرد متاماً وجيب أن يُكفَل له أيضاً حقُّ الكالم التف
ة ال باحليلة أو  برشط أالّ جياوزه إىل العمل, وأن يدافع عن رأيه باحلجّ
ة, بل يدع للسلطة  العنف وال رغبة يف تعديل نظام الدولة بسلطته اخلاصّ

للعمل حقّ احلكم ويمتنع من كل فِعلٍ يعارض إرادهتا حتى لو اضطر 
 بخالف ما يعتقد وال خطر يف ذلك عىل عدالته وتقواه, بل إن ذلك واجبه.

 تارخيه و ترشيد اليهودبق ما يتعل
إن قصة اليهود منذ تشتيتهم هي إحد صور التاريخ األورويب. 

بعد  ٧٠لقد طردهم الرومان من القدس عند استيالئهم عليها عام (
قوا يف مجيع القارات, وا نترشوا يف كل بقعة يف منطقة البحر امليالد) وتفرّ

املتوسط, ووصلوا إىل إسبانيا وازدهروا فيها, ومجعوا ثروة كبرية إىل أن قام 
دَ اليهود احلرية التي متتعوا هبا  قَ فرديناند بإخراج املسلمني منها. وهنا فَ
وعاشوا يف ظلّها حتت حكم املسلمني املتسامح, وزحف ديوان التفتيش 

هم بني  التعميد ومزاولة الشعائر املسيحية وبني النفي وجتميد عليهم وخريّ
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أمواهلم. ويف السنة التي اكتشف فيها كوملبوس أمريكا اكتشف فرديناند 
 اليهود وما كانوا عليه من ثروة وكنوز فأراد أن تكون له دوهنم.

لقد قبلت األكثرية الساحقة من اليهود اخليار األكثر صعوبة 
ه. وركب بعضهم السفن وحاولوا دخول وبحثت عن مكان تلجأ إلي

ح هلم بالدخول, وأبحروا إىل  جنو وموانئ إيطالية أخر, ولكن مل يُسمَ
أن وصلوا إىل الساحل االفريقي, حيث قتل الكثري منهم الستخراج 
املجوهرات من بطوهنم, التي ساد االعتقاد بأهنم بلعوها قبل خروجهم من 

بِلَ القليلُ من تُقْ ل آخرون رحلة إسبانيا, واسْ هم يف البندقية (فينسيا), وموّ
.  كوملبوس عىل أمل أن جيد هلم هذا املالّح العظيم وطناً جديداً

وركب عدد كبري منهم السفن, وأبحروا شامل املحيط األطلنطي 
ليجدوا أخرياً بعض الرتحيب يف هولندا, ومن بني الذين نزلوا يف هولندا 

 أُرسة برتغالية تدعى سبينوزا.
د ذلك أخذت إسبانيا يف االنحالل وهولندا يف االزدهار, وبنى وبع

م, وشعر اليهود ١٥٩٨اليهود أول كنيس هلم يف أمسرتدام يف عام 
ر صفو احلوادث  بالسعادة, ولكن ويف منتصف القرن السابع عرش, تعكّ
واحتدم اجلدل داخل الكنيس اليهودي, عندما كتب (أوريال كوستا) كتاباً 

ا دعا الكنيس عىل صغرياً هاجم في , ممّ ه االعتقاد باآلخرة هجوماً عنيفاً
إرغامه والرتاجع عن أقواله لئال تثري سخط البلد الذي رحب هبم 
رب عىل  وأكرمهم. ومعنى الرتاجع عن أقواله أن يستلقي الكاتب املتكّ
األرض مقابل عتبة الكنيس ليميش مجاعة املصلّني فوق جسمه إلذالله, 
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ىل البيت وكتب احتجاجاً شديد اللهجة استنكر فيه ولكن أوريال ذهب إ
 مضطهديه وأطلق الرصاص عىل نفسه.

عندما كان باروخ سبينوزا طفالً يف  ١٦٤٠لقد حدث هذا يف عام 
ل يف الكنيس.  الثامنة من عمره حينها كان التلميذ املحبوب املُفضّ

 ثقافته
رَ  لقد مأل تشتيت اليهود عقل سبينوزا وجعل منه هيودياً حقاً , وآثَ
با عىل مطالعة تاريخ قومه  نْكَ إمضاء وقته داخل الكنيس اليهودي مُ
ودينهم, وأبد نبوغاً يف دراسته استحوذ نظر كبار اليهود وجعلهم 

 يعلّقون عليه آماالً واسعة يف املستقبل.
وراة ذاهتا إىل تعليقات التلمود ورسعان ما انتقل من قراءة الت

نَن وتقاليد اليهود), ومنها إىل كتابات ابن ميمون  (جمموعة رشائع وسُ
وليفي بن جريسون وابن عزرا وحداي ابن شربوت. وامتدّ هنمه يف 
املطالعة إىل فلسفة ابن جربيل الصوفية وفلسفة موسى القرطبي الصوفية 

ة. وتأثّر بام ذهب إليه موسى ال قرطبي من وحدة اهللا والكون, وكلام املعقدّ
دت  الته كلام تالشت اليقينيات يف نفسه وتبدّ زاد سبينوزا يف مطالعته وتأمّ
رو  لت إىل شكٍّ وحرية. ودفعه حبّ االطّالع إىل معرفة ما كتبه مفكّ وحتوّ
العامل املسيحي حول هذه القضايا العظيمة عن اهللا ومصري اإلنسانية, وبدأ 

ينية عىل يد عامل هولندي يدعى (دن أندي), ودخل يدرس اللغة الالت
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لِّمه اجلديد  عَ بذلك إىل جمال أوسع من التجربة واملعرفة. لقد كان يف مُ
اداً للقوانني واحلكومات, مما دفع به  قَّ بعض اإلحلاد واهلرطقة, كام كان نَ
كِمَ  حبّه للمخاطرة واملغامرة, إىل أن يشرتك يف مؤامرة ضد ملك فرنسا وحُ

, وكان هلذا املعلم ابنة مجيلة نجحت يف ١٦٧٤ه باإلعدام شنقاً يف عام علي
احلصول عىل قلب سبينوزا وحبّه. وكان هلذا اجلوّ املُغري من األثر اجلميل 
عىل قلب سبينوزا, ولكن هذه السيدة اجلديدة رسعان ما تركت سبينوزا 

فت عىل رجل آخر أحاطها هبداياه  الثمينة, وفقدت رغبتها فيه عندما تعرّ
 ومنذ تلك اللحظة أصبح سبينوزا فيلسوفاً .

نَتْهُ من تعلُّم اللغة  إن دراسة سبينوزا عىل يد ( دِن أندي ) مكَّ
الالتينية , فدخل عن طريقها إىل تراث الفكر األوريب يف العصور الوسطى 
والقديمة. ويبدو أنه درس سقراط وأفالطون وأرسطو, كام درس فلسفة 

ارت ) وتأثر هبام وهو الذي طاف متنقالً من بلد إىل بلد, (برونو) و ( ديك
ومن عقيدة  إىل عقيدة, وكان دائامً خيرج من الباب نفسه الذي دخل منه 
تْ عليه حمكمة التفتيش باملوت بغري إراقة دمه  مَ كَ . إىل أن حَ باحثاً متعجباً

 . قَ حيّاً ْرَ  وذلك بأن حيُ
ها سبينوزا آراءه وأفكاره. هذه هي املقدمات العقلية التي استقى من

, والذي استُدعِي أمام كبار  وهذا هو سبينوزا الشاب الذي كان يبدو هادئاً
بتهمة اهلرطقة أو الضالل الديني,  ١٦٥٦رجال الكنيس اليهودي يف عام 

اً  حيث سألوه هل صحيح ما يُقال أنك قد ذكرت ألصدقائك أن هللا جدّ
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يان وأن النفس قد تكون جمرد احلياة وهو عامل املادة وأن املالئكة خلط وهذ
 وأن التوراة القديمة مل تذكر شيئاً عن اخللود?

ال ندري بامذا أجاب, وكل ما نعرف عنهم وعنه أهنم عرضوا عليه 
راتباً سنوياً رشيطة أن يوافق عىل مواالة الكنيس اليهودي والديانة 

 قائمة وصارمة.اليهودية بكل ما يف الطقوس الدينية العربانية من إجراءات 
ضت القضية قضية سبينوزا وبسطت أمام رؤساء املجلس  رِ لقد عُ
, وتمَّ القرار بموافقة أعضاء املجلس عىل إنزال اللعنة واحلرمان  امليلّ

م به من هذه رُ ـصله عن شعب إرسائيل وإنزال احلُ باملدعو سبينوزا وف
م ( بقرار املالئكة, وحكم القديسياللحظة مع اللعنات اآلتية:  ني, نحرّ

ونلعن وننبذ ونصبّ دعاءنا عىل باروخ سبينوزا, بموافقة الطائفة املقدسة 
كلها, ويف وجود الكتب املقدسة ذات الستامئة والثالثة عرش ناموساً 
نة يف سفر الرشيعة,  املكتوبة, هبا نصبّ عليه اللعنة ومجيع اللعَّنات املُدوّ

ومه وصبحه, ملعوناً يف ذهابه وليكن مغضوباً وملعوناً هناراً وليالً ويف ن
, وأن ينـزل  وإيابه وخروجه ودخوله. ونرجو اهللا أن ال يشمله بعفوه أبداً
نة يف سفر الرشيعة,  له مجيع اللعنات املدوّ , وحيمّ عليه غضبه وسخطه دائامً
م له أحد  , وأن ال يقدّ وأن ال يتحدث معه أحد بكلمة, أو يتصل به كتابةً

, وأن ال يعيش أحد معه حتت سقف واحد, وأن ال  مساعدةً أو معروفاً
يقرتب أحد منه عىل مسافة أربعة أذرع, وأن ال يقرأ أحد شيئاً جر به 

 .قلمه أو أماله لسانه)
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 عزلته وموته
 

 :         لقد قابل سبينوزا احلرمان من الكنيس بشجاعة هادئة قائالً
ى , وهك(مل يرغمني عىل يشء ومل حيلْ بيني وبني يشء أعمله) ذا تلقّ

رضبتني متالحقتني يف وقت وجيز رضبةً حني تلقى احلرمان من الكنيس, 
قه يف العلوم  هُ والده الذي كان يتوقع بروزه وتفوّ دَ ورضبةً أخر حني طَرَ
العربانية, وحني حاولت أُخته أن حتتال عليه النتزاع بعض حقه يف املرياث 

كَ له, وحني جتنّبه أصدقاؤه. رِ  القليل الذي تُ
هكذا وبينام كان سبينوزا يسري ذات ليلة يف أحد الشوارع, هامجه و

نَه بخنجر,وأرسع سبينوزا يف  نه بالقتل واجلريمة وطَعَ متديّن يريد إثبات تديّ
اهلرب والدم جيري من جرح يف رقبته. وانتهى بعد هذا احلادث إىل اعتقاده 

د حياته.  باخلطر الذي هيدّ
ي ملنـزل يقع يف شارع بعيد عن واستأجر غرفة هادئة يف طابق علو

, وكانت العائلة التي )١(أمسرتدام, واستبدل اسمه من باروخ إىل بندكت

                                                           
عة البندكتيني. ولد بنورسيا. رحل ), راهب إيطايل. مؤسس مجا٥٤٧(ت بندكت, (القديس):) ١(

إىل روما للتعلم, وعاد بعد قليل, وتنسك, والتف حوله عدد من الرهبان. أسس أول دير 
للبندكتيني عىل قمة مونت كاسينو. ألف قانون الرهبنة الذي حيمل اسمه, والذي أصبح 

 =مارس. ٢١دستوراً للرهبنة الغربية . عيده 
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يسكن معها تدين بمذهب مسيحي يعارض فكرة تعميد األطفال, لقد 
( أولئك أحبّت هذه األرسة كآبة احلزن التي كانت تعلو قسامت وجهه 

ضون لالضطهاد ويقاسون آالم احلرما بسبب اختالف  − ن الذين يتعرّ
يمتازون بالكياسة اللطيفة أو الرضاوة  −مذهبهم عن أكثرية الشعب 

ون بمجلسه عندما كان يسهر معهم من  العنيفة) ّ بون به ويُرسَ , وكانوا يرحّ
بْت وتوتّر بحديثه. وأخذ  ج عامّ يف صدورهم من كَ فرِ وقت آلخر ويُ

ة يف (فان أندي) يكسب قُوته يف بادئ األمر من تعليم األطفال يف مدرس
قلْ العدسات البلّورية.  وبعدئذ اشتغل يف صَ

وبعد مخس سنوات انتقل صاحب املنـزل الذي كان يسكن فيه إىل 
رينسربج قرب  ليدن, وانتقل سبينوزا معه, وال يزال هذا البيت قائامً حتى 
يومنا هذا, وحيمل الشارع الذي يقع فيه هذا البيت اسم الفيلسوف 

 سبينوزا. 
                                                                                                                                       

) ٥٢٩ان الكاثوليك, ينتسبون للقديس بندكت الذي أنشأ (حـطائفة من الرهب البندكتيون:=  
دير مونت كاسينو بإيطاليا, وعاش فيه مع أتباعه. خيتلف نظامهم عن الطوائف الرهبانية 
األوىل يف أهنم يعيشون مجاعة, بحيث يشبه الدير البنديكتي بيتاً لعائلة مسيحية, ويقوم الراهب 

قداس وصالة مجاعية يف جالل ورهبنة, ويكرس بدور األب. تؤدي الطائفة الطقوس من 
أفرادها وقتاً طويالً للعمل اليدوي والدراسة. والدير الكبري يشبه قرية أو مدينة صغرية, فيها 
مجيع مطالب املعيشة. كان لألديرة البنديكتية أثر كبري يف استصالح األرايض البور يف أوروبا, 

القديم. ومن أمهها: سان جال بسويرسا,  ويف تأسيس القر, وحفظ املخطوطات والرتاث
وفولدا بأملانيا, وسوليم بفرنسا, ومونت رسا بإسبانيا. تفرع من البندكتيني ثالث طوائف 

 رهبانية جديدة: كلوين, والسسرتسيان, والرتابيست.
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ل هذه السنوات اخلمس التي عاش فيها سبينوزا يف رينسربج وخال
كتب فيها رسالته الصغرية يف حتسني العقل, وكتاباً اسمه (األخالق مؤيّدة 

, ومل حياول نرشه ١٦٦٥بالدليل اهلنديس) والذي فرغ من كتابته يف عام 
قام (أدريان  ١٦٦٨ومن اجلدير بالذكر  يف عام  − طيلة عرش سنوات 

كِمَ عليه بالسجن عرش كويرباغ)  بنرش آراء مماثلة آلراء سبينوزا وحُ
لقد ذهب سبينوزا يف عام  –سنوات مات بعد قضاء ثامنية عرش شهراً منها 

نرش كتابه يف أمان, ولكنه عدل عن نرشه,  من إىل أمسرتدام واثقاً  ١٦٧٥
ت يف البلد إشاعة عىل أنه سينرش كتاباً يُقيم فيه الدليل عىل عد َ م فقد رسَ

وجود اهللا كام يقول يف رسالة لصديقه (أولدنربج). ثم يقول: (من املؤسف 
قوا هذه اإلشاعة واستغلّ بعض رجال  أن عدداً كبرياً من الناس قد صدّ

لُ أن يكون رجال الدين هؤالء هم مصدر  − الدين هذه الفرصة  تَمَ ْ حيُ
يت إش−اإلشاعة  ضاة, وعندما تلقّ ي لألمري  والقُ ارة لتقديم شكو ضدّ

بَيّت يل من رشور, وأن رجال الدين  من بعض األصدقاء حول ما يُ
          يرتبّصون يف كل مكان لإليقاع يب قررت إرجاء نرش الكتاب إىل 

 وقت آخر).
نرشَ كتاب األخالق إالّ بعد موت سبينوزا وذلك يف عام  ومل يُ

دئ , أما الكتب الوحيدة التي نرشها سبينوزا يف حياته فهي (مبا١٦٧٧
الفلسفة الديكارتية) و(رسالة يف الدين والدولة), وقد ظهرت يف وقت 
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تْ فوراً يف القائمة السوداء أو قائمة الكتب  ١٦٧١واحد يف عام  عَ ضِ ووُ
التي ينبغي (تطهريها) وحظّرت احلكومة بيعها. ووصفه أحدهم بكونه 

). وأط دين الذين ظهروا عىل هذه األرض فجوراً وإثامً ر (أعظم املُلحِ
أحدهم عليها بقوله: (إهنا كنـز أبدي عظيم الفائدة). وتلّقى سبينوزا 
بعض الرسائل التي حاول أصحاهبا هديه وإصالحه, ومنها رسالة وردت 
له من تلميذ سابق له يدعى (ألربت برج) الذي اعتنق املذهب الكاثوليكي, 

 والتي يقول فيها :
لْتَ إىل الفلسف صَّ تَ بأنكَ تَوَ مْ عَ ة آخر األمر, كيف (لقد زَ ة احلقّ

لُ مجيع الفلسفات قديمها وحديثها? ناهيك عامّ  فْتَ أنَّ فَلسفتَكَ أَفْضَ رَ عَ
ا قديمها  هَ لَّ ةَ كُ فَ لسَ تَ الفَ ْ تَربَ سيأيت به املستقبل من فلسفات. هل اخْ
س هنا ويف اهلند ويف مجيع أنحاء العامل? ولو سلّمنا جدالً  وحديثها التي تُدرَّ

ا? بأنكَ اخترب هَ لَ نْ أدْراك َ أنكَ اخرتتَ منها أفْضَ ا وأمعنتَ النظر فيها فمَ هتَ
سل  وكيف جترؤ عىل وضع نفسك فوق رجال الدين واألنبياء والرُّ
ةٌ تسعى عىل  ودَ دُ انٌ بائسٌ وَ نْسَ ِ والشهداء والعلامء وآباء الكنيسة? إنك إلَ

فاتٌ وطعامٌ للديدان, كيف تستطيع مواجهة احلكمة  األرض, نعم إنّكَ رُ
كَ العنيد? وما هو األساس الذي يقوم عليه هذا املبدأ اللعني  رِ فْ اخلالدة بِكُ
الطائش األمحق احلقري الذي تنادي به وتدعو له? وأيّ غرور شيطاين ينفخ 
فيكَ ويدفعكَ إىل احلكم عىل خفايا الكون التي يعلن الكاثوليك أنفسهم 

 . بأهنا فوق العقل واإلدراك?)
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 ا عىل هذا بقوله:وأجاب سبينوز
عي أنكَ وجدتَ أخرياً أفضل الديانات وأحسن  ن تدّ (أَنْتَ يا مَ
وا  لِمُ ن عَ املعلّمني, ووضعتَ إيامنكَ فيهم, كيف عرفتَ أهنم أفضل مَ
ا يف املستقبل? هل اختربتَ كل  وهنَ لِّمُ يُعَ ا اآلن أو سَ وهنَ لِّمُ عَ الدياناتِ أو يُ

لم هنا ويف اهلند ويف مجيع أنحاء هذه الديانات قديمها وحديثها التي تع
تَ أفضلَها?) ْ رتَ بَأَكَ أنكَ اخْ نْ أنْ ا فمَ ا مجيعهَ  العامل? ولو فرضنا أنكَ اختربهتَ

ز  وَ مل تكن حياة سبينوزا كام نر من هذه احلوادث الصغرية حياة عَ
زلة كام تواترت عنه الروايات, فقد كان له مورد يكفل له الطمأنينة.  وعُ

قّ طريقه عىل الرغم من حرمان الكنيس له وأن ينال واستطاع أن يش
مَت له. ففي عام  عارصيه الذي يبدو يف العروض التي قُدِّ  ١٦٧٣احرتام مُ

ضَ عليه كريس أستاذ الفلسفة يف جامعة هايدلبريج, واقرتن هذا  رِ عُ
ة يف بسط آرائه  د بمنحه حرية تامّ العرض بأعمق شعور التقدير له. كام تعهّ

ل حياة الفلسفية, و    لكن سبينوزا اعتذر عن قبول هذا املنصب وفضّ
 اهلدوء والفكر.

. إنه اآلن يف الرابعة ١٦٧٧وجاء فصل النهاية يف حياته يف عام 
واألربعني من عمره, لقد ورث مرض السلّ عن والديه, كام أثّرت حياة 
العرص واجلوّ املشحون بالغبار عىل صحته. لقد أعدَّ نفسه هلذه النهاية 

َف إالَّ عىل كتابه الذي مل جيرؤ عىل نرشه يف حياته لئال يضيع ا ملُبكِرة ومل خيَ
ج مكتب صغري  رْ أو يُتلف بعد موته, لقد وضع كتابه هذا (األخالق) يف دُ
وأقفل عليه وأعطى املفتاح لصاحب املنـزل وطلب منه أن يرسل الكتب 
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 أمسرتدام بعد موته.يف واملفتاح إىل النارش 
دَ الفيلسوف  ١٦٧٧حد يف العرشين من شباط عام ويف يوم األ جِ وُ

ى بني ذراعي الطبيب وقد فارقته احلياة.  جّ سَ  مُ
 : ث سبينوزا عن جمتمع عرصه, وهو القرن السابع أخرياً لقد حتدّ

عرش, وما ساد يف هذا املجتمع من احتقار للعقل, واعتباره يف كثريٍ من 
ث عن شيوع, األحوال مصدراً للكفر ع واخلُرافات يف الفكر  كام حتدّ البِدَ

ث سبينوزا  الديني, بل وإرغام هذا الفكر لنصوص الكتاب , وبعد أن حتدّ
ر أن هذه األمور قد دفعته إىل أن يعقد العزم عىل أن يُعيد  عن هذا نراه يقرّ
ة ذِهنية كاملة)) وأالّ  من جديد فحص الكتاب املقدّس ((بال ادّعاء وبحريّ

ن من استخالصها منه يثبت شيئاً من تعاليم  الكتاب أو يقبلها ما مل يتمكّ
. وعىل أساس من هذه القاعدة وضع لنفسه منهجاً لتفسري  بوضوح تامّ

 الكتب املقدسة.
وهكذا كان منهج سبينوزا قائامً عىل القاعدة التي تنصّ عىل أن 
عي حق  معرفة الكتاب تستمدّ من الكتاب نفسه, وهو يرفض كل سلطة تدّ

مثل سلطة البابا وسلطة املجمع اليهودي. إزاء هذا نراه  تفسري الكتاب
ر أن هناك صعوبات تعرتض تطبيق  يواجه املوقف بشجاعة ورصاحة فيقرّ

 منهجه وقد دفع حياته ثمناً لذلك.
*  *  * 
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ةُ الكِتَابِ  امتِ   خَ
نِ  يْ افِظٌ لِلدِّ  اهللاُ حَ

ىل النَّاسِ  يَاءَ عَ الَ أَوصِ يهِ وَ لَ اسٍ عَ رَّ تَاجُ إىل حُ  ال حيَ
وبعد .. فقد كان يل منرب منذ عرشين عاماً وقفت عليه أعلن حاجة 

مـن صـحيح ويرضـع القرآن الكـريم رحم األمة إىل فقه جديد يتولد من 
 الرتاث من فقه ظاهري وانعكـايس وتقليـدي , السنة النبوية , بعيداً عام يف

            وبعيداً عن هيمنة عـدد مـن أصـحاب الوصـاية تطلـق عـىل نفسـها اسـم          
اس بداللة قوله تعاىل :  رَّ نِ )) والدين ال حيتاج إىل حُ يْ اسُ الدِّ رَّ  (( حُ

 $̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $ uΖ ø9̈“ tΡ t ø.Ïe%!$# $ ¯Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ ptm:   : ٩[ احلجر [ 
أقول : لقد كان يل منرب منذ عرشين عاماً أدعو منه وعليـه إىل فهـم 

وليس جديداً ) لكتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه  جديد ( هو يف واقع األمر قديمٌ 
نِ )) مل تعجبهم هذه الدعوة احلرة الصـافية ,  يْ اسَ الدِّ رَّ الكريم , لكن (( حُ

ضـوء قـراءة , يف عر ويتهـاو سـيتألن زعمهم بالوصـاية عـىل اخللـق 
ـ. فكـام يَ مطلوبة للقرآن والسنة  ـزَ  طُ قُ سْ ـ مُ عْ يف ضـوء آيـة  نِ يْ الـدِّ  اسَ رَّ حُ

 , كذلك يسقط زعم الوصاية يف ضوء قوله تعاىل :  ٩احلجر
 ‘≅ä. ¤§ø tΡ $yϑÎ/ ôMt6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   : ٣٨[ املدثر [   

  وسـنة نبيـه قضية الدعوة إىل فقهٍ جديد وفهمٍ جديد لكتاب اهللا
ونَ أنفسهم  مُّ اسِ الـدين ,  –بشكل عـام  –هي دعوة ال تروق ملن يُسَ ـرَّ بِحُ
السبب احلقيقـي األول وراء ذلـك وال يروق هلم أصحاب الدعوة إليها, و

وا كله هـو  مُ ـدِّ قَ فـروض الطاعـة أن أصـحاب الـدعوة إىل فقـهٍ جديـد مل يُ
( األمنـاء عـىل كتـاب يعتقدون أهنم وحدهم (الذين لمحتكرين لوالوالء 
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أن هـؤالء , ولـو  )١( اهللا ودين اهللا , وأن وظيفـتهم حراسـة هـذا الـدين ))

إىل جتديد الفقه بـرداً عـىل األسـامع وسـالماً عـىل دعوهتم .. جلاءت فعلوا
يـدعون  )٢(يف كتبهم وحمارضاهتم ومؤمتراهتمالكثري منهم القلوب بدليل أن 

د باحلقد عىل اإلسالم وال بالدوس إليه من حيث املبدأ دون أن يتهمهم أح
عىل كتب الفقه املقدسة , ومل يتقدم أحـد إىل السـلطات مطالبـاً بمصـادرة 

        بإبعـادهم عـن منـابرهم . مثـال ذلـك كتـاب وبمنع مـؤمتراهتم كتبهم أو 
والـدكتور وهبـة , (( جتديد الفقه اإلسالمي )) بقلم الدكتور مجال عطيـة 

, وكتـاب (( االجتهـاد بـني  م٢٠٠٠فكـر بدمشـق دار ال  , طبعة  الزحييل
دَ تفاصـيل مـا , م ٢٠٠٤دار الرشيد طبعة  التجديد والتفريط )) صَ الذي رَ

نوقش يف امللتقى اإلسالمي األول املنعقـد يف جممـع الشـيخ أمحـد كفتـارو 
م , ٢٠٠٤نيســان  ١٤−١٢و ه ١٤٢٥صــفر  ٢٤−٢٢بدمشــق بتــاريخ     

أن كني فيه , والسبب احلقيقي الثاين هـو وكان الدكتور البوطي أحد املشار
   إليـه . ا إىل مـا دعـودعـوهتم مباركتهم قبل يستأذنوا ومل يلتمسوا مل هؤالء 

حرة بأن كام كان فرعون مستعدهلم .. ألذنوا أهنم فعلوا ولو  اً ألن يأذن للسّ
 وبرب موسى .  بموسى  يؤمنوا

 تعاىل : قال 
 (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u™ Éb> t Î/ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $#  ∩⊇⊄⊇∪ Éb> u‘ 4© y›θ ãΒ tβρ ã≈ yδ uρ  ∩⊇⊄⊄∪ tΑ$ s% 

ãβ öθ tã ö Ïù Λ ä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯ Ïμ Î/ Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u™ ö/ ä3 s9 ( ¨β Î) # x‹≈ yδ Ö õ3 yϑ s9 çνθ ßϑ è? ö s3 ¨Β ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

                                                           
  .  ٤٧اية كتابنا هذا ص يمكنك العودة إىل احلكاية يف بد )١(

دَ يف شهر كانون األول  )٢( قِ م يف مدينة الرباط عاصمة اململكة ٢٠٠٧املؤمتر األخري الذي عُ
 املغربية, وبعنوان جتديد الفقه اإلسالمي .  
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          –كـام هـو واضـح يف اآليـات السـالفة الـذكر  –فكام أن فرعـون 

ال هيمه أن يؤمن السحرة أو ال يؤمنوا , مـا هيمـه فقـط هـو أن ال ينفـردوا 
بدعوةٍ خارج إذنه تؤدي إىل اإلطاحة بسلطانه عىل املدينة وأهلها , كـذلك 

عملياً من حيث  – أهله ال يناسبهم املتصدون حلراسة الدين والوصاية عىل
أي اجتهاد أو جتديـد ال يف الفقـه وال يف غـريه , سـواء أكـان هـذا  –املبدأ 

م سـايروا التيـار وركبـوا املوجـة      التجديد صحيحاً ومطلوباً أم ال , فإنْ هُ

اشرتطوا هلذا التجديد رشوطاً ومقاييس ال يبقى معهـا  –نظرياً وظاهرياً  –
وملـن يرضـون  –, أوهلا أن هلم وحدهم الرسمو االسم ومن التجديد س

مـا ذهـب إليـه  –حرفياً  –حق الدعوة إىل التجديد وممارسته . وهذا  –عنه
 . )١(يف امللتقى اإلسالمي األول بدمشق بعض املؤمترين 

الكثري ظن   −كام ذكرنا يف احلكاية سابقاً  –وحني حدث ما حدث 
ـتُ هبـا مـن دون اخللـق ألول وهلة أن قاصمةً نزلت يب وبـ صْ صِ أرسيت خُ

مجيعاً , سأهرع بعدها إىل حظرية املقلدين من حراس الـدين تائبـاً نادمـاً , 
ةٍ نافعة كام يقـول صـاحب  بَّ ضارَّ رُ ني خرياً فَ ضَ وَّ لوال أن ريب عصمني وعَ

لقـراءة والكتابـة احلـدث إىل اهـذا دفعنـي (( الفرج بعد الشـدة )) . فقـد 
نْتُ بفضلها من إصدار جمموعة ثر مما كنت من قبل أكوالتفكر والتدبر  , متكَّ
 وهي عىل التوايل : ملاذا وكيف ...)  (كتب هذا آخرها 

                                                           
لقد أفردت يف كتايب األول (( الثابت واملتغري يف القرآن الكريم )) حتت عنوان (( جتديد الفقه ) ١(

لنا فيه العديد من جوانب ما قيل يف هذا امللتقى حتليالً وتعليقاً .  اإلسالمي ))  فصالً خامساً فصّ
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 .)١()صفحة٤٣٨,جملد واحدالقرآن الكريم (الثابت واملتغري يف  − ١
 ) . صفحة ٥٢٠,أجزاء  ٥الثابت واملتغري يف السرية والسنة (  -٢

 ) . صفحة٦٤٠,ت جملدا ٤موسوعة احلب يف القرآن الكريم (  -٣

أو زندقـة ... ملاذا وكيف يتحول االختالف الفكري إىل تكفري  -٤
 ) .  صفحة ٤٨٠يف,  ( جملدان

واكتشفتُ أنني لستُ أول من نزلت به قواصـم الكهنـة والسـدنة  
ان  –يف كل أديان األرض منذ أول جتمع هاماين  حلراسة الـدين  −نسبةً هلامَ

طويلة, منها ما علمنـاه وأكثرهـا جهلنـاه إىل اليوم . فالقائمة طويلة طويلة 
حني طمسها كتّاب التاريخ عن قصد أو عن غري قصد , فيهم الوثني مثـل 

لـوثر  نسقراط واليهودي مثل سـبينوزا والنرصـاين املسـيحي مثـل مـارت
واملسلم املحمدي مثل غيالن الدمشقي والشافعي والبخاري وابن رشد , 

تـاج إىل جهـد كبـري ليـدرك أن مسـألة وكأين بالناظر يف هذه القائمـة ال حي
عـىل , حراسة الدين مل خيلُ منها عرص ومل ينجُ منها دين, وأن حراس الدين

 ,ولباسـهم وألـواهنم وألسـنتهم اختالف أدياهنم وطـوائفهم ومـذاهبهم 
بغداد وأثينا , ويف دمشق وباريس, ويف القـاهرة  موجودون يف كل زمان يف

. ائر وروما وسومطره وكـواال المبـورز, ويف الرياض وطهران واجلولندن

                                                           
 )لثابت واملتغري يف القرآن الكريم( امن طريف ما جر معي , أنني أهديت نسخة من كتايب ) ١(

ل عنوان كتاب ك أوالً ـبعد صدوره ألحد كبار حراس الدين راجياً رأيه فيه فقال متجهامً : بدِّ
من قراءته . مل أندهش يومها من عبارته , فالذين يعتقدون أن العقل ال حمل له يف الدين  نـألمتك

اإلسالمي ويكتبون ذلك يف كتبهم , والذين يرصون عىل أن يقرؤوا القرآن قراءة تراثية , ال يمكنهم 
 أن يفرقوا بني الثوابت واملتغريات يف كتاب اهللا تعاىل . 



<<<<<<<<<<<<<h^jÓÖ]<í³^}<<<<<<<<                     Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n  −١٦٢−
جيمعهم عدد من األمور كلها ختالف الرشائع والعقائد والعقـول السـليمة 

 وخترج عن مقاصدها : 
, أهنم مقلدون يعطلون العقل ويقدسون الرتاث , وخيلطـون أوهلا 

≅ öعن قصد بني االتباع املحمود طاعة , الذي أشار إليه قوله تعاىل :  è% β Î) 

óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö Ï øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  :٣١[آل عمران [ 
 øŒوبني االتباع املذموم تقليداً , الـذي أشـار إليـه قولـه تعـاىل :  Î) r& § t7 s? t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãè Î7 ›? $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãè t7 ¨? $# (# ãρ r& u‘ uρ z># x‹ yè ø9 $# ôM yè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ Ü>$ t7 ó™ F{ $#  ـــــرة , ] ١٦٦: [البق
يف حديث رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري قـال :  وأشار إليه النبي 

ـ مْ كُ لَ بْ قَ  نْ مَ  نَ نَ نَّ سُ عُ بِ تَّ تَ (( لَ :  قال رسول اهللا  َ شِ ـاً بِ ربْ ٍ شِ ـرَ ذِ وَ  ربْ  اعٍ رَ ذِ اً بـِاعَ
حْ كُ لَ سَ  وْ ى لَ تَّ حَ   .  )) وهُ مُ تُ كْ لَ سَ لَ  بٍّ ضَ  رَ وا جُ

ائيون يأخذون الناس بالرتهيب واجلرب واإلكـراه ,  أهنم انتق ثانيها ,
ويرتكون الرتغيـب والتيسـري , وينكـرون ويسـتنكرون حريـة االختيـار, 

 šحمتجني عىل غري مـا ينبغـي بقولـه تعـاىل :  š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ 3      

$ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «! $# 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã tβθ à2 Î ô³ ç„  :٦٨[القصص [      
 وبقوله تعاىل :

  $ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ 

ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r&  ...   ] : ٣٦األحزاب [  . 
عمّ  صون العام , ويُ َصِّ قيّدون املطلق , ويُطلقون خيُ مون اخلاص , ويُ

ــد . يتجــاهلون حكــم اهللا يف كتابــه احلكــيم ويأخــذون بجملــة مــن  املقيّ
األحاديث النبوية بعد حتريفها عن مقاصدها , زاعمـني أن السـنة القوليـة 



<<<<<<<<<<<<<h^jÓÖ]<í³^}<<<<<<<<                     Ö]<h^jÓÖ]êÞ^n  −١٦٣−
. بداللة عرشات األمثلـة التـي يضـيق املجـال عـن )١(تنسخ القرآن الكريم

 ل العاقل , نكتفي منها بمثال واحد :حرصها وال ختفى عىل املتأم
رو الطرباين يف األوسط عن جرير بن عبد اهللا الـبجيل أنـه قـال : 

ـا  ((:  ذات ليلة والقمر طالع ليلـة البـدر فقـال  كنا مع رسول اهللا  أمَ
ونَ  ــامُ ــرَ ال تُضَ مَ ــايِنُونَ هــذا القَ عَ ــةِ كــام تُ ــم يف اجلنَّ اينُونَ ربَّكُ ــتُعَ ــم سَ               إنَّكُ

(( ... تِهِ يَ  .   يف رؤْ
واحلديث كام هو واضح يتحدث عن رؤية املؤمنني لرهبم يف اجلنة , 
ال عن رؤيتهم له يف الدنيا حتى لألنبياء والرسل , ألن رؤيـة اهللا يف الـدنيا 

$ مستحيلة بداللـة قولـه تعـاىل :  £ϑ s9 uρ u™ !% ỳ 4© y›θ ãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çμ yϑ ¯= x. uρ … çμ š/ u‘ tΑ$ s% 

Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö ÝàΡ r& š ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1 t s? Ç⎯ Å3≈ s9 uρ ö ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù § s) tG ó™ $# 

… çμ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù © Í_1 t s? 4 $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çμ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 … ã& s# yè y_ $ y2 yŠ § yz uρ 4© y›θ ãΒ   

$ Z) Ïè |¹ 4 !$ £ϑ n= sù s−$ sù r& tΑ$ s% š oΨ≈ ys ö6 ß™ àM ö6 è? š ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#    
لكننا نقرأ يف كتاب (( هذا والدي ))  للدكتور البـوطي , , ]  ١٤٣[ األعراف : 

كـان كثـرياً مـا يـر ربَّـه يف الـدنيا  –رمحـه اهللا  –أن املالَّ رمضان البوطي 
وخصوصاً وهو نائم , وأنه أُوقفَ بـني يـدي اهللا قبـل وفاتـه  , وأنَّـه رأ   

صات القيامة فقـال لـه :  رَ نيا , فـاليوم نفسهُ يف عَ نـي يف الـدُّ   ( كنـت تُعظِّمُ
تَكَ ). يَ ك وذرِّ  أُكرمُ

أهنم مل يكتفوا بتحويل املذاهب إىل أحزاب وبجعـل األمـة ثالثها , 
  شيعاً متنافرة متنازعة , بل غالوا وتطرفوا وجعلوا املذهب الواحد فروعاً ,

  
                                                           

 )  . ١ملوضوع يف كتابنا الثابت واملتغري يف السنة والسرية (جالتفصيل يف هذا ا) ١(
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يدون , حيرم عليهم اللقـاء بـأقراهنم يف الفـرع لكل فرع شيخٌ وتالمذة ومر

اآلخر . فكام ال جيوز للمرأة أن تتخذ زوجني معاً , كذلك ال جيوز للمريـد 
 أن جيمع بني شيخني . وحيتجون عىل غري ما ينبغي بقوله تعاىل : 

 $ ¨Β Ÿ≅ yè y_ ª! $# 9≅ ã_ t Ï9 ⎯ ÏiΒ É⎥ ÷⎫ t7 ù= s% ’ Îû ⎯ Ïμ Ïù öθ y_  ...   : ٤[ األحزاب  [. 
أهنم يالزمون أبواب السـالطني سـالطني اجلـاه واملـال , بعها , را

ويدأبون عىل خمالطتهم واالنتفاع بمجالستهم حتت ستار النصيحة . ونحن 
ال نستنكر ذلك من حيث املبدأ , طبقـاً ملـا كـان عليـه أبـو حنيفـة الـنعامن 
ومالــك بــن أنــس وابــن طــاوس وغــريهم . لكــن هــذا يشء , والــتامس 

شخصــية واملــآرب املاديــة يشء آخــر . فقــد وصــل احلــال االمتيــازات ال
املشايخ , بدالً مـن للوصاية عىل السامح هلم املطالبة بببعضهم ذات يوم إىل 

, وإقامة النوادي ومنتـديات  )١(املطالبة بإنشاء مراكز للدراسات والبحوث
احلوارات احلرة املفتوحة , حيث تتالقح عقول العقالء بعيداً عن اخلطـوط 

 راء التي تنال من أمن وأمان وسالمة املواطن والوطن والدين .احلم
ل مـا جـر ومـا جيـري , وأحلـم أن أتأمَّ هذا احلدث لقد أتاح يل 

بفجر آتٍ بال ريب يـوقظ األمـة مـن غفوهتـا ويأخـذ بيـدها مـن كبوهتـا 
ة وعبودية  باديّ وخيلصها من شباك حراس الدين وسلطتهم وسطوهتم إىل عِ

 اهللا سبحانه . 
ذا كنت قد ابتدأت كتايبّ هذين بمقدمة املقدمة للدكتور البـوطي فلكـي وإ

أشري إىل استمساكي بام ورد فيها مـن الـدعوة إىل البحـث العلمـي النزيـه 
                                                           

عىل منرب جامع املرابط , إىل إنشاء مراكز  ٣/٣/١٩٩٥يف خطبة اجلمعة بتاريخ دعونا كام  )١(
حد  . ةللدراسات والبحوث راشدة ورشيدة , جامعة وموّ
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ـس مرضـاة اهللا وحـده , والـذي يـدعو إىل وحـدة  املجرد القائم عـىل تلمّ
ح بـه  اهم من جانب أول , وألشري إىل مـا رصّ صَ املسلمني وليس إىل شق عَ

من جانب آخر , بدليل قوله فيهـا حرفيـاً :       )املرفوضة عندنا(من الوصاية 
(( وأنا املسلم الذي رشفتنـي األقـدار بـأن أكـون خادمـاً ألئمـة املسـلمني 
وعلامئهم , وأن أمحل أمانة هذا القلم يف يميني , أن أسكت عىل غاشية مـن 

ول تبديـدها األوهام تنسحب فوق أذهان الكثـري مـن النـاس دون أن أحـا
ــطر )) ــعة أس ــهُ  ببض هم كتاب قَ ــايَ ــنْ ضَ ــفَ مَ وق ــه مَ فض ــري إىل رَ , وألش

خـوة بـام (( ففيمَ يعاملنا هؤالء اإلملخالفته آراءهم , بقوله :  (الالمذهبية) 
لدهيم من ضغائن وأحقاد ? وفيمَ حيكمون عىل الكتاب وما فيه من خـالل 

م به ? )) .   إعراضهم عنه والتربّ
وملا جئنا اليوم نحقق وصيتهم ونكتب ما رأينـاه (( :  ثم يتابع قوله

مون بام كتبنا وأخذ بعضهم حيـاول جاهـداً  يف إطار علمي نزيه, راحوا يتربّ
حجز  القراء عنه, ويتّهمنا بإثارة أسباب الشقاق , وينصح لنا بالتخيل عـن 

  )).هذا الواجب واالنرصاف إىل غريه !!..

 عز وجلَّ أن ال جيعل حظي من أي وأنا أرضع إىل اهللاثمّ يقول : (( 
بحث علمي نرشته يف حيايت , حتامالً عىل إنسان أو إشفاء لغليل يف النفس, 
أو إذكاء لعصبية ال ينفخ فيها إال رياح اجلاهلية , وأن حيجز لساين وقلمـي 

  .)) عن اإلساءة إىل أيّ أخ مسلم 
ــول  ــرياً نق ــه وأخ ــردِّد مع ــه ون ـــنبقول ــدعو  آميـ ــائلنيون    :ق

تِبَ اللهمّ اجعلنا من الذين  جتعل يف قلوبنا غـالً , وال فيتّبعون أحسنهيقرؤون ما كُ
, وال يف ألسنتنا إذكاءً حلربٍ أو ال يف أقالمنا أذ ألحدٍ من خلقك, وللذين آمنوا

 .واحلمد هللا رب العاملني عصبية جاهلية, واهللا من وراء القصد ...
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 للكتاب األول والثاين املصادر واملراجع
لُ االختالف الفكري إىل تكفري أو زندقة .....?!   ملاذا وكيف يتحوّ

 د.إحسان بعدراينم  ٢٠٠٥لبنان بريوت  دار الفكر  ,الثابت واملتغري يف القرآن − ١
 د. إحسان بعدراين  م٢٠٠٦ –األوائل دمشق –السرية والسنة الثابت واملتغري يف  − ٢
 د. إحسان بعدراين  – م٢٠٠٧  – دمشق –ب يف القرآن الكريم  موسوعة احل − ٣
 رأفت الباشاد.  ,م ٢٠٠٢ ,دار األدب اإلسالمي –صور من حياة التابعني  − ٤
 حممد أبو زهرة   −−−−−−−−−−م ٢٠٠٠ –دار الفكر العريب  −ابن تيمية  − ٥
 حممد أبو زهرة   −−−−−−−−−−م ١٩٤٥ –دار الفكر العريب  –أبو حنيفة  − ٦
 حممد أبو زهرة   −−−−−−−−−−م ١٩٤٤ –دار الفكر العريب  –عي الشاف − ٧
 حممد أبو زهرة   −−−−−−−−−−−−−−−−دار الفكر العريب  –ابن حنبل  − ٨
 حممد الغزايل  م١٩٩٠ –الوفاء للطباعة والنرش  –كيف نتعامل مع القرآن  − ٩
 م  د. القرضاوي١٩٩٠ – ١٢طبعة –الدوحة  –أولويات احلركة اإلسالمية  −١٠
ف  −−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−ول الفقه علم أص  −١١  د. خــالَّ
 د. وهبة الزحييل  −−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−أصول الفقه   −١٢
 ابن قيّم اجلوزية −−−−−−م ١٩٩٦ –حتقيق عامد عامر  –مدارج السالكني   −١٣
 م ابن قيّم اجلوزية٢٠٠٠−−حتقيق بشري عيون   –دار البيان  –روضة املحبني   −١٤
 م ابن قيّم اجلوزية٢٠٠٢ −−−حتقيق يوسف بدوي  –الياممة  دار –حمبة اهللا   −١٥
ار −− م ١٩٦٦ –القاهرة  –دار اهلالل  –أبو ذرَّ  −١٦  عبد احلميد جودت السحّ
 عبد املنعم عامر ١٩٥٨ –القاهرة  –املكتب الفني للنرش  –اخلليفة اخلامس   −١٧
 لبوطي      د. ا −م ١٩٧٠ –الطبعة الثانية  –دمشق  –دار الغزايل  –الالمذهبية   −١٨
 د. صالح بن محيد –م ١٤١٥ –١ط –*  –دار الذخائر  –أدب اخلالف   −١٩
 املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ( ج.ع.م) د. احلويف  –سامحة اإلسالم   −٢٠
ة   −٢١  بإرشاف حممد غربال  ١٩٨٠ –بريوت  –دار هنضة لبنان  –املوسوعة امليرسّ
 حممد فؤاد عبد الباقي  –بريوت  –خيّاط  –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن   −٢٢
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 م كامل حممد عويضة١٩٩٣ –بريوت  –دار الكتب العلمية  –باروخ سبينوزا   −٢٣
 م د.فاروق عبد املعطي١٩٩٣ –بريوت  –دار الكتب العلمية  −ســــــقراط    −٢٤
 كامل حممد عويضة  −م ١٩٩٣ –بريوت  –دار الكتب العلمية  –ابن رشــــد  −٢٥
 م كامل حممد عويضة١٩٩٢ –بريوت  –الكتب العلمية دار  –اإلمام البخاري   −٢٦
 م كامل حممد عويضة ١٩٩٢ –بريوت  –دار الكتب العلمية  –ابـن تيميــة   −٢٧
 أمحد زكي صفوت ١٩٤٨ –مرص  –دار املعارف  –اقرأ  –عمر بن عبد العزيز  −٢٨
 د. محادي العبيدي  –م ٢٠٠٠ –بريوت  –مؤسسة املعارف  –ابن رشد   −٢٩
ار   −٣٠  د.حممد عامرة  –م ١٩٧٢شباط  −القاهرة  –كتاب اهلالل  –مسلمون ثوّ
 أبو احلسن عيل الندوي −−−−−الكويت  –دار القلم  –رجال الفكر والدعوة   −٣١
 عيل الطنطاوي  −ه ١٣٧٧ –دمشق  –املكتبة األموية  –رجال من التاريخ   −٣٢
ام   −٣٣  عبد العزيز البدري −م  ١٩٦٦ −−−−−−−−−−اإلسالم بني العلامء واحلكّ
 م فايز عيل سلهب ٢٠٠٦  –دمشق  –دار الفرقد  –تكفري والتكفري املضاد ال  −٣٤
 م عبد الغني الدقر  −١٩٩٠ –الطبعة اخلامسة  –دار القلم  –اإلمام الشافعي   −٣٥
 عبد الغني الدقر  −−م ١٩٧٩ –الطبعة األوىل  –دار القلم  –أمحد بن حنبل   −٣٦
 وزارة األوقاف  −م ١٩٩٥ – ١ك –دمشق  – ٤٢العدد –جملة هنج اإلسالم   −٣٧
 م سعد رستم ٢٠٠٤ –دمشق  –دار األوائل  –الفرق واملذاهب اإلسالمية   −٣٨
ل   −٣٩ اين٢٠٠٤ –بريوت  –مؤسسة التاريخ العريب  –امللل والنِحَ  م جعفر السجّ
 م مؤسسة املشاريع٢٠٠٢ –الطبعة األوىل  –دار املشاريع  –اجلوهر الثمني   −٤٠
 حممد عنرب−−−−−−−−−−−−عة ) بخطّ يد صاحبها ( غري مطبو –الرسائل   −٤١
 د.البوطي ٦/٣/١٩٩٥ –يف جامع تنكز  – ٦٧درس رقم  –رشيط كاسيت    −٤٢
 د. البوطي  ٦/٣/١٩٩٥ –حفل عقد قران يف نادي الرشق  −رشيط فيديو  −٤٣
 د. البوطي  ١٣/٣/١٩٩٥ –يف منزل د. إحسان بعدراين  −رشيط كاسيت  −٤٤
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