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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية
من�ضبطة ،جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف
بال�سياق التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة
أ�سا�سا على
�أخرى؛ مبا كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
�آراء امل�ؤلف واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى
معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من
كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية
ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه
من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية
للكتاب.
أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
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�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206
I.S.B.N
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م�صطفى عبد الرازق وكتابه التمهيد ...مدر�سة فل�سفية
يف رحاب اجلامعة امل�صرية
�أو ًال :التعريف بامل�ؤلف

(((

تكون �سبي ًال �إىل �أمني ٍة عاليــــــــة،
«� ّإن احلياة ينبغي � ْأن َ
�ضحى يف �سبيلِ �أمنيت ِه بكلِّ عزيز عند ُه ،حتى نف�سه التي ب َني
َفمن ّ
�صدر بها �شقيقه علي
((( للمزيد من التفا�صيل حول حياة ال�شيخ و�آثاره الفكرية راجع النبذة التف�صيلية التي ّ
عبد الرازق كتاب« :من �آثار م�صطفى عبد الرازق � -صفحات من �سفر احلياة ،ومذكرات م�سافر ،ومذكرات
مقيم و�آثار �أخرى يف الأدب والإ�صالح» ،مقدمة بقلم طه ح�سني ،دار املعارف مب�صر1957 ،م (ال�صفحات
 .)75 - 5وجدير بالذكر �أنه قد �أعيد ن�شر �أجزاء من هذا الكتاب حتت عنوان« :ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
ومذكراته ،عقل م�ستنري حتت العمامة» ،ت�أليف :د� .أحمد زكريا ال�شلق ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2006 ،م.
ويف ال�سياق ذاته راجع الكتاب التذكاري الذي �صدر عنه بعنوان :ال�شيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق،
أي�ضا كتاب الدكتور علي
أديبا
وم�صلحا ،تقدمي د .عاطف العراقي ،املجل�س الأعلى للثقافة1997 ،م .و� ً
ً
مفكرا و� ً
ً
عبد الفتاح �أحمد :املفكر الإ�سالمي م�صطفى عبد الرازق ،دار املعارف ،القاهرة1985 ،م .وحول مدر�سته
الفكرية راجع :ع�صمت ن�صار :مدر�سة م�صطفى عبد الرازق و�أثرها على الفكر الإ�سالمي� ،أطروحة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية الآداب ،جامعة جنوب الوادي1991 ،م ،وتقع يف حوايل � 650صفحة.
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جنبيهَ ،
الذين ِي�ض ُّن َون ب�أرواحهـم
فذلك الإن�سانُ كلّ الإن�ســـان� .أما َ
أغرا�ض حيا ِتهم ف� َ
وزن
أولئك ال ُيقا ُم لهــم ٌ
وي�ضم َ
ــون �آمالهـــــم و� َ
ُّ
عند الب�شر».
عنــــد ا ِهلل وال َ
َ
مصطفى عبد الرازق

يعد ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق (1366 - 1302هـ1947 - 1885 /م)
العربي احلديث .ف�ض ًال عن �أنه
بحق �أحد �أهم رواد الدر�س
الفل�سفي يف فكرنا ّ
ّ
الديني ب�صفة خا�صة ومدر�سة فل�سفية ت�أ�صيلية،
�صاحب اجتاه يف الإ�صالح والتجديد ّ
وذلك بحكم انتمائه ملدر�سة ال�شيخ الإمام حممد عبده تويف(1323هـ1905 /م).
ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق �صاحب هذا االجتاه وتلك املدر�سة� ،سليلُ
كثري من �أبنائها بخدمة الق�ضايا الوطنية امل�صرية؛ حيث
�أ�سرة عريقة ،ا�شتهر ٌ
عمل �أغلبهم بالق�ضاء وال�سيا�سة .فجد ُه الثالث «عبد الرازق با�شا» كان قد ُوليِّ
«الب ْهن�سا»  -من �أعمال مديرية املنيا � -سنة (1213هـ 1798 /م) ،ثم
َ
ق�ضاء َ
ليكون بذلك �آخر من تواله من «�آل
�شغل املن�صب ذاته من بعد ِه ابن ُه محُ مد َ
«الب ْهن�سا» � ًأمرا متوار ًثا بينهم جي ًال بعد جيل.
عبد الرازق» الذين كان َت َوليِّ ق�ضاء َ
ُو ِل َد ال�شيخ م�صطفى �سنة (1302هـ1885 /م)  -على �أرجح الأقوال -
يف قرية «�أبو جرج» التابعة ملركز بني مزار مبحافظة املنيا؛ حيث ن�ش�أ يف كنف �أبيه
ع�ضوا
«ح�سن عبد الرازق» الذي ُو ِل َد حوايل (1260هـ1844 /م) ،وان ُت ِخ َب ً
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مبجل�س �شورى القوانني يف عهد «�إ�سماعيل با�شا» ،وبقي فيه لأكرث من ثمانية ع�شر
عا ًما �إىل � ْأن اغتيل لأ�سباب �سيا�سية يف (1325هـ1907 /م).
ومن امل�أثور عن والده �أنه ا�شرتك مع «الإمام حممد عبده» يف ت�أ�سي�س
«اجلمعية اخلريية الإ�سالمية بالقاهرة»؛ حيث �أن�ش�أ مدر�سة تابعة لها ببني مزار
أي�ضا مع كل من:
وقام ال�شيخ الإمام بافتتاحها بنف�سه فيما بعد .كما ا�شرتك � ً
«حممود با�شا �سليمان» ،و«علي با�شا �شعراوي» ،و�آخرين يف ت�أ�سي�س «حزب الأمة»
عام (1325هـ1907 /م) ،واخ ِت َري وكي ًال للحزب.
التحق ال�شيخ بك ّتاب القرية يف �سن مبكرة ثم بادر والده ب�إحلاقه بالأزهر
ظهر عليه ميلٌ وا�ضح �إىل
ال�شريف وهو يف احلادية ع�شرة من عمره و�سرعان ما َ
الأدب؛ حيث �أ�صدر �صحيفة عائلية ،و�أ�س�س «جمعية غر�س الف�ضائل» التي
ا�ستمرت يف العمل فيما بني عامي (1900 /1318م) و(1323هـ1905 /م).
ويف عام (1326هـ1908 /م) ح�صل على �إجازة «العاملية» من الدرجة الأوىل ،ثم
ان ُت ِد َب يف �أغ�سط�س من العام ذاته للتدري�س بـ «مدر�سة الق�ضاء ال�شرعي» ،والتي
كانت تناف�س يف ذلك احلني الأزهر ال�شريف.
ومن الالفت للنظر يف هذا ال�سياق � ّأن ال�شيخ كان يقود حركة الإ�صالح
مدر�سا بتلك املدر�سة .لكن،
ال ّ
أزهري يف نف�س الوقت الذي كان يعملُ فيه ً
وب�سبب ان�ضمامه �إىل «جمعية ت�ضامن العلماء»(((  -الأمر الذي فهمه اخلديوي
((( جمعية ت�ألفت للمطالبة بالإ�صالح كان ال�شيخ عبد الرازق من �أبرز �أع�ضائها.

20

حممد حلمي عبد الوهاب
20

عبا�س باعتباره ال�سبب الرئي�س يف ا�شتعال احلركة الأزهرية  -ا�ضطر ال�شيخ �إىل
اال�ستقالة من املدر�سة يف (� 24صفر 1327هـ 16 /مار�س 1909م).
وعلى �إثر ا�ستقالته تلك ،وتفاقم الأمور يف الأزهر ،فكر يف ال�سفر �إىل فرن�سا
لدرا�سة اللغة الفرن�سية وبع�ض العلوم هناك((( .وبالفعل �سافر �إليها يوم الثالثاء
( 4جمادى الآخرة 1327هـ 22 /يونية 1909م) ب�صحبة الأ�ستاذ �أحمد لطفي
رئي�سا لتحرير «اجلريدة» ،ل�سان حال «حزب الأمة».
ال�سيد الذي كان يوم ذاك ً
وفيما كان من املقرر �أن تكون مدة هذه الرحلة عا ًما واح ًدا ق�ضى ال�شيخ يف
فرن�سا ثالثة �أعوام متتالية؛ حيث مل يعد �إىل م�صر �إال يف �شهر (رجب 1330هـ/
يوليو 1912م).
ودرو�سا �أخرى يف تاريخ
يف فرن�سا ح�ضر ال�شيخ درو�س «دوركامي» يف االجتماع ً
الآداب ،كما ح�ضر � ًأي�ضا درو�س الأ�ستاذ «جوبلو» يف تاريخ الفل�سفة ،ثم حتول مطلع
العام (1329هـ1911 /م) �إىل كلية «ليون» لي�شتغل مع العالمة «�إدوارد المبري» يف
مدر�سا لأ�صول الفقه
درا�سة �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية و�سرعان ما ُعني بعد ذلك ً
وال�شريعة بالكلية ذاتها .و�إىل تلك الفرتة الت�أ�سي�سية اخل�صبة ترجع اجلذور الأوىل
واحلقيقية لإميان ال�شيخ ب�ضرورة ت�ضمني علم «�أ�صول الفقه» �ضمن مباحث الفل�سفة
الإ�سالمية كما ورد يف كتابه التمهيد .فقد كان ال�شيخ �آنذاك مت� ًأثرا بتعاليم �أ�ستاذه
((( راجع بهذا اخل�صو�ص كتاب :من �آثار م�صطفى عبد الرازق ،مرجع �سابق� ،ص .55 - 49وكذلك كتاب:
وقدم لها �أ�شرف �أبو اليزيد ،دار عني للدرا�سات
ومقيما ،مذكرات حررها ّ
م�سافرا ً
ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ً
والبحوث الإن�سانية واالجتماعية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل2006 ،م.
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(((
وكون حوله نخبة من التالمذة
المبري الذي �أحيا «املجمع العلمي امل�صري» ّ
امل�ساعدين ي�أتي على ر�أ�سهم الدكتور حممود فتحي ،وعزيز مرهم ،وحممد لطفي
جمعة ،و�آخرون ممن ُوكلَ �إليهم مهمة تدري�س الفقه ،والفقه املقارن ،و�أ�صول الفقه يف
كلية احلقوق بجامعة ليون ثم مبدر�سة احلقوق امللكية فيما بعد.

ويف تلك الأثناء كان ال�شيخ قد �أعد �أطروحته لنيل درجة الدكتوراه حتت
عنوان «الإمام ال�شافعي �أكرب م�شرعي الإ�سالم» .ومن َث َّم تبدو عبقرية ال�شيخ يف
التقاطه �أهمية درا�سة �أ�صول الفقه وتطوره من ناحية ،والبناء على هذا الأمر فيما بعد
بال�شكل الذي �أتاح له �إنتاج ر�ؤيته اخلا�صة بن�ش�أة وتطور الفل�سفة الإ�سالمية من ناحية
�أخرى على النحو الذي ظهر ب�صورة �ضافية �ضمن ت�ضاعيف كتابه التمهيد.
وما �إن قامت احلرب العاملية الأوىل يف (رم�ضان 1332هـ /يوليو 1914م)
مري�ضا ومن ّثم مل يت�سن له
حتى فكر ال�شيخ يف العودة ثانية مل�صر؛ �إال �أنه كان ً
�أن يرجع �إليها �إال يف �شهر دي�سمرب من العام ذاته .ويف (ذي القعدة 1333هـ/
�أكتوبر 1915م) ُعني ال�شيخ موظ ًفا باملجل�س الأعلى للأزهر ،غري �أنه �سرعان ما
ا�ستقال من من�صبه � ًأي�ضا .وملا غ�ضب عليه امللك ف�ؤاد الأول لدعمه حركة الإ�صالح
يف الأزهر ،قرر «جمل�س الوزراء» يف ( 21ذي احلجة 1338هـ� 4 /سبتمرب 1920م)
(((	�أن�شئ �إبان االحتالل الفرن�سي مل�صر يف � 20أغ�سط�س 1798م ب�أمر من نابليون بونابرت .كان مقره الأول مبنزل
ح�سن كا�شف �أحد �أمراء املماليك بحي النا�صرية (مدر�سة ال�سنية الآن) بال�سيدة زينب .ا�ضمحل دوره
بعد خروج احلملة الفرن�سية وعاد للظهور 1859م ،وانتقل ملقره احلايل بالق�صر العيني عام 1918م ،من �أبرز
�إ�سهاماته كتاب و�صف م�صر.
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«مفت�شا باملحاكم ال�شرعية» لإبعاده عن الأزهر ورجاله الذين كانوا ي�ؤيدون
تعيينه ً
حاليا)
الثورة .ثم انتقل للعمل بكلية الآداب بجامعة ف�ؤاد الأول (جامعة القاهرة ًّ
ابتداء من (ربيع الآخر 1346هـ /نوفمرب 1927م).
وع�ضوا
ع�ضوا يف جمل�س �إدارة دار الكتب امل�صريةً ،
ويف الفرتة ذاتها ْاخ ِتري ً
يف جممع اللغة العربية � ًأي�ضا ،ثم ُم ِنح لقب �أ�ستاذ الفل�سفة يف (رجب 1354هـ/
وزيرا للأوقاف
�أكتوبر 1935م) .ويف (�صفر 1357هـ� /إبريل 1938م) ُعني ال�شيخ ً
للمرة الأوىل وكان �أول �أزهري يتوىل وزارة؛ حيث �أعيد تعيينه بها �ست مرات
كان �آخرها �ضمن حكومة �أحمد با�شا ماهر التي ت�ألفت يف (� 22شوال 1363هـ/
�شيخا للأزهر يف ظل
وزيرا للأوقاف �إىل �أن مت تعيينه ً
� 9أكتوبر 1944م) وبقي بها ً
حكومة حممود فهمي النقرا�شي يف ( 23املحرم 1365هـ 27 /دي�سمرب 1945م)،
�إىل �أن تويف يف ( 24ربيع الأول 1366هـ 15 /فرباير 1947م)(((.
((( كان ال�شيخ قد تنازل يف �سنة (1365هـ1945 /م) عن البا�شوية التي منحت له عام (1360هـ1941 /م)
�شيخا للأزهر ،وقد حاول منذ َت َو ِّليه �شئونه حتقيق بغية �أ�ستاذه الإمام حممد عبده ب�إ�صالحه
وقبل تعيينه ً
و�إكمال ما بد�أه ال�شيخ املراغي ،الذي حاول من جانبه تطوير املناهج الدرا�سية ،واالهتمام بدرا�سة الأديان
املقارنة وفق منهج مو�ضوعي .وقد �أ�شاد معا�صروه بالنه�ضة الفل�سفية التي بدت وا�ضحة ،ولأول مرة ،يف كتابات
الأزهريني ودرو�سهم ،فذهب العقاد �إىل �أن �آمال جيل ب�أ�سره كانت ترتقب تلك الإ�صالحات التي بد�أها
ال�شيخ م�ؤك ًدا «ونحن لدينا كبري الرجاء يف �إجناز هذه املهمة العظمى ،بعد �أن �صارت م�شيخة الأزهر �إىل
�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية على �أحد املناهج الع�صرية ،ف�إنه �أقدر النا�س على �أن يحقق للجامع الأزهر وظيفته
يف ثقافة العقل وثقافة الروح ،و�أعوانه من الأزهريني غري قليلني» .العقاد ،جامع وجامعة ،جملة الر�سالة ،عدد
 ،711فرباير1947 ،م� ،ص  .189وكذلك الأب قنواتي ،هل من جديد يف الأزهر؟ ( )1الر�سالة ،عدد ،684
�أغ�سط�س1946 ،م� ،ص  .890وهل من جديد يف الأزهر؟ ( )2جملة الأزهر ،ج1946 ،9م� ،ص.479
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ثانيا :عالقته بال�شيخ الإمام حممد عبده
ً

ات�صل والد امل�ؤلف ،بحكم ع�ضويته مبجل�س �شورى القوانني ،بال�شيخ الإمام
حممد عبده الذي كان بحكم من�صبه مفتي الديار امل�صرية �آنذاك من الأع�ضاء
الدائمني باملجل�س ،وكان ذلك ابتداء من عام (1317هـ1899 /م) ،وهي ال�سنة
ذاتها التي توىل فيها الإمام من�صب الإفتاء.
وي�ؤكد ال�شيخ علي عبد الرازق� ،شقيق ال�شيخ م�صطفى� ،أن والدهما قد توخى
احلذر �أول الأمر ُمت� ًأثرا يف ذلك مبا كان يذيعه خ�صوم الإمام عنه من عامة الأزهريني
الذين كانوا «ب َني ٍ
غماز يوري بالطعن ،وي�سْ عى
هماز ّ
�ساكت ُي ْغ�ضي على القذى ،وب َني ّ
جو الأزهر ْ � -أن
طبيعي  -وهذا هو ّ
�إىل الد�سي�س ِة �إال فري ًقا من امل�ؤمنني ،وقليلٌ ما همٌ .
ي�سوء ر� ُأي طلب ِة الأزهر وظنهم بالأ�ستاذ الإمام ولو �إىل حني(((.
َ
لكن �سرعان ما توطدت العالقة بينهما؛ بحيث ن�ش�أت يف ظاللها العالقة التي
ربطت الح ًقا ال�شيخ م�صطفى ب�أ�ستاذه الإمام ابتداء من العام (1321هـ1903 /م)
عقب �صالة املغرب يف اجلامع الأزهر
فكان ُ
درو�سه التي كان ُيلقيها َ
يح�ض ُر للإمام َ
((( من �آثار م�صطفى عبد الرازق ،مرجع �سابق� ،ص .20وال �أدل على �سوء �سمعة الأ�ستاذ الإمام بني �صفوف
الأزهرية من قول ال�شيخ عبد الرازق« :فلما ر�أيت الرجل (الإمام) بالرواق العبا�سي و�سمعته يف�سر كتاب اهلل
راف�ضا حب �آل حممد فلي�شهد الثقالن �أين
قلت :اللهم �إن كان هذا �إحلا ًدا ف�أنا �أول امللحدين؛ و�إن كان ً
راف�ض» .راجع م�صطفى عبد الرازق ،حممد عبده ،تقدمي عثمان جناتي ،دار املعارف1946 ،م� ،ص .9وهذا
الكتاب يف الأ�صل عبارة عن جمموعة من املحا�ضرات التي �ألقاها ال�شيخ بجامعة ال�شعب عام 1919م ،وقام
بجمعها تلميذه حممد عثمان جناتي ،وهو ي�شتمل على �سبع حما�ضرات تتناول ن�ش�أة الإمام ،وحركة التجديد
يف الأزهر ،ون�ضج الإمام العلمي ،واملنا�صب التي �شغلها ،ومبادئه الوطنية ،وموقفه من الثورة العرابية � ...إلخ.
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يف قراءة دالئل الإعجاز لعبد القاهر اجلرجاين وتف�سري القر�آن الكرمي .وعندما عاد
الإما ُم من رحلته �إىل �أوربا يف نف�س العام ا�ستقبله م�صطفى عبد الرازق بق�صيدة
مديح وثنا ٍء قال فيها:
� ْ
َ
عليــكحتيـ ٌةو�ســـــــال ُم
أقبـل
وحيث جئت لأم ٍة
تطوي البال َد
ُ

�سار ُي ُ
نـــوره
�شرق
كالبـدر �أنّى َ
ُ

قد َرك حق ُه
�إنْ يقدروا يف الغرب ْ
َ
لعبت مبــــــا
فيـك الرجـا ُء لأم ٍة ْ

زلت ً
غيظـا لل�ضالل و�أهل ِــــ ِه
ال َ

�ساهرا وامل�سلمونَ نيـا ُم
يا
ً
بينهم � ْأعال ُم
لف�ض ِل َك
ُن ِ�ش َر ْت ْ
ْ

واحلق �أنّى ّ
حـل فهو �إمـــا ُم
منهم وال�شــا ُم
ف َل ِم ْ�ص ُر �أوىل
ُ
وجد ِت الأيـا ُم
ُيلهي ال�صغار ّ
واهلل ير�ضى َ
عنك والإ�ســال ُم

وغم �شديد على �شبابه
وال �شك � ّأن ال�شيخ م�صطفى قد �أ�صاب ُه ي� ٌأ�س وغيظ ّ
هدرا يف املتون بال ثمن ،وهو يقول يف ذلك�« :إين نظرت يف �أمري بعد
الذي �ضاع ً
أ�ضعت من �صحتي و�شبابي
أ�ضعت ما � ُ
ق�ضيت يف اجلامع الأزهر ،و� ُ
ق�ضيت ما ُ
ما ُ
بذلت �إال ح�ش ًدا من ال�صور واخلياالت ال ُي�ضي ُء
يف طلب العلم ،فلم �أجد ثم ًنا ملا ُ
يبعث العزمية ،وال ُي ِع ُّد لل�سعادة يف احلياة الدنيا وال يف الآخرة»(((.
الب�صرية ،وال ُ
وكان ال�شيخ الإمام قد �أر�سل �إليه بخطاب ،ر ًّدا على ق�صيدته ال�سابقة ،ومما
�سررت ب�شي ٍء �سروري ب�أنك �شعرت من علم حداثتك مبا مل ي�ش ُعر به
جاء فيه« :ما ُ
أذن لوالد �أن يقابلَ وجه ولد ِه باملدح
الكبار من قومك .فلله �أنت! وهلل �أبوك! ولو � َ
ُ
((( من �آثار م�صطفى عبد الرازق ،مرجع �سابق� ،ص.26

تقدمي
25

25

إليك من الثناء ما ميلأ َ
قت � َ
عليك الف�ضاء ،ولكني �أكتفي بالإخال�ص يف
ُل�س ُ
الدعا ِء � ْأن يمُ تعني ُ
اهلل من َ
�سرك،
نهايتك مبا تفر�ست ُه يف بدايتك ،و� ْأن يخل�ص للحق ُّ
ويقدرك على الهداية �إليه ،وين�شط بنف�سك جلمع قومك عليه ،وال�سالم»(((.
وال َّ
كثريا ب�أفكار �شيخه
�شك � ً
أي�ضا � ّأن م�صطفى عبد الرازق قد ت�أثر ً
الإ�صالحية ،وهو ما يك�شف عنه بو�ضوح قوله عن �أ�ستاذه يف تقدميه لكتاب
الروحي الذي
ت�شارلز �آدمز «الإ�سالم والتجديد يف م�صر»« :ال جر َم كان القب�س
ّ
بذور
�ألقا ُه ال�شيخ حممد عبده يف الأزهر ويف غري الأزهر ي�شتعلُ روي ًدا ،وكانت ُ
وكان
واحلرية
الفكرية التي �ألقاها بكلتا يدي ِه تنمو يف كلّ ناحية؛ َ ...
ّ
الإ�صالح ّ
�شيء يف �إ�صالح �أمته ،وكان عند ُه اعتقا ٌد مت ٌني يف � ّأن البذرة
له �أملٌ ال ُيزعزع ُه ٌ
أثمرت ،كما نبتت،
ألقيت يف �أر�ض بالدنا اخل�صبةْ ،
الطيبة متى � ْ
أزهرت ،و� ْ
نبتت ،و� ْ
بذور الف�سا ِد فيها .لهذا كان ُيلقي مبلء يدي ِه ما جمع ُه يف حيات ِه
و�أزهرت ،و�أثمرت ُ
ِ
من الأفكار ال�صاحلة،
والعواطف ال�شريفة ،والتعاليم املفيدة»(((.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.27
((( ت�شارلز �آدمز ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،نقله عبا�س حممود ،قدم له م�صطفى عبد الرازق ،جلنة ترجمة دائرة
املعارف الإ�سالمية (1353هـ1935 /م) .ومما �أورده �آدمز عن تلمذة م�صطفى عبد الرازق لل�شيخ الإمام قوله:
«�أما م�صطفى عبد الرازق (1303هـ1885 /م) ف�صلته بالأ�ستاذ الإمام ال يخاجلنا فيها �شك ،وهي متتاز عن
�صالت الكتاب الذين تكلمنا عنهم الآن بالو�ضوح والتعيني .فهو و�أخوه علي �أبناء ح�سن عبد الرازق با�شا
ون�صريا له يف جمل�س �شورى القوانني ...وم�صطفى وعلي كالهما
حميما للأ�ستاذ الإمام
الذي كان �صدي ًقا ً
ً
من تالميذ الإمام يف اجلامع الأزهر ،وع ْه ُد �أولهما به �أقدم؛ لأنه �أكرب �س ًّنا من �أخيه .وكان م�صطفى يف حقيقة
الأمر واح ًدا من التالميذ املقربني �إىل ال�شيخ حممد عبده» .املرجع ال�سابق� ،ص.245

26

حممد حلمي عبد الوهاب
26

وفيا لتعاليم �أ�ستاذه؛ فف�ض ًال عن ترجمته «ر�سالة التوحيد» �إىل
وظل ال�شيخ ًّ
الفرن�سية وكتابة مقدمة لها بالتعاون مع امل�ست�شرق الفرن�سي امل�سيو مي�شيل برنار؛
ال�شيخ يف �شتاء عام (1338 - 1337هـ1919 - 1918 /م) «�سل�سلة من
�ألقى ُ
املحا�ضرات يف اجلامعة امل�صرية (جامعة ال�شعب) تكلم فيها عن حياة الإمام وعن
ُ
االحتفال بالذكرى ال�سنوية ال�سابعة ع�شرة لوفاة الإمام� ،ألقى
�آرائه .و َّلمَـا أُ� ِق َيم
وطبعت مع
م�صطفى اخلطبة الرئي�سية التي خل�ص فيها حياة ال�شيخ حممد عبده،
ْ
(((
ألقيت ٍ
يومئذ يف �سنة (1341هـ1922 /م)».
غريها من اخلطب التي � ْ
ّفت
الديني بزعامة الإمام
حركات الإ�صالح
ويف املح�صلة؛ لقد خل ْ
ُ
ّ
آثارها امللحوظة يف احليا ِة الثقافي ِة العربي ِة ُمبختلف َميادينها الفكرية
حممد عبده � َ
«ت�شهد بهذا حركة الت�أليف يف الفكر
واالجتماعية وال�سيا�سية
الديني يف �شتى
ُ
ّ
ميادين ِه ومحُاولة رد �أ�صوله �إىل الإ�سالم ،فامل�شتغلون بالفل�سفة الإ�سالمية ُيتابعون
ال�شيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق يف � ِ
إثبات � ّأن الفل�سفة الإ�سالمية
تلميذ الإمام ُ
((( املرجع ال�سابق� ،ص .246وحول �أهم اجلوانب التي ت�أثر بها م�صطفى عبد الرازق يف �شخ�ص �أ�ستاذه يتابع �آدمز:
«على �أنه يبدو لنا �أن م�صطفى مع مت�سكه بالدفاع عن مبادئ ال�شيخ عبده يعنى عناية خا�صة بالنواحي العقلية
جوهريا
من النه�ضة التي �أن�ش�أها الإمام� ،أكرث من عنايته بناحيتها الدينية .وهذه احلقيقة هي التي ت�ضع فارقًا
ًّ
بني نزعات ال�شيخ م�صطفى ومراميه ،وبني غريه من �شيعة الإمام الذين دانوا بالزعامة للمنار ،ف�إنهم جعلوا
اهتمامهم بالإ�صالح الديني �أكرث من اهتمامهم ب�أي �شيء �آخر .وهذا االهتمام العقلي الذي ُيظهره م�صطفى
يجعل نو ًعا من القرابة بينه وبني املحدثني الذين اهتموا اهتما ًما قلي ًال بالإ�صالحات االجتماعية واخللقية،
وجعلوا غر�ضهم الأول حرية الفكر وا�ستقالل الر�أي يف البحث العلمي .على �أنه بالرغم من كل هذا يجب �أن
نقرر �أن م�صطفى عبد الرازق هو �أقرب املحدثني �إىل ال�شيخ عبده ،و�أنه ي�سلك �سبيله ،وي�سري على �سنته ،ويتبع
تعاليمه».
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وعا�ش
نبت ومنا َ
إ�سالمي َ
مل تكن مجُ ر َد نقل وت�أويل للفل�سفة اليونانية و�إنمّا هي ٌ
فكر � ٌّ
ؤلفات جمهر ِة املعا�صرين يف �أ�صول
يف ظلّ الإ�سالم  ...وعلى هذا النهج جتري م� ُ
الديني»(((.
الفقه والكالم والت�صوف و�سائر فروع الفكر ّ
وميكننا ُ
رئي�سيا أَ� َّثر بدوره يف مدر�سة م�صطفى
تيارا
القولّ � :إن ثمة ً
ًّ
التيار الإ�صالحي عند حممد عبده بكافة تفرعاته؛ حيث
عبد الرازق؛ �أال وهو ُ
ُيعد ال�شيخ عبد الرازق وتالمذته من �أكرث رواد حركة التجديد ت� ًأثرا ب�آراء الإمام
وا�ضطال ًعا بر�سالته .فمن قلب هذا التيار ظهر زعماء التجديد الذين اجته بع�ضهم
الديني ،كما يف حالة كل من :حممد م�صطفى
�إىل التعبئة الروحية والتجديد
ّ
املراغي((( ،وعبد املجيد �سليم((( ،وال�شيخ الزنكلوين((( ،الذين ا�ضطلعوا مبهمات
(((

(((
(((

(((

توفيق الطويل ،الفكر الديني الإ�سالمي يف العامل العربي �إبان املائة عام الأخرية� ،ضمن كتاب :الفكر العربي
يف مائة �سنة ،بحوث م�ؤمتر هيئة الدرا�سات العربية املنعقد يف ت�شرين الثاين /نوفمرب 1966م يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت� ،أ�شرف على حتريره :ف�ؤاد �صروف ونبيه �أمني فار�س ،من�شورات العيد املئوي ،الدار
ال�شرقية للطباعة والن�شر ،بريوت1967 ،م� ،ص.335
حممد م�صطفى املراغي (1364 - 1298هـ1945 - 1881 /م) عامل �أزهري وقا�ض �شرعي م�صري� ،شغل
من�صب �شيخ الأزهر يف الفرتة من(1347هـ1928 /م) حتى ا�ستقالته يف (1349هـ1930 /م) ثم توىل امل�شيخة
مرة �أخرى عام (1354هـ1935 /م) وحتى وفاته يف ليلة ( 14رم�ضان 1364هـ� 22 /أغ�سط�س 1945م).
مفتيا للديار امل�صرية يف ( 2ذي احلجة 1346هـ 22 /مايو 1928م)  ،وظل يبا�شر �شئون الإفتاء قرابة
عني ف�ضيلته ً
ع�شرين �سنة ،وبلغت فتاواه �أكرث من � 15ألف فتوى .ثم توىل م�شيخة الأزهر �أول مرة يف ( 26ذي احلجة 1369هـ/
� 8أكتوبر 1950م)� ،إال �أنه �أعفي من من�صبه يف ( 3من ذي احلجة 1370هـ� 4 /سبتمرب 1951م) العرتا�ضه على
احلكومة عندما خف�ضت من ميزانية الأزهر ،ثم توىل امل�شيخة للمرة الثانية يف ( 15جمادى الأوىل 1371هـ 10 /
فرباير 1952م) وا�ستقال يف ( 28ذي احلجة 1371هـ � 17 /سبتمرب 1952م).
من علماء ومدر�سي اجلامع الأزهر ،تتلمذ على يد حممد عبده وكان �صدي ًقا ملحمد ر�شيد ر�ضا ومن م�ؤلفاته:
«الدعوة والدعاة».
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الدعوة و�إ�صالح الأزهر و�إعادة تنظيمه على نطاق وا�سع مبا يتفق وحاجات الع�صر
احلديث .فيما اجته البع�ض الآخر �إىل تعبئة احلما�س القوي يف اجليل النا�شئ
عرب و�سائل ال�صحافة والإعالم واجلامعة امل�صرية ،كما يف حالة كل من :قا�سم
�أمني ،وحممد ح�سني هيكل ،ومن�صور فهمي ،و�أحمد لطفي ال�سيد ،وطه ح�سني،
والعقاد و�آخرين(((.
ثالثًا� :شيوخه وتالمذته

�أما �شيوخه املبا�شرون ،فقد تتلمذ يف الفقه والت�صوف على يد ال�شيخ
ب�سيوين ع�سل ،وال�شيخ حممد ح�سنني البوالقي ،ويف النحو على يد ال�شيخ
حممد �شقري ،وال�شيخ حممد الغريني ،ويف البالغة على يد ال�شيخ حممد احللبي،
ويف �أ�صول الفقه على يد ال�شيخ حممد �أبو الف�ضل اجليزاوي� ،شيخ اجلامع الأزهر،
وال�شيخ حممد بخيت ،مفتي الديار امل�صرية ،ويف املنطق والفل�سفة على يد ال�شيخ
حممد ح�سنني خملوف العدوي ،وال�شيخ �أحمد �أبو خطوة و�آخرين.

((( ع�صمت ن�صار ،مدر�سة م�صطفى عبد الرازق و�أثرها على الفكر الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص .2ويرى
د .ع�صمت �أنه قدر ملدر�سة ال�شيخ �أن ت�شارك م�شاركة فعالة يف هذين امليدانني «الإ�صالحي والتنويري» ،فقد
�سار ال�شيخ نحو حتقيق ر�سالة الأ�ستاذ الإمام يف �إ�صالح الأزهر مثلما �شارك وتالمذته يف حركة التنوير؛ حيث
حفلت ال�صحف بالعديد من �إ�سهاماتهم املختلفة التي كانت متتاز بالأ�صالة واالعتدال وامل�ضي قد ًما يف طريق
التجديد.
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لكن �أح ًدا من �أ�ساتذته وخلطائه «مل ِيحل من نف�سه ما حل ُه الأ�ستا ُذ الإمام
ومع ِق َد رجائ ِه ومثله الأعلى الذي لي�س له نظري.
من نف�سه ،فقد � َ
أ�صبح حمط نظر ِه ْ
العهد بين ُه وب َني �أ�ستاذ ِه ،فلم ي�ستطع الأ�ستاذ � ْأن ينتهي بتلميذه �إىل
ولكن مل َيطل ُ
كان يطم ُع يف � ْأن ُيهيئه له ،ومل ي�ستطع التلميذ � ْأن ميلأ يدي ِه حتى يرتوي من
ما َ
منبع العلم واحلكمة الذي فجر ُه �أ�ستاذ ُه �أما َم عينيه»(((.
�أما عن النجبا ِء من تالمذته فقد جاوز عددهم خم�سة وع�شرين تلميذًا
الفل�سفي ،نذكر منهم على �سبيل املثال :عثمان
�صاروا يف ما بعد روا ًدا يف الدر�س
ّ
�أمني (1398 - 1326هـ1978 - 1908 /م)((( ،و�أحمد ف�ؤاد الأهواين (- 1326
1390هـ ،((()1970 - 1908 /وتوفيق الطويل (1412 - 1327هـ- 1909 /
1991م)((( ،وعلي �سامي الن�شار (1400 - 1335هـ 1980 - 1917 /م)(((،
(((

(((
(((
(((
(((

مرارا عن ت�أثره بالإمام
من �آثار م�صطفى عبد الرازق ،مرجع �سابق� ،ص  .30وجدير بالذكر �أن ال�شيخ قد حتدث ً
أزهريا �شديد احلياء ،من�صرفًا بكليتي �إىل درا�ستي،
طالبا � ًّ
حممد عبده ،يقول يف �إحدى هذه املرات« :كنت ً
وت�أثرت يف �أول الأمر ب�أ�شد الأو�ساط الأزهرية رجعية وجمو ًدا ،ثم ات�صلت بال�شيخ حممد عبده ،فت�أثرت
بدرو�سه و�آرائه وا�صطدمت يف نف�سي تلك اليقظة الفكرية التي بثها هذا الإمام يف عقول تالميذه مبا كنا نتلقى
حبا و�إجالالً» .م�صطفى
عن �شيوخ مل تر�ضنا معارفهم وال مذاهبهم ،ولكن لهم يف نفو�سنا  -على كل حال ًّ -
عبد الرازق ،احلادث الذي �أثر يف حياتي ،جملة الهالل ،ج ،3مار�س 1947م� ،ص .53 - 52
هو �أحد رواد املدر�سة الفل�سفية احلديثة التي �أن�ش�أها ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ،وهو معروف باالجتاه نحو الروحية،
�أو الذاتية من خالل فل�سفته امل�سماة «اجلوانية».
عمل �أ�ستاذًا بجامعة القاهرة ،و�أحد ر ّواد علم النف�س يف العامل العربي.
�شغل من�صب �أ�ستاذ كر�سي الأخالق بق�سم الدرا�سات الفل�سفية والنف�سية بكلية الآداب بجامعة القاهرة.
من �أهم م�ؤلفاته :ن�ش�أة الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم «ثالثة �أجزاء».
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وحممد م�صطفى حلمي (1388 - 1322هـ1969 - 1904 /م)((( ،و�أبو الوفا
الغنيمي التفتازاين (1415 - 1349هـ1993 - 1930 /م)((( ،وحممود
اخل�ضريي (1379 - 1324هـ1960 - 1906 /م)((( ،وحممد عبد الهادي
�أبو ريدة((( ،وعبا�س حممود((( ،وعثمان جناتي((( ،وعبد الرحمن بدوي((( ،و�آخرين.
وقد خلّف ه�ؤال ِء بدورهم تالمذة جنباء تابعوا ال�شيخ م�صطفى يف مدر�سته التي مل
ينقطع مدادها حتى الآن.
والواقع �أن كثريين من تالمذة ال�شيخ قد ت�أثروا ب�أفكاره الإ�صالحية؛ حيث
ا�ستكمل ه�ؤالء ما بد�أه وقدموا درا�سات جديدة تك�شف عن جوانب �أ�صيلة
إ�سالمي .ومن �أبرز التالميذ الذين ا�ستكملوا هذا الدور
يف الفكر
الفل�سفي ال ّ
ّ
((( خلف �أ�ستاذه يف تدري�س الت�صوف الإ�سالمي ،ومن �أهم م�ؤلفاته« :احلياة الروحية يف الإ�سالم».
((( تتلمذ على يد الدكتور حممد م�صطفى حلمي ،ومن �أهم م�ؤلفاته« :مدخل �إىل الت�صوف الإ�سالمي».
((( كان من �أقرب تالمذة ال�شيخ �إليه ،من �أبرز ترجماته ترجمته كتاب «مقال عن املنهج» للفيل�سوف الفرن�سي
رينيه ديكارت.
((( تخرج يف ق�سم الفل�سفة باجلامعة امل�صرية يف القاهرة �سنة (1353هـ1934 /م) ،نال درجة املاج�ستري �سنة
(1358هـ1939 /م) عن �أطروحته حول (�إبراهيم بن �سيار النظّ ام و�آرا�ؤه الفكرية والفل�سفية) ،فيما ح�صل
على الدكتوراه من جامعة بازل ب�سوي�سرا �سنة (1364هـ1945/م) يف ر�سالته التي �أجنزها بالأملانية بعنوان
(الغزايل ونقده للفل�سفة الإغريقية) .ثم عاد �إىل القاهرة لي�شتغل �أ�ستاذًا يف جامعتها.
((( الأخ الأكرب للدكتور زكي جنيب حممود ،من �أبرز �إ�سهاماته ترجمة كتاب حممد �إقبال «جتديد التفكري الديني
يف الإ�سالم».
(((	�أبرز م�ؤلفاته« :الإدراك احل�سي عند ابن �سينا».
فل�سفيا هائ ًال ما بني حتقيق وت�أليف وترجمة ومن �أبرز م�ؤلفاته:
((( الفيل�سوف الوجودي الأ�شهر ،خلف تراثًا ًّ
«الإن�سانية والوجودية يف الفكر العربي» ،وان�صرف يف �آخر �أيامه للدفاع عن الر�سول � ضد املنتق�صني من
قدره ،وعن القر�آن �ضد منتقديه.
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حممود اخل�ضريي الذي ك�شف يف �أبحاثه ودرا�ساته املتنوعة عن مالمح الفل�سفة
الإ�سالمية احلقيقية يف ع�صورها املختلفة .وكذلك كتب حممد م�صطفى حلمي
عن احلياة الروحية يف الإ�سالم ،وانبثاقها عن الدين احلنيف ،وو�ضع درا�سة �ضافية
عن فل�سفة احلب الإلهي عند �سلطان العا�شقني ابن الفار�ض.
وكذلك ّقدم حممد عبد الهادي �أبو ريدة درا�سة رائدة عن املعتزلة ممثلة
يف فكر �إبراهيم بن �سيار النظام ،كما قدم علي �سامي الن�شار كتابًا رائ ًعا بعنوان
«مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم ونقد امل�سلمني للمنطق الأر�سطي»((( ،رد
فيه على م�ؤرخي املنطق الذين ينكرون �أن يكون للم�سلمني مكانة يف نطاق علم
مناهج البحث ،واالدعاء ب�أنهم قد �أخذوا املنطق اليوناين باعتباره املنهج الوحيد
أي�ضا عدم قبول املفكرين امل�سلمني ملنطق �أر�سطو وحماربتهم
يف �أبحاثهم .وم�ؤك ًدا � ً
له ،و�أنهم و�ضعوا املنطق اال�ستقرائي كامالً ،وهو املنهج التجريبي ،و�أن ثمة وثائق
تاريخية تثبت بال �أدنى �شك �أن امل�سلمني قد ا�ستخدموا طرق التحقيق التجريبية
يف درا�ستهم للطب والعلوم الطبيعية والكيميائية والفلكية والنباتية ،و�أن هذا
املنهج قد و�صل �إىل �أوربا وا�ستفاد منه علما�ؤها ون�سبوه �إىل �أنف�سهم ،وكان ذلك
أي�ضا درا�سة وافية يف ثالثة �أجزاء بعنوان
�سببا يف �إقامتهم ح�ضارة �إن�سانية .وللن�شار � ً
ً
«ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم».
((( علي �سامي الن�شار ،مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم ،دار املعارف ،ط1978 ،4م.
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وال نن�سى � ًأي�ضا جهود كل من :عثمان �أمني (�صاحب مذهب اجلوانية وم�ؤلف
كتاب «�شخ�صيات ومذاهب فل�سفية») ،وتوفيق الطويل (م�ؤلف كتاب «التنب�ؤ بالغيب
عند مفكري الإ�سالم» ،وكتاب «الت�صوف يف م�صر � َّإبان الع�صر العثماين») ،و�أحمد
ف�ؤاد الأهواين (م�ؤلف كتاب «التعليم يف ر�أي القاب�سي») وغريهم الكثري(((.
راب ًعا :م�ؤلفاته

نتاجا
غزيرا ،ولكنه مع ذلك خل ََّف ً
مل ُيخلّف ال�شيخ وراءه ً
نتاجا ًّ
علميا ً
خ�صبا ومدر�س ًة فل�سفية رائدة حملَ راي َتها تالمذته من بعده .ولعل قلة �إنتاجه
ً
تعود �إىل �أ�سباب �أربعة:
((( ي�ؤكد الدكتور علي �سامي الن�شار يف كتابه «ن�ش�أة الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم» �أن مدر�سة م�صطفى عبد الرازق
احل�ضاري العلمي حلقيقة الفل�سفة الإ�سالمية؛ بل «�سرعان ما تكونت
مل تكن وحدها التي تقوم بهذا التف�سري
ّ
مدر�سة �أخرى ذات طابع عقلي يف دار العلوم على يد العامل الكبري الدكتور حممود قا�سم الذي ن�شر �أبحاثه
الفيا�ضة عن ابن ر�شد �سواء يف الفرن�سية �أو يف العربية .وقد تناول حممود قا�سم ابن ر�شد من ناحية جديدة،
أي�ضا عن روح الفل�سفة الإ�سالمية و�أ�صالتها ،و�أنه مل يتابع �أر�سطو متابعة الأعمى ،وبهذا �أنكر
وهي �أنه معرب � ً
حممود قا�سم خرافة �شارح �أر�سطو .ثم بينّ �أثر ابن ر�شد يف فيل�سوف امل�سيحية توما�س الإكويني» .وكذلك
ظهرت يف الأزهر ال�شريف مالمح مدر�سة عظمى �ست�ؤدي عملها الكبري فيه �أمام �ضمري العامل الإ�سالمي،
على يد عامل الإ�سالم العظيم الدكتورعبد احلليم حممود .ملزيد من التفا�صيل راجع :علي �سامي الن�شار،
ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة1966 ،م ،املجلد الأول ،املقدمة .هذا وقد
حلق بهذا اجليل من الرواد جيل �آخر كعمار الطالبي ب�أبحاثه عن اخلوارج وابن عربي وعبد احلميد بن بادي�س،
وحممد ر�شاد �سامل ببحوثه عن ابن تيمية ،و�أحمد حممود �صبحي بدرا�ساته عن علم الكالم وعلم الأخالق
عند امل�سلمني ،وعبد القادر حممود بدرا�ساته عن الإمام جعفر ال�صادق وتاريخ الت�صوف يف الإ�سالم ،وفوقية
ح�سني بكتاباتها عن اجلويني ،و�أبو الوفا الغنيمي التفتازاين ب�أبحاثه عن ابن عطاء اهلل ال�سكندري وابن �سبعني،
وفتح اهلل خليف ب�أبحاثه عن املاتريدية وفخر الدين الرازي � ...إلخ.
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عرب
•�أولها� :أن ُه كان يتوخى الدقة ً
كثريا يف حتديد م�صادره ومراجعه ،وهو ما َ
عنه «طه ح�سني» بقوله«:كان �شديد الإيثار للأناة  ...وكان لهذه الأناة � ُأثرها
ن�ضج ُه قبلَ �أن
أنت ال ُ
يف كتابته ،ف� َ
نافرا �أو ًّفجا مل يتم ُ
جتد فيما يكتب معنى ً
عرب عنه  ...و�إمنا كان كالم ُه يجري هادئًا ُمطمئ ًنا كما يجري ما ُء اجلدول
ُي َ
النقي ،حتى ح َني ُي ِ
أ�شبه له كتابته بعمل
داع ُب �صفحته
الن�سيمُ .
ُ
وكنت � ّ
لتخرج من ِيد ِه جميلة
�صاحب اجلواهر :ي�ست�أين بها ويت� ُأنق يف ُ�صنعها
َ
فيمن يراها املتعة والر�ضى والإعجاب»(((.
تثري ْ
رائعة ُ
كثريا بال�سيا�سة وتوابعها ،ف�ض ًال عن خو�ض املعارك
•ثانيها� :أن ُه ا�شتغل ً
كثريا عن ُمتابعة
الإ�صالحية يف الأزهر والق�ضاء وغريهما ،الأمر الذي �شغل ُه ً
أواخر حيات ِه عن �أ�سف ِه ال�شديد جتاه هذا
م�شروعه
ّ
الفكري .وقد عبرَّ َ ال�شيخ � َ
الأمر ،فكتب «�صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم» ويليه تلخي�ص
ال�سيوطي لكتاب «ن�صيحة �أهل الإميان يف الرد على منطق اليونان» البن تيمية
أقدار عن حيا ِة املنطق �إىل حيا ٍة ْلي َ�س ْت مبنطقية!!».
ما ن�صه« :وقد �صرفتني ال ُ
الدكتور �إبراهيم مدكور بحق ،ف�إن ُه «مل يكن يف و�سع
ويف الواقع ،وكما الحظ
ُ
وتوفر للدر�س
م�صطفى عبد الرازق �أن َ
يبعد عن ال�سيا�سة ولي َت ُه ا�ستطاع َ
وتربى
جوهاَّ ،
والبحث .ح ًّقا� ،إنه مل يكن يف و�سع ِه � ْأن يبعد عنها؛ لأن ُه ن�ش�أ يف ِّ

((( من �آثار م�صطفى عبد الرازق ،مرجع �سابق ،املقدمة.
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وترعرع حتت كنفها ،وات�صل بكبار رجالها � ...إال �أن ُه مل ي�أخذ قط بتلك احلزبية
َ
الطاغية املتطرفة»(((.
الفل�سفي يف تلك املرحلة التي عاي�شها ال�شيخ م�صطفى
•ثالثهاّ � :أن تراثنا
ّ
من�شورا بعد .واحلقيقة � ّأن تالمذة ال�شيخ ،وذلك بتحفيز
مل يكن محُ َّق ًقا �أو
ً
و�إيعاز منه ،هم الذين حتملوا بجدار ٍة بالغ ٍة م�شاق هذه امل�سئولية ال�صعبة
حتى بعد وفاة �أ�ستاذهم.
•رابعها� :أن ال�شيخ كان مهمو ًما بت�أ�سي�س جيل جديد من رواد الباحثني،
النظري .فقد كان ال�شيخ
ومن�شغ ًال باجلوانب العملية �أكرث من اهتمامه باجلانب ّ
دائما من درجة العمل على النظر يف الأمور العقلية مت� ًأثرا يف ذلك مبا ورد
يرفع ً
دائما« :اللهم �إين �أعوذ بك من قول
عن الإمام مالك بن �أن�س �أنه كان يدعو ً
لي�س حتته عمل» ،وكذلك مبا قاله حجة الإ�سالم �أبو حامد الغزايل من � ّأن
«العلم بال عمل جنون ،والعمل بغري علم ال يكون» .ورمبا يكون ال�شيخ قد ت�أثر
أي�ضا بنهج �أ�ستاذه ال�شيخ الإمام حممد عبده الذي كان يرى
يف ذلك املنحى � ً
نقا�شا ال طائل من ورائه وال منفعة فيه(((.
يف خالفات املتكلمني ً
العلمي ما بني الأدب والفل�سفة والرتجمة� ،إىل جانب
إنتاجه
وقد َ
توزع � ُ
ّ
التقدمي للكتب .ومبوازاة ذلك دبج ال�شيخ العديد من مقاالت ِه ال�سيا�سية والفكرية
مفكرا
(((	�إبراهيم مدكور ،م�صطفى عبد الرازق رئي�س مدر�سة� ،ضمن كتاب :ال�شيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق ً
وم�صلحا ،مرجع �سابق� ،ص.27
أديبا
ً
و� ً
((( ع�صمت ن�صار ،مدر�سة م�صطفى عبد الرازق و�أثرها على الفكر الإ�سالمي ،مرجع �سابق� ،ص.77
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واالجتماعية يف جمالت :الهالل ،وال�سيا�سة الأ�سبوعية ،وجملتي ،والأزهر،
والر�سالة ،واجلريدة ،واملقتطف ،وال�سفور ...وغريها .و�سنحاول فيما يلي �أن ن�سوق
ح�صرا مب�ؤلفاته وترجماته وتقدمياته م ًعا:
ً
•البهاء زهري ،دار الكتب امل�صرية1930 ،م.
•متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر1944 ،م.
•الدين والوحي والإ�سالم ،م�ؤلفات اجلمعية الفل�سفية امل�صرية1945 ،م.
•الإمام ال�شافعي� ،سل�سلة �أعالم الإ�سالم ،دار �إحياء الكتب العربية1945 ،م.
وجدير بالذكر � ّأن هذا الكتاب ي�شتملُ على ثالثة �أبحاث خا�صة بكل من:
الإمام ال�شافعي (ن�ش�أته و�سريته وثقافته) ،والليث بن �سعد (مكانته العلمية
بو�صفه عالمِ ًا جمد ًدا) ،وحممد عبده (اجلانب الإ�صالحي الديني يف فكره)(((.
((( وهو يف الأ�صل عبارة عن جمموعة مقاالت ن�شرها ال�شيخ يف جملة الر�سالة من عام 1932م �إىل عام 1934م،
ملخ�صا لأطروحة الدكتوراه التي �أعدها جلامعة ليون .وحول هذا الكتاب وارتباطه بن�ش�أة الفكر الفل�سفي
وتعد ً
وفيا لل�شافعي  -رحمه اهلل  -لأنه كان يذهب مذهبه يف الفقه ،ويرى الوفاء
يف الإ�سالم يقول طه ح�سني« :كان ًّ
له دي ًنا عليه .ومن �أجل ذلك ترجم ر�سالته وعني بدر�سها وترجمتها وق ًتا غري ق�صري .و�أثر هذا الوفاء لل�شافعي
أثريا �شدي ًدا ،وفتح له �أبوابًا من العلم مل تفتح لأحد من قبله
يف حياته العقلية نف�سها ويف نهجه الفل�سفي ت� ً
خ�صبا مل ي�ستغله تالميذه
من علماء امل�سلمني .فدرا�سته لر�سالة ال�شافعي يف الأ�صول �ألقت يف روعه ر�أ ًيا ً
بعده ،و�أرجو �أن يتاح لبع�ضهم تعمقه وا�ستق�صاء �آثاره اخلطرية يف تاريخ احلياة العقلية للم�سلمني .فقد ر�أى �أن
ال�شافعي يفل�سف يف �أ�صول الفقه وما يت�صل به من امل�شكالت املختلفة يف الدين واللغة وا�ستنباط الأحكام
من الن�صو�ص ،فارتقى بر�أيه هذا �إىل من �سبق ال�شافعي من املفكرين امل�سلمني الذين مل يجادلوا يف �أ�صول
أي�ضا  ...ومعنى ذلك �أن امل�سلمني قد �أن�ش�أوا فل�سفتهم الأوىل من
الفقه وحدها ،بل جادلوا يف �أ�صول الدين � ً
عند �أنف�سهم ،وكانت فل�سفة ي�سرية �سمحة كالإ�سالم نف�سه ،ثم لقيت الفل�سفة اليونانية بعد ذلك ف�أدركها ما يف
هذه الفل�سفة من الع�سر والتعقيد .وكذلك جره الوفاء لل�شافعي  -رحمه اهلل� ،إىل ا�ستك�شاف مذهب جديد=
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•حممد عبده ،تقدمي حممد عثمان جناتي ،دار املعارف ،القاهرة1946 ،م.
•فيل�سوف العرب واملعلم الثاين ،م�ؤلفات اجلمعية الفل�سفية امل�صرية،
1945م .وهذا الكتاب يت�ضمن ف�صو ًال عن :الكندي (فيل�سوف العرب)،
والفارابي (املعلم الثاين)� ،إىل جانب بحث اجلوانب الفل�سفية لكل من:
املتنبي ،واملعري ،وابن الهيثم و�آرا�ؤه الريا�ضية ،وابن تيمية وفل�سفته.
•�صفحات من �سفر احلياة ومذكرات م�سافر ومذكرات مقيم و�آثار �أخرى يف
الأدب والإ�صالح ،جمعها �شقيقه علي عبد الرازق حتت عنوان «من �آثار
م�صطفى عبد الرازق» ،قدم لها طه ح�سني ،دار املعارف مب�صر1957 ،م.
•ال�صوفية والفرق الإ�سالمية ،وهو عبارة عن كلمة �ألقاها ف�ضيلته يف م�ؤمتر
تاريخ الأديان بلندن �سنة 1932م ،ون�شرها �ضمن حتقيق تلميذه علي
�سامي الن�شار لكتاب الرازي :اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�شركني ،مكتبة
النه�ضة امل�صرية1356 ،هـ1938 /م�( ،ص.)16 - 6
•التعليق على مادة «ت�صوف» التي كتبها ما�سينيون ،دائرة املعارف الإ�سالمية،
طبعة دار ال�شعب ،املجلد التا�سع.
•الدر�س الأول وخطبتا اجلمعة والعيدين لف�ضيلة الإمام الأكرب م�صطفى
عبد الرازق ،جملة الأزهر ،العدد  ،172اجلزء 1945 ،2م.
= يف الفل�سفة الإ�سالمية له خطره العظيم �إن عرف تالميذه كيف يتعمقون وينتهون به �إىل غايته» .قارن مبقدمة
طه ح�سني «م�صطفى عبد الرازق كما عرفته» لكتاب :من �آثار م�صطفى عبد الرازق ،مرجع �سابق ،املقدمة.
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•ترجمة «ر�سالة التوحيد» للإمام حممد عبده �إىل الفرن�سية والتقدمي لها
باال�شرتاك مع برنارد مي�شيل.
•كما ترجم كتاب قدرية ح�سني من الفرن�سية �إىل العربية بعنوان« :طيف
ملكي» ،مطبعة املقتطف1930 ،م.
أي�ضا ّقدم ال�شيخ للم�ؤلفات التالية:
� ً
•ت�شارلز �آدمز ،الإ�سالم والتجديد يف م�صر ،نقله عبا�س حممود ،مطبعة
االعتماد ،جلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية1353 ،هـ1935 /م.
•�إ�سرائيل ولفن�سون ،مو�سى بن ميمون  -حياته وم�صنفاته ،مطبعة جلنة
الت�أليف والرتجمة والن�شر1355 ،هـ1936 /م.
•ليون جوتييه ،املدخل لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية ،ترجمه وعلق عليه:
حممد يو�سف مو�سى ،دار الكتب الأهلية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،
1364هـ1945 /م( .جدير بالذكر � ّأن الكتاب يف الأ�سا�س هو عبارة عن
ؤلف مبدر�سة الآداب العليا باجلزائر
جمموعة من املحا�ضرات التي �ألقاها امل� ُ
يف العام الدرا�سي (1326 -1325هـ1908 - 1907 /م) حتت عنوان
«الفال�سفة امل�سلمون والإ�سالم») .كما � ّأن امل�ؤلف قد خ�ص�ص الباب الأول
للحديث عن الفروق الكائنة بني العقلية ال�سامية والعقلية الآرية (حتدي ًدا
ال�صفحات � 106 - 14أي مبا يعادل ثلث م�ساحة الكتاب �أو �أكرث قلي ًال
«مرتجما» يف � 225صفحة من القطع ال�صغري).
حيث يقع الكتاب
ً
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إلهي ،مطبعة جلنة الت�أليف
•حممد م�صطفى حلمي ،ابن الفار�ض واحلب ال ّ
والرتجمة والن�شر ،الطبعة الأوىل1364 ،هـ1945 /م( .والكتاب يف
الأ�سا�س عبارة عن ر�سالة الدكتوراه التي كان لل�شيخ م�صطفى عبد الرازق
حظ اال�شرتاك يف نظرها ومناق�شتها ،بح�سب ما جاء يف تقدميه للكتاب).
•توفيق الطويل ،الأحالم ،درا�سة للمذاهب الإ�سالمية فل�سفية و�صوفية
ودينية يف مو�ضوع الأحالم مع تتبعها �إىل منابعها يف الدين والرتاث
اليوناين وال�شرقي القدمي وبيان ما يقابلها عند املحدثني من علماء النف�س،
مكتبة الآداب ،القاهرة1364 ،هـ1945 /م( .هذا الكتاب يف الأ�سا�س
هو عبارة عن �أطروحة الدكتوراه التي متت حتت �إ�شراف ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق ونال عنها الباحث درجة الدكتوراه مبرتبة ال�شرف املمتازة يف
(جمادى الأوىل 1362هـ /مايو 1943م).
•علي �سامي الن�شار ،حتقيق كتاب ال�سيوطي «�صون املنطق والكالم عن فن
املنطق والكالم» ويليه خمت�صر ال�سيوطي لكتاب «ن�صيحة �أهل الإميان يف
الرد على منطق اليونان» البن تيمية ،مكتبة اخلاجني1366 ،هـ1947 /م(((.
((( ومما ورد يف تقدمي ال�شيخ عبد الرازق للكتاب قوله« :وكنت عرثت يف دار الكتب الأزهرية على جمموعة ر�سائل
لل�سيوطي يف �ضمنها كتاب «�صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم» يتبعه كتاب «جهد القريحة يف
جتريد الن�صيحة» الذي خل�صه ال�سيوطي من كتاب «ن�صيحة �أهل الإميان» .ووجدت يف الكتابني نف ًعا حمق ًقا
فيما �أحاوله ،ف�شرعت يومئذ يف تدار�سهما مع بع�ض الطالب ،غري �أن ذلك مل يطل ،فقد �صرفتني الأقدار عن
أي�ضا يف مقدمته ما ن�صه« :وقد عرث على هذه الن�سخة منذ
حياة املنطق �إىل حياة لي�ست مبنطقية» .ويذكر الن�شار � ً
�سنوات م�ضت �أ�ستاذي اجلليل الأ�ستاذ الأكرب ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق �شيخ اجلامع الأزهر و�سيد الباحثني
املعا�صرين يف الفل�سفة الإ�سالمية ،وقد قر�أت عليه كتاب «ذم الكالم» للهروي الذي �أورده ال�سيوطي =
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•�أحمد ف�ؤاد الأهواين ،التعليم يف ر�أي القاب�سي ،مكتبة اخلاجني1364 ،هـ/
1945م.
•عبد املنعم خالف� ،أ�ؤمن بالإن�سان ،املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وزارة الأوقاف امل�صرية1385 ،هـ1965 /م.
•دي بور ،تاريخ الفل�سفة يف الإ�سالم ،ترجمة حممد عبد الهادي �أبو ريدة،
مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر1938 ،م.
•حممد يو�سف مو�سى ،فل�سفة الأخالق يف الإ�سالم ،القاهرة1940 ،م.
•عبد املنعم حمادة ،حممد عبده ،مطبعة اال�ستقامة1945 ،م.
•عثمان �أمني ،رائد الفكر امل�صري احلديث الإمام حممد عبده ،مكتبة الأجنلو
امل�صرية1945 ،م .و�أهدى امل�ؤلف الطبعة الثانية من كتابه (�سنة 1965م)
ون�ص الإهداء هو�« :إىل روح
�إىل �أ�ستاذه ال�شيخ م�صطفى عبد الرازقُّ ،
�أ�ستاذي الفيل�سوف الكامل ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق� ،صاحب الف�ضل
الأول يف ظهور هذا الكتاب عن الأ�ستاذ الإمام»( .الكتاب يف الأ�صل
عبارة عن �أطروحة الدكتوراه التي متت حتت �إ�شراف ال�شيخ عبد الرازق).
(�سويا) يف �إعداد املخطوط للطبع لكن ف�ضيلته توىل الوزارة (الأوقاف)
= يف مقدمة كتابه .ثم بد�أنا العمل ًّ
بعدئذ وحالت �أعمالها دون �إ�شرافه على العمل يف �إخراج الكتاب كله فقمت بالعمل مبفردي» .راجع جالل
الدين ال�سيوطي� :صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم ،ويليه خمت�صر ال�سيوطي لكتاب «ن�صيحة
�أهل الإميان يف الرد على منطق اليونان» لتقي الدين بن تيمية ،ن�شره وعلق عليه :علي �سامي الن�شار ،مكتبة
اخلاجني1366 ،هـ1947 /م ،املقدمة.
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•حممد عثمان جناتي ،الإدراك احل�سي عند ابن �سينا ،دار املعارف مب�صر،
الطبعة الثانية1961 ،م( .والكتاب يف الأ�صل عبارة عن جمموعة مقاالت
ن�شرها الباحث يف جملة الأزهر وغريها).
•كما كتب ال�شيخ «توطئة» للطبعة الثانية من «العروة الوثقى» ،والتي �صدرت
( 10جمادى الآخرة 1377هـ 1 /يناير 1958م) بعد وفاته ،دار العرب،
القاهرة ،وكانت التوطئة بعنوان« :حممد عبده».
•�إىل جانب مئات املقاالت� ،سواء التي ن�شرت باملجالت �أو تلك التي
ن�شرت ببع�ض الكتب كمقالة «مذهب العلم احلديث يف الدين و�أ�صله»
التي ن�شرت �ضمن �سل�سلة «�أح�سن ما كتب»� ،سنة 1934م.
•وال نن�سى �أنه �إىل جانب ما �سبق كان ال�شيخ �أحد املحفزين على �ضرورة
ترجمة «دائرة املعارف الإ�سالمية» التي كتبها امل�ست�شرقون ،وتوجيه بع�ض
و�صفائه وتالمذته للتعليق على موادها ،ف�ض ًال عن م�ساعدتهم يف احل�صول
على ن�سخ املخطوطات املتوافرة باملكتبات العاملية وتوجيههم نحو حتقيقها
ون�شرها (�أبرز مثال على ذلك ر�سائل الكندي الفل�سفية التي حققها
�أبو ريدة).
خام�سا :متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية؛ كتاب يف املنهج
ً

�أعتقد �أن ُه يتوجب علينا � ْأن نو�ضح بداي ًة طبيعة العمل الذي بني يدينا
الآن قبل اخلو�ض يف �أهم ق�ضاياه وم�سائله حتى يت�سنى لنا � ْأن ن�ض َع ُه يف �سيا ِق ِه
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ال�صحيح .فمن املعلوم � ّأن ال�شيخ كان ال مييلُ �إىل ت�أليف الكتب مبا�شرة ،يدلُّ
على ذلك �أن �أغلب م�ؤلفاته هي يف الأ�سا�س عبارة عن �أبحاث �أو حما�ضرات
ينطبق على كتاب التمهيد الذي �صرح
ينطبق �أك َرث ما ُ
تعليمية .وهذا الأمر ُ
معنيا بدر�س تاريخها وا�ستكمال
م�ؤلفه يف مقدمته �أن ُه َ
كان �أيا َم ا�شتغال ِه بالفل�سف ِة ًّ
تركت اجلامعة يف �صدر �سنة
بحثها
«ودونت فيها ُ�صح ًفا ،طويتها على حالها ،منذ ُ
ُ
(1358هـ1939 /م) و�صرفتني ال�شواغلُ عنها .واليوم� ،أعو ُد �إىل هذه ال�صحف؛
كتبت ،من غري تنقيح وال تعديل ،ويف �صياغتها
لأن�شرها كما هي ،ب�صورتها يو َم � ْأن ْ
التعليمية».
ويرتتب على ما �سبق جمموعة من الأمور� :أولهاّ � ،أن تاريخ كتابة هذه
ُ
املحا�ضرات يعود �إىل ما قبل �سنة(1358هـ1939 /م) .ثانيها �أنه �إذا �أخذنا يف
�شرت للمرة الأوىل عام (1363هـ1944 /م) ،ف� ّإن ذلك يعني
االعتبار كونها ُن ْ
مت�سك م�ؤلفها مبا جاء فيها وعدم عدوله عن �شيء من ذلك .ثالثها �أنها ِ
تك�ش ُف
عن طريقت ِه يف التعليم والتي ي�ؤكد فيها« :حاجة الطالب �إىل ُمراجع ِة الن�صو�ص
وح�سن التدبر والفهم للأ�ساليب املتفاوتة ،و�إن مل يخف ذلك على ذوق
الكثريةُ ،
خا�صا يف التدري�س مل يعد
منهجا ًّ
املطالعني جمي ًعا» .الأمر الذي يعك�س هنا ً
موجو ًدا ب�صورته تلك يف وقتنا احلا�ضر للأ�سف ال�شديد .وك� ّأن ال�شيخ كان على
بين ٍة من �أمره و�أن ُه ي� ّؤ�س ُ�س بالفعل ملدر�س ٍة فل�سفي ٍة خا�ص ٍة ال نظري لها لدى �أقرانه من
جهة� ،أو حتى عند جموع امل�ست�شرقني من جهة �أخرى.
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يف كل الأحوال� ،سرعان ما قوبلَ هذا الكتاب بعد ن�شره باالحتفاء ال�شديد
فكتب العقا ُد  -على �سبيل املثال  -مقا ًال عنه بعنوان:
يف الأو�ساط الثقافي ِة؛ َ
«جامع وجامعة» يف جملة الر�سالة ،كما ُن�شر عدد من التقاريظ له بالعديد من
املجالت �سنة (1366هـ1947 /م) ومن بينها :الكاتب امل�صري ،والكتاب،
والأزهر ،وال�سيا�سة الأ�سبوعية ،والر�سالة ،والأمة ...وغريها .وبح�سب زكي جنيب
حممود؛ ف� ّإن ال�شيخ قد وقف يف عر�ض كتاب ِه وقفة العالمِ املُحايد الذي يتخفى
وراء الن�صو�ص ،و�أن ُه قد نحا َمنحى جدي ًدا يف درا�س ِة الفل�سف ِة الإ�سالمية ،و�أر�سى
َ
دعائم مدر�س ٍة ِ
أحو َج ما تكونُ �إليها(((.
كانت احلياة الفل�سفية � َ
َ
ينزع تلميذُ ه حممد م�صطفى حلمي �إىل اعتبار كتاب التمهيد
ويف ال�سياق ذا ِته ُ
فت يف الفل�سفة الإ�سالمية؛ لأنه
«قيمة تاريخية ومذهبية كربى بني الكتب التي أُ� ِّل ْ
لي�س على النحو امل�ألوف ،والنهج
ُ
يختلف عنها جمي ًعا يف مو�ضوعا ِت ِه ونتا ِئ ِجهَ :
فهو َ
جديد يف در�س تاريخ
منهج ٌ
املعروف عند امل�ؤلفني ال�شرقيني وامل�ست�شرقني ،بل هو ٌ
غايرا لهذه املناهج .وفيه تتجلى �شخ�صية ال�شيخ الفيل�سوف»(((.
الفل�سف ِة الإ�سالمية ُم ً
تعبريا عن ثقافته  -ال�شيخ -
كتاب التمهيد �إمنا َ
وباملثل ي�ؤكد علي بركات � ّأن َ
«جاء ً
((( زكي جنيب حممود ،تيارات الفكر والأدب يف م�صر املعا�صرة ،جملة الفكر املعا�صر ،عدد  ،33يناير 1967م،
�ص.56
((( حممد م�صطفى حلمي ،م�صطفى عبد الرازق رائد املدر�سة الإ�سالمية احلديثة ،جملة الفكر املعا�صر ،العدد
الرابع ،يوليو1965 ،م� ،ص.187
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و�صداها يف قلبه ،مما ميي ُز معاجلته
الإ�سالمية وتفاعلها مع عقله ،واهتماماته الدينية َ
برحاب ِة الأفق ،والتنزه عن التع�صب ،و�سع ِة ال�صدر ،واملو�ضوعي ِة يف العر�ض»(((.
ال�شيخ يف كتابه ،واتبعه تالميذه من بعده
�أما عن املنهج الذي ّعولَ عليه ُ
أحد من الباحثني املعا�صرين يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية؛ فهو
ومل يحد عن ُه � ٌ
التاريخي،
يقو ُم على الت�أليف بني املناهج الثالثة:
والنقدي ،واملقارن .ويت�ضح
ّ
ّ
تعو ُل كلَّ التعويل على «املنهج
ذلك من خالل طريقة عر�ض ِه للآراء والتي ّ
النقدي» يف مناق�شت ِه
التاريخي»� ،سواء يف التناول �أو املعاجلة .فيما يتمثل «املنهج
ّ
ّ
آراء امل�ست�شرقني من جهة وكتابات امل�ؤرخني الإ�سالميني من جه ٍة ثانية؛ حيث
� َ
مل يقف نقده عند حدود ال�سند (النقد من خارج) و�إمنا امتد لي�شمل نقد املتون
أخريا
أفكارها ً
(النقد من داخل) محُ ّل ًال � َ
راف�ضا ما هو دون الوا�ضح واملتميز منها .و� ً
يتمثلُ «املنهج املقارن» يف مقابل ِت ِه
الن�صو�ص بع�ضها ببع�ض ،قدمي َها بحديث َها،
َ
مواطن الت�أثري والت�أثر فيها(((.
مو�ضحا َ
ً
((( علي بركات ،ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ومتهيد يف تاريخ الفل�سفة ،جملة الأمة ،عدد  ،20يونية 1982م،
�ص .9 - 1ويتفق �إبراهيم مدكور مع ال�شيخ متام االتفاق� ،سواء يف املنهج �أو النتائج ،ويراه خلي ًقا ب�أن يكون رائ ًدا
للدرا�سات الإ�سالمية يف العامل العربي .قارن مبدكور ،مع الأيام ،كتاب الهالل ،عدد � ،478أكتوبر1990 ،م،
أي�ضا� :سعيد زايد ،م�صطفى عبد الرازق وكتاب التمهيد� ،ضمن كتاب :ال�شيخ الأكرب
�ص  .117وانظر � ً
وم�صلحا ،م�صدر �سابق� ،ص.228 - 215
أديبا
ً
مفكرا و� ً
م�صطفى عبد الرازق ً
((( وقد امتدح العقاد منهج ال�شيخ يف م�ؤلفاته فقال« :ولقد كان كظم املواجد واالنطواء يف حجاب من ال�سمت
والوقار �سمة الأ�ستاذ الأكرب يف حياته العقلية  ...لأنه كان يف م�ؤلفاته يتجنب �إبراز نف�سه ،وال يحاول �أو ُيقحم
ر�أيه على قارئه ،ويخيل �إىل قارئه من التزامه هذه اخلطة (املنهج) �أن امل�ؤلف يقنع بالن�صو�ص وال�شواهد وال
يتجاوزها وهو يف الواقع غري احلقيقة؛ لأن �أمانته يف عر�ض الن�صو�ص وال�شواهد مل تكن لتحجب العار�ض،
وال لتخفي منحاه ونتيجة بحثه .بل هو  -حلر�صه على التمحي�ص  -كان ال يعفي نف�سه منه مبحاولة التوفيق =
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يعد من �أهم م�ؤلفات ال�شيخ � -إن
يتح�صلُ مما �سبق � ّأن كتاب التمهيد الذي ُّ
مل يكن �أهمها على الإطالق  -هو كتاب يف املنهج بالدرجة الأوىل ،منهج ال�شيخ
الفل�سفي يف
تعر�ض فيه لن�ش�أ ِة الفكر
يف درا�سة تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية؛ حيث َ
ّ
الإ�سالم يف ٍ
اال�ستخفاف بهذا الفكر ب َني دار�سيه من م�ست�شرقني
�شاع فيه
ُ
وقت َ
وعرب على حد �سواء! وكان ال�شيخ هو �أول من �أن�ش�أ يف الدرا�سات اجلامعية مادة
للدرا�سة ُ�سميت بـ «الفل�سفة الإ�سالمية»؛ ف�ض ًال عن �أنه �أول َم ْن �أوع َز كذلك
علمي الكالم والت�صوف يف �أق�سام الفل�سفة ،وكانا ُيعدان قبل ذلك
بتدري�س ّ
البحثي.
خارج هذا النطاق
ّ
وزيرا للأوقاف عام
يذكر الدكتور توفيق الطويل �أن ُه ملا ُع َني
ُ
ُ
ال�شيخ ً
(1356هـ1937 /م)� ،أقا َم له ق�سم الفل�سفة بكلية الآداب «جامعة القاهرة» حف ًال
قالَ فيه �أحد اخلطباءّ �« :إن �شيخنا هو � ُ
ابتدع مادة الفل�سفة الإ�سالمي ِة وقام
أول من َ
عقبا على ذلكّ �« :إن علينا
بتدري�سها» .وملا َ
نه�ض ُ
ال�شيخ لي�شكر املُحتف َني به قال ُم ً
� ْأن ُنر َّد الف�ضلَ �إىل ذويه ،فقد �سبقني امل�ست�شرقُ الإيطا ّيل �سانتالنا �إىل تدري�س
هذه املادة يف اجلامعة امل�صرية الأهلية»((( .لكن برجوعنا �إىل م�ضمون املحا�ضرات
الرغم مما بذل فيها من
التي قدمها �سانتالنا يف هذا ال�ش�أن ُ
يت�ضح لنا �أنها  -على ّ
= بني الروايات املت�ضاربة ،وكان يرى لزا ًما �أن يختار منها الرواية التي تتوافر لها �أدلة ال�صحة» .عبا�س العقاد،
فهما �أعمق ملنهج
م�صطفى عبد الرازق ،جملة الكتاب� ،إبريل1947 ،م� ،ص .890ر�أي العقاد هذا ي�شكل ً
أ�صح و�أك ُرث �إقنا ًعا.
ال�شيخ من ر�ؤية زكي جنيب حممود ور�ؤية العقاد بنظرناُّ � ،
((( توفيق الطويل� ،شيخنا الأكرب م�صطفى عبد الرازق �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية� ،ضمن كتاب :ال�شيخ الأكرب
وم�صلحا ،مرجع �سابق� ،ص.39
أديبا
ً
مفكرا و� ً
م�صطفى عبد الرازق ً
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أقرب ما تكونُ �إىل الأم�شاج املُتناثرة واخلواطر املُبعرثة التي
جهد وا�ضح  -تبدو � َ
فل�سفيا متكام ًال على النحو الذي خرجت به حماولة ال�شيخ هنا يف
ال ُ
تقيم ن�س ًقا ًّ
كتابه التمهيد.
ونحن حني نتحدث عن مفهوم «الن�سق
عرب به عن وجود
الفل�سفي» ف�إننا ُن ُ
ّ
الفل�سفي يف الإ�سالم
كان لل�شيخ يف ن�ش�أة الفكر
منهج خا�ص ونظري ٍة ُمرتابطة ،فقد َ
ّ
ات�سم به
مذهب منفر ٌد من حيث التعبري عن اجتاه ّ
ٌ
فكري ُمبتكر ،ف�ض ًال عن ما َ
ال�شيخ من مو�ضوعي ٍة يف البحث ،واتزان يف �إ�صدار الأحكام ،وقدر ٍة على تفنيد
ُ
ميكن ُ
القولّ � :إن ال�شيخ قد
الر�أي الذي يلتقي عنده خ�صو ُم مذهبه .بهذا املعنى ُ
ي�سرتيح �إليه العقلُ
القلب ،ومن هنا
جوا
ا�ستطاع «� ْأن َ
ُ
ويطمئن �إليه ُ
ُ
يخلق حول ُه ًّ
أتيحت لها»(((.
وحتر�ص على �إذاعت ِه يف كل منا�سب ٍة � ْ
تركَ مدر�سة تتبنى مذهبه ُ
وتب ًعا لذلك ،ف� ّإن م�صطفى عبد الرازق هو � ُ
م�صري يقو ُم
أول �أ�ستا ٍذ
جامعي ّ
ّ
كان يقو ُم بتدري�سها جمموعة من امل�ست�شرقني
بتدري�س الفل�سف ِة الإ�سالمية بعد � ْأن َ
الأجانب((( .ويف الواقع كان عملُ ال�شيخ �أ�ستاذًا للفل�سفة الإ�سالمية مبثابة نقطة
خا�صا
حتول يف تاريخ الدر�س
ت�صورا ًّ
ّ
إ�سالمي املُعا�صر؛ حيث قدم ً
الفل�سفي ال ّ
ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.39
كامل�ست�شرقي الإيطاليني� :سانتالنا در�س عام (1910م) ،ونلينو در�س يف الفرتة من (1913 - 1909م و
(((
نْ
إجنليزيي� :أرنولد توما�س ووكر (1929
1931 - 1928م)،
والبلجيكي �أرمند �آبل (1928 -1925م) ،وال نْ
ّ
والفرن�سيي :لوي�س ما�سينيون (1914 -1910م) ،والذي ّدر�س
1930م) ،و�آرثر �آربري (،)1934 - 1932نْ
لطلبة اجلامعة وعلى ر�أ�سهم طه ح�سني �أربعني حما�ضرة حول تاريخ املذاهب الفل�سفية يف الإ�سالم ون�ش�أة
امل�صطلحات الفل�سفية ،وبول كراو�س (1944 - 1936م)�...إلخ .وقد ّعولنا يف حتديد هذه الأعوام بالرجوع =
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خا�صة و� ّأن
بن�ش�أ ِة الفكر
الفل�سفي يف الإ�سالم مل ي�سبقه �إليه � ٌ
أحد من قبلَّ .
ّ
الغربي ،ومن
الفل�سفة الإ�سالمية كانت َّ
تدر ُ�س قبل ذلك على نحو مييلُ �إىل النظر ّ
الدق ِة والأ�صال ِة والعجز عن االبتكار من جهة،
ثم فقد اتهم َها
َ
امل�س�شرقون بعدم ّ
اخت�صارا �سي ًئا قا َم به مرتجمون
لي�ست �إال محُاكاة للفل�سف ِة اليونانية� ،أو
وب�أنها ْ
ً
ين القدمي من جه ٍة �أخرى!!
ُ�ضعفاء للفكر اليونا ّ
ويف تقديرنا � ّأن ال�شيخ �أراد �أن يثبت يف الأذهان �أهمية الدر�س
الفل�سفي
ّ
و�ضرورته يف جهود النه�ضة املعا�صرة ،م�ستد ًّال على ذلك مبا كان لهذا الدر�س من
أي�ضا �أن اجلهود
�أهمية يف النه�ضة الإ�سالمية �إبان ازدهارها .ولعله �أراد �أن ي�ؤكد � ً
غائبا.
الراهنة �ستبقى ناق�صة ما بقي الدر�س
إ�سالمي الأ�صيل ً
الفل�سفي ال ّ
ّ
و�سنتناول فيما يلي �أهم امل�ؤلفات التي �سبقت كتاب التمهيد وتعر�ضت:
�إما مل�س�ألة ت�أريخ الفل�سفة الإ�سالمية� ،أو مل�س�ألة الرد على مزاعم رينان وغريه
من امل�ست�شرقني الذين اتهموا الفل�سفة الإ�سالمية بعدم الأ�صالة ،وذلك قبل
�أن نف�صل القول يف �أهم الق�ضايا التي ا�شتمل عليها التمهيد .وي�أتي يف مقدمة
كتابات ال�شيخ الإمام حممد عبده؛ خا�صة تلك التي عنيت بالرد
هذه امل�ؤلفات ُ
(((
آري
أخري «من ذكر ُّ
التمدن ال ّ
على مزاعم كل من :رينان وهانوتو  .فقد �أك َرث ال ُ
= �إىل املواد اخلا�صة به�ؤالء امل�ست�شرقني الواردة �ضمن :عبد الرحمن بدوي ،مو�سوعة امل�ست�شرقني ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،الطبعة الثالثةّ ،متوز /يوليو 1993م.
((( حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،حتقيق وتقدمي د .حممد عمارة ،دار ال�شروق ومكتبة الإ�سكندرية ،الطبعة
الثانية1427 ،هـ2006 /م ،اجلزء الثالث «الإ�صالح الفكري ،والرتبوي ،والإلهيات»� ،ص.338 - 337
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آري
والتمدن
قهر الآخر ،و� ّأن ّ
ُّ
التمدن ال ّ
ال�سامي ،والتفريق بينهما ،و� ّأن �أحدهما َ
ّ
ال�سامي ،وما ي�شبه ذلك»((( ،وكذلك رده
التمدن
ظفر ِب ُق ْر َنة (قمة) ُّ
هو الذي َ
ّ
على فرح �أنطون يف بحثه عن «ابن ر�شد وفل�سفته» ِ
وزعم ِه � ّأن امل�سيحية كانت �أك َرث
ت�سامحُ ً ا مع العلم والعلماء من الإ�سالم(((.
بحث فيها الإما ُم
و�إىل جانب تلك الردود هناك «ر�سالة التوحيد» التي َ
يتعلق بالق�ضاء والقدر ،وحرية
خا�صة ما ُ
أهم الق�ضايا الكالميةَّ ،
حممد عبده � َّ
الإرادة الإن�سانية� ،إىل جانب بح ِث ِه فل�سفة ابن ر�شد ،و�آراء املتكلمني يف الوجود
(((
كتاب
وعلم املنطق والوالية ال�صوفية � ...إلخ  .ويف ال�سياق ذاته (الردود) يقع ُ
املهند�س علي يو�سف «الرد على رينان» ،دار الآداب1908 ،م .وهو عبارة عن
ترجمة لن�ص رينان عن الفرن�سية �إ�ضافة �إىل تعليقات نقدية �ضمنها امل�ؤلف يف
علما
حا�شية الكتاب .وجدير بالذكر � ّأن امل�ؤلف كان من �أوائل املهتمني بالفل�سف ِة ً
أريخا؛ حيث خلّف عدة كتيبات �صغرية عن الفارابي ،ور�سائل �إخوان ال�صفا،
وت� ً
والتوحيدي
ف�ض ًال عن ع�شرات املقاالت اخلا�صة بفال�سفة الإ�سالم :كابن �سينا،
ّ
وغريهما والتي ن�شرها مبجلة الآداب.
((( املرجع ال�سابق� ،ص  ،218ويت�ضمن الرد مقاالت �ستة �إ�ضافة �إىل كلمات عن طعن الإفرجن يف الإ�سالم
(ال�صفحات .)256 - 215
((( وفرح �أنطون (1922 - 1874م) من �أعالم النه�ضة العلمانية العربية ،هاجر من لبنان �إىل القاهرة عام ،1897
وا�شتهر بدرا�ساته عن ابن ر�شد ،وذلك حتت عنوان «اال�ضطهاد يف الن�صرانية والإ�سالم» ،املرجع ال�سابق،
ال�صفحات .368 - 257
((( حممد عبده ،ر�سالة التوحيد ،املرجع ال�سابق� ،ص.568 - 377
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وكذلك كتاب «الفل�سفة العربية والأخالق» ،وهو عبارة عن جمموعة
حما�ضرات �ألقاها �سلطان بك حممد� ،أ�ستاذ الفل�سفة العربية والأخالق باجلامعة
امل�صرية واملدر�س مبدر�سة دار العلوم عام (1329هـ1911 /م)((( .وكما الحظ
�شاغرا هو الآخر؛ بحيث
الدكتور ع�صمت ن�صار بحق؛ ف� ّإن ميدان التحقيق كان ً
ي�ص ُع ُب الوقوف على �أحد الكتب املُحققة قبل �أن يقدم ال�شيخ وتالميذه على
ْ
إ�سالمي حمقق َني ونا�شرينُ ،مهذب َني ومنقحني .ومل يكن
العربي ال ّ
ذخائر الرتاث ّ
ُ
حال الت�صنيف يف هذا امليدان �أف�ضلَ حا ًال من التحقيق والرتجمة؛ حيث مل
ميكن التعويل عليها يف البحث ،و� ْإن
ُي َعرف قبل كتاب «التمهيد» �أي درا�سة جادة ُ
بع�ض املحاوالت التي ال تتعدى اجلمع �أو النقل عن ِ
كتابات امل�ؤرخني
كان هناكَ ُ
الأُ َول ،كالقفطي وابن الندمي وكتابات امل�ست�شرقني(((.
عر�ضا �سري ًعا لفل�سفة الأخالق عند كل من� :سقراط و�أفالطون،
((( يقع هذا الكتاب يف جز�أين وقد ت�ضمن ً
و�أر�سطو ،والفارابي ،وابن �سينا ،وابن ر�شد (اجلزء الأول)� .أما اجلزء الثاين ،فقد حتدث فيه عن �أخالق:
ال�شجاعة ،واحلكمة ،والعفة ،والعدالة ،والغ�ضب ،واحللم ،وال�صرب ،والورع ،ورذيلة احل�سد .قارن ب�سلطان بك
حممد ،الفل�سفة العربية والأخالق ،مطبعة دار املعارف مب�صر1329 ،هـ1911 /م.
((( ع�صمت ن�صار ،مدر�سة م�صطفى عبد الرازق� ،ص  .8 ،7وميكننا �أن ن�ضيف �إىل ما �سبق �أن �أحمد �أمني كان
قد ترجم كتاب �أ�.س .رابوبرت ،مبادئ الفل�سفة( ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر1918 ،م) ،والذي
جتاهل فيه م�ؤلفه الفل�سفة الإ�سالمية جتاه ًال تا ًّما ،مما دفع املرتجم لكتابة ف�صل عنها (�ص )161 - 141ل�سد
هذا النق�ص ،وليته ما فعل حيث مل يزد فيه �شي ًئا على ما كتبه امل�ست�شرقون .ولعل ذلك ما دفع م�صطفى
عبد الرازق لأن ينتقد موقف �أحمد �أمني يف كتابه التمهيد م�ؤك ًدا �أن احلكم على العقلية العربية الذي ي�ستند
�إىل �آراء امل�ست�شرقني غري عادل ويرتتب عليه ادعاء بع�ض الباحثني �أن هذه العقلية ناق�صة ال تدرك �سوى
اجلزئيات .وكان �أحمد �أمني قد ذهب �إىل �أن مظاهر احلياة العقلية يف اجلاهلية تنح�صر يف اللغة وال�شعر =
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أي�ضا كتاب حممد لطفي جمعة
ومن الكتب التي �سبقت «التمهيد» � ً
«تاريخ فال�سفة الإ�سالم ،درا�سة �شاملة عن حياتهم و�أعمالهم ونقد حتليلي عن
�آرائهم الفل�سفية» ،والذي طبع للمرة الأوىل عام 1924م .غري � ّأن الكتاب يف
أريخا للفل�سفة وظهورها وتطورها؛ و�إمنا هو عبارة عن ترجمة وافية
حقيق ِت ِه لي�س ت� ً
إ�سالميا هم :الكندي ،والفارابي ،وابن �سينا،
حلياة و�أعمال اثني ع�شر فيل�سوفًا � ًّ
والغزايل ،وابن باجة ،وابن طفيل ،وابن ر�شد ،وابن خلدون ،و�إخوان ال�صفا،
الدين بن العربي ،وابن ِم َ
�سك َو ْيه .ومن َث َّم ،كان عنوان
وابن الهيثم ،ومحُ يي ّ
تاريخا لفل�سفة
الكتاب دا ًّال على م�ضمونه؛ فهو تاريخ فال�سفة الإ�سالم ،ولي�س ً
الإ�سالم �أو الفل�سفة الإ�سالمية((( ال ُيعنى كتاب حممد لطفي جمعة �إذًا بالت�أريخ
للفل�سفة بقدر ما ُيعنى على وجه اخل�صو�ص بالرتجمة له�ؤالء الفال�سفة و�شتان ما
بني الأمرين.

= والأمثال� ،أما العلم والفل�سفة فال �أثر لهما عند العرب؛ لأن الطور االجتماعي الذي بنوه ال ي�سمح لهم بعلم
وال فل�سفة!! قارن ب�أحمد �أمني :فجر الإ�سالم  -يبحث عن احلياة العقلية يف �صدر الإ�سالم �إىل �آخر الدولة
الأموية ،تقدمي طه ح�سني ،مطبعة جلنة الت�أليف والن�شر والرتجمة ،الطبعة الأوىل1929 ،م� ،ص.48 - 41
((( بل �إن امل�ؤلف نف�سه يذكر يف مقدمة كتابه �أن فكرة ت�أليفه ترجع �إىل نحو ع�شرين عا ًما م�ضت (1322هـ/
1904م) و�أنه عبارة عن كرا�سات دونها حينما كان يتلقى العلم يف مدر�سة ليون اجلامعة والتي ّقدر لل�شيخ
أي�ضا �أنه و�ضع كتابه هذا للإجابة عن �أ�سئلة ثالثة وهي :هل لنا
م�صطفى �أن يدر�س فيها فيما بعد .مثلما ي�ؤكد � ً
ح ًّقا �أجداد يف الفكر والعقل؟ وهل له�ؤالء الأجداد قيمة يف ميدان العلم احلديث ،و�أين كتبهم؟ وما مكانتهم
بني ظهراين الفال�سفة الذين نقر أ� تراجمهم ونرى �صورهم ونعرث ب�شذور من �أقوالهم يف الكتب واملجالت
وال�صحف؟
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وهناك � ًأي�ضا النتاج املميز ملدر�سة دار العلوم ،وعلى ر�أ�سها م�ؤلفات الدكتور علي
العناين خا�صة كتابيه« :تاريخ الفل�سفة العربية» و«تاريخ الفل�سفة» .وكذلك م�ؤلفات
الدكتور �إبراهيم �سالمة بخا�صة تعريبه لكتاب اخلطابة لأر�سطو (القاهرة 1950م).
أي�ضا بهذه امل�س�ألة قبل كتاب التمهيد م�ؤلفات
ومن امل�ؤلفات التي ُع ِن َي ْت � ً
�أحمد �أمني« :فجر الإ�سالم» (1929م) ،و«�ضحى الإ�سالم» (ب�أجزائه الثالثة،
1936م) ،و«ظهر الإ�سالم»� .أما م�ؤلفه «يوم الإ�سالم» ،فقد ظهر الح ًقا �سنة
أقرب ما تكونُ �إىل ت�أريخ
1952م� ،أي بعد كتاب التمهيد .ومن املعلوم �أنها كانت � َ
حالة الإ�سالم يف فرتة زمني ٍة محُ ددة �أك َرث منها تف�صي ًال للفل�سف ِة ومذاهبها ،واحليا ِة
العقلي ِة يف الإ�سالم ،ف�ض ًال عن ت�أثرها الوا�ضح ب�آراء امل�ست�شرقني.
أخريا من امل�ؤلفات التي �سبقت التمهيد وتعد �أكرث الكتب قربًا من
� ً
نهج ال�شيخ كتاب املجدد عبد املتعال ال�صعيدي« :الو�سيط يف تاريخ الفل�سفة
الإ�سالمية» ،وهو يف الأ�صل عبارة عن مقاالت من�شورة يف جملة الأزهر ،ظهرت
يف عقد الثالثينيات من القرن املا�ضي �إىل جانب مقاالت �أخرى لكل من:
اخل�ضريي ،والأهواين ،وحممد يو�سف مو�سى و�آخرين .وقد تناول امل�ؤلف فيه
تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،و�أهم مباحثها ،و�أ�شهر �أعالمها ،ومن َث َّم يعد كتابه هذا
من باكورة الكتابات الدرا�سية  -يف جمال الفل�سفة  -بكلية اللغة العربية بالأزهر
ال�شريف.
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ومن �أهم امل�سائل امل�شرتكة بني ال�شيخني متييزها ما بني املباحث الفل�سفية
إ�سالمي اخلال�ص ممثلة يف علم
الأ�صيلة «فل�سفة امل�سلمني» التي تعرب عن الفكر ال ّ
الكالم و�أ�صول الفقه ،والفل�سفة الإ�سالمية املتمثلة يف الينابيع الفكرية املختلفة
لفال�سفة الإ�سالم ،وهو ما عرب عنه ال�صعيدي بعنوان« :الفل�سفة الإ�سالمية
الداخلية واخلارجية»(((.
ن�صل الآن �إىل عر�ض �أهم الق�ضايا الفكرية التي ت�ضمنها كتاب التمهيد،
وذلك من خالل النقاط التالية:
((( 1الصراع على الفلسفة :موقف املستشرقني من الفلسفة اإلسالمية
�شاع ُ
أ�سا�س
َ
القول � -إبان القرن التا�سع ع�شر ّ � -إن الفل�سفة اليونانية ،وهي ال ُ
للفل�سف ِة الإ�سالمية ،تعترب �أ�سْ مى ما و�صلت �إليه العقلية الآرية يف التفكري ،و� ّأن
خري ما خل ِ
ال�سامية للإن�سانية من ٍ
أن�ضج ثمراتها،
ّفت العقلية
تراث و� ُ
الإ�سالم هو ُ
ّ
تعار ً�ضا حا ًّدا حي ًنا وغري حا ٍّد حي ًنا �آخر ،يف جميع ما
و� ّأن ب َني هاتني العقليتني ُ

((( عبد املتعال ال�صعيدي ،الو�سيط يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مكتبة اجلامعة الأزهرية ،الطبعة اخلام�سة ،دون
تاريخ� ،ص 7وما بعدها .كما ذهب مع كل من ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق ،و�أحمد ف�ؤاد الأهواين ،وحممد
عبد الهادي �أبو ريدة �إىل �أن الكندي من �أئمة التجديد باعتباره �أول «الفال�سفة امل�شائني» ،و�أول من مهد
الطريق للنظر العقلي يف الثقافة الإ�سالمية ،و�أول من �أعمل النقد يف الفكر الفل�سفي الوافد من الثقافات
الأخرى.
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تعارفنا عليه من ُنظم و َع ٍ
اخلالف بني الفل�سفة
ادات وتقاليد((( .ومن �أجل هذا كان
ُ
إ�سالمي.
قامت عليها الفل�سف ُة الإ�سالمية ،وبني ّ
الإغريقية ،التي ْ
الدين ال ّ
نتجت
وتب ًعا لتلك الر�ؤية ،ف� ّإن
َ
التوفيق بني ّ
الدين والفل�سفة ُي ّعد �أن�ضج ثمار َ
عن تفكري فال�سفة امل�سلمني! ويبدو من �سياق ما �سبق �أن الغربيني قد جعلوا
من �أمر التوفيق بني الدين والفل�سفة مناط االبتكار يف الفل�سفة الإ�سالمية،
�سببا النقالب فال�سفة الإ�سالم مب�شرين بالدين الإ�سالمي
فيما «جعله بع�ضهم ً
ودعاة له»(((.
ا�شتهرت منذ َمطلع ال�سنوات الأوىل
والواقع � ّأن فكرة «اجلن�س الآري» التي
ْ
الفرن�سي �إرن�ست رينان ،خا�صة يف كتابه
من القرن التا�سع ع�شر على يد الفيل�سوف
ّ
العديد من امل�ست�شرقني الالحقني
«تاريخ اللغات ال�سامية»�َ ،سرعان ما ت�أثر بها
ُ
وعلى ر�أ�سهم ليون جوتييه .ومن � ٍ
بع�ضا من الكتاب العرب وامل�سلمني
أ�سف � ّأن ً
أي�ضا ور�أوا فيها امتدا ًدا ملا �أتى عليه ابن خلدون من قبل يف
قد ت�أثروا بهذه النظرية � ً
كتابه املقدمة ،ويف الواقع ف�إن فهمهم هذا غري �صحيح.
عربيا
((( لدرجة �أن �شاعت اجلملة ال�شهرية التي تن�سب �إىل املار�شال بيجو بني جموع الباحثني ون�صها�« :ضع ًّ
أوروبيا يف قدر واحد على النار ثمانية �أيام ،و�ستجد بعد هذا َمرق كل منهما منف�ص ًال عن َم َرق الآخر»!!
و� ًّ
آراء �أخرى منت�شرة يف م�ؤلفات كل من :اجلرنال دوما�س ،خا�صة
وعلى هذا النحو الع�صبوي ن�صادف � ً
كتابيه« :احلياة العربية واملجتمع الإ�سالمي» (باري�س1869 ،م)« ،وخيول ال�صحراء وعادات البادية» (باري�س
أي�ضا كتاب الكابنت ري�شار «يف احلكومة العربية والنظام الذي ينبغي �أن ت�سري عليه».
1862م) .و� ً
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،الطبعة احلالية� ،ص.121
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ويف املقابل هناك كثريون من الكتاب العرب وامل�سلمني تناولوا هذه
الفكرة بالنقد والتمحي�ص؛ ليبينوا �أنها ال تقو ُم على ٍ
�سند �صحيح من العلم وال
عززين ردودهم تلك ب�آرا ِء كثري من
ترتك ُز على َ
قواعد متين ٍة من حقائق التاريخُ ،م َ
الباحثني الغربيني �أنف�سهم.
�صري  -على �سبيل املثال  -هذه الفكرة بالنقد وانتهى �إىل
تناول �ساطع ا ُحل ّ
ِ
اختالفات �أجنا�سها
تقرير � ّأن «�إرجاع الفروق التي ُت�شاهد بني �سجايا الأقوام �إىل
بع�ضها عن بع�ض ب� ٍ
ُ
أو�صاف فطري ٍة
وعروقها،
والقول ب� ّأن الأجنا�س القطرية ميتا ُز ُ
العلم
احلديث بوج ٍه من الوجوه»(((.
ُ
وراثي ٍة ،مما ال ُي ّقر ُه ُ
تلم�س ن�ش�أة التفكري
يف كتابه التمهيد ّقدم ال�شيخ ر�ؤية جديدة تقو ُم على ّ
إ�سالمي يف كتابات امل�سلمني �أنف�سهم قبل � ْأن يت�صلوا بالفل�سفة
الفل�سفي ال ّ
ّ
تو�ضيح معامل هذا ال�صراع على الفل�سفة
وميكن
اليونانية ويدر�سوها درا�سة وافيةُ .
ُ
الإ�سالمية ومذهب ال�شيخ فيه يف النقاط التالية:
الفل�سفي
ي�ستك�شف مذهبه يف ن�ش�أ ِة الفكر
�أو ًال :كان على ال�شيخ قبلَ � ْأن
َ
ّ
يعر�ض �آراء امل�ست�شرقني الذين نا�صبوا هذ الفكر العداء
يف الإ�سالم وتطوره � ْأن َ
رقي الذي
� َ
إبان القرن التا�سع ع�شر ،و� ْأن ُيفند هذه الآراء القائمة على التع�صب ال ِع ّ
ال�شيخ يف �أول �صفحات كتابه �أنه:
جاهر �إرن�ست رينان بالتب�شري به .وقد �أكد ُ
((( قارن ب�ساطع احل�صري� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية ،طبعة القاهرة1944 ،م� ،ص 62وما بعدها .هذا
وي�ست�أن�س احل�صري ب�آراء كل من :نوفيكوف ،وتارد ،وغريهما من علماء االجتماع الغربيني.
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«ي�شتملُ على بيان ملنازع الغربيني والإ�سالميني ومناهجهم يف درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية وتاريخها .والباحثون من الغربيني ك�أمنا يق�صدون �إىل ا�ستخال�ص
إ�سالمي،
عربي وال � ّ
عنا�صر �أجنبية يف هذه الفل�سفة ،لريدوها �إىل م�صدر غري ّ
إ�سالمي� .أما الباحثون الإ�سالميون فك�أمنا
وليك�شفوا عن �أثرها يف توجيه الفكر ال ّ
يزنون الفل�سفة مبيزان الدين»(((.
ومن َث َّم ،فقد َخ َّ�ص�ص امل�ؤلف الق�سم الأول من كتابه ملناق�شة «مقاالت
الغربيني والإ�سالميني يف الفل�سفة الإ�سالمية» (ال�صفحات من � 9إىل )75؛ حيث
عر�ض لآراء كل من :تنمان ،وكوزان ،ورينان .ويف مقابل ه�ؤالء عر�ض لآراء
الفال�سفة الإ�سالميني كابن �سينا ،والكندي ،والفارابي ،و�إخوان ال�صفا.
ثانيا :يف الف�صل الأول من كتابه �أكد ال�شيخ �أنه ال يعنى بتق�صي ما قاله
ً
علماء الغرب يف الفل�سفة الإ�سالمية منذ الع�صور البعيدة؛ و�إمنا «نريد �أن نتتبع جملة
نظر الغربيني �إىل الفل�سفة الإ�سالمية وحكمهم عليها منذ ا�ستقرت معامل النه�ضة
احلديثة لتاريخ الفل�سفة �إىل �أيامنا هذه� ،أي منذ �صدر القرن التا�سع ع�شر»((( .ومن
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .3هذا ويبدو من �سياق كالمه هذا
�أن كال الر�أيني على خط�أ ونتيجة لذلك كانت حماولته هنا يف الو�صول �إىل ر�أي و�سط يبتعد عن تع�صب الفريق
الأول «الغربيني» وين�أى يف الوقت نف�سه عن الوقوع يف خط�أ الفريق الثاين (الإ�سالميني) الذين �إىل جانب
عنايتهم البالغة ببيان ن�سبة هذه الفل�سفة �إىل العلوم ال�شرعية ،ف�إنهم ق�صروا عن تكوين منهج تاريخي فيها
املرجع ال�سابق� ،ص .149على �أن ذهن امل�ؤلف ال ين�صرف �إىل فهم معنى كلمة «الإ�سالميني» بح�سب ما هو
حاليا؛ حيث �إن هذا املعنى «احلركي» مل يكن موجو ًدا بعد ،و�إمنا ق�صد بهذا التو�صيف فال�سفة
متعارف عليه ًّ
وحكماء الإ�سالم كابن �سينا والفارابي وغريهما الذين اعتنوا عناية خا�صة باملباحث الفل�سفية و�ألفوا فيها.
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.8
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هنا جاء عر�ضه لآراء كل منِ :ت ِّنمان ( Tennemannت 1819م) والتي �ضمنها يف
كتابه «املخت�صر يف تاريخ الفل�سفة»((( (�ص ،)14 - 9وفكتور كوزان (ت 1847م)
�( Cousinص )15 - 14التي �أدىل بها يف حما�ضراته يف تاريخ الفل�سفة بجامعة
باري�س ،و�إرن�ست رينان  Renanالتي �أوردها يف كتابيه «ابن ر�شد ومذهبه» ،و«تاريخ
اللغات ال�سامية» (�ص ،)18 - 17وجو�ستاف دوجا  Gustave Dugatالتي �ضمنها
يف كتابه «تاريخ الفال�سفة واملتكلمني من امل�سلمني»((( (�ص ،)22 - 21و ُمنك
( Munkت 1867م) (�ص.)24 - 22
ثال ًثا :تتمثل خال�صة هذه الآراء فيما يلي:
(�أ) هناك ،بح�سب ِتنمان� ،أربع ٍ
دون تقدم العرب يف الفل�سفة
حالت َ
عقبات ْ
ال�سنة
العقلي ا ُحل ّرُ ،
وحزب �أهل ُّ
وهي« :كتابهم املُقد�س الذي يعوقُ َ
النظر ّ
�ستبدا
املُتم�سك بالن�صو�ص ،و�أنهم مل يلبثوا � ْأن جعلوا لأر�سطو ُ�سلطانًا ُم ًّ
أخريا ما يف طبيعتهم القومية من ميل �إىل الت�أثر بالأوهام»(((.
على عقولهم ،و� ً
أي�ضا
ظهر على الأر�ض من الأديان ،هي � ً
(ب)	� ّإن امل�سيحية التي هي � ُ
آخر ما َ
فلينظر ماذا � ِ
لينظر
أخرجت امل�سيحية للنا�س ،ثم ْ
�أكملها! و َم ْن �أرا َد دلي ًال ْ
((( ن�شر كتاب تنمان هذا لأول مرة بالأملانية �سنة 1812م ،فيما ينقل ال�شيخ اقتبا�ساته عن الرتجمة الفرن�سية
للكتاب والتي قام بها الفيل�سوف الفرن�سي كوزان (ت 1847م) �سنة 1829م.
((( طبع للمرة الأوىل بباري�س �سنة 1889م.
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.10
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إ�سالمي ،و�سائر
الدين البرُ همي
ُ
أنتج ُ
من دون امل�سيحية ماذا � َ
والدين ال ّ
الأديان التي ال ُ
بع�ضها انحال ًال موغالً،
أنتج ُ
تزال قائمة فوقَ ظهر الأر�ض؟ � َ
أثمر ا�ستبدا ًدا لي�س له مدى (ر�أي كوزان)(((.
ُ
وبع�ضها � َ
النا�س
واجلن�س الأول �أدنى مرتبة من
ينق�سمون �إىل �سا ِم ِّي َني و�آر ِّيني
َ
(ج)	� ّإن َ
ُ
فل�سفية
نتلم�س عند اجلن�س
ال�سامي ً
الثاين؛ بحيث ي�ستحيلُ � ْأن َ
درو�سا ّ
ّ
ِ
عجائب القدرّ � :أن هذا اجلن�س الذي ا�ستطاع � ْأن يطب َع ما ابتد َعه من
«ومن
فل�سفي خا�ص.
الأديان بطابع القوة يف �أ�سمى درجاتها مل ُيثمر �أدنى بحث
ّ
جديبا وتقلي ًدا
وما كانت الفل�سفة قط عند ال�ساميني �إال ً
اقتبا�سا �صرفًا ً
للفل�سف ِة اليونانية (ر�أي رينان)(((.
يف مقابل دعوى رينان العن�صرية جند من بني ُمعا�صريه َم ْن رما ُه ِ
باحليف يف
ُحكم ِه على الفل�سف ِة عند العرب .وعلى ر�أ�س ه�ؤالء «دوجا» الذي ع ّق َب يف كتابه
«تاريخ الفال�سف ِة واملتكلم َني ِم َن املُ�سلمني» على ر�أي كل من :رينان ،و�شمويلدرز
وم�صدرها
حد ال�شطط،
البت �إىل ّ
تذهب يف ّ
 Schmôldersبالقول« :وهذه �أحكا ٌم ُ
ُ
�سو ُء التحديد للفل�سف ِة وجهلنا مبا للعرب من ُم ٍ
�صنفات غري �شروحهم مل�ؤلفات
ظان � ّأن عق ًال كعقل ابن �سينا مل ُينتج يف الفل�سفة �شي ًئا
يظن ٌّ
�أر�سطو  ...فهل ُّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.14
((( املرجع ال�سابق� ،ص.17
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لي�ست
طري ًفا ،و�أن ُه مل يكن �إال ُمقل ًدا لليونان؟ وهل
مذاهب املعتزل ِة والأ�شعري ِة ْ
ُ
العربي؟»(((.
ً
ثمارا بديعة �أنتج َها ُ
اجلن�س ّ
أكد «� ّأن الفل�سفة لدى العرب مل
ويف ال�سياق ذاته تقع �آراء « ُمنك» الذي � ّ
مبذهب امل�شائ َني �صرفًا؛ بل هي ُ
تتقيد ِ
تكون تقلبت يف كل الأطوار التي
تو�شك �أن َ
مرت بها يف العامل
ال�سن ِة الواقف َني عند الن�صو�ص،
امل�سيحي ،ففيها ُ
ْ
مذهب �أهل ُّ
ّ
ومذهب ال�شك  -يق�صد ابن الراوندي امللحد ،و�أبو بكر الرازي ،ومذهب التولد
ُ
مذاهب �شبيهة مبقال ا�سبينوزا،
(كما هو ظاهر يف فل�سفة ابن �سينا) ،بل فيها
ُ
ومذهب وحدة الوجود احلديث (نظرية ابن عربي)(((.
ال�شيخ طريقتني
ويف عر�ضه لآراء الغربيني ال�سابقة ونقده لها ا�ستخد َم
ُ
رئي�سيتني� :أوالهما بيانُ التناق�ض احلا ّد داخل مذاهب الغربيني .والأخرى العملُ
�شاهد من �أهلها»� ،أي القيام ب�سرد جمموعة من الآراء املناق�ضة متا ًما
مببد�أ
«و�شهد ٌ
َ
تنت�سب مل�ؤلف َني غربي َني كذلك .ففيما يتعلق بالطريقة الأوىل ،يو�ضح
لآراء ه�ؤالء
ُ
ال�شيخ  -على �سبيل املثال  -حجم التناق�ض الهائل الذي يق ُع فيه كل من :تنمان
((( املرجع ال�سابق� ،ص .22-21والواقع �أن دوجا بعد �أن عر�ض لآراء ه�ؤالء �أكد �أن غر�ض الفل�سفة هو تكوين
حكما �سدي ًدا فعليه �أن
عقائد جديدة وهو يقول يف ذلك« :ومن �أراد �أن يحكم يف خ�صائ�ص الفل�سفة العربية ً
ينظر �إليها من ناحية �إ�صالحها للعقائد .وعندي� :أن النظر العقلي العربي كان على احلقيقة حماولة لإ�صالح
القر�آن ،وتكميل الإ�سالم ،حاول ذلك املعتزلة قادة احلركة الفل�سفية لدى امل�سلمني  ...وهذا التعر�ض لكتاب
امل�سلمني املقد�س بالبحث يكاد يكون من نوع ما فعل فال�سفة الأوربيني يف متحي�ص التوراة والإجنيل كما
تمُ ح�ص �سائر الكتب» .املرجع ال�سابق� ،ص.23
((( املرجع ال�سابق� ،ص.22
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در�سْ
ورينان؛ حيث ذهب �أولهما �إىل القول« :على � ّأن الآثار الفل�سفية العربية ملّا ُت َ
جدا ال جتعلُ علمنا بها ُم�ستكمالً» ،ثم يقول يف ف�صل عنوانه
�إال درا�سة �ضئيلة ًّ
«فرق الفال�سفة عند العرب» ما ن�صه:
غالبا عند العرب طائفتان من الفال�سفة عظيمتان� :إحداهما:
َ
«كان ُ
يوجد ً
طائفة الفال�سفة على احلقيقة ،وهم من القائلني بالوجود املثايل  ...والثانية :طائفة
املتكلمون �أو امل ََّ�شاءون الذين تقو ُم عقائدهم
عقلي هم
َ
فال�سفة جدليني �أهلُ نظر ّ
على الأ�صول الدينية الواردة يف القر�آن ،ثم يحاولون �أن يبينوا مبد�أ العامل على
ناق�صا .ثم
علما ً
وجه فل�سفي ،وهم يقاومون الأولني .وعلمنا ب�أمر الفريقني ال يزال ً
يعدون طائفة ثالثة هي طائفة الأ�شعرية امل�ؤلفة من جربيني ال يرون للأ�شياء عل ًال
�إال �إرادة اهلل»(((.
ال�شيخ من ذلك �إىل بيان جمموعة من الأمور هي:
ويخل�ص ُ
ُ
(�أ)	� ّإن ِتنمان ِ
العربي.
ين�س ُب الفل�سفة �إىل ال�شعب ّ
ويعترب هذه الفل�سفة �شاملة ملا ُي�سمى فل�سفة على احلقيقة مع ما ات�صل به
(ب)
ُ
ِ
ملذاهب
أي�ضا
ً
عر�ضا يف بع�ض الأطوار من منازع الإ�شراقيني ،و�أ ّنها �شاملة � ً
املُتكلمني.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.12
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�شرحا م�ضع ًفا ملذهب
(ج) ثم هو يجعلُ هذه الفل�سفة ْلي َ�س ْت يف الغالب �إال ً
�أر�سطو ومف�سريه ،و�إال تطبي ًقا لهذا املذهب على ِ
العربي
الدين
قواعد ّ
ّ
(بح�سب و�صفه).
�سري الفل�سف ِة �إىل دينية ،وهي :القر�آن ،و�أهل
(د) وهو ُيرد العقبات التي ْ
عاقت َ
ال�سنة .وقومية ،وهي :ا�ستعدا ُد العرب للت�أثر بالأوهام� ،إىل جانب خ�ضوع
عقولهم ل�سلطان �أر�سطو.
(هـ) ثم ينتهي بعد ذلك �إىل االعرتاف املُكرر ب� ّأن ُم�صنفات الفال�سفة من
بعد حق درا�ستها!!(((.
العرب مل ُتدر�س ُ
�أما فيما يتعلق بالطريقة الثانية  -ونق�صد بها اال�ستئنا�س بالآراء املخالفة
أي�ضا  -فقد مثلنا لها مبا اقتب�سه
لتلك النظريات والتي �صدرت عن م�ؤلفني غربيني � ً
ال�شيخ عن كتاب دوجا «تاريخ الفال�سفة واملتكلمني من امل�سلمني» ،وحما�ضرات
ُمنك(((.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .13
أي�ضا لر�أي رينان يف اختيار امل�سلمني لأر�سطو تقوم خال�صته على �أنهم
((( هذا ومن املعلوم �أن ملُنك ر� ًأيا خمال ًفا � ً
ف�ضلوه؛ «لأن منهجه التجريبي �أدنى �إىل موافقة ميل العرب العلمي الو�ضعي من منهج �أفالطون املثايل ،ولأن
جمديا يف املنازعات امل�ستمرة بني �أهل املذاهب الكالمية» .املرجع ال�سابق،
منطق �أر�سطو كان يعترب ً
�سالحا ً
�ص .24

60

حممد حلمي عبد الوهاب
60

اختلف ر�أي امل�ؤلفني الغربيني حول هذه
ويف كل الأحوال�َ ،سرعان ما
َ
امل�س�ألة ما بني بداية القرن التا�سع ع�شر ونهايته بحيث هد�أت «�سورة الع�صبية
والهوى» .لكن يف مقابل ذلك انتقل اخلالف وات�سع حول م�سائل �أخرى ي�أتي
اخلالف يف ت�سمية هذه الفل�سفة عربية �أو �إ�سالمية؟ واخلالف يف
على ر�أ�سها:
ُ
اخلالف
احلكم عليها يف القرن الع�شرين جلهة متابعة ر�أي رينان �أو عدمه ،وكذلك
ُ
يخرج عنها .وميكن تلخي�ص النقاط
حول ما يدخلُ يف �إطار هذه الفل�سفة وما ُ
ال�سابقة على النحو التايل:
اخلالف حول الت�سمية ما بني «فل�سف ٍة عربي ٍة» على اعتبار � ّأن رجالها
يتوزع
ُ
ُ
لي�ست عربية؛
كانوا يكتبون �آثارهم بالعربية((( ،و«فل�سف ٍة �إ�سالمي ٍة» على اعتبار �أنها ْ
ظاهرا؛
ل ّأن جمهرة �أهلها مل يكونوا من �أ�صلٍ
�سامي؛ ول ّأن للإ�سالم فيها � ًأثرا ً
ّ
وعا�شت حتت راي ِة الإ�سالم .ومييلُ ال�شيخ �إىل الر�أي
ولأنها ن�ش�أت يف بالد �إ�سالمي ٍة
ْ
ا�سما ا�صطلحوا عليه
الأخري وحجته يف ذلك «� ّأن هذه الفل�سفة قد و�ض َع لها �أهلها ً
ُ
العدول عنه ،وال جتوز امل�شاحة فيه» ُم�ستد ًّال على ذلك ب�أقوال ابن �سينا
ي�صح
فال ُّ
(ت 428هـ 1037 /م) يف كتابيه« :ال�شفاء» و«النجاة» ،وكتاب «�أخبار احلكماء»
((( ن�صادف على ر�أ�س هذا االجتاه من الغربيني ك ًّال من :موري�س دي ولف يف كتابه «تاريخ فل�سفة القرون
الو�سطى» ،و�إميل برهييه يف كتابه ال�ضخم «تاريخ الفل�سفة» ،وامل�ست�شرق الإيطايل كارلو نلينو يف حما�ضراته
املعنونة «علم الفلك وتاريخه عند العرب يف القرون الو�سطى» .ومن العرب �أحمد لطفي ال�سيد الذي يعرب
عنها بلفظة فل�سفة عربية يف ت�صديره لتعريب كتاب �أر�سطو «الأخالق �إىل نيقوماخو�س» ،وجميل �صليبا يف
�أطروحته التي نال بها درجة الدكتوراه من جامعة باري�س بعنوان «بحث يف الفل�سفة الإلهية البن �سينا» (طبع
بالفرن�سية للمرة الأوىل �سنة 1926م) ،وعاطف العراقي يف جميع م�ؤلفاته وكذلك �أغلب تالمذته.
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و«مقدمة ابن خلدون» ،وكتاب �أبي احل�سن البيهقي «تاريخ حكماء الإ�سالم» ...
�إلخ(((.
وكما وقع اخلالف حول الت�سمية ،وقع خالف بني الغربيني كذلك يف
احلكم عليها يف القرن الع�شرين؛ حيث «تال�شى القول ب� ّأن الفل�سفة العربية
�أو الإ�سالمية لي�ست �إال �صورة م�شوهة من مذهب �أر�سطو ومف�سريه �أو كاد �أن
خا�صا يمُ يزها عن
يتال�شى ،و�أ�صبح يف ُحكم املُ�سلم به � ّأن للفل�سف ِة الإ�سالمية كيانًا ًّ
أي�ضا ب� ّأن الإ�سالم وكتابه
مذهب �أر�سطو ومذاهب مف�سريه  ...مثلما تال�شى القول � ً
املقد�س كانا بطبيعتهما �سج ًنا حلرية العقل ،وعقبة يف �سبيل نهو�ض الفل�سفة �أو كاد
يتال�شى»(((.
أي�ضا فيما ي�صح �أن نطلق عليه لفظة «فل�سفة �إ�سالمية»
كذلك وقع اخلالف � ً
وما ال ي�صح يف حقه ذلك .فقد ذهب كل من ال�شيخ عبد الرازق ،ومدكور،
وحممد يو�سف مو�سى ،وعلي �سامي الن�شار ،وتوفيق الطويل ،ومعظم تالمذة
ال�شيخ �إىل القول ب�أن يف البحوث الكالمية وال�صوفية ،ف�ض ًال عن علم �أ�صول
الفقه ،مذاهب ونظريات فل�سفية ال تقل دقة وعم ًقا عن مذاهب امل�شائني؛ وبالتايل
ف�إنها تندرج �ضمن مباحث «الفل�سفة الإ�سالمية» .وعلى العك�س من ذلك يذهب
كل من �أحمد ف�ؤاد الأهواين ،وعبد الرحمن بدوي ،وبع�ض املت�أخرين �إىل القول
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .32-30
((( املرجع ال�سابق� ،ص .40-39
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ب�أن فال�سفة الإ�سالم وحدهم الذين ي�صح �أن يطلق على �أبحاثهم لفظة «فل�سفة
�إ�سالمية»� ،أما علم الكالم والت�صوف فيختلفان عن الفل�سفة وال ميكن اعتبارهما
جزءا منها(((.
ً
على كل حال ،مل ين�س ال�شيخ �أن يقول كلمته يف جهود الغربيني ممن
ال ي�سع الناظر فيما بذلوا من جهود «�إال الإعجاب ب�صربهم ون�شاطهم ،و�سعة
اطالعهم وح�سن طريقتهم» وذلك قبل �أن ينتقل بالقارئ للف�صل الثاين اخلا�ص
بعر�ض «مقاالت امل�ؤلفني الإ�سالميني» (ال�صفحات  )75 - 49ليتبني «وجهة
نظرهم �إىل الفل�سفة الإ�سالمية ومقاالتهم يف �أ�صولها وحكمهم على منزلتها»(((.
و�أول ما يبد�أ به ال�شيخ هنا هو ما ورد عن �صاعد الأندل�سي (ت 462هـ1070 /م)
يف كتابه «طبقات الأمم» من �أن العرب يف اجلاهلية مل مينحهم اهلل �شي ًئا من علم
الفل�سفة ،وال هي�أ طباعهم للعناية به ،و�أن �أول من ا�شتهر بهذا الأمر منهم هو
�أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق الكندي (ت 252هـ866 /م) و�أبو حممد احل�سن
الهمداين (334هـ946 /م) ب�سجن �صنعاء.
ثم عرج م�صطفى عبد الرازق بعد ذلك على �آراء كل من ال�شهر�ستاين
�صاحب كتاب «امللل والنحل» ،واجلاحظ ،وابن خلدون (ت 808هـ1406 /م)
((( راجع :الأهواين ،الفل�سفة الإ�سالمية� ،سل�سلة املكتبة الثقافية ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،عدد ،69
1962م� ،ص .18وعبد الرحمن بدوي ،مو�سوعة الفل�سفة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت،
1981م ،ج� ،1ص .39
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .49
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يف مقدمته والذي يرى �أن ان�صراف العرب عن الفل�سفة� ،إال قلي ًال منهم ،يرجع
�إىل ق�صور يف طبيعتهم!! وكذلك املقريزي (ت 845هـ1441 /م) الذي عر�ض
يف خططه لفال�سفة العرب يف اجلاهلية فجعلهم دون غريهم من فال�سفة الأمم،
وجعل فال�سفة الإ�سالم يف ن�سق مع حكماء الروم حتى لك�أنهم طبقة منهم(((.
((( 2علم أصول الفقه وصلته بالفلسفة اإلسالمية
�إىل جانب التطور ال�سابق الذي حلق بنظرة الغربيني للفل�سفة الإ�سالمية،
�سرعان ما �أ�صبح لفظ «الفل�سفة الإ�سالمية» �شام ًال عندهم ملا ُي�سمى فل�سفة �أو
أي�ضا ،كما ا�شتد امليلُ �إىل اعتبار الت�صوف من �شعب
حكمة وملباحث علم الكالم � ً
خ�صو�صا يف العهد الأخري الذي عني فيه امل�ست�شرقون بدرا�سة
هذه الفل�سفة،
ً
الت�صوف الإ�سالمي؛ حيث َع َّد ما�سينيون ك ًّال من الكندي والفارابي وابن �سينا
من مت�صوفة الإ�سالم يف كتابه «جمموع ن�صو�ص مل تن�شر متعلقة بتاريخ الت�صوف
يف بالد الإ�سالم» (باري�س1929 ،م).
على � ّأن ال�شيخ �أخذ يو�سع يف ما ت�شتمله الفل�سفة الإ�سالمية من مباحث
م�ؤك ًدا« :وعندي �أنه �إذا كان لعلم الكالم ولعلم الت�صوف من ال�صلة بالفل�سفة ما
أي�ضا علم �أ�صول
ي�سوغ جعل اللفظ �شام ًال لهما ف�إن علم �أ�صول الفقه امل�سمى � ً
ّ
الأحكام لي�س �ضعيف ال�صلة بالفل�سفة ،ومباحث �أ�صول الفقه تكاد تكون يف
جملتها من جن�س املباحث التي يتناولها علم �أ�صول العقائد الذي هو علم
((( املرجع ال�سابق� ،ص .59

64

حممد حلمي عبد الوهاب
64

الكالم»((( .وبذلك يكون ال�شيخ هو �أول من جعل علم �أ�صول الفقه مبح ًثا من
مباحث الفل�سفة الإ�سالمية.
ح�شرا ملا هو لي�س
والواقع � ّأن مذهب ُه هذا مل يكن عب ًثا ال طائلَ من ورائه� ،أو ً
ب�أ�صيل �ضمن مباحث الفل�سفة الإ�سالمية ،كما �أنه مل يكن بحال من الأحوال
العقلي يف الإ�سالم لتالئم
كذلك ًّليا لعنق الن�صو�ص �أو تزيي ًفا لتطور تاريخ النظر ّ
ما يود طرحه؛ بل �إنه دلل على ر�أيه هذا بف�صل كامل عر�ض فيه لأهم «النظريات
إ�سالمي وتاريخه» (ال�صفحات  )203 - 186ثم تبعه بف�صل
املختلفة يف الفقه ال ّ
تقريبا عر�ض فيه مل�س�ألة «الر�أي و�أطواره»
مطول يعادل ثلث حجم الكتاب ً
(ال�صفحات .)364 - 205
ويف كل �أولئك �أكد ال�شيخ ال�صلة العميقة التي تربط علم �أ�صول الفقه
بكل من الت�صوف وعلم الكالم والفل�سفة بحيث يتم �ضبط علم �أ�صول الفقه يف
حمكما .وحقيقة القول� :إن هذه النقطة بالذات تعد
عالقته بهذه الفروع �ضبطًا ً
�أحد �أهم �إبداعات ال�شيخ ومن �أهم نقاطه التجديدية .ومن الالفت للنظر يف هذا
ال�سياق �أنه يتحدث يف كتابه التمهيد عن بنية �أ�صولية تتعلق مبقا�صد ال�شريعة
مت� ًأثرا يف ذلك ب�أ�ستاذه حممد عبده ،وم�ؤك ًدا ما طرحه كل من العالمة ال�سنهوري
و�إدوارد المبري من قبل حول هذه امل�س�ألة.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.43-42
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َب ْي َد �أنه مل ُي َع َِّولْ مطل ًقا على كتاب «املوافقات» لل�شاطبي بالرغم من �أنه
كان مطبو ًعا ومتداو ًال وعلى عك�س �أ�ستاذه حممد عبده؛ و�إمنا َع َّول على كتاب
«االعت�صام» لل�شاطبي  -نف�سه  -مما يطرح ت�سا�ؤ ًال عمي ًقا حول موقفه هذا ،وهو ما
يف�سره الدكتور حممد كمال �إمام بالقول(((� :إن موقفه هذا يت�سق مع املنهج الذي
اختطه لنف�سه وك�أنه يريد بذلك �أن يع�صم الأمة من الزلل و�أن فكرة «االعت�صام»،
�أي العملية التي تع�صم ذهن الفقيه ،كانت حا�ضرة بذهنه على الدوام؛ ومن َث َّم
كان كتاب االعت�صام �أ�شد قربًا �إىل قلبه وعقله يف �آن م ًعا.
والواقع �أن ال�شيخ يف ت�أ�صيله لأ�صول الفقه وت�أكيده البنية الأ�صولية
املتعلقة مبقا�صد ال�شريعة على وجه اخل�صو�ص �إمنا كان ي�ضع يف ح�سبانه خطورة
ال�شيعي  -قبل ع�صر ال�شيخ الأن�صاري ،خا�صة
امل�أزق الذي و�صل �إليه الفكر
ّ
على امل�ستوى ال�سيا�سي ومن هنا كان تخوفه �أن يحدث نف�س الأمر بالن�سبة للفقه
ال�سني .ومت�سكه بفكرة التنظري للعمليات �أو الآليات التي حتول دون وقوع الفقيه
يف اخلط�أ وتع�صم ذهنه عن هذا الأمر.
يف الف�صل الثالث من كتاب «التمهيد» بحث ال�شيخ «تعريف الفل�سفة
وتق�سيمها عند الإ�سالميني»؛ حيث عر�ض فيه لأقدم تعريفات الفل�سفة الذي

((( ذكر الدكتور �إمام هذا الر�أي �شفاهة ر ًّدا على ا�ستف�سار ُم ِع ّد هذا التقدمي حول تلك املالحظة.
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نقله ابن نباتة عن الكندي((( ،ثم عر�ض بعد ذلك لتعريفات وت�صنيفات كل من:
الفارابي ،و�إخوان ال�صفا ،وابن �سينا الذي ال يخرج ما يتعلق بتعريف احلكمة
وتق�سيمها بعده «عن اال�ستمداد من تلك التعاريف والتقا�سيم التي �أوردناها» كما
هو موجود عند حاجي خليفة (ت 1067هـ1656 /م) ،وطا�ش كربى زاده (ت
962هـ1555 /م) ،وابن خلدون وغريهم.
والواقع � ّأن الأخري كان قد �أ�شار �إىل � ّأن علم �أ�صول الفقه مل َيخلُ من
أي�ضا وذلك يف الف�صل اخلا�ص بن�ش�أة هذا العلم يف املقدمة ،كما
�أثر الفل�سف ِة � ً
واملتكلمون لي�سوا بعيدين
أي�ضا � ّأن للمتكلمني فيه طريقة عني بها النا�س،
َ
ذكر � ً
من الفال�سفة .وبذلك يجعل ابن خلدون علم اخلالفيات وعلم اجلدل تب ًعا لعلم
«�أ�صول الفقه» ،وهما علمان ال ُينكر �صلتهما باملنطق ُمنكر.
ويذكر ال�شيخ � ّأن طا�ش كربى زاده قد جعل فروع علم �أ�صول الفقه �أربعة
علوم هي« :علم النظر ،وهو علم املنطق الباحث عن �أحوال الأدلة ال�سمعية �أو
باحث عن �أحوال املتخا�صمني
علم ٌ
حدود الأحكام ال�شرعية ،وعلم املناظرة ،وهو ٌ
ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه ال�صواب حتى يظهر احلق بينهما؛ ثم علم
عقبا على ذلك بالقول« :وكل هذه العلوم من العلوم
اجلدل؛ وعلم اخلالف»ُ ،م ً
((( وقد جاء فيه« :علوم الفل�سفة ثالثة :ف�أولها العلم الريا�ضي يف التعليم وهو �أو�سطها بالطبع ،والثاين علم
الطبيعيات وهو �أ�سفلها يف الطبع ،والثالث علم الربوبية «الألوهية» وهو �أعالها يف الطبع»�( .ص .)77
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العقلية الفل�سفية؛ وجعلها فرو ًعا لعلم �أ�صول الفقه يدل على مبلغ ا�صطباغ هذا
العلم بال�صبغة الفل�سفية»(((.
بعد ذلك يعر�ض امل�ؤلف مل�س�ألة «تدوين العلم» وحالة الر�أي يف الع�صر
العبا�سي الأول (232 - 132هـ846 - 749 /م) ودور اخللفاء العبا�سيني يف
ت�شجيع احلركة العلمية ،الأمر الذي �أف�ضى �إىل متكن اال�ستنباط يف �صدر هذا
الع�صر بحيث ا�ستقرت �أ�صوله وحتددت معامله مما جعل لفظ «الفقه» بح�سب ال�شيخ
أ�صلي� ،أي اال�ستنباط
ينتهي بالتدريج �إىل � ْأن يكون غري مق�صور على املعنى ال ّ
ن�صو�صا ،ومن َث َّم �أ�صبح املعنى الأول للفقه بح�سب
من الأدلة التي لي�ست
ً
الآمدي «خم�صو�ص بالعلم احلا�صل بجملة من الأحكام ال�شرعية الفروعية بالنظر
واال�ستدالل»(((.
أ�صحاب الر�أي
ظاهرا �إىل فريقني همُ � :
وتب ًعا لذلك؛ انق�سم الفقهاء انق�سا ًما ً
جدا يف البيئة الإ�سالمية النا�شئة
مبكرا ًّ
والقيا�س وهم �أهل العراق ،وه�ؤالء ظهروا ً
�أيام ال�صحابة والتابعني� ،إىل �أن تر�أ�س هذه املدر�سة الإمام �أبو حنيفة النعمان
أ�صحاب احلديث وهم �أهل احلجاز لكن �سرعان ما
(ت 150هـ767 /م) ،و� ُ
ال�شافعي كانت الدرا�سات الفقهية
بد أ� النزاع يدب بني �أن�صارهما .وحني ظهر
ّ
يف نه�ضة ترمي �إىل الوفاء باحلاجة العملية يف دولة تريد �أن جتعل �أحكام ال�شرع
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.119
((( املرجع ال�سابق� ،ص.300 - 299
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د�ستورا لها ،ومن املعلوم �أن لل�شافعي مذهبني �أحدهما قدمي والآخر جديد �صاغه
ً
حني ا�ستقر مب�صر.
ال�شافعي القدمي الذي و�ضعه يف بغداد كان يف جلّ �أمره
ويبدو � ّأن مذهب
ّ
قريبا �إىل مذهب �أهل احلديث .ويف الواقع،
ر ًّدا على مذهب �أهل الر�أي ،وكان ً
كان اجتاه املذاهب الفقهية قبل ال�شافعي �إىل جمع امل�سائل وترتيبها ور ّدها �إىل
ال�شافعي
ن�صو�صا ،فلما جاء
�أدلتها التف�صيلية،
خ�صو�صا عندما ال تكون دالئلها ً
ً
ّ
مبذهبه اجلديد كان قد الحظ ما يف املذهبني (الر�أي واحلديث) من ٍ
نق�ص بدا له
العلمي الذي ال يكاد ُيعنى
�أن يكمله فاجته يف الفقه اجتا ًها جدي ًدا هو اجتاه العقل
ّ
باجلزئيات والفروع.
وبذلك يكون ال�شافعي هو �أول من و�ضع م�صن ًفا  -و�صل �إلينا كام ًال -
إ�سالمي َو ْفق منهج علمي ،فهو الذي رتب �أبوابه ،وميز
يف علم �أ�صول الفقه ال ّ
ي�صح ُ
قول
بع�ض �أق�سامه من بع�ض ،و�شرح مراتبها يف القوة وال�ضعف .وبذلك ُّ
الرازي« :واعلم � ّأن ن�سبة ال�شافعي �إىل علم الأ�صول كن�سبة �أر�سططالي�س �إىل
ّ
علم املنطق ،وكن�سبة اخلليل بن �أحمد �إىل علم العرو�ض ،فقد كان النا�س قبل
ال�شافعي يتكلمون يف م�سائل �أ�صول الفقه وي�ستدلون ويعرت�ضون ،ولكن ما
كان لهم قانون كلي مرجوع �إليه يف معرفة دالئل ال�شريعة ويف كيفية معار�ضتها
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رج ُع
كليا ُي َ
وترجيحها .فا�ستنبط ال�شافعي علم �أ�صول الفقه ،وو�ضع للخلق قانونًا ًّ
�إليه يف معرفة مراتب �أدلة ال�شرع»(((.
الفل�سفي يف الر�سالة
يعمد امل�ؤلف بعد ذلك �إىل تو�ضيح مظاهر التفكري
ّ
مقررا يف ذهن م�ؤلفها
م�ؤك ًدا �أنها «ت�سلك يف �سرد مباحثها وترتيب �أبوابها ن�س ًقا ً
قد يختل اطراده �أحيانًا ويخفى وجه التتابع فيه ،ويعر�ض له اال�ستطراد ويلحقه
التكرار والغمو�ض ،ولكنه على ذلك كله (ميثل) بداية قوية للت�أليف العلمي
املنظم يف فن يجمع ال�شافعي لأول مرة عنا�صره الأوىل .و�إذا كنا نلمح يف الر�سالة
ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم من ناحية العناية ب�ضبط الفروع واجلزئيات
بقواعد كلية ،ف�إننا نلمح للتفكري الفل�سفي يف الر�سالة مظاهر �أخرى :منها االجتاه
املنطقي �إىل و�ضع احلدود والتعاريف �أو ًال ،ومنها �أ�سلوبه يف احلوار اجلديل امل�شبع
ّ
ب�صور املنطق ومعانيه ،ومنها الإمياء �إىل مباحث من علم الأ�صول تكاد تهجم على
الإلهيات �أو علم الكالم»(((.
أخريا �سرعان ما �أثارت «الر�سالة» اهتمام العلماء ما بني متكلمني وفقهاء
� ً
فجعلوا يتناولونها بالنقد حي ًنا وال�شرح �أحيانًا �أخرى .ومن َث َّم فقد نزع كل فريق
منهما املنزع املنا�سب لفنه؛ فعني الفقهاء بجانب اال�ستنباط والتفريع يف الر�سالة؛
بينما عني املتكلمون مبا توحي به مباحث الكالم .والح ًقا توجه الت�أليف يف علم
((( املرجع ال�سابق� ،ص 341 - 340بت�صرف.
((( املرجع ال�سابق� ،ص 358بت�صرف.
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الأ�صول هذا االجتاه فو�ضع املتكلمون منذ القرن الرابع الهجري �أيديهم على علم
�أ�صول الفقه  -يف ر�أي م�صطفى عبد الرازق -و�سرعان ما غلبت طريقتهم فيه
طريقة الفقهاء فنفذت �إليه �آثار املنطق والفل�سفة ،وات�صل بهما ات�صا ًال وثي ًقا(((.

((( 3تطور التفكري الفلسفي يف اإلسالم
حر�ص ال�شيخ  -قبل �أن ينتقل بالقارئ �إىل الق�سم الثاين من كتابه وعنوانه
«منهجنا يف در�س تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية» ،والذي �صاغ فيه نظريته اخلا�صة
بن�ش�أة وتطور وتاريخ هذه الفل�سفة  -على مناق�شة م�س�ألة «ال�صلة بني الدين
والفل�سفة عند الإ�سالميني» (ال�صفحات  )150 - 121م�ؤك ًدا �أن هذه ال�صلة
تعد عند بع�ض الغربيني مناط االبتكار يف الفل�سفة الإ�سالمية فيما ينحو بع�ضهم
�سببا النقالب فال�سفة الإ�سالم مب�شرين بالدين الإ�سالمي ودعاة له.
�إىل جعلها ً

انتقل ال�شيخ بعد ذلك �إىل الق�سم الثاين من كتابه والذي ابتد�أه بف�صل
ن�سبيا يحمل عنوان «بداية التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم» (ال�صفحات
�صغري ًّ
 )185 - 153حتدث فيه عن �أحوال العرب عند ظهور الإ�سالم ،وا�شتغالهم
ب�أمور الدين واجلدل الديني ،وكذلك ا�شتغالهم بالتفكري العملي كمعرفة مطالع
النجوم ومغايبها ،و�أنواء الكواكب و�أمطارها � ...إلخ .ثم حتدث عن العرب بعد
ظهور الإ�سالم لري�صد التطور امللحوظ الذي حلق بطرائق تفكريهم نتيجة كون
الإ�سالم دي ًنا و�شريعة يف � ٍآن م ًعا.
((( املرجع ال�سابق� ،ص 364 - 359بت�صرف.
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ومن �أجل �أن يتم هذا الر�صد ب�صورة متنا�سقة كان عليه �أن ي�شرح �أو ًال عالقة
ثانيا عالقته باحلكمة م�ؤك ًدا�« :إذا كان القر�آن
الإ�سالم باجلدل يف الدين ،و�أن يبني ً
قد ن ّفر امل�سلمني من اجلدل يف �أمور العقائد ،ف�إن القر�آن قد ذكر احلكمة التي
و�شجع على
كانت معروفة عند العرب وكانت �شرفًا لأهلها وجا ًها ،و�أثنى عليها َّ
حياتها ومنوها»((( .ويخل�ص ال�شيخ  -بعد ا�ستعرا�ض جملة من �أقوال املف�سرين -
�إىل القول ب� ّأن احلكمة املق�صودة يف الآية الكرمية ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰﮊ [البقرة ]269/هي احلكمة مبعناها
اللغوي� ،أي العلم النافع والفقه يف �شئون احلياة بتعرف احلق فيها و�إم�ضائه(((.
يتح�صلُ مما �سبق� ،أن ُه كانت لهذه املعاين الدينية التي قررها الإ�سالم
َّ
العقلي عند امل�سلمني يف عهدهم الأول؛
منذ ن�ش�أته �أثرها البالغ يف توجيه النظر ّ
((( املرجع ال�سابق� ،ص.176-175
((( ويف ر�أي م�شابه يذهب ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي �إىل اجلزم ب�أن لفظة حكمة التي وردت يف القر�آن �إمنا
مو�ضحا �أن املف�سرين الأوائل «قد تهيبوا �أن يحملوا كلمة احلكمة العربية على معنى
تعني «الفل�سفة النظرية» ً
كلمة الفل�سفة  ...ولقد جاء فريق بعد �أولئك املف�سرين مل يتهيب يف معنى احلكمة ما تهيبوه ،فذهب �إىل �أن
املراد بها معرفة الأ�شياء بحقائقها ،وبهذا ترادف الفل�سفة التي هي العلم بحقائق الأ�شياء بقدرة الطاقة الب�شرية،
وبهذا يكون تعليم الكتاب الوارد يف تلك الآيات �إ�شارة �إىل العلوم النقلية التي ُيتو�صل �إىل معرفتها بالوحي،
ويكون تعليم احلكمة �إ�شارة �إىل العلوم العقلية التي ُيتو�صل �إىل معرفتها بالعقل ،وهي العلوم التي ُيطلق عليها
ا�سم الفل�سفة النظرية والعملية» .انظر كتابه :الو�سيط يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .6وملزيد
من التف�صيل حول ت�أثره بال�شيخ عبد الرازق وجهوده الفل�سفية راجع الباب الثالث من كتاب :د .ع�صمت
ن�صار ،حقيقة الأ�صولية الإ�سالمية يف فكر ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي ،ت�صدير �أ.د حممد كمال الدين �إمام،
تعقيب �أ.د حممد نبيل غنامي ،دار الهداية ،القاهرة ،2004 ،وهو (الباب) بعنوان «ت�أ�صيل الثقافة الإ�سالمية
وتقومي ال�صعيدي جلموع الفال�سفة وال�صوفية» ،ال�صفحات.448 - 389
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ولذلك فقد كرهوا البحث واجلدل يف �أمور الدين القتناعهم � ْأن ال �سبيلَ لتقرير
العقائد �إال الوحي� ،أما العقل فمعزول عن ال�شرع و�أنظاره كما يقول ابن خلدون
يف مقدمته وابن تيمية يف كتابه «النبوات».
على �أن ُه
�سرعان ما تفرقت ال ِف َرق ،ون�ش�أ علم الكالم دفا ًعا عن الإ�سالم يف
َ
مواجهة خ�صومه احلائدين عن طريق ال�سلف املخالفني للدين .غري �أنه ن�ش�أ باعتباره
العقلي يف امل�سائل ال�شرعية العملية ،فقد
�ضرورة تقدر بقدرها وقتذاك؛ �أما النظر ّ
ن�ش�أ يف الإ�سالم ب�أمر من الدين نف�سه؛ حيث ا�ستعمل الفقهاء املقايي�س يف الفقه
�سن النبي لوالته يف الأم�صار �أن يجتهدوا ر�أيهم
يف جميع الأحكام منذ � ْأن َّ
حني ال يجدون ًّن�صا من القر�آن �أو ال�سنة.
عدد ال�شيخ خم�سة
العقلي عند امل�سلمني ّ
ويف ر�صده ملراحل تطور النظر ّ
�أطوار رئي�سية تك�شف بعمق واقتدار عن هذا املنحى اجلاد من التفكري العقلي،
وهذه املراحل هي:
(((1ع�صر النبي وبداية الدعوة (�ص.)234 - 209
(((2ع�صر اخللفاء الرا�شدين (�ص.)262 - 235
(((3ع�صر بني �أمية (�ص.)297 - 262
(((4الع�صر العبا�سي الأول (�ص.)320 - 298
(((5ع�صر الن�ضج وفيه نظر ال�شافعي ملذهبه اجلديد (�ص.)364 - 320
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العقلي يف الإ�سالم «وقد
وبح�سب ال�شيخ؛ كان االجتهاد بالر�أي بداية النظر ّ
منا وترعرع يف رعاية القر�آن وب�سبب من الدين( .ثم �سرعان ما) ن�ش�أت منه املذاهب
الفقهية و�أينع يف جنباته علم فل�سفي هو علم �أ�صول الفقه ،ونبت يف تربته الت�صوف
� ًأي�ضا ،وذلك قبل �أن تفعل الفل�سفة اليونانية فعلها يف توجيه النظر عند امل�سلمني �إىل
يتوجب
البحث فيما وراء الطبيعة والإلهيات على �أنحاء خا�صة»((( .وتب ًعا لذلك،
ُ
على الباحث يف تاريخ الفل�سفة �أن يدر�س �أو ًال االجتهاد بالر�أي منذ ن�ش�أته ال�ساذجة
�إىل � ْأن �صار ن�س ًقا من �أ�ساليب البحث العلمي ،له �أ�صوله وقواعده ،ف�ض ًال عن �أنه �أقل
إ�سالمي ت� ًأثرا بالعنا�صر الأجنبية.
نواحي التفكري ال ّ
�ضيا يف هذا الطريق �إىل منتهاه تاب َع ال�شيخ حتليله لن�ش�أة وتطور الفقه
و ُم ًّ
إ�سالمي وتاريخه ،فعر�ض ملنزع امل�ست�شرقني �أمثال :كار دي فو ،وجولدزيهر يف
ال ّ
ثانيا منزع علماء
الفقه وتطوره وع ّقب على وجهة نظر كل واحد منهما ،ثم بني ً
الإ�سالم يف الفقه وتاريخه كابن خلدون ،وابن عبد الرب ،وابن القيم .ومل ين�س
ال�شيخ �أن يعقد موازنة بني نظرية امل�ست�شرقني ونظرية ابن خلدون لت�شابههما يف
بع�ض النتائج والأحكام.
ويخل�ص ال�شيخ بعد عر�ضه لأمناط االجتهاد بالر�أي و�صوره يف عهد النبي ،
يعد �أ�ص ًال من
واجتهاد �صحابته يف غيبته وح�ضرته� ،إىل القول ب�أن الر�أي كان ّ
�أ�صول الت�شريع املعروفة يف عهد النبي � إىل جانب القر�آن وال�سنة ،مع تقرير
((( م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص.185
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حتما عن االجتهاد بالر�أي �أثر ظاهر يف الت�شريع
�أنه مل يكن للخالف الذي ين�ش�أ ً
لذلك العهد(((� .أما يف عهد اخللفاء الرا�شدين ،فقد ا�س ُتعمل القيا�س يف الوقائع
ن�ص فيها من دون معار�ضة .ونتيجة لذلك� ،صارت �أ�صول الأحكام
التي ال َّ
ال�شرعية يف عهدهم �أربعة هي :الكتاب ،وال�سنة ،والر�أي �أو القيا�س ،والإجماع،
�أي ما عليه جماعة امل�سلمني من التحليل والتحرمي.
ومظهرا من مظاهر تنظيمه،
«طورا من �أطوار الر�أي
وبهذا يكون الإجماع ً
ً
وتنظيم الت�شريع والدميقراطية به ،يف دولة �أخذت تخرج من دور البداوة �إىل �صورة
من �صور احلكم الدميقراطي املنظم»(((� .أما يف عهد بني �أمية (132 - 40هـ/
749 - 660م) ،فقد ت�شعبت وجوه االختالف بني املفتني ،وتعددت مناحيها
بحيث ا�شتملت على مناح متعددة((( .يتح�صل مما �سبق «�أن الت�شريع يف عهد
النبي  كان يقوم على الوحي من الكتاب وال�سنة ،وعلى الر�أي من النبي 

((( املرجع ال�سابق� ،ص.222
((( املرجع ال�سابق� ،ص 255حتت عنوان «الإجماع طور من �أطوار الر�أي».
((( ي�أتي على ر�أ�سها )1( :اخلالف العار�ض من جهة ا�شرتاك الألفاظ واحتمالها الت�أويالت الكثرية )2( ،واخلالف
العار�ض من جهة احلقيقة واملجاز )3( ،واخلالف العار�ض من جهة الإفراد والرتكيب )4( ،واخلالف العار�ض
من جهة العموم واخل�صو�ص )5( ،واخلالف العار�ض من جهة الرواية )6( ،واخلالف العار�ض من جهة
أخريا اخلالف العار�ض من جهة
االجتهاد والقيا�س )7( ،واخلالف العار�ض من جهة النا�سخ واملن�سوخ )8( ،و� ً
الإباحة .راجع املرجع ال�سابق� ،ص 280 - 265بت�صرف.
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ومن �أهل النظر ،واالجتهاد من ال�صحابة بدون تدقيق يف حتديد معنى الر�أي
وتف�صيل وجوهه وبدون تنازع وال �شقاق بينهم»(((.
ثم م�ضى عهد النبي ،وجاء بعده عهد اخللفاء الرا�شدين الذين اتفقوا يف
ن�ص فيها من غري اعرتا�ض
هذا العهد على ا�ستعمال القيا�س يف الوقائع التي ال َّ
أي�ضا �أخذت تبدو ال�صورة الأوىل للإجماع ،مبا كان
�أحد منهم .ويف هذا العهد � ً
يركن �إليه الأئمة اخللفاء من م�شاورة �أهل الفتوى من ال�صحابة ،وهم املعتربون
يف انعقاد الإجماع ،وكانوا قلة ال يتعذر تعرف االتفاق بينهم .على �أن الر�أي يف
هذا الدور مل يكن قد تعينَّ معناه وال َتخ َّ�ص�ص بعد ،فلما كان ع�صر بني �أمية
(132 - 40هـ) ا�ستعمل لفظ «الفقه» للداللة على ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية
ن�ص من الكتاب �أو ال�سنة.
بالنظر العقلي فيما مل يرد فيه ّ
ثم جاء الع�صر العبا�سي الأول (232 - 132هـ846-749 /م) و�شجع
طبيعيا �أن تنتع�ش العلوم الدينية
اخللفاء احلركة العلمية و�أمدوها ب�سلطانهم ،فكان ًّ
يف ظلّهم ،بل كانت حركة النهو�ض �أ�سرع �إىل العلوم ال�شرعية؛ لأنها كانت يف
((( املرجع ال�سابق� ،ص 280حتت عنوان «نظرة �إجمالية» .وينقل ال�شيخ  -يف �سياق ت�أكيده �أن الر�أي كان �أ�ص ًال
جرا ،ا�ستعملوا
للت�شريع يف عهد النبي  -عن املزين قوله« :الفقهاء من ع�صر ر�سول اهلل � ، إىل يومنا وهلم ّ
املقايي�س يف الفقه يف جميع الأحكام يف �أمر دينهم»� .ص 219حتت عنوان «�أ�صول الت�شريع يف عهد النبي».
على �أن ال�شيخ يق�صد بالر�أي هنا «االعتماد على الفكر يف ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية وهو مرادنا بالقيا�س
أي�ضا مرادف لال�ستح�سان واال�ستنباط» .ويخل�ص �إىل �أن الر�أي  -باملعنى ال�سابق  -كان =
واالجتهاد .وهو � ً
= يف عهد النبي م�شتم ًال على وجهني «�أحدهما :ت�شريع النبي نف�سه بالر�أي من غري وحي؛ والثاين :اجتهاد
ال�صحابة يف زمن النبي  بر�أيهم �أحكا ًما لي�ست بعينها يف الكتاب وال يف ال�سنة»� .ص.209
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دور منو وتكامل طبيعي .ومن َث َّم حدث تطور وا�ضح ب�ش�أن كلمة الفقه؛ حيث
متكن اال�ستنباط وا�ستقرت �أ�صوله مما جعل لفظ الفقه ينتهي بالتدريج �إىل �أن
يكون غري مق�صور على املعنى الأ�صلي� ،أي اال�ستنباط من الأدلة التي لي�ست
ن�صو�صا ،و�إمنا جاوز ذلك املعنى ليدل على العلم احلا�صل بجملة من الأحكام
ً
ال�شرعية الفروعية بالنظر واال�ستدالل� ،أو هو العلم بالأحكام ال�شرعية عن �أدلتها
التف�صيلية.
واملراد من الأدلة التف�صيلية هنا الأدلة اجلزئية يف الكتاب وال�سنة
والإجماع ،ومن ثم ُ�سمي �أهل هذا ال�ش�أن بالفقهاء �إىل �أن ن�ش�أ النزاع وانق�سموا
ظاهرا �إىل فريقني� :أ�صحاب الر�أي والقيا�س ،و�أهل احلديث.
فيما بينهم انق�سا ًما ً
وجملة القول� :إن مذهب �أهل الر�أي هو الذي رتب �أبواب الفقه و�أكرث من جمع
م�سائله يف الأبواب املختلفة ما م َّهد لل�شافعي فيما بعد �أن ي�ؤ�س�س لعلم �أ�صول
الفقه بكتابه «الر�سالة» على ما مر �شرحه فيما �سبق.
وتطورا
أخريا تناول امل�ؤلف  -يف اجلزء الأخري من كتابه  -علم الكالم ن�ش�أة ً
� ً
وتاريخا بالبحث والتحليل وذلك حتت عنوان «�ضميمة يف علم الكالم وتاريخه»
ً
(ال�صفحات  .)429 - 367وفيه يبد�أ �أو ًال بتعريف علم الكالم ،و�ألقاب هذا
العلم ،و�سبب ت�سميته بذلك ،مثلما عر�ض لتاريخ علم الكالم من خالل �إملامة
مرورا بعهد اخللفاء الرا�شدين،
�سريعة بتقرير العقائد الروحية يف عهد النبي ً ،
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وما تال ذلك �إىل عهد التدوين ،وانتهاء بتتبع الأدوار التي مر بها هذا العلم بعد
تدوينه.
ومن املعلوم � ّأن الهمم القوية يف درا�سة علم الكالم �سرعان ما �ضعفت ب�سبب
احلملة التي �شنها ابن تيمية (ت 728هـ1328 /م) على الكالم والفل�سفة ب�صفة
عامة «ومل يعد بني الناظرين يف كتب ال�سابقني �إال حتاور يف الألفاظ وتناظر يف
الأ�ساليب .على �أن ذلك يف قليل من الكتب ،اختارها ال�ضعف وف�ضلها الق�صور»
كما يقول ال�شيخ حممد عبده يف «ر�سالة التوحيد»(((.
�ساد�سا :امل�ؤلفات التي ت�أثرت بكتاب التمهيد
ً

حاولنا فيما �سبق �أن نقف على حدود الأ�صالة والتجديد يف كتاب التمهيد
والذي ت�أثر مبا ورد فيه وم�ضى على نف�س نهجه العديد من الكتب الالحقة له ويف
مقدمتها :كتاب الدكتور �إبراهيم مدكور :يف الفل�سفة الإ�سالمية ،منهج وتطبيقه،
(جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،الطبعة الأوىل1944 ،م) .ويقع هذا الكتاب
املهم يف جز�أين ،عر�ض يف الف�صل الأول من اجلزء الأول للتع�صب اجلن�سي
و�آراء رينان (�ص� .)29 - 15أما باقي اجلزء الأول ومو�ضوعات اجلزء الثاين،

((( حممد عبده ،ر�سالة التوحيد ،مرجع �سابق� ،ص.389
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فقد خ�ص�صها امل�ؤلف لتطبيق منهجه القائل بوجود فل�سفة �إ�سالمية «على ثالث
نظريات فل�سفية �إ�سالمية (هي) :ال�سعادة ،والنبوة ،والنف�س وخلودها»(((.
ويف بحثه حول �صلة هذه الفل�سفة بنظريتها اليونانية ي�ؤكد مدكور« :ونحن
ال ننكر �أن التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم قد ت�أثر بالفل�سفة اليونانية ،و�أن الفال�سفة
كثريا وتابعوه
امل�سلمني �أخذوا عن �أر�سطو معظم �آرائه ،و�أنهم �أعجبوا ب�أفلوطني ً
يف نواح عدة ...غري �أننا نخطئ كل اخلط�أ �إن ذهبنا �إىل �أن هذه التلمذة كانت

((( والواقع �أن الدكتور مدكور ُي ّعد مبثابة الرائد الثاين الذي ا�ستطاع قيادة امل�سرية من بعد ال�شيخ نحو الإ�صالح
والتجديد ،ف�ض ًال عن �أنه الرائد الأول الذي ر�سم اخلطوط العري�ضة لدرا�سة مبحث «فل�سفة الفال�سفة» ،و�أول
أخريا �أول من دعا لإقامة جلنة علمية
من خطا خطوات علمية �إيجابية نحو حماية تراثنا العربي الإ�سالمي ،و� ً
أي�ضا  -على الطبعة الثانية
عاملية لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية .وقد عولنا يف االقتبا�سات ال�سابقة  -والالحقة � ً
ال�صادرة عن دار املعارف مب�صر1968 ،م ،اجلزء الأول� ،ص .12 - 11وجدير بالذكر �أن للدكتور مدكور كتابًا
�آخر بعنوان« :يف الفكر الإ�سالمي» يبدو فيه �شديد الت�أثر مبنهج ال�شيخ عبد الرازق ،ويكت�سب هذا الكتاب
أي�ضا للدكتور مدكور كتاب �آخر
�أهمية خا�صة بالنظر �إىل �أنه �صدر يف الت�سعينيات �أي قبل وفاة م�ؤلفه بقليلً � .
بعنوان «مع الأيام» �صدر يف عام 1991م �ضمن �سل�سلة اقر�أ ،وهو �أقرب ما يكون �إىل ال�سرية الذاتية اعرتف فيه
بت�أثره ال�شديد مبنهج ال�شيخ عبد الرازق يف درا�سة الفل�سفة .وي�ؤكد مدكور يف تقدميه للطبعة الأوىل من كتابه
«يف الفل�سفة الإ�سالمية منهج وتطبيقه» �أن تاريخ احلياة العقلية يف الإ�سالم قد ُبلي بطائفة من الفرو�ض اخلاطئة
ال يوجد بينها وبني الواقع التاريخي �أدنى �صلة «فقيل مث ًال �إن ال�ساميني فطروا على غريزة التوحيد والب�ساطة يف
كل �شيء� ،أو �أن عقليتهم عقلية ف�صل ومباعدة ،ال عقلية جمع وت�أليف ،ومن ثم فال ِقبلَ لهم ب�إدراك اجلزئيات
واملفردات منف�صلة� ،أو جمتمعة يف غري ما تنا�سق وال ان�سجام .وظن �أن العرب مل ي�صنعوا �شي ًئا �أكرث من �أنهم
تلقوا دائرة املعارف اليونانية يف �صورتها التي كان العامل كله ُم َ�س َل ًِّما بها يف القرنني ال�سابع والثامن امليالديني؛
�أو �أنه ال فل�سفة لهم ،وكل ما �صنعوا �أنهم حاكوا الأفالطونية احلديثة ورددوها .ومل يقف الأمر عند ذلك ،بل
ُرتبت عليه نتائج �شتى ال يزال ي�أخذ بها بع�ض الباحثني» .يف الفل�سفة الإ�سالمية ،منهج وتطبيقه ،ج� ،1ص.9
وقارن بتقدمينا لهذا الكتاب �ضمن �إ�صدارات هذه ال�سل�سلة.
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جمرد تقليد وحماكاة ...؛ذلك لأن الثقافة الإ�سالمية نفذت �إليها تيارات متعددة
أفكارا جديدة»(((.
اجتمعت فيها وتفاعلت ،ويف هذا االجتماع والتفاعل ما يولد � ً
ويف ال�سياق ذاته ي�ؤكد مدكور ميله «لت�سمية هذه الدرا�سات بالفل�سفة
الإ�سالمية العتبار واحد ،هو �أن الإ�سالم لي�س دي ًنا فقط ،بل هو دين وح�ضارة،
وهذه الدرا�سات على تعدد م�صادرها وتباين امل�شتغلني بها قد ت�أثرت وال �شك
باحل�ضارة الإ�سالمية ،فهي �إ�سالمية يف م�شاكلها والظروف التي مهدت لها،
أخريا مبا جمعه الإ�سالم يف باقتها
و�إ�سالمية � ً
أي�ضا يف غاياتها و�أهدافها ،و�إ�سالمية � ً
من �شتى احل�ضارات وخمتلف التعاليم»(((.
�أما عن امل�ؤلفات التي تابعت ر�ؤى ال�شيخ يف علم الكالم ،فمن �أهمها
كتاب ْيه« :ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف
م�ؤلفات الدكتور علي �سامي الن�شار وخا�صة َ
الإ�سالم» ،و«مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم»؛ حيث يقع الكتاب الأول يف
ثالثة �أجزاء عني الأول منها بن�ش�أة الفل�سفة الإ�سالمية (� 758صفحة من القطع
الكبري) ،فيما تناول الثاين ن�ش�أة الت�شيع وتطوره (� 594صفحة)� .أما اجلزء الثالث،

(((	�إبراهيم مدكور ،يف الفل�سفة منهج وتطبيقه ،مرجع �سابق ،ج� ،1ص.22
((( املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص  .19ومن املقاالت املهمة التي تابعت نهج ال�شيخ يف �إثبات �أ�صالة الفل�سفة الإ�سالمية
مقالة العقاد« ،مولد الفل�سفة الإ�سالمية» ،والذي ردها فيها �إىل �أ�صولها الأوىل ممثلة يف كل من :الر�أي،
والتف�سري ،و�أ�صول الفقه ،وعلم الكالم .قارن بالعقاد ،مولد الفل�سفة الإ�سالمية ،جملة الكتاب ،عدد �أكتوبر،
1946م� ،ص .848 - 841
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فقد خ�ص�صه امل�ؤلف للحديث عن الزهد والت�صوف يف القرنني الأول والثاين
الهجريني (� 430صفحة)(((.
وكذلك م�ؤلفات حممد عبد الهادي �أبو ريدة ،ومن �أهمها :حتقيقه ر�سائل
الكندي الفل�سفية ،وكتاباته عن الرازي ومذهب الذرة عند امل�سلمني((( .وكذلك
كتابات الأ�ستاذ حممود اخل�ضريي (1379 - 1324هـ1960 - 1906 /م)؛
خا�صة درا�سته املعنونة« :الأثر الأفالطوين على املعتزلة» التي ن�شرها مبجلة

((( ومما ورد يف تقدمي امل�ؤلف للطبعة الرابعة حول اتباعه نهج �أ�ستاذه ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق قوله« :ومل تكن
�أبحاثي وحدها يف امليدان تبحث الفل�سفة الإ�سالمية يف وجهتها ال�صحيحة� .إن الأبحاث امل�ستفي�ضة يف تاريخ
هذه الفل�سفة تتواىل عا ًما بعد عام .ومنذ �أن �أعلن م�صطفى عبد الرازق � -أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية الأول القدمي،
ومن�شئ املدر�سة الإ�سالمية احلديثة  -دعوته �إىل درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية يف مظانها احلقيقية ،وتالمذته الأقدمون
قد نفروا �إىل �أعنف مو�ضوعاتها يدر�سونها يف ت�ؤدة و�إتقان ،ثم يقدمونها للحياة الإ�سالمية املعا�صرة» .راجع علي
�سامي الن�شار ،ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم ،دار املعارف ،الطبعة الرابعة1966 ،م ،املجلد الأول ،املقدمة.
وانظر � ًأي�ضا :مناهج البحث عند مفكري الإ�سالم واكت�شاف املنهج العلمي يف العامل الإ�سالمي ،دار املعارف،
الطبعة الرابعة1978 ،م .وحول ت�أكيد الأ�صل الإ�سالمي للفل�سفة الإ�سالمية يقول امل�ؤلف يف كتابه الأول« :مل
تكن فل�سفتنا فل�سفة اليونان ...كانت الفل�سفة الإ�سالمية بدء ع�صر تنويري مبدع نفاذ� ،إنها �أتت بخلق جديد
و�ألقت بت�صورات كربى يف تاريخ الفكر الإن�ساين ،وحولت هذا الفكر من طور �إىل طور».
أي�ضا  -تلبية لتوجيهاته،
((( يعد الدكتور �أبو ريدة من �أخل�ص تالميذه لأ�سلوبه ومنهجه العلمي ومن �أكرثهم ً � -
فف�ض ًال عن ترجمته كتاب دي بور ب�إيعاز من �أ�ستاذه ،اتبع �أبو ريدة منهج �أ�ستاذه يف بحثه الكندي وفل�سفته
وكذا يف ترجمته لكتاب بيني�س مذهب الذرة عند امل�سلمني ،وكذلك يف درا�سته القيمة عن ابن �سيار النظام
و�آرائه الكالمية .و�إىل جانب حتقيقه ر�سائل الكندي الفل�سفية �شارك �أبو ريدة الأ�ستاذ حممود اخل�ضريي يف
حتقيق كتاب التمهيد للباقالين و�أهداه �إىل روح �أ�ستاذه .راجع الباقالين ،التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة
والراف�ضة واخلوارج واملعتزلة ،حتقيق :حممود اخل�ضريي ،وحممد عبد الهادي �أبو ريدة ،دار الفكر العربي،
1947م.
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أي�ضا ترجمته لكتاب ديكارت «مقال يف املنهج» وذلك
«املعرفة» �سنة 1943م ،و� ً
ب�إيعاز من ال�شيخ(((.
ومن الكتب املهمة التي ت�أثر م�ؤلفها بنهج �أ�ستاذه كتاب الدكتور حممد
الروحية يف الإ�سالم»((( وفيه يتبنى امل�ؤلف وجهة نظر
م�صطفى حلمي «احلياة ُّ
�أ�ستاذه ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق اخلا�صة بن�ش�أة الت�صوف و�إ�سالميته ودح�ض
�آراء امل�ست�شرقني التي ترجعه �إىل �أ�صول هندية تارة ويونانية تارة �أخرى ،ف�ض ًال عن
الآراء التي ت�ضخم من الأثر امل�سيحي �أو اليهودي به(((.

((( يعد الأ�ستاذ حممود اخل�ضريي �أول من و�ضع م�صن ًفا يف علم الكالم وفق منهج علمي ،وهو كتاب «املعاين
الأفالطونية عند املعتزلة» ،والذي �أهداه �إىل �أ�ستاذه قائالً�« :إىل العالمة اجلليل الأ�ستاذ ال�سيد م�صطفى
عبد الرازق الذي يرجع �إليه الف�ضل يف �إحياء الفل�سفة الإ�سالمية يف م�صر وت�أ�سي�س درا�ستها يف اجلامعة
امل�صرية� ،أقدم هذا العمل حتية تلميذ يعرتف مبا لأ�ستاذه عليه من جميل» .حممود اخل�ضريي :املعاين
الأفالطونية عند املعتزلة ،جملة املعرفة ،عدد  ،16م ،3ج� ،4أغ�سط�س1932 ،م� ،ص .433وهو �أول من ترجم
فل�سفة ديكارت �إىل العربية «مقال يف املنهج» ،عام 1930م ،و�إىل جانب حتقيقه كتاب التمهيد للباقالين حقق
اجلزء اخلام�س من كتاب املغني يف الفرق غري الإ�سالمية للقا�ضي عبد اجلبار ،كما �شارك يف حتقيق كتاب
أي�ضا يف تعريب امل�صطلح الفل�سفي مبجمع اللغة
ال�شفاء البن �سينا مع الأهواين وقنواتي ومدكور ،و�شارك � ً
أي�ضا يف مقابلة ا�صطالحات كتاب الإلهيات من ال�شفاء (العربية والالتينية).
العربية ،ويرجع �إليه الف�ضل � ً
((( م�ؤلفات اجلمعية الفل�سفية امل�صرية ،دار �إحياء الكتب العربية1364 ،هـ1945 /م.
وا�ضحا من خالل قوله« :وهنا يالحظ معايل �أ�ستاذنا اجلليل م�صطفى عبد الرازق با�شا �أن لفظ
((( وهو ما يبدو ً
ال�صويف واملت�صوف �أطلق بادئ الأمر مرادفًا للزاهد والعابد والفقري؛ و�أنه مل يكن لهذه الألفاظ معنى يزيد
على �شدة العناية ب�أمر الدين ،ومراعاة �أحكام ال�شريعة ،ف�إن الفقر والزهد ولب�س ال�صوف مظهر ذلك» .احلياة
الروحية يف الإ�سالم� ،ص .81ف�ض ًال عن كتاباته ومقاالته املختلفة يف هذا املجال حول القيم الروحية يف
الإ�سالم ،والت�صوف علم وعمل و�أخالق ،ومذهب ذي النون امل�صري يف املعرفة واملحبة � ...إلخ.
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أي�ضا الدكتور توفيق الطويل يف كتابه «العرب
ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�شيخ � ً
والعلم يف ع�صر الإ�سالم الذهبي»((( ،والذي دافع فيه عن �أ�صالة العقل العربي
ودوره يف بناء احل�ضارة الإن�سانية ،كما يرد على ما ذكره ابن خلدون يف مقدمته
من �أن �أغلب حملة العلم يف امللة الإ�سالمية كانوا من العجم ،الأمر الذي تبناه
العديد من امل�ست�شرقني كامتداد لدعوى رينان العن�صرية اخلا�صة بتفوق اجلن�س
الآري على ال�سامي.
ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�شيخ يف بحث ودرا�سة علم �أ�صول الفقه الدكتور
حممد يو�سف مو�سى يف م�ؤلفاته التي ذهب فيها �إىل ت�أكيد �أ�صالة علم �أ�صول
الفقه والفل�سفة الإ�سالمية وعلى ر�أ�سها« :تاريخ الفقه الإ�سالمي» ،و«ابن ر�شد
الفيل�سوف» ،و«الت�شريع الإ�سالمي و�أثره يف الفقه الغربي» ،و«ابن تيمية»،
و«الإ�سالم وحاجة الإن�سانية �إليه»((( ،ف�ض ًال عن ردوده وتعليقاته على كتاب ليون
جوتييه «املدخل لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية» ،والذي قدم له ال�شيخ م�صطفى
عبد الرازق.
أي�ضا يف العناية بالت�أريخ لـ «فل�سفة الفال�سفة»
ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�شيخ � ً
الدكتور �أحمد ف�ؤاد الأهواين يف م�ؤلفاته حول الكندي كتحقيقه «كتاب الكندي
((( دار النه�ضة العربية ،القاهرة1968 ،م.
((( ال�شركة العربية للطباعة والن�شر ،القاهرة ،الطبعة الثانية1961 ،م.

تقدمي
83

83

�إىل املعت�صم باهلل»((( ،و«التعليم يف ر�أي القاب�سي»((( ،وكتابه «يف عامل الفل�سفة»؛
حيث يعد الأهواين �أكرب ممثلي هذه املدر�سة يف ميدان التحقيق والرتجمة
والت�صنيف(((.
ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�شيخ ب�صورة الفتة الدكتور عثمان �أمني ،الرائد
الفل�سفي عامة واحلديث واملعا�صر منه بخا�صة� ،إذ يرجع
الأول يف ميدان البحث
ّ
�إليه الف�ضل يف توجيه �أنظار الباحثني �إىل �أهمية درا�سة الفكر الإ�سالمي احلديث
ممث ًال يف مدر�سة الإمام حممد عبده وتالميذه ،ف�ض ًال عن ريادته يف جمال الرتجمة؛
حيث ا�ضطلع بتعريب امل�صطلح الفل�سفي .ومن �أهم م�ؤلفاته التي ت�أثر فيها ب�شيخه
و�أ�ستاذه كتابه« :اجلوانية� ،أ�صول عقيدة وفل�سفة ثورة»((( ،و�أطروحته حول حممد
(((
(((
(((

(((

دار �إحياء الكتب العربية1948 ،م.
مكتبة اخلاجني1364 ،هـ1945 /م.
يف كتابه «معاين الفل�سفة» يقول الأهواين« :و�إين لأ�ستلهم يف هذا امل�ؤلَّف روح �أ�ستاذي املغفور له الأ�ستاذ
الأكرب �شيخ اجلامع الأزهر م�صطفى عبد الرازق .عنه �أخذت الو�ضوح يف الفكر ،والدقة يف التعبري ،وال�سعي
وراء احلق ،وهي ِخاللٌ جعلت منه الفيل�سوف احلق» .قارن بالأهواين ،معاين الفل�سفة ،دار �إحياء الكتب
العربية ،القاهرة ،ط1947 ،1م� ،ص .4ويف كتابه «املدار�س الفل�سفية» يتحدث عن �أ�ستاذه قائالً« :و�أخذ عن
حممد عبده م�صطفى عبد الرازق ،الذي ا�ستطاع �أن ين�شر تعاليمه الفل�سفية يف اجلامعة امل�صرية ،حني ُعني
للتدري�س فيها �سنة (1345هـ1927 /م) ،وعندئذ �أ�صبح تعليم الفل�سفة موجو ًدا يف مدر�سة ثابتة .وكاتب
هذه ال�سطور يعتز ب�أنه كان تلميذًا مل�صطفى عبد الرازق ،والزمته بعد ذلك طوال حياته ،وعليه قمت بتح�ضري
ر�سالتي ثم انتقلت �إىل التعليم باجلامعة متب ًعا روح املدر�سة العقلية احلرة التي بد�أها جمال الدين (الأفغاين)،
ثم حممد عبده ،ثم م�صطفى عبد الرازق» .قارن بالأهواين ،املدار�س الفل�سفية� ،سل�سلة املكتبة الثقافية ،وزارة
الثقافة والإر�شاد القومي ،عدد � ،136أول يوليو1965 ،م� ،ص.149 - 148
دار القلم ،القاهرة ،دي�سمرب 1964م.
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عبده ،وكتاباه�« :شخ�صيات ومذاهب فل�سفية» ،و «رواد الوعي الإن�ساين يف
إ�سالمي»(((.
ال�شرق ال ّ
ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�شيخ كذلك تلميذه حممد عثمان جناتي خا�صة
يف درا�سته« :الإدراك احل�سي عند ابن �سينا» ،والذي يعد �أول درا�سة عربية لعلم
النف�س عند ابن �سينا .وكذلك ترجمات عبا�س حممود التي مت �أغلبها ب�إيعاز
من ال�شيخ ،وعلى ر�أ�سها ترجمته ملحا�ضرات حممد �إقبال املعنونة «جتديد الفكر
الديني» ،وكذلك كتابه عن الفارابي ،وهو جزء من �أطروحته للماج�ستري.
وقد امتد �أثر ال�شيخ �إىل عبد الرحمن بدوي الذي كتب عنه مادة �ضمن
معا�صرا ،وكذلك يف ترجمة
«مو�سوعة الفال�سفة»؛ حيث اعتربه فيها فيل�سوفًا
ً
بدوي لنف�سه يف املو�سوعة ذاتها؛ حيث مل يعرتف ب�أ�ستاذية �أحد عدا اثنني فقط
هما :طه ح�سني وم�صطفى عبد الرازق ،ما يدل داللة عميقة على حجم ت�أثره بهما
مغايرا
خا�صة �أنه كان معت ًّزا با�ستقالليته لأبعد مدى .غري �أنه نحا يف درا�ساته ً
نحوا ً
لوجهة ال�شيخ ومدر�سته� ،إذ ا�ضطلع بدرا�سة الفكر الوجودي ،ومن َث َّم؛ فمن
الع�سري التما�س �أثر ال�شيخ يف كتاباته ،اللهم �إال يف درا�ساته الإ�سالمية وحتقيقاته.
((( طبع الأول عام 1945م ،وظهر الثاين يف عام 1961م .ومن املعلوم �أن ال�شيخ عبد الرازق ،الذي كان مبثابة
الأب الروحي للدكتور �أمني ،قد وجه عناية تلميذه هذا �إىل كتابات الإمام حممد عبده وحدثه عن ر�سالته
قريبا كل القرب من �أ�ستاذه
الإ�صالحية� .أما عن �صلته بال�شيخ عبد الرازق فيقول فيها د .مدكور« :كان ً
م�صطفى عبد الرازق ،ففتح �أمامه �أبواب الثقافة الإ�سالمية قدميها وحديثها  ،وربطه مبحمد عبده ربطًا وثي ًقا».
�إبراهيم مدكور :عثمان �أمني� ،ضمن كتاب «درا�سات فل�سفية مهداه �إىل روح عثمان �أمني» ،دار الثقافة ،القاهرة،
1979م� ،ص.2
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ويف املح�صلة ،لعلنا ال نبالغ �إذا قلنا� :إن �أثر ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
ال يدانيه �أثر يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر ،اللهم با�ستثناء �أثر �شيخه الأ�ستاذ
حممد عبده ،بل رمبا يفوقه من حيث عدد التالميذ وتنوع جماالتهم البحثية وما
خلفوه من درا�سات يف تلك املباحث ،كما ال نبالغ يف القولّ � :إن م�سار النه�ضة
الفل�سفي .و�آية
الإ�سالمية � -صعو ًدا وهبوطًا  -ظل مرتبطًا بتقدم �أو ت�أخر الإبداع
ّ
الذهبي يف
عده �آدم ميتز مبثابة الع�صر
ذلكّ � ،أن القرن الرابع
الهجري  -الذي ّ
ّ
ّ
العقلي قبل �أن
تاريخ الإ�سالم  -قد �شهد و�صول الفل�سفة الإ�سالمية مبلغ ن�ضجها ّ
تدخل يف طور االنحطاط لعوامل متعددة ي�أتي يف مقدمتها :اتخاذ بع�ض الفقهاء
 خا�صة احلنابلة  -موق ًفا مت�شد ًدا من الفل�سفة وما يت�صل بها؛ حتى �شاع القولامل�شهور « َمن تمَ َ ْنطَ َق فقد َت َزنْ َدقَ ».
وعليه؛ �إذا كنا ن�أمل يف ا�ستعادة ع�صر النه�ضة جمد ًدا ف� ّإن الفل�سفة تبقى
أ�سا�سيا  -من بني �شروط �أخرى بالطبع  -لتحقيق ذلك احللم .خا�صة �أن
�شرطًا � ًّ
العالقة احلاكمة بني املجالني  -النه�ضة والفل�سفة  -هي عالقة جدلية؛ بحيث ال
ي�صح وجود واحدة منهما من دون الأخرى فلي�س ثمة نه�ضة من دون فل�سفة ،وال
فل�سفة يف غري ع�صر النه�ضة.

ت�أليف
م�صطفى عبد الرازق

ُط ِبع لأول مرة عام 1363هـ1944/م

مقدمة

ﭑ ﭒﭓﭔ
هذا متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ي�شتمل على بيان ملَ َنا ِزع((( الغربيني
والإ�سالميني ومناهجهم يف درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية وتاريخها.
والباحثون من الغربيني ك�أمنا يق�صدون �إىل ا�ستخال�ص عنا�صر �أجنبية يف
هذه الفل�سفة ،لري ُّدوها �إىل م�صدر غري عربي وال �إ�سالمي ،وليك�شفوا عن �أثرها يف
توجيه الفكر الإ�سالمي.
�أما الباحثون الإ�سالميون فك�أمنا َيزِنون الفل�سفة مبيزان الدين.
ويتلو هذا البيان �شرح ملنهج يف در�س تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية مغاير لهذه
وتتبع
املناهج ،فهو َّ
يتوخى الرجوع �إىل النظر العقلي الإ�سالمي يف �سذاجته الأوىل ُّ
مدارجه يف ثنايا الع�صور و�أ�سرار تطوره.
((( َم َنازِع :اجتاهات ،مذاهب.
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ويلي بيان هذا املنهج ،تطبيق له وتو�ضيح مبا هو �أ�شبه بالنموذج واملثال.
ثم لهذا التمهيد �ضميمة يف علم الكالم وتاريخه ،لي�ست مقطوعة ال�صلة
أي�ضا من مناذج املنهج اجلديد.
منوذجا � ً
به� ،إذ هي ال تعدو �أن تكون ً
هذا ،وقد كنت� ،أيام ا�شتغايل بتدري�س الفل�سفة الإ�سالمية وتاريخها يف
معنيا بدر�س هذه املو�ضوعات وا�ستكمال بحثها ،ودونت فيها
اجلامعة امل�صريةًّ ،
�صح ًفا ،طويتها على غ َِّرها منذ تركت اجلامعة يف �صدر �سنة 1939م ،و�صرفتني
ال�شواغل عنها.
واليوم� ،أعود �إىل هذه ال�صحف؛ لأن�شرها كما هي ،ب�صورتها يوم كتبت،
من غري تنقيح وال تعديل ،ويف �صياغتها التعليمية ،التي تراعي حاجة الطالب
�إىل مراجعة الن�صو�ص الكثرية ،وح�سن التدبر والفهم للأ�ساليب املتفاوتة ،و�إن مل
يخف ذلك على ذوق املطالعني جمي ًعا.
و�أرجو �أن يكون يف هذه ال�صفحات عون لباحث� ،أو فائدة لقارئ.
		
�شوال 1363هـ � -أكتوبر 1944م

م�صطفى عبد الرازق

الق�سم الأول

مقاالت الغربيني والإ�سالميني
يف الفل�سفة الإ�سالمية

الف�صل الأول
مقاالت امل�ؤلفني الغربيني

البد للباحث يف الفل�سفة الإ�سالمية وتاريخها من الإملام مبقاالت من
�سبقوه يف هذا ال�ش�أن ،ليكون على ب�صرية فيما يتخريه من وجهة النظر ،وفيما
يتحرى اجتنابه من �أ�سباب ال َّز َلل(((.
َّ
وال�سابقون �إىل النظر يف الفل�سفة الإ�سالمية فريقان:
(�أ)	 فريق الغربيني من م�ست�شرقني وم�شتغلني بتاريخ الفل�سفة.
(ب)	 فريق امل�ؤلفني الإ�سالميني.
و�سنتناولهما على هذا الرتتيب.
نتق�صى ما قاله علماء الغرب يف الفل�سفة الإ�سالمية منذ
لي�س من همنا �أن َّ
الع�صور البعيدة ،ف�إن ذلك  -على ما فيه من ع�سر  -قليل ال َغ َناء.

((( ال َّزلَل :اخلَط�أ.
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لكنا نريد �أن نتتبع جملة نظر الغربيني �إىل الفل�سفة الإ�سالمية وحكمهم
عليها منذ ا�ستقرت معامل النه�ضة احلديثة لتاريخ الفل�سفة �إىل �أيامنا هذه� ،أي منذ
�صدر القرن التا�سع ع�شر كما ي�ؤيد ذلك قول الأ�ستاذ ب ِر ْه ِيه(((:
«ولئن كان مفكرو القرن الثامن ع�شر قد حاولوا �أن يدخلوا يف تاريخ
الفل�سفة وحدة واطرا ًدا ،ف�إن كل ال�شطر الأول من القرن التا�سع ع�شر قد �شهد
جمهو ًدا يف ت�شييد هذا الذي مل يكن �إال تخطيطًا»(((.
ولنا �أن نعترب ما يقوله « ِتنمان»((( يف كتابه «املخت�صر يف تاريخ الفل�سفة»
معربا عن ر�أي م�ؤرخي الفل�سفة يف الفل�سفة الإ�سالمية يف بداية القرن التا�سع
ً
ع�شر ،ذلك ب�أن «بروكر»((( الأملاين املتوفَّى �سنة 1770م هو �أبو تاريخ الفل�سفة،
و ِتنمان هو اخلليفة احلق لربوكر كما يقول كوزان(((.
(((

ثم نتتبع بعد ذلك مناذج من تطور هذا الر�أي حتى ن�صل �إىل عهدنا احلا�ضر.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

Émile Bréhier
Bréhier, Émile. Histoire de la Philosophie, (1968), Tome I, p. 20

 Guillaume-Théophile Tennemannاملتوفَّى �سنة 1819م.
G. Tennemann, Manuel de l' histoire de la philosophie, Traduit de l’allemand par V.

1839 .Cousin, seconde édit, 1889م .ن�شر لأول مرة بالأملانية �سنة 1812م ونقله �إىل الفرن�سية �سنة
1829م الفيل�سوف الفرن�سي كوزان املتوفَّى �سنة 1847م.
Jean-Jacques Brücker
G. Tennemann, Manuel de l' histoire de la philosophie, Traduit de l’allemand par V.
Cousin, 2 édition, Paris 3819, p. xiv
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قول تِنمان

يقول تنمان بعنوان «عرب»:
«العرب �شعب مجَ ْ َبول((( على ا�ستعدادات قوية وثابة ،ولقد كان �أو ًال
�صابئيا ،ثم ا�ستمد حما�سة دينية وحربية من دين حممد املتوفَّى �سنة 632م وهو
ًّ
وحيا �أوحاه
دين �شهواين وعقلي م ًعا ،ومن �آثار خلفائه وتفا�سريهم ملا يزعمونه ً
اهلل �إىل هذا النبي؛ ويف قليل من الزمن تغلب العرب على ق�سم عظيم من �آ�سية
و�أفريقية و�أوروبة ،و�أخ�ضعوه للإ�سالم؛ وكان اختالطهم بالأمم املغلوبة،
خ�صو�صا
ً
ال�سوريني واليهود واليونان ،وتقدمهم يف �ألوان الرتف وكل ما ي�ستتبعه الرتف،
وحاجتهم �إىل اال�ستعانة ب�صناعة الأجانب من الأطباء ومن املنجمني ،وت�أثري
ه�ؤالء فيهم ،كل �أولئك َولَّد فيهم �شهوة مت�أججة �إىل حت�صيل املعارف.
وقد عاون هذه النزعات خلفاء العبا�سيني :املن�صور الذي َوليِ اخلالفة من
�سنة 753م �إىل �سنة 775م ،واملهدي الذي ُتوفيِّ �سنة 784م ،وهارون الر�شيد
املعا�صر ل�شرملان وكان خليفة ما بني �سنتي 808 ،786م ،وامل�أمون اخلليفة من �سنة
� 813إىل 833م ،واملعت�صم املتوفَّى �سنة 841م؛ ه�ؤالء اخللفاء �أمروا بنقل كتب
اليونانيني �إىل العربية و�أن�ش�أوا املدار�س ودور الكتب احلافلة»(((.
(((	مجَ ْ َبول� :أي خملوق ومطبوع.
((( Tome I, Page 356, 357
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ثم يقول يف الف�صل نف�سه:
«يكاد يكون �أر�سطو مع �شراحه �إىل فيلوپنو�س((( ،من بني �سائر الفال�سفة ،هو
الذي ا�سرتعى �أنظار العرب ،وقد تلقوا جملة ما �ألفه �أر�سطو ولكنهم تلقوها على
جدا بو�ساطة خادعة هي و�ساطة املذهب الأفالطوين
احلقيقة عن تراجم ناق�صة ًّ
اجلديد ،و�أ�ضافوا �إىل هذا درا�سة العلوم الريا�ضية والتاريخ الطبيعي والطب ،لكن
عدة عقبات ثبطت تقدمهم يف الفل�سفة ،وهذه العقبات هي:
(((1كتابهم املقد�س الذي يعوق النظر العقلي احلر.
(((2حزب �أهل ال�سنة ،وهو حزب م�ستم�سك بالن�صو�ص.
م�ستبدا على عقولهم ،ذلك �إىل ما
((�(3أنهم مل يلبثوا �أن جعلوا لأر�سطو �سلطانًا ًّ
يقوم دون ح�سن تفهمهم ملذهبه من ال�صعوبات.
(((4ما يف طبيعتهم القومية من ميل �إىل الت�أثر بالأوهام.
من �أجل ذلك مل ي�ستطيعوا �أن ي�صنعوا �أكرث من �شرحهم ملذهب �أر�سطو
وكثريا ما �أ�ضعفوا مذهب
وتطبيقه على قواعد دينهم الذي يتطلب �إميانًا �أعمىً ،
�أر�سطو و�شوهوه ،وبذلك ن�ش�أت بينهم فل�سفة ت�شبه فل�سفة الأمم امل�سيحية يف القرون
الو�سطىُ ،ت ْع َنى بالرباهني اجلدلية املتع�سفة وتقوم على �أ�سا�س من الن�صو�ص الدينية.
ثم جاء الت�صوف((( فعر�ض لهذا العلم امل�ؤلف من ا�صطالحات خاوية،
خ�صو�صا عند فرقة القائلني بوحدة الوجود من �أهل الت�صوف الذي
وان�ضم �إليه
ً
أي�ضا بيحيى النحوي.
((( يوحنا امللقب فيلوپنو�س  Jean Philoponال�سكندري تويف نحو �سنة 608م ،و ُيعرف � ً
((( le Mysticisme
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و�ضعه قبل القرن الثاين �أو يف ثناياه �أبو �سعيد �أبو اخلري((( وال تزال تلك الفرقة
منت�شرة يف فار�س والهند.
ذكرا فيما بني يدي من مراجع البحث لأبي �سعيد �أبي اخلري ،لكن يوجد �أبو �سعيد �أحمد بن عي�سى
((( مل �أجد ً
اخلراز ن�سبة �إىل خرز اجللود من القرب ونحوها ،من �أهل بغداد؛ وقد ذكره �صاحب كتاب «التعرف ملذهب
كتبا ور�سائل» ،قال« :ويقال له ل�سان الت�صوف» ،وقال ال�سيد م�صطفى
�أهل الت�صوف فيمن ن�شر علوم الإ�شارة ً
العرو�سي يف حا�شيته على �شرح الر�سالة الق�شريية :هو �شيخ الطائفة .غري �أنه تويف على الأرجح �سنة 286ﻫ
(899م) وذلك مينع �أن يكون هو املراد بوا�ضع علم الت�صوف قبل القرن الثاين �أو يف ثناياه.
على �أن الأ�ستاذ ما�سينيون ذكر يف كتابه «جمموعة ن�صو�ص مل تن�شر متعلقة بتاريخ الت�صوف يف بالد الإ�سالم»
�ص � 87أبا �سعيد بن �أبي اخلري املتوفَّى �سنة 440ﻫ (1408م) وذكر �أنه خرا�ساين ،و�أ�شار �إىل �أنه كان يتحلل
من القيود الدينية وكان ذا �صلة بالفيل�سوف ابن �سينا ،ولي�س �أبو �سعيد بن �أبي اخلري هذا هو مق�صود تنمان
بال�ضرورة.
ويف كتاب «حما�ضرة الأوائل وم�سامرة الأواخر» لل�شيخ عالء الدين علي دده ال�سكتواري البو�سنوي املتوفَّى
�سنة 998ﻫ (1590 - 1589م)� ،ص:70
«�أول من تكلم مب�صر يف ترتيب الأحوال ومقامات الأولياء  -قد�س اهلل �سرهم  -ذو النون امل�صري املتوفَّى �سنة
245ﻫ (859م)  -قد�س اهلل �سره ،ونفعنا بعلومه �آمني � -أوائل ال�سيوطي� .أول من تكلم ببغداد يف مذهب ال�صوفية
من �صفاء الفكر وال�شوق والذوق والقرب والأن�س واملحبة واملعرفة والفناء والبقاء وغريها من املقامات واملنازل
�أبو حمزة حممد بن �إبراهيم البغدادي ال�صويف من �أقران ال�سري ال�سقطي ومات �سنة ت�سع وثمانني ومايتني -
�أوائل ال�سيوطي� .أول من ُ�س ِّمي بال�صويف وتكلم يف علم القلوب �أبو ها�شم ال�صويف املتوفَّى �سنة 105ﻫ (- 733
734م) كما يف �أبجد العلوم ج� 1ص 386وك�شف الظنون ج� 1ص )290كويف املولد �شامي املقام .قال �أبو ها�شم:
لقلع اجلبال بالإبر �أي�سر من �إخراج الكرب من القلوب .وقال الثوري :لوال �أبو ها�شم ال�صويف ما عرفت دقيق الرياء
وما كنت عرفت من ال�صويف لو مل �أر �أبا ها�شم  -قد�س �سره  -من طبقات امل�شايخ� ،أوائل ال�سيوطي� .أول من
تكلم بالعراق يف بلدة مرو يف الأحوال ال�صوفية وكان فقي ًها حمدثًا �إما ًما �أبو العبا�س املروزي �شيخ الت�صوف يف
زمانه  -مات �سنة ثلثمائة ﻫ (913 - 912م) �أوائل ال�سيوطي �أول من تكلم يف علم الفناء والبقاء �أبو �سعيد اخلراز
البغدادي �شيخ الفقراء ال�صوفية تلميذ ذي النون امل�صري رحمهم اهلل � -أوائل ال�سيوطي �أول حال ر�سول اهلل 
اخللوة حيث تبتل �إىل جبل حراء حيث كان يخلو بربه ويتعبد حتى قالت العرب �إن حمم ًدا ع�شق ربه  -قاله
الغزايل� -أول من �آثر العزلة والوحدة من ال�صحابة الكرام � أبو ذر الغفاري  كما جاء يف اخلرب ال�صحيح يف
حقه :مي�شي يف الأر�ض بزهد عي�سى ابن مرمي -عليهما ال�سالم  -وهو �سيد �أهل اخللوة من ال�صوفية ،ويف احلديث
امل�شهور �أنه ي�أتي قدام العلماء يوم القيامة  -ذكره ال�سيوطي».
ولعل هذه الن�صو�ص جتمع جملة ما قيل فيمن ي�صح �أن ين�سب الت�صوف �إليهم.
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جدا ال جتعل
على �أن الآثار الفل�سفية العربية ملا تدر�س �إال درا�سة �ضئيلة ًّ
علمنا بها م�ستكمالً»(((.
ثم قال امل�ؤلف نف�سه يف ف�صل عنوانه« :فرق الفال�سفة عند العرب»:
غالبا عند العرب طائفتان من الفال�سفة عظيمتان� :إحداهما
«كان يوجد ً
طائفة الفال�سفة على احلقيقة ،وهم من القائلني بالوجود املثايل((( ،يعتقدون تب ًعا
للمذهب الأفالطوين الإ�سكندري �أن العامل قدمي ،ويبحثون عن �سبيل لو�صل
هذه الفكرة بالدين املن�صو�ص .ويدخل يف هذا الق�سم الزهاد الذين هم ال�صوفية.
والثانية طائفة فال�سفة جدليني �أهل نظر عقلي هم املتكلمون �أو املت�شا�ؤون
الذين تقوم عقائدهم على الأ�صول الدينية الواردة يف القر�آن ،ثم يحاولون �أن
يبينوا مبد�أ العامل على وجه فل�سفي ،وهم يقاومون الأولني .وعلمنا ب�أمر الفريقني
ناق�صا .ثم يعدون طائفة ثالثة هي طائفة الأ�شعرية امل�ؤلفة من جربيني
علما ً
ال يزال ً
ال يرون للأ�شياء عل ًال �إال �إرادة اهلل»(((.
والذي يعنينا �أن نالحظه هو:
(�أ)	�أن ِتنمان ين�سب الفل�سفة التي نحن ب�صددها �إىل ال�شعب العربي.
(((
((( املثاليون Idéalistes
((( Tome I, pages 363–364

Tome I, pages 358–359
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(ب)	 ويعترب هذه الفل�سفة �شاملة ملا ي�سمى فل�سفة على احلقيقة مع ما ات�صل به
عر�ضا يف بع�ض الأطوار من منازع الإ�شراقيني ((( و�شاملة ملذاهب املتكلمني.
ً
�شرحا م�ضع ًفا ملذهب
(جـ)	 ثم هو يجعل هذه الفل�سفة لي�ست يف الغالب �إال ً
�أر�سطو ومف�سريه ،و�إال تطبي ًقا لهذا املذهب على قواعد الدين العربي.
(د)	 ويعدد العقبات التي عاقت �سري الفل�سفة عند العرب فريدها �إىل دينية:
وهي القر�آن ،وحزب �أهل ال�سنة؛ وقومية :وهي ا�ستعداد العرب للت�أثر
بالأوهام ،وخ�ضوع عقولهم ل�سلطان �أر�سطو.
(هـ)	 ثم ينتهي �إىل االعرتاف املكرر ب�أن م�صنفات الفال�سفة من العرب مل
تدر�س حق درا�ستها.
روح الع�صر الدينية عند م�ؤلفي القرن التا�سع ع�شر

وقد ال يخلو حديث تنمان عن العوامل املثبطة لرقي الفل�سفة عند العرب
من نفحة العاطفة الدينية؛ وتلك كانت ٍ
يومئذ روح الع�صر ،حتى عند الفال�سفة

((( قال طا�ش كربى زاده املتوفَّى �سنة 962ﻫ (1555 - 1554م) يف كتاب «مفتاح ال�سعادة»:
بع�ضا من تالمذته بطريق الت�صفية و�إعمال الفكر الدائم يف جناب
«ثم اعلم �أن �أفالطون احلكيم كان يعلم ً
وبع�ضا منهم بطريق البحث والنظر ف�سموا امل�شائني ،لرتددهم على جمل�سه �أو
القد�س ،و�سموا بالإ�شراقيني؛ ً
لأخذهم احلكمة وقت م�شيه �إىل تعليم �أوالد ال�سلطان �أو لتعليمهم وقت م�شيه يف ب�ستان كان له و�أما يف غري
هذا الوقت فكان منقط ًعا عن النا�س .ورئي�س طائفة امل�شائني هو �أر�سطو وهو الذي دون احلكمة البحثية» ج،1
�ص.243 ،242
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امل�شتغلني بتاريخ الفل�سفة من �أمثال «فكتور كوزان» الفيل�سوف الفرن�سي املتوفَّى
�سنة 1847م الذي يقول يف حما�ضراته يف تاريخ الفل�سفة بجامعة باري�س(((:
قول كوزان

«�أيها ال�سادة :امل�سيحية التي هي �آخر ما ظهر على الأر�ض من الأديان ،هي
(((
أي�ضا �أكملها .وامل�سيحية متام كل دين �سابق ،وغاية الثمرات التي متخ�ضت عنها
� ً
احلركات الدينية يف العامل وبها ختمت .الدين امل�سيحي نا�سخ جلميع الأديان...
واجتماعيا �إىل �أق�صى الغايات ،ومن �أراد
إن�سانيا
ًّ
كذلك كان الدين امل�سيحي � ًّ
دلي ًال فلينظر ماذا �أخرجت امل�سيحية وجماعة امل�سيحيني للنا�س� :أخرجت احلرية
احلديثة واحلكومات النيابية .ثم لينظر من دون امل�سيحية ماذا �أخرجت منذ
ع�شرين قرنًا �سائر الأديان؟
ماذا �أنتج الدين الربهمي والدين الإ�سالمي ،و�سائر الأديان التي ال تزال
قائمة فوق ظهر الأر�ض؟
�أَن ْت َج بع�ضها انحال ًال ُم ِوغالً ،وبع�ضها �أثمر ا�ستبدا ًدا لي�س له مدى.
�أما �أوربة امل�سيحية فهي  -ال �سواها  -مهد احلرية ،ولو �أن املقام والوقت
ي�سعان ،لأثبت لكم �أن امل�سيحية التي كانت احلكومات النيابية ثمرة لها هي التي
(((
((( َّمتخ�ضت عنها :نتجت عنها ،وخرجت منها.

Cousin, V., Cours de l’histoire de la Philosophie. (Paris 1841), Tome I, page 48–49
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تقوم هذه ال�صورة العجيبة من �صور احلكم التي ت�ؤلف بني
ت�ستطيع وحدها �أن ّ
أي�ضا هي التي بعد �أن �صانت ذخائر الفنون والآداب
النظام واحلرية ،وامل�سيحية � ً
قويا ،امل�سيحية هي �أ�صل الفل�سفة احلديثة».
والعلوم بعثتها بع ًثا ًّ
روح الع�صر من ناحية التع�صب للجن�س

�أما التع�صب اجلن�سي على العرب الذي تبدو له بوادر يف كالم ِتنمان فقد
أي�ضا يف روح الع�صر؛ ومل يلبث «�إرن�ست رنان»((( الفيل�سوف الفرن�سي املتوفَّى
كان � ً
علميا من �أبحاثه يف تاريخ اللغات ال�سامية ،ثم
�سنة 1892م �أن زخرف له ً
لبا�سا ًّ
جعله حملة �شعواء((( ت�صوب كتبه �سهامها �إىل اجلن�س ال�سامي كله .و�شاركه يف
حملته امل�ست�شرق الأملاين «كر�ستيان ال�سن»((( املتوفَّى �سنة 1876م.
ساميون وآريون

وتق�سيم النا�س �إىل �ساميني و�آريني هو من �صنع علماء تاريخ اللغات يف
القرن التا�سع ع�شر.
وال�سامي ن�سبة �إىل �سام على ما جاء يف التوراة من �أنه كان لنوح �أبناء ثالثة:
(((
((( حملة �شعواء :م�شتعلة ومنت�شرة.
((( Christian Lassen
Ernest Renan
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�سام ،وحام ،ويافث :ف�سام �أبو الإ�سرائيليني و�إخوانهم ،وحام �أبو الزنوج،
ويافث �أبو بقية الب�شر.
�أما الآري ،فمن�سوب �إىل �آريا ،و�آريا ا�سم �شعب كان مهده النجد الفار�سي
من بالد الأفغان وما �إليها ،ثم انحدر فيما حوايل  2000عام قبل امل�سيح �إىل
ال�شمال الغربي من الهند ومعه دين جديد من �أديان ال�شرك هو دين الڤيديني ،له
كتاب مقد�س هو جمموع مزامري موجهة �إىل الآلهة ت�سمى :ڤيدا ،وهو اليوم دين
الرباهمة ودين الهندو�سيني مل يدخله �إال تغري ي�سري.
وقد كان ملزامري هذا الدين املقد�سة وما �ألهمته من فل�سفة �أثر كبري يف حياة
�آ�سية العقلية ،وو�صل �صدى ذلك �إىل �أوربة منذ القدم.
لذلك مل يكد ي�ستقر اال�ستعمار الأوربي يف بع�ض �أنحاء الهند حتى �أقبل
علماء �أوربة على درا�سة الڤيدا؛ وقد راعهم((( ما الحظوا من الت�شابه بني اللغة
ال�سن�سكريتية التي هي لغة الڤيدا وبني اللغات الأوربية.
وهكذا ن�ش�أ علم مقارنة اللغات((( ،ف�صنفت اللغات �أ�صنافًا ،وردت كل
جمموعة منها �إىل �أ�صل واحد ،ثم جعل العلماء هذه الأن�ساب اللغوية �أن�سابًا للأمم
التي تتكلم بها.
((( راعهم� :أفزعهم .واملراد� :أده�شهم.
((( Philologie Comparée
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ونبتت يف القرن التا�سع ع�شر نظرية �شعب �آري هو �أ�صل للأمم الأوربية
ولبع�ض الأمم الآ�سيوية ،ممن ترجع لغاتهم �إىل �أ�صل واحد هو اللغة ال�سن�سكريتية
�أو غريها.
رأي رنان يف الساميني واآلريني من الناحية الفلسفية

وي�صرح رنان يف كتاب «تاريخ اللغات ال�سامية»((( ب�أنه �أول من قرر �أن اجلن�س
بع�ض معا�صريه ومن جاء بعده؛ لوثوقهم
ال�سامي دون اجلن�س الآري .وت�أثر برنان ُ
مبعرفته يف هذا ال�ش�أن �إذ هو قد عرف لغات �سامية ،وزار ال�ساميني يف بالدهم.
ومما ورد يف كتاب رنان« :ابن ر�شد ومذهبه»:
درو�سا فل�سفية .ومن عجائب
«ما يكون لنا �أن نلتم�س عند اجلن�س ال�سامي ً
القدر� :أن هذا اجلن�س الذي ا�ستطاع �أن يطبع ما ابتدعه من الأديان بطابع القوة
يف �أ�سمى درجاتها مل يثمر �أدنى بحث فل�سفي خا�ص ،وما كانت الفل�سفة قط عند
(((
جديبا((( وتقلي ًدا للفل�سفة اليونانية»
ال�ساميني �إال ً
اقتبا�سا �صرفًا ً
وبذلك �أدخل رنان يف املباحث املتعلقة بتاريخ الفل�سفة عند العرب دعوى
أ�سا�سا للحكم على تلك الفل�سفة.
الطبيعة ال�سامية وجعلها � ً
((( E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. Paris, VIe èd. T.I.
.p. 4–5

ال�صرف :اخلال�ص .واجلديب :الياب�س اجلاف.
((( ْ

((( Averroès et l’Auerroïsme, (1925), préface, 8e éd. p. 7–8
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وعنده كما ورد مف�ص ًال يف كتاب «تاريخ اللغات ال�سامية» �أن خوا�ص النف�س
ال�سامية تتجلى يف ان�سياق فطرتها �إىل التوحيد من جهة الدين ،و�إىل الب�ساطة يف
اللغة وال�صناعة والفن واملدنية.
�أما النف�س الآرية فيميزها ميل فطري �إىل التعدد وان�سجام الت�أليف� ،ص .165
نقد رأي رنان

ور�أي رنان يف الفل�سفة عند العرب ال يخلو من ا�ضطراب ،فهو يقول يف
م�ؤلفه «تاريخ اللغات ال�سامية»(((:
«ومن اخلط�أ و�سوء الداللة بالألفاظ على املعاين �أن نطلق على فل�سفة
اليونان املنقولة �إىل العربية لفظ «فل�سفة عربية» مع �أنه مل يظهر لهذه الفل�سفة يف
�شبه جزيرة العرب مبادئ وال مقدمات ،فكل ما يف الأمر� :أنها مكتوبة بلغة عربية،
ثم هي مل تزدهر �إال يف النواحي النائية عن بالد العرب مثل �إ�سبانيا ومراك�ش
و�سمرقند ،وكان معظم �أهلها من غري ال�ساميني».
وهو يقول يف كتابه «ابن ر�شد ومذهبه» مرة ،هذا القول« :ال يزال حكمي
ب�أن مباحث العقائد الدينية مل يكن لها كبري �ش�أن يف ن�ش�أة هذه الفل�سفة العربية
(((

E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues. sémitiques. Paris, VIe èd.
.p10
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حكما جاز ًما .وما �صنع العرب �شي ًئا �إال �أنهم تلقوا جملة املعارف اليونانية يف
ً
�صورتها التي كان العامل كله ُم َ�س ِّل ًما بها يف القرنني ال�سابع والثامن»(((.
ثم جنده يقول مرة �أخرى:
«اتخذ العرب من تف�سري �آراء �أر�سطو و�سيلة لإن�شاء فل�سفة ملأى بالعنا�صر
اخلا�صة ،املخالفة جد املخالفة ملا كان يدر�س عند اليونان ،وكذلك فعل فال�سفة
القرون الو�سطى»(((.
ويقول غري ذلك:
«�إن احلركة الفل�سفية احلقيقية يف الإ�سالم ينبغي �أن ُت ْل َت َم�س يف مذاهب
املتكلمني»(((.
َوي�ستخ ِل�ص من �أقوال رنان املختلفة بعد جتريدها من زينة البالغة ،وخيال
ال�شعر ،و َو َث َبات احلما�سة ،والهوى ،والتناق�ض� :أن هناك فل�سفة عربية هي تعريب
الفل�سفة اليونانية ،وهناك فل�سفة �إ�سالمية هي علم الكالم ،و ُي َ�ص ِّرح رنان يف كتبه
ب�أن يف هذه الفل�سفة الإ�سالمية مو�ض ًعا للطرافة.
(((
(((
(((

Averroès et l’Auerroïsme, (1925), Avertissement, p II
Page 89
Page 89
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ولعل رنان �أول من ا�ستعمل يف الغرب كلمة «الفل�سفة الإ�سالمية» .ثم �إن
رنان ال يرى ر�أي من �سبقه يف �أن العرب �آثروا((( �أر�سطو على من عداه من فال�سفة
اليونان وخ�صوه بالتقدير؛ فهو يذكر يف كتاب «ابن ر�شد ومذهبه»:
«�إن الأ�سباب التي يعللون بها يف العادة �إيثار العرب لأر�سطو هي �أقرب �إىل
التمويه منها �إىل احلق .ف�إن العرب مل ي�ؤثروا� ،إذ مل يكن َّثمت اختيار عن روية،
�إمنا تقبل العرب معارف يونان كما و�صلت �إليهم»(((.
وجملة القول� ،أن رنان الذي هو خ�صيم اجلن�س ال�سامي والدين الإ�سالمي
جمي ًعا ،كان فيما يتعلق بالفل�سفة �شديد ال�شكيمة على ما �سماه «فل�سفة عربية»،
جانبا ملا دعاه «فل�سفة �إ�سالمية».
لكنه �ألني ً
نقد معاصري رنان حلكمه

على �أ َّنا جند من معا�صري رنان الفرن�سيني من يرميه با َحل ْيف((( يف حكمه
على الفل�سفة عند العرب.

ف�ضلوا.
(((	�آثرواَّ :
((( رنان ،ابن ر�شد ومذهبهPage 93 ،
((( احل َْيف :الظلم.
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ففي كتاب دوجا((( «تاريخ الفال�سفة واملتكلمني من امل�سلمني» املطبوع
بباري�س �سنة 1889م ،جند رواية ما يورده �شمويلدرز((( الأملاين يف ر�سالة له يف
املذاهب الفل�سفية عند العرب ن�شرت عام 1842م من نحو قوله:
«ال ن�ستطيع �أن نذكر َقطّ فل�سفة عربية على الوجه الدقيق ملا ُي ْف َهم من هذه
العبارة كما نذكر فل�سفة يونانية وفل�سفة �أملانية� ...إلخ .ومهما ذكرنا هذه العبارة ،ف�إنا
ال نريد �شي ًئا غري الفل�سفة اليونانية كما فهمها العرب»(((.
بقوله:

ثم جند رواية ما قاله رنان يف مثل هذا املعنى((( .ثم ُيع ِّقب امل�ؤلف على ذلك

«فعند هذين العالمِينَ ْ لي�ست الفل�سفة العربية �إال تقلي ًدا للفل�سفة اليونانية
ومل يكن لها �أي نتاج خا�ص.
وهذه �أحكام تذهب يف َالب ِّت �إىل حد ال�شطط((( ،وم�صدرها �سوء التحديد
للفل�سفة وجهلنا مبا للعرب من م�صنفات غري �شروحهم مل�ؤلفات �أر�سطو.
وما أَ� ُ�سوق �إال �شاه ًدا واح ًدا:
(((
(((
(((

Gustave Dugat
Schmölders
Dugat, G. Histoire des philosophes et des théologiens musulmans, Paris 1878, préface p.
XV
نف�س امل�صدر .p.XVI

(((
ال�شطَ ط :البعد وجماوزة احلد.
((( َّ
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فهل يظن ظان �أن عق ًال كعقل ابن �سينا مل ينتج يف الفل�سفة �شي ًئا طري ًفا،
و�أنه مل يكن �إال مقل ًدا لليونان؟
ثمارا بديعة �أنتجها اجلن�س العربي؟
وهل مذاهب املعتزلة والأ�شعرية لي�ست ً
وعندي �أن طريقة ال َعالمِ « ُم ْنك»((( يف التعريف بهذه الفل�سفة �أدنى �إىل
ال�سداد»(((.
وقول ُم ْنك ،على ما ذكره دوجا ،هو:
«ميكننا �أن نقول يف اجلملة� :إن الفل�سفة لدى العرب مل تتقيد مبذهب
امل�شائني �صرفًا ،بل هي تو�شك �أن تكون تقلبت يف كل الأطوار التي مر بها العامل
امل�سيحي ،ففيها مذهب �أهل ال�سنة الواقفني عند الن�صو�ص ،ومذهب ال�شك،
ومذهب ال َّت َولُّد ،بل فيها مذاهب �شبيهة مبقال ا�سپينوزا((( ومذهب وحدة الوجود
احلديث»(((.
وبعد ما َبينَّ دوجا اختالف الأقاويل يف الفل�سفة والغر�ض منها اختار� :أن
غر�ض الفل�سفة هو تكوين عقائد جديدة ،ثم قال:
(((  Salomon Munkامل�ست�شرق الفرن�سي الأملاين الأ�صل املتوفَّى �سنة 1867م.
(((  Dugat, G. Histoire des philosophesنف�س امل�صدر �ص.XVI-XVII
((( Spinoza
((( نف�س امل�صدر �ص XVIIوانظر Munk: Mélanges 1927 p. 332–333
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حكما �سدي ًدا فعليه �أن
«من �أراد �أن يحكم يف خ�صائ�ص الفل�سفة العربية ً
ينظر �إليها من ناحية �إ�صالحها للعقائد ،وتلك كما بي َّنا �آن ًفا((( حقيقة الغر�ض
الذي ترمي �إليه الفل�سفة».
«وعندي� :أن النظر العقلي العربي كان على احلقيقة حماولة لإ�صالح
القر�آن ،وتكميل الإ�سالم ،حاول ذلك املعتزلة قادة احلركة الفل�سفية لدى
امل�سلمني ...وقد �أنكروا عقيدة� :أن القر�آن غري خملوق لكي ال مي�سوا وحدانية اهلل،
وقرروا :عقيدة �أن القر�آن خملوق ...وهم يقولون� :إنه كان من امل�ستطاع �أن ُي�ؤ َتى
بخري((( منه وهذا التعر�ض لكتاب امل�سلمني املقد�س بالبحث يكاد يكون من نوع
ما فعل فال�سفة الأوربيني يف متحي�ص((( التوراة والإجنيل كما تمُ َ َِّح�ص �سائر الكتب.
وكذلك �صنع داود �أ�شرتو�س((( ورنان يف م�ؤلفاتهما»(((.
قريبا.
(((	�آن ًفاً :
((( ي�شري بذلك �إىل مذهب ال�صرف يف �إعجاز القر�آن .قال اخلفاجي يف كتاب «�أ�سرار الف�صاحة»�( :إعجاز القر�آن -
واخلالف الظاهر فيما به كان معج ًزا على قولني� :أحدهما �أنه خرق العادة بف�صاحته وجرى ذلك جمرى قلب
الع�صا حية ،ولي�س للذاهب هذا املذهب مندوحة عن بيان ما الف�صاحة التي وقع التزايد فيها موق ًعا خرج عن
مقدور الب�شر .والقول الثاين �أن وجه الإعجاز يف القر�آن �صرف العرب عن املعار�ضة ،مع �أن ف�صاحة القر�آن
كانت يف مقدورهم لوال ال�صرف؛ و�أمر القائل بهذا يجري جمرى الأول يف احلاجة �إىل حتقيق الف�صاحة ما هي،
ليقطع �أنها كانت يف مقدورهم ومن جن�س ف�صاحتهم ويعلم �أن م�سيلمة وغريه مل ي�أت مبعار�ضة على احلقيقة؛
لأن الكالم الذي �أورده خال من الف�صاحة التي وقع التحدي بها يف الأ�سلوب املخ�صو�ص»�« ،أ�سرار الف�صاحة»
للأمري حممد بن �سعيد بن �سنان اخلفاجي احللبي ،طبعة اخلاجني� ،ص.)4
(((	محَ َّ �ص ال�شيء :خلَّ�صه من عيوبه .واملراد هنا :البحث والنقد.
((( David Strauss
((( Dugat: XXII–XXIII
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و ُم ْنك �إذ يقول� :إن الفل�سفة العربية تقلبت يف جميع الأدوار التي مرت
بها الفل�سفة امل�سيحية يخالف قول تنمان� :إن كتاب الإ�سالم املقد�س يعوق
النظر العقلي احلر ،و ُيثبت �أن الإ�سالم لي�س دون امل�سيحية ات�سا ًعا لنمو الفل�سفة
أي�ضا بقوله هذا ال ي�ؤيد دعوى انحطاط اجلن�س ال�سامي عن اجلن�س
وتطورها ،وهو � ً
الآري يف ما يتعلق بالبحث الفل�سفي.
وملُ ْنك ر�أي خمالف لر�أي رنان يف اختيار امل�سلمني لأر�سطو يبينه كما يلي:
«ا ُْخ ِتري �أر�سطو من بني الفال�سفة؛ لأن منهجه التجريبـي �أدنى �إىل موافقة ميل
العرب العلمي الو�ضعي من منهج �أفالطون املثايل؛ ولأن منطق �أر�سطو كان ُي ْع َترب
جمديا يف املنازعات امل�ستمرة بني �أهل املذاهب الكالمية»(((.
ً
�سالحا ً
ومقال ُم ْنك هذا يناق�ض ر�أي رنان يف �سبب �إيثار العرب لأر�سطو ويناق�ضه
أي�ضا يف دعوى الطبيعة ال�سامية املجدبة يف الفل�سفة ،ف�إن الطبيعة العلمية الو�ضعية
� ً
التي تالئم طبيعة �أر�سطو ال تكون جدبة من الناحية الفل�سفية �إال �إذا كانت طبيعية
�أر�سطو املعلم الأول جدبة من الناحية الفل�سفية.

(((

Munk: Mélonges Paris 1927 p. 312–313
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تلخي�ص اختالف الر�أي ما بني بداية القرن التا�سع ع�شر ونهايته

كان الر�أي العلمي عند الغربيني يف الفل�سفة العربية م�ستهل القرن التا�سع
مبنيا يف جملته على الق�ضايا اخلم�س التي ا�ستخل�صناها من مقال ِت ِّنمان،
ع�شر ًّ
والتي كانت ٍ
يومئذ تكاد تكون من امل�سلَّمات فيما يظهر .ويف �أواخر ذلك القرن
اختلف النظر يف تلك الأحكام ،ومل تعد م�سلَّمة ما عدا ق�ضية واحدة لعلها
ال تزال �إىل اليوم غري مكذَّ بة :وهي �أن م�صنفات الفال�سفة الإ�سالميني ملا
ُت ْد َر�س حق درا�ستها .فال اتفاق على التعبري بالفل�سفة العربية ن�سبة �إىل اجلن�س
العربي ،وال على بيان ما ت�شتمل عليه هذه الفل�سفة ،وال على �أن الفل�سفة العربية
ب�أق�سامها �شرح ُم�ض ِعف ُم َ�ش ِّوه ملذهب �أر�سطو ومف�سريه ،وتطبيق لهذا املذهب على
ن�صو�ص الدين الإ�سالمي ،وال اتفاق على ما دعوه عقبات َّثبطت((( رقي الفل�سفة
الإ�سالمية.
(((

دخلت كل هذه النظريات يف دور متحي�ص علمي ،وهد�أت ُر َو ْي ًدا َ�س ْورة
الع�صبية والهوى.

((( َّثبطت :بطَّ �أت.
و�س ْورة :ثورة.
((( ُر َو ْي ًدا :مهالً .واملراد هنا :قليلاً َ .
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�آراء الغربيني يف الفل�سفة الإ�سالمية يف القرن احلا�ضر

وجاء القرن احلا�ضر فماذا كان �ش�أن الفل�سفة الإ�سالمية عند الغربيني يف
القرن احلا�ضر؟
اخلالف يف التسمية :إسالمية أو عربية؟

ال يزالون خمتلفني يف الو�صف الذي ي�صفون به هذه الفل�سفة.
فمنهم :من يقول« :فل�سفة عربية»؛ لأن رجالها كانوا يكتبون �آثارهم
بالعربية كما فعل موري�س دي ولف((( الأ�ستاذ بجامعة لوڤان يف كتابه «تاريخ
فل�سفة القرون الو�سطى»((( الذي نعتمد على طبعته اخلام�سة �سنة 1925م ،وكما
فعل الأ�ستاذ برهيه الأ�ستاذ بال�سربون يف كتابه الكبري يف «تاريخ الفل�سفة» الذي
ظهر �أول �أجزائه عام 1926م.
ويقتفي((( الأ�ستاذ لطفي با�شا ال�سيد �أثر ه�ؤالء يف ت�صديره لتعريب كتاب
�أر�سطو «الأخالق �إىل نيقوماخو�س» فهو يعرب بالفل�سفة العربية.

(((
((( M. De Wulf, Histoire de la philosophie médiévalé, Louvain, 1924
((( يقتفي :يتتبع.
Maurice de Wulf
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ومنهم من يقول« :فل�سفة �إ�سالمية» مثل هورتن((( الأملاين العامل
بالإ�سالميات وحمرر الف�صل الذي عنوانه «فل�سفة» يف دائرة املعارف الإ�سالمية؛
ومثل دي بور((( يف كتابه «يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية»؛ ومثل جوتييه(((،
والبارون كارا دي ڤو((( ،وغريهم.
ويظهر �أن ه�ؤالء يرون �أن هذه الفل�سفة لي�ست عربية؛ لأن جمهرة �أهلها مل
يكونوا من �أ�صل �سامي ،ويرون �أنها �أحق �أن ت�ضاف �إىل الإ�سالم؛ لأن له فيها � ًأثرا
ظاهرا؛ ولأنها ن�ش�أت يف بالد �إ�سالمية وعا�شت حتت راية الإ�سالم.
ً
وقد ر�أيت للدكتور جميل �صليبا الدكتور يف الفل�سفة من جامعة باري�س،
كتابًا عنوانه« :بحث يف الفل�سفة الإلهية البن �سينا»(((ُ ،ط ِبع بالفرن�سية يف باري�س
�سنة 1926م ،نا�ضل فيه ن� ً
قويا عن الفل�سفة العربية ،وهذا الكتاب هو ر�سالته
ضاال ًّ
التي نال بها الدكتوراه من ال�سربون.
ومن �أمثلة ن�ضاله  -فيما نحن ب�صدده(((  -قوله:

(((
(((
((( L.Gauthier
((( Carra de Vaux
((( Djémil Saliba, Etude sur la métaphysique d’Avicenne. Paris 1926
((( ب�صدده :باجتاهه .واملراد هنا :نتحدث عنه.
Horten

De Boer
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«�إن الذين يجحدون وجود فل�سفة عربية يثبتون وجود فل�سفة �إ�سالمية ،بيد
�أن الإ�سالم ،برغم كل ما نفذ �إليه من العنا�صر الأجنبية ،ظل � ًأثرا من �آثار العبقرية
العربية.
�أما �أن �أكرث الفال�سفة من �أ�صل غري عربي فال نكران له ،لكن الذي ال جند
له م�ست�ساغًا هو القول ب�أن الفل�سفة التي ي�سميها العامة فل�سفة �إ�سالمية لي�ست
ت�ستند �إىل اجلن�س العربي .نحن نتكلم عن فل�سفة عربية كما نتكلم عن دين
عربي»(((.
وقد ي�صدق هذا القول على رنان الذي جعل فل�سفة عربية وفل�سفة �إ�سالمية.
�أما �أهل هذا الع�صر الذين يعربون بالفل�سفة العربية مرة وبالفل�سفة الإ�سالمية
�أخرى ملعنى واحد ،فما �أح�سبهم يرمون بذلك �إىل الغر�ض الذي ينكره امل�ؤلف.
ومثلهم كمثل اجلامعة امل�صرية نف�سها ،التي كانت �إىل عهد قريب ت�ستعمل
يف قوانينها ومناهجها ومكاتباتها العبارتني على �أنهما مرتادفتان.
وللأ�ستاذ كارلو نلّـينو((( ر�أي مي�س هذا املو�ضوع ،ب�سطه يف حما�ضراته يف
«علم الفلك وتاريخه عند العرب يف القرون الو�سطى» مبا ن�صه:
((( .Djémil Saliba, Etude sur la mitaphysique d'avicenne, pp. 24–25
((( Carlo Nallino
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«قد قلت يف الدر�س املا�ضي �إن حما�ضراتي �ستدور على تاريخ علم الهيئة
تقريبا،
عند العرب يف القرون الو�سطى� ،أي لغاية �سنة ت�سعماية للهجرة النبوية ً
فينبغي الآن تعريف من يطلق عليه لفظ «العرب» .كلما يكون الكالم عن زمان
اجلاهلية �أو �أوائل الإ�سالم ،ال�شك �أن كلمة «العرب» م�ستعملة مبعناها احلقيقي
الطبيعي ،امل�شري �إىل الأمة القاطنة((( يف �شبه اجلزيرة املعروفة بجزيرة العرب ،ولكن
�إذا كان الكالم عن الع�صور التالية للقرن الأول من الهجرة ،اتخذنا ذلك اللفظ
مبعنى ا�صطالحي و�أطلقناه على جميع الأمم وال�شعوب ال�ساكنني يف املمالك
الإ�سالمية ،امل�ستخدمني اللغة العربية يف �أكرث ت�آليفهم العلمية ،فتدخل يف ت�سمية
«العرب» الفر�س والهند والرتك وال�سوريون وامل�صريون والرببر والأندل�سيون وهلم
جرا ،املت�شاركون يف لغة كتب العلم ويف كونهم تبعة الدول الإ�سالمية  -ولو مل
ًّ
نطلق عليهم لفظ «العرب» كدنا ما نقدر نتحدث عن علم الهيئة عند «العرب»
لقلة البارعني فيه من �أوالد قحطان وعدنان .قال ابن خلدون املتوفَّى �سنة 808ﻫ
(1406م) يف مقدمته:
«من الغريب الواقع �أن حملة العلم يف امللة الإ�سالمية �أكرثهم العجم ،ال
من العلوم ال�شرعية وال من العلوم العقلية �إال يف القليل النادر ،و�إن كان منهم
العربي يف ن�سبته فهو عجمي يف لغته و َم ْر َباه وم�شيخته ،مع �أن امللة عربية و�صاحب
�شريعتها عربي».
((( القاطنة :ال�ساكنة.
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«ف�إن اعرت�ض �أحد على هذا اال�صطالح وقال� :إن ا�ستعمال لفظ «امل�سلمني»
أي�ضا غري م�صيب ل�سببني:
قلت �إن هذا � ً
�أ�صح و�أ�صلح من ا�ستعمال لفظ «العرب»ُ ،
«الأول� :إن لفظ امل�سلمني يخرج الن�صارى والإ�سرائيليني وال�صابئة
و�أ�صحاب ديانات �أخرى الذين لهم ن�صيب غري ي�سري يف العلوم والت�صانيف
وخ�صو�صا فيما يتعلق بالريا�ضيات والهيئة والطب والفل�سفة.
العربية،
ً
أي�ضا عما �صنفته �أهل الإ�سالم
«والثاين� :إن لفظ امل�سلمني ي�ستلزم البحث � ً
بلغات غري العربية كالفار�سية والرتكية ،وهذا خارج عن مو�ضوعنا؛ فالأرجح �أن
نتفق فيما كرث ا�ستعماله عند الكتبة احلديثني ونتخذ لفظ «العرب» باال�صطالح
ن�سبا �إىل لغة الكتب ال �إىل الأمة» (ج� ،1ص.)18 - 16
املذكور� ،أي ً
الرأي املختار يف التسمية

ا�سما ا�صطلحوا عليه فال ي�صح
وعندي �أن هذه الفل�سفة قد و�ضع لها �أهلها ً
امل�شاحة((( فيه.
العدول عنه ،وال جتوز ّ
كتاب ْي «ال�شفاء» ،و«النجاة» البن �سينا املتوفَّى �سنة
ف�إنا جند مث ًال يف َ
428ﻫ (1037م) التعبري باملتفل�سفة الإ�سالمية؛ وجند يف كتاب «امللل والنحل»
لل�شهر�ستاين ا�ستعمال كلمة «فال�سفة الإ�سالم» يف موا�ضع متعددة ،منها:
امل�شاحة :الإعرا�ض واملخالفة مع �إظهار الكراهية.
(((
ّ
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«املت�أخرون من فال�سفة الإ�سالم مثل يعقوب بن �إ�سحاق الكندي ،وحنني
ابن� إ�سحاق� ...إلخ(((» .فه�ؤالء امل�شتغلون بالفل�سفة يف ظل الإ�سالم من م�سلمني
وغري م�سلمني ُي َ�س َّمون فال�سفة الإ�سالم ،و ُت َ�س َّمى فل�سفتهم «فل�سفة �إ�سالمية»
باملعنى اال�صطالحي؛ وهذا يرفع اعرتا�ض الأ�ستاذ نلّينو على التعبري «بامل�سلمني»
بدل «العرب» .ويدخل يف هذه الت�سمية ما كتبه الإ�سالميون من الفال�سفة بلغات
ع�سريا على
غري العربية كالفار�سية والهندية والرتكية ،و�إن �أ�صبح در�س هذه الآثار ً
غري �أهل تلك اللغات �أنف�سهم �أو من �أحاط بلغاتهم وهم قليل.
ووردت عبارة «فال�سفة الإ�سالم» و«حكماء الإ�سالم» يف كتاب «�أخبار
احلكماء» و«مقدمة ابن خلدون».
((( جاء يف كتاب «طبقات ال�شافعية» ل�شيخ الإ�سالم تاج الدين �أبي ن�صر عبد الوهاب بن تقي الدين ال�سبكي
املتوفَّى �سنة  756ﻫ ،ما ن�صه :تنبيه عجيب  -وقع يف كتاب امللل والنحل لأبي الفتح ال�شهر�ستاين يف �أوائله
�أن فال�سفة الإ�سالم الذين ف�سروا كتب احلكمة من اليونانية �إىل العربية و�أكرثهم على ر�أي �أر�سطالي�س حنني
ابن� إ�سحاق ،و�أبو الفرج املف�سر ،و�أبو �سليمان ال�شحري «ال�سجزي» ،ويحيى النحوي ،ويعقوب بن� إ�سحاق
الكندي ،و�أبو �سليمان حممد بن مع�شر املقد�سي ،و�أبو بكر بن ثابت بن قرة احلراين ،و�أبو متام يو�سف بن حممد
الني�سابوري ،و�أبو زيد �أحمد بن �سهل البلخي ،و�أبو حمارب احل�سن بن �سهل القمي ،و�أبو حامد �أحمد بن
حممد الإ�سفزاري ،و�أبو زكريا يحيى بن ال�صيمري ،و�أبو ن�صر الفارابي ،وطلحة الن�سفي ،و�أبو احل�سن القا�صري
ملخ�صا .و�أبو حامد الإ�سفزاري امل�شار �إليه فيل�سوف من بلدة
«العامري» ،والرئي�س �أبو علي بن �سينا .انتهى ً
�إ�سفزار ،بك�سر الهمزة و�سكون ال�سني املهملة وبالفاء والزاي املك�سورتني ويف �آخرها الراء ،مدينة بني هراة
و�سج�ستان ،و�إمنا نبهت على هذا؛ لأنه ت�صحف على بع�ض النا�س ممن تكلم معي وقال يل :كان ال�شيخ
�أبو حامد من فال�سفة الإ�سالم ،فقلت له� :إن ال�شيخ �أبا حامد �شيخ العراق ال يدري الفل�سفة وال هو من هذا
القبيل .ف�أح�ضر �إيل الكتاب ،وقد ت�صحف عليه الإ�سفزاري بالإ�سفراييني فعرفته ذلك ،ثم �أحببت التنبيه
على ذلك هنا لئال يقع فيه غريه كما وقع هو (ج� ،3ص.)27
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ولظهري الدين �أبي احل�سن البيهقي كتاب ُي َ�س َّمى «تاريخ حكماء الإ�سالم»،
توجد منه ن�سخة فتوغرافية بدار الكتب امل�صرية(((.
وجاء يف كتاب «نزهة الأرواح ورو�ضة الأفراح» يف تواريخ حكماء املتقدمني
واملت�أخرين ،ل�شم�س احلق والدين ال�شهرزوري  -ن�سخة فتوغرافية مبكتبة اجلامعة:
«نريد �أن ن�ضم �إىل تواريخ القدماء تواريخ احلكماء املت�أخرين من
الإ�سالميني».
من �أجل ذلك كله نرى �أن ن�سمي الفل�سفة التي نحن ب�صددها كما �سماها
�أهلها «فل�سفة �إ�سالمية» ،مبعنى �أنها ن�ش�أت يف بالد الإ�سالم ويف ظل دولته ،من
غري نظر لدين �أ�صحابها وال لغتهم ،وال نرى يف هذه الت�سمية مو�ضع نقد يدعو
للتفكري يف تبديلها.
اخلالف يف احلكم على الفل�سفة الإ�سالمية يف القرن احلا�ضر

و�إذا كان بني املعا�صرين من الغربيني خالف يف التعبري عن هذه الفل�سفة
أي�ضا يف احلكم على هذه الفل�سفة:
يق�سمهم ق�سمني ،ف�إنهم فريقان � ً
ففريق ميكن �أن يعترب من مناذجه امل�ست�شرق جوتييه ،الذي كان �أ�ستاذًا لتاريخ
الفل�سفة الإ�سالمية يف اجلزائر ،وهو الفريق الأقل عد ًداُ ،ي َق ِّرر احلدود الفا�صلة بني
أخريا يف الهور بعنوان :كتاب «تتمة �صوان احلكمة» .بعناية الأ�ستاذ حممد �شفيع.
((( طبع � ً
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العقل ال�سامي والعقل الآري حتى ال تتالقى منازعها ،ثم يبني �أن الإ�سالم دين
جدا ،فال ميكن ت�صور نظام �أ�شد منه معار�ضة للفل�سفة اليونانية
قوي يف �ساميته ًّ
جدا ،و�أنه كان �أول واجب على الفال�سفة امل�سلمني �أن يوقفوا
القوية يف �آريتها ًّ
بني هذين التيارين بحكم �أنهم م�سلمون متم�سكون بدينهم ،وبحكم �أنهم فال�سفة
همهم �أن ين�شروا مذاهب الفل�سفة اليونانية.
ويقول جوتييه:
«�إن الفال�سفة الإ�سالميني مل ي�ألوا((( جه ًدا يف القيام بواجبهم من هذه
الناحية ،وقد �أبدوا يف ممار�سته على ما فيه من دقة وعناء خ� ً
صاال منقطعة النظري:
من مهارة ونفاذ وبعد نظر ،ور�أيهم فيما بني ال�شريعة واحلكمة من االت�صال هو
َم ْع ِقد الطرافة يف هذه الفل�سفة اليونانية الإ�سالمية(((».
ويبني الأ�ستاذ بعد ذلك �أن الفل�سفة اليونانية هي التي �ساقت فال�سفة
مدة عنا�صره ،ذلك ب�أن فكرة التوفيق
الإ�سالم �إىل هذا االجتاه ،وهي كانت ُم ْ�س َت َّ
بني الفل�سفة والدين هي فكرة مزج وات�صال ،ولي�س غري التفكري الآري ملحاولة
االت�صال بو�سائط متدرجة يف �سل�سلة متتابعة بني �ضدين هما :الإ�سالم دين
الف�صل ،وفل�سفة الو�صل اليونانية.
يق�صروا.
((( مل ي�ألوا :مل ِّ
((( Léon Gauthier, Introduction a l'étude de la philosophie musulmane, Paris 1923, p.121
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ولقد ذكرنا �آن ًفا مذهب رنان يف خ�صائ�ص اجلن�سني ال�سامي والآري.
واختلفت املذاهب بعد رنان يف تبيني هذه اخل�صائ�ص .يقول م�ؤلف معا�صر
ا�سمه الپي((( يف كتاب له عنوانه« :املدنيات التون�سية»:
«النف�س اليهودية من�ساقة بفطرتها �إىل امل�ستقبل ،والنف�س العربية من�ساقة
بفطرتها �إىل املا�ضي ،فهما متنافرتان ،والنف�س الأوربية تختلف عنهما»(((.
ويريد جوتييه �أن مييز بني اجلن�س ال�سامي واجلن�س الآري بخ�صائ�ص �أخرى،
يبينها يف كتابه «املدخل �إىل درو�س الفل�سفة الإ�سالمية» كما ي�أتي:
«يف كل مظاهر الن�شاط الإن�ساين ،من �أدناها كم�سائل الطعام واللبا�س
�إىل �أعالها كالنظم ال�سيا�سية واالجتماعية ،تتجلى يف اجلن�س الآري من ناحية،
معتربا يف �أخل�ص �أنواعه �أي النوع العربي -نزعات �أ�صلية
واجلن�س ال�ساميً -
متقابلة .العقل ال�سامي يجمع بني الأ�شياء؛ متنا�سبة وغري متنا�سبة ،مع تركها
منف�صلة بال رباط ي�صلها ،متنق ًال بينها َبو َث َبات ِ
مباغتة((( ال تدرج فيها.

(((
((( les utilisations tunisiennes p.19
((( ِ
مباغتة :مفاجئة.
Lapie
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«�أما العقل الآري فعلى عك�س ذلك ،ي�ؤلف بني الأ�شياء بو�سائط تدريجية
ال يتخطى واح ًدا منها �إىل غريه �إال على �سلم متداين الدرج ال يكاد يح�س
التنقل فيه»(((.
هذا وقد كادت تتال�شى يف القرن الع�شرين فكرة �إقحام((( ال�سامية والآرية
يف احلكم على الفل�سفة الإ�سالمية ،وذلك بحكم ت�ضا�ؤل نظرية ال�سامية والآرية
نف�سها و�ضعف �سنادها العلمي.
على �أننا ال ننكر �أنه قد بقي �أن�صار لهذه النظرية من �أمثال الأ�ستاذ جوتيه.
يف دائرة املعارف الربيطانية عند الكالم على كلمة «عرب»:
«�إنه لي�س من �صواب الر�أي ما فعله رنان ول�سن ب�إ�ضافتهما �صفات خا�صة
�إىل اجلن�س ال�سامي هي يف الواقع نا�شئة عن عوامل خارجية ،فهي نتيجة البيئة
التي عا�شوا فيها والأحوال التي اكتنفتهم ،ولو �أنهم عا�شوا يف بيئة �أخرى ويف
�أحوال مغايرة لكانت لهم �صفات جديدة».
�أما الأ�ستاذ برهيه� ،أ�ستاذ تاريخ الفل�سفة يف ال�سربون ،فهو من حزب ال�سامية
والآرية و�إن مل يغرق يف ذلك �إغراق مواطنه جوتييه ،يقول الأ�ستاذ يف كتابه يف
«تاريخ الفل�سفة»:
(((
(((	�إقحام� :إدخال.

.Leon Gauthier, Introduction a L'étude de la philosophie musulmane. p. 66
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«كان فال�سفة العرب ممن اعتنقوا الإ�سالم ،وكانوا يكتبون �آثارهم بالعربية،
لكن جمهرتهم مل تكن من �أ�صل �سامي بل من �أ�صل �آري ،لذلك التم�سوا
مو�ضوعات تفكريهم يف الكتب اليونانية .التي �أخذ يف ترجمتها �إىل ال�سريانية
أي�ضا يف الآثار
والعربية منذ القرن ال�ساد�س امل�سيحيون الن�سطوريون ،والتم�سوها � ً
املزدكية الباقية يف فار�س املختلطة �أ�شد االختالط بالآراء الهندية»(((.
والأ�ستاذ يف كالمه هذا ي�صرح ب�أ�صل من �أ�صول الفل�سفة الإ�سالمية �أو
وا�ضحا للباحثني يف القرن التا�سع ع�شر،
عن�صر من عنا�صرها الأجنبية مل يكن ً
ت�صريحا ،وهو الأثر الهندي الفار�سي.
م�صرحا به
ً
ً
�أما الفريق الثاين من العلماء املعا�صرين الغربيني الذين ت�صدوا لدر�س
تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية من غري ذكر للآرية وال�سامية يف حكمهم على هذه
الفل�سفةِ ،فم ْن ممثليهم الأ�ستاذ هورتن .الذي يقول يف الف�صل الذي كتبه يف
«دائرة املعارف الإ�سالمية» بعنوان «فل�سفة»:
« ُي َراد بهذه الكلمة النزعة اليونانية يف احلكمة الإ�سالمية .ويجب �أن يعترب
أي�ضا �إىل جانب ذلك ما بذله املفكرون من جهود عقلية مبنية على ما كان معروفًا
� ً
يف ع�صورهم من معاين البحث العلمي عن �أحوال الوجود على ما هو عليه� ،أو
على الأقل البحث عن م�سائل مت�صلة ب�إدراك �شامل للعامل ،فهي بهذا االعتبار
(((

Bréhier, Émile. Histoire de la Philosophie, (1968), Tome premier, p. 610
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ينبغي �أن ُت َع َّد من الفل�سفة .ذلك ينطبق �أو ًال على علم الكالم النظري الذي
يرمي �إىل رفع م�ستوى العقائد الإ�سالمية املحتوية على ت�صور للوجود بالغ من
ال�سذاجة حد الطفولة ،حتى تلتئم مع مطالب العلم يف ذلك الزمان».
وبعد �أن َبينَّ الأ�ستاذ ما يف مذاهب املتكلمني من �آثار يونانية وفار�سية
وهندية بل وم�سيحية ويهودية ،وبعد �أن �أَلمَ َّ ب�أدوار علم الكالم ،عاد �إىل الفل�سفة
يبني ما لها من ال�ش�أن:
«ولتقدير ما للفل�سفة الإ�سالمية من ال�ش�أن يجب البدء ببيان ما يف مذهب
�أر�سطو من النق�ص .وال نظري لأر�سطو يف �ضبط املعاين اجلزئية ،لكنه مل يفلح يف
(((
معتربا يف ثنايا �صورة ذهنية واحدة ،فهو مل َي ُر ّد
تقدير ن�سق �شامل للعامل كله ً
جملة العامل �إىل مبد�أ واحد� ،إمنا هي اثنينية تتقابل فيها ال َه ُيوىل((( القدمية واهلل.
ويف هذا املذهب الأر�سططالي�سي عنا�صر علمية نظرية ممح�صة ،لكن النزوع القوي
�إىل االعتماد على ما يف الوجود اخلارجي وحده ي�شوبها ويعطلها� .أ َّنى((( جاءت
ال�صور �إذا كان اهلل عق ًال �صرفًا لي�س له �إرادة ،وهو ُيحيي العامل باعتباره مع�شوقًا
ال �أنه العلة الفاعلة ،ثم هو يجهل اجلزئيات!؟ ،ذلك مذهب يف الألوهية لي�س
بفل�سفي ،ثم جاءت الفل�سفة الإ�سالمية م�ستمدة من املذهب الأفالطوين اجلديد،
فجاءت معها فكرة قوية هي فكرة الإمكان التي حتيط بجملة املوجودات وجتمعها
((( نَ َ�سق :نظام.
((( الهيوىل :املادة التي ي�صنع منها �أي �شيء.
(((	�أ َّنى :كيفما.
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نورا �أ�ضاء م�سائل املوجودات اجلزئية و�أظهرها يف
يف وحدة ،فكانت هذه الفكرة ً
�أ�سمى مظاهرها .كل �شيء يف هذا العامل يحتوي على ذات ووجود؛ وهما �أمران
�ضروريا .فالذي يهب
ممتازان يف جوهرهما ،ولي�س هذان الأمران مبتالزمني تالز ًما
ًّ
الوجود للأ�شياء ابتداء ويحفظه عليها يف البقاء البد �أن يكون موجو ًدا واجب
ين�ضب((( ويغمر كل ما
الوجود ،فالعامل �سيل من الوجود يفي�ض من َم ِعني ال ُ
عدا اهلل .هذا الر�أي يتخلل تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية �إىل عهدنا احلا�ضر ،وال يزال
يتجدد �شرحه و�إبرازه يف ال�صور الوا�ضحة ،وابن ر�شد وحده هو الذي مل يفهمه
حق الفهم».
«وناحية �أخرى من نواحي الفل�سفة الإ�سالمية �آيتها �إميان �أهل هذه الفل�سفة
بالدين .يعتقد ه�ؤالء الفال�سفة اعتقا ًدا جاز ًما ب�أن الإ�سالم هو �أكمل وحي �إلهي.
النبي َي َرى يف حاالت �إ�شراق وك�شف خارق للعادة ،احلقائق الإلهية التي ال ينفذ
�إليها العقل الب�شري «�أي الغيب» ثم يبلغها للنا�س؛ �أما الفيل�سوف فيك�شف بعقله
ال�ضعيف بع�ض هذه احلقائق غري مخُ َ ا ِلف ملا نزل به القر�آن ،فك�أمنا وظيفة الفال�سفة
الإ�سالمية الدعوة �إىل دين الإ�سالم».
وتبيني مذهب الفال�سفة الإ�سالميني يف الفرق بني النبي واحلكيم� ،أو
الفل�سفة والدين على هذا الوجه ،ال دقة فيه .و�سنعر�ض لهذا البحث بعد.
((( املعني :املاء الظاهر الذي يجري على وجه الأر�ض.
ين�ضب :ال يقل ،وال يذهب داخل الأر�ض.
وال ُ
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إمجال اآلراء يف الفلسفة اإلسالمية يف القرن العشرين

ونعود �إىل تقرير موقف الفل�سفة الإ�سالمية عند الغربيني يف القرن الع�شرين،
م�ستندين �إىل �أقوال امل�ؤلفني املعا�صرين ،فنجمل هذا املوقف يف الوجوه الآتية:
(�أ)	 تال�شى القول ب�أن الفل�سفة العربية �أو الإ�سالمية لي�ست �إال �صورة م�شوهة
من مذهب �أر�سطو ومف�سريه �أو كاد �أن يتال�شى؛ و�أ�صبح يف حكم امل�سلم
خا�صا مييزها عن مذهب �أر�سطو ومذاهب
�أن للفل�سفة الإ�سالمية كيانًا ًّ
مف�سريه :ف�إن فيها عنا�صر م�ستمدة من مذاهب يونانية غري مذهب �أر�سطو
وفيها عنا�صر لي�ست يونانية من الآراء الهندية والفار�سية� ...إلخ؛ ثم �إن فيها
ثمرات من عبقرية �أهلها ظهرت يف ت�أليف ن�سق فل�سفي قائم على �أ�سا�س
من مذهب �أر�سطو ،مع تاليف ما يف هذا املذهب من النق�ص باختيار �آراء من
أي�ضا يف �أبحاثهم يف ال�صلة
مذاهب �أخرى وبالتخريج واالبتكار ،وظهرت � ً
بني الدين والفل�سفة .ويقول ُولْف:
«على �أنه من اخلط�أ �أن يظن �أن الفل�سفة العربية هي ن�سخة منقولة عن
مذاهب امل�شائية»((( .ثم يقول:

(((

Maurice de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, (Louvain, 1924), t. 1, pp. 208–209
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«وبهذه املثابة انتهى العرب �إىل ن�سق فل�سفي فريد يف بابه ،يوفق بني مقاالت
أي�ضا:
متخالفة»((( .ويقول � ً
«وعلى كل حال ،فلي�س ينبغي �أن َيع ُزب((( عن البال �أن فال�سفة العرب
نحوا يف البحث عن الوجود منحى((( م�ستقالًّ ،غري تابع لتعلقهم بالقر�آن»(((.
ولعل جهود الباحثني �ستك�شف عن وجوه بديعة من الفل�سفة الإ�سالمية
ملا تزل خافية.
(ب)	 تال�شى القول ب�أن الإ�سالم وكتابه املقد�س كانا بطبيعتهما �سج ًنا حلرية
العقل ،وعقبة يف �سبيل نهو�ض الفل�سفة �أو كاد يتال�شى ،و ُو ِجد من يقول
ما يقوله الأ�ستاذ پيكاڤيه يف كتابه« :تخطيط لتاريخ عام مقارن لفل�سفة
القرون الو�سطى» املطبوع �سنة 1905م(((.
«�إذا قار َّنا بني امل�ؤلفات التي قر�أها امل�سيحيون الغربيون وامل�ؤلفات التي
كانت يف متناول العرب ،عرفنا �أن ه�ؤالء ينبغي �أن يكونوا �أدنى �إىل االبتداع،
فقد متيزوا بف�ضل معارفهم التي ن�سقوها ،فكانوا يف القرن الثالث ع�شر �أ�ساتذة
((( امل�صدر ال�سابق.
((( َيع ُزب :يغيب.
((( منحى :اجتاه.
((( .Muarice de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale
((( d'une histoire générale et comparée des philosophies
médiévales, (Paris 1905), p. 160

Picavet, François. Esquisse
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�أولئك ،فعاونوا على ت�أ�سي�س الفل�سفة الكاثوليكية والكالم الكاثوليكي مبا نقلوا
عن القدماء ومبا و ّلدته �أفكارهم».
(((

ويقول الأ�ستاذ ليون جوتييه يف مقال له ن�شر يف «جملة تاريخ الفل�سفة»
اجلزء الرابع من ال�سنة الثانية بعنوان:
«�إ�سكوال�ستية �إ�سالمية و�إ�سكوال�ستية م�سيحية»((( ما ن�صه:

�أما يف الإ�سالم فالفل�سفة ال�سكوال�ستية تنجو من هذه العبودية للكالم
التي َت ْدمغ((( ال�سكوال�ستية امل�سيحية.
«هي بعيدة عن �أن تكون من �أي وجه خا�ضعة للكالم ،بل ال ميكن �أن
يقال �إنها خا�ضعة للعقائد ،هي �شيء خمتلف متام االختالف؛ لأن العقائد و�سيلة
لتحقيق م�صلحة اجلماعة �أو كما يقال الآن «براجماتيك»(((� .أما تلك الفل�سفة
فهي وحدها التي تعرب عن احلقيقة النظرية بذاتها ،على حني �أن العقيدة لي�ست
�إال مث ً
تخيليا لها.
اال ًّ

(((
(((
((( َت ْدمغ :متحو.
((( Pragmatique

La Revue d'Histoire de la Philosophie, Decembre 1928

Scolastique musulmane et scolastique chrétienne
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«والفل�سفة التي حترتم العقائد الدينية املوجهة للجمهور ال لأهل النظر
الفل�سفي ،ملكان نفعها للجماعة ومل�صدرها الديني ،لي�ست تقيم وزنًا للكالم الذي
تبني خطره على الدين وعلى اجلماعة».
(جـ)	�أ�صبح لفظ الفل�سفة الإ�سالمية �أو العربية �شامالً ،كما َّبينه الأ�ستاذ هورتن،
�سمى فل�سفة �أو حكمة وملباحث علم الكالم .وقد ا�شتد امليل �إىل اعتبار
ملا ُي َّ
خ�صو�صا يف العهد الأخري الذي
أي�ضا من �شعب هذه الفل�سفة،
الت�صوف � ً
ً
ُعني فيه امل�ست�شرقون بدرا�سة الت�صوف.
َوي ُع ُّد الأ�ستاذ ما�سينيون من مت�صوفة الإ�سالم الكندي والفارابي وابن �سينا
وغريهم من الفال�سفة يف كتابه املطبوع �سنة  1929املُ َ�س َّمى((( «جمموع ن�صو�ص
مل تن�شر متعلقة بتاريخ الت�صوف يف بالد الإ�سالم».
رأي فيما تشمله الفلسفة اإلسالمية

وعندي �أنه �إذا كان لعلم الكالم ولعلم الت�صوف من ال�صلة بالفل�سفة ما
أي�ضا «علم �أ�صول
ي�سوغ جعل اللفظ �شام ًال لهما ف�إن «علم �أ�صول الفقه» املُ َ�س َّمى � ً
الأحكام» لي�س �ضعيف ال�صلة بالفل�سفة ،ومباحث �أ�صول الفقه تكاد تكون
يف جملتها من جن�س املباحث التي يتناولها علم �أ�صول العقائد الذي هو علم
(((

L. Massignon, Recueil de textes inédits concernant l'histoire de la mystique en pays
d'Islam, Paris, 1929
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الكالم؛ بل �إنك لرتى يف كتب �أ�صول الفقه �أبحا ًثا ي�سمونها «مبادئ كالمية» هي
من مباحث علم الكالم .و�أظن �أن التو�سع يف درا�سة تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
�سينتهي �إىل �ضم هذا العلم �إىل �شعبها ،كما يو�ضحه بع�ض ما نعر�ض له فيما ي�أتي.
كلمة يف جهود الغربيني

�أما بعد ،ف�إن الناظر فيما بذل الغربيون من جهود يف درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية وتاريخها ال ي�سعه �إال الإعجاب ب�صربهم ون�شاطهم ،و�سعة اطالعهم
وح�سن طريقتهم ،و�إذا كنا �أملعنا((( �إىل نزوات من ال�ضعف الإن�ساين ت�شوب �أحيانًا
جهودهم يف خدمة العلم ،ف�إ َّنا نرجو �أن يكون يف تيقظ عواطف اخلري يف الب�شر
وان�سياقها �إىل دعوة ال�سلم العام والنزاهة اخلال�صة والإن�صاف والت�سامح ،مدعاة
نورا ال ينبغي �أن يخالط
للتعاون بني النا�س جمي ًعا على خدمة العلم باعتباره ً
�صفاءه كدر.
ولي�س يوئ�سنا((( من ذلك �أن تهب يف بع�ض البالد نزعات كانت ركدت
ريحها ،لي�س من �ش�أنها �أن تخل�ص نفو�س النا�س من عوامل الع�صبية والهوى ،مثل
نظرية تفوق ال�ساللة النوردية ال�شاملة ل�شعوب �أوربا ال�شمالية ،التي حتيا يف �أملانيا لهذا
العهد؛ ومثل فكرة تفوق البي�ض على ال�سود املنت�شرة يف �أمريقة((( ال�شمالية ،وفكرة
(((	�أملعنا :أَ� َ�ش ْرنا.
((( يوئ�سنا :يقطع �أملنا.
(((	�أمريقة� :أمريكا.
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تفوق اجلن�س الأبي�ض على اجلن�س الهندي التي دعت �إىل ت�سمية املتولدين بني
�إجنليز وهنديني ت�سمية خا�صة يف بالد الهند ويف بالد �إفريقية اجلنوبية؛ بل نحن نرجو
�أن يغلب العلم واحلق هذه النزوات التي ال ي�سندها علم وال حق .ويقوي رجاءنا �أن
جند يف �أمريقة نف�سها �أ�صوا ًتا تقرر با�سم العلم �أحيانًا ما نقرره نحن الآن.
ويف مقال معرب عن جملة ال�سينتفيك �أمريكان((( ُن ِ�شر يف جملة املقتطف
(يونيو �سنة 1934م) بعنوان :مباذا تتفوق ال�سالالت؟
«ولي�س يف الدعوى القائمة على تفوق ال�ساللة النوردية �شيء جديد ،بل
هي ناحية جديدة من مذهب �سرى يف خالل القرن التا�سع ع�شر ،م�ؤداه �أن بع�ض
طوائف من النا�س لها حق ُم َن َّزل يف �أن ت�سود الطوائف الأخرى .ومن قبل ذلك
�أح�س امل�ؤلف الإجنليزي دانيال ده فوا((( م�ؤلف رواية «روبن�سن كروزو» ب�أنه مطالب
من قبل نف�سه ،بل ومن قبل احلق والعدل ب�أن يهب �إىل ال�سخرية من مثل هذا
الر�أي الذي يرمي �إىل تبويء �ساللة معينة املكانة العليا يف تاريخ الإن�سانية ،ك�أن
هذه املكانة خا�صة بها من طريق الو�ضع الإلهي .ولكن العواطف الإن�سانية قوية
لت�أ�صلها يف الطبيعة الب�شرية فتطغى على �صوت العقل ونوازع املنطق ،فتبدو نظرية
التفوق العن�صري �أو تفوق �ساللة خا�صة مرة بعد �أخرى يف خالل ع�صور التاريخ،
مع �أن العقل والعلم ال ي�ؤيدان الأركان الواهية التي تقوم عليها .ونحن الآن ن�شهد
(((
(((

Scientific American
Daniel Defoe
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انبثاق((( هذه الفكرة �أو هذه النزعة من جديد ،بعدما كنا قد ظننا �أنه قد قُ�ضي
عليها يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ونظرية التفوق النوردي هي فرع من نظرية
التفوق الآري� ،أي تفوق ال�شعوب الآرية التي كان زعيمها ذلك الأر�ستقراطي
الفرن�سي الكونت جوزيف �آرثر جوبينو((( املتوفَّى �سنة 1882م ،فده جوبينو هذا
ذهب �إىل �أن ال�شعوب الآرية وحدها دون غريها هي التي خلفت كل ما له قيمة يف
احل�ضارة وحافظت عليه .وفكرة وجود �ساللة �آرية ن�ش�أت من ت�شابه اللغات الهندية
الأوربية مما حدا �إىل القول ب�أنها جميعها ترتد �إىل �أ�صل واحد هي اللغة الآرية.
والقول بتفرع اللغات الهندية الأوربية من اللغة الآرية قول له �سند �صحيح� ،أما
ما ذهب �إليه جوبينو من �أن وجود لغة �آرية �أ�صلية تفرعت منها اللغات الهندية
وهما من الأوهام .فلما
الأوربية يقت�ضي كذلك وجود �ساللة �آرية ،فقد كان ً
ُخ ِل َقت هذه ال�ساللة املوهومة على الطريق املتقدم أُ��س ِن َدت �إليها جميع الف�ضائل
وقيل �إنها منبع جميع احل�ضارات العاملية من قدمي الزمان �إىل حديثه ،وقيل� :إن
النورديني هم �ساللة الآريني الذين توطنوا �شمال �أوربة يف القدم ومنهم ال�شعوب
التيوتونية والأجنلو�سك�سونية ،ومع ذلك مل ي�ستطع �أحد من العلماء �أن ي�أتي ب�سند
علمي واحد على �أن ال�ساللة الآرية كانت موجودة حقيقة� ،إذ لي�س ثمة عالقة
حتمية بني اللغة وال�ساللة :فالآرية لغة ،وا�ستعمالها للداللة على �ساللة معينة
كما ي�ستعملها الأملان اليوم لي�س له م�سوغ علمي واحد.
((( انبثاق :انفجار و َت َولُّد.
((( De Gobineau
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«�أما ال�شعوب النوردية فال يعلم �أ�صلهم على وجه التحقيق ،بل لي�س من
امل�ؤكد �أنهم ينتمون �إىل �ساللة �صريحة الن�سب».
وقد قر�أنا يف جملة «ال�شهر» الفرن�سية جملة تتعلق بكتاب ظهر حدي ًثا ا�سمه
«الآريون» ،فيها �إعراب عن منزع العلماء الفرن�سيني املعا�صرين يف م�س�ألة الآرية،
وهذا تعريب تلك اجلملة:
«الآريون((( :كتاب م�سيو جورج پوا�سون((( الذي ظهر غري بعيد يعر�ض مل�س�ألة
جعلتها احلوادث احلا�ضرة يف مقدمة امل�سائل ،وهي �أثر اجلن�س يف تكوين ال�شعوب
احلديثة .و�إذا كان العلم الأملاين قد �أَ ْوغَل((( يف الدرا�سات الآرية �إيغ ً
اال بعي ًدا ،ف�إنه
(((
نحوا يجعل �صحة نتائجه مو�ضع �إنكار من علماء البالد الأخرى� .أما العلم
انتحى ً
الفرن�سي فلم ُي ِ
عط هذه الأبحاث من عنايته �إال بقدر ،لذلك مل ُيو َجد �إىل الآن
م�صنف يتناول هذا املو�ضوع من كل جوانبه مبي ًنا الطبيعية احلقة للطائفة املو�سومة
بالآرية ،و�أ�صولها اجلن�سية وتطوراتها يف ثنايا الأجيال ،وهذا ما عاجله م�سيو جورج
پوا�سون العامل مبا قبل التاريخ ،املحيط ب�آخر ما دون العلماء الفرن�سيون والأجانب.
كان االهتمام بدر�س م�س�ألة الآرية يف فرن�سا مرتوكًا �إىل الآن لعلماء اللغات
وحدهم ،ويرى م�سيو پوا�سون �أن ذلك خط�أ ،و�أن النهو�ض بهذه الأبحاث ي�ستلزم
(((
(((
َ
وتعمق.
((( أ
	� ْوغَل� :أمعن َّ
((( انتحى :اجته.
Les Aryens

George Poisson
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�أ َّال نن�سى �أن دعوى الآرية هي �أو ًال من م�سائل العلم الباحث عن �أ�صول ال�شعوب؛
وفوق ذلك ف�إن الو�صول �إىل الأ�صول احلقيقية لتاريخ ال�شعوب واملدنيات يقت�ضي
اال�ستعانة مبا انتهى �إليه امل�شتغلون بدر�س ما قبل التاريخ .فم�سيو پوا�سون يتخذ
منطًا يف البحث يعتمد على علم اللغات وعلم �أ�صول ال�شعوب وعلم ما قبل
التاريخ م ًعا .وكتابه هو تاريخ حقيقي للتطور الأوربي منذ ن�ش�أة الأجنا�س احلا�ضرة
�إىل يومنا هذا ،على طريقة التق�سيم امل�سماة برتكيب القيا�س(((.
وهذا التاريخ يبني كيف تكونت الأمم وال�شعوب يف عهود التاريخ ،وما هي
العنا�صر التي كونتها؟ و�أين ن�ش�أت منابتها؟ وكيف تنقلت يف البالد؟ وما مدنياتها
املتعاقبة؟ وما �أثرها يف التطور العام للإن�سانية؟
وجند فيه �أن كل الأمم التي هي من الأ�سرة الآرية ِ�صيغت((( من خليط من
عنا�صر الأجنا�س الأوىل ،وما يكون لأمة �أن تعتز ب�أن لها من النقاء حظًّ ا �أكرب من
حظ غريها ،على �إن هذا النقاء لي�س مما ُي�س َتطاع حتديده.
ثم �إن املدنية الآرية هي �أثر م�شرتك جلميع العنا�صر اجلن�سية التي �شملتها
هذه املدنية� ،إذ �إن كل عن�صر �ساهم فيها ب�شمائله((( ومعارفه على ن�سب متعادلة»(((.
((( Synthétique
((( ِ�صيغت :ت�شكَّ لت.
((( ب�شمائله :ال�شمائل :الأخالق.
((( Le Mois, Octobre 1934, p. 313

الف�صل الثاين
مقاالت امل�ؤلفني الإ�سالميني

ذكرنا يف الف�صل ال�سابق قول العلماء الغربيني من امل�ست�شرقني وم�ؤرخي
الفل�سفة يف الفل�سفة الإ�سالمية ،وتتبعنا نظرهم �إليها وحكمهم عليها منذ ت�أ�سي�س
تاريخ الفل�سفة باملعنى احلديث �إىل �أيامنا هذه.
ونريد يف هذا الف�صل� :أن نتناول �آراء امل�ؤلفني ال�شرقيني من �أهل البالد
غالبا.
الإ�سالمية الذين كتبوا م�ؤلفاتهم بالعربية ً
و�سنحاول �أن نتبني وجهة نظرهم �إىل الفل�سفة الإ�سالمية ومقاالتهم يف
�أ�صولها وحكمهم على منزلتها.
وقد يكون من الع�سري �أن ن�سلك يف هذا البحث نف�س الن�سق الذي �سلكناه
خ�صو�صا فيما يتعلق مبراعاة الرتتيب التاريخي يف �سرد الآراء
يف الف�صل الأول،
ً
ومالحظة تطورها ،على �أ َّنا �سنبذل جهدنا يف التقريب بني مناهج البحثني.
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الفل�سفة والأمة العربية

يقول القا�ضي �أبو القا�سم «�صاعد بن �أحمد» املتوفَّى �سنة 462ﻫ (1070م)
يف كتابه «طبقات الأمم» بعد ذكر علم العرب يف جاهليتهم:
«و�أما علم الفل�سفة فلم مينحهم اهلل � شي ًئا منه ،وال هي�أ طباعهم للعناية
به؛ وال �أعلم �أح ًدا من �صميم العرب �شُ ِه َر ِبه �إال �أبا يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق
الكندي((( و�أبا حممد((( احل�سن الهمداين»(((.
وكالم �صاعد ن�ص يف �أن العرب مل يكن عندهم �شيء من علم الفل�سفة،
ويف �أن طبعهم خلو من التهي�ؤ لهذا العلم �إال �شذوذًا.
لكن ال�شهر�ستاين املتوفَّى �سنة 548ﻫ (1155م) يقول يف كتابه «امللل
والنحل» عند الكالم على الفال�سفة يف الأمم املختلفة:
«ومنهم حكماء العرب ،وهم ِ�ش ْر ِذمة((( قليلة؛ لأن �أكرث حكمهم فلتات
الطبع وخطرات الفكر ،ورمبا قالوا بالنبوات»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

املتوفَّى نحو �سنة 260ﻫ (873م) على ما ذكره (نلينو) يف حما�ضراته يف تاريخ الفلك عند العرب ،والراجح
�أنه تويف يف �أواخر �سنة 252ﻫ (866م) كما حققناه يف البحث املن�شور يف (جملة كلية الآداب) بعنوان:
�أبو يو�سف يعقوب الكندي� ،سنة .1933
املتوفَّى ب�سجن �صنعاء �سنة 334ﻫ (946م) كما يف «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء» للقفطي.
طبقات الأمم ،القا�ضي �أبو القا�سم ،طبعة بريوت� ،ص.45
ال�شر ِذمة :اجلماعة القليلة.
امللل وال ِّنحل ،ال�شهر�ستاين ،من طبعة ليبت�سك �سنة 1923م� ،ص.253
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فال�شهر�ستاين يرى �أن العرب قبل الإ�سالم كان عندهم حكماء ،هم
�شرذمة قليلة ،وكان عندهم حكمة �أكرثها فلتات الطبع وخطرات الفكر .وال �شك
�أن العرب يف جاهليتهم كانوا يعرفون كلمة «حكمة» وكلمة حكماء.
ومل يبني �صاحب كتاب «امللل والنحل» يف هذا القول �سبب قلة احلكماء
عند العرب ،ومل َي ُر ّد ذلك �إىل طبيعتهم على نحو ما �صنع القا�ضي �أبو القا�سم
�صاعد ،بل هو مل َي ُر ّد ذلك �إىل طبيعة العرب عندما ذكر �آراء النا�س يف تق�سيم
�أهل العامل فقال:
«من النا�س من ق�سم �أهل العامل بح�سب الأقاليم ال�سبعة ،و�أعطى �أهل
كل �إقليم حظه من اختالف الطبائع والأنف�س التي تدل عليها الألوان والأل�سن؛
ومنهم من ق�سمهم بح�سب الأقطار الأربعة التي هي ال�شرق والغرب واجلنوب
وال�شمال ،ووفر على كل قطر حقه من اختالف الطبائع وتبا ُين((( ال�شرائع .ومنهم
من ق�سمهم بح�سب الأمم ،فقال :كبار الأمم �أربعة :العرب ،والعجم ،والروم،
والهند ،ثم زاوج بني �أمة و�أمة ،فذكر �أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد،
و�أكرث ميلهم �إىل تقرير خوا�ص الأ�شياء ،واحلكم ب�أحكام ِ
املاهيات((( واحلقائق،
الروحانية؛ والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد ،و�أكرث
وا�ستعمال الأمور ُّ
((( تبا ُين :اختالف.
((( ِ
املاهية ،وهي حقيقة ال�شيء.
املاهيات :مفردها َّ
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ميلهم �إىل تقرير طبائع الأ�شياء ،واحلكم ب�أحكام الكيفيات والكميات وا�ستعمال
الأمور اجل�سمانية»(((.
ومل يرد ال�شهر�ستاين ذلك �إىل طبيعة العرب عند الكالم على �آراء العرب
يف اجلاهلية((( ،و�سي�أتي ذكر هذا الن�ص يف كالم الأ�ستاذ �أحمد �أمني بك.
على �أن الأ�ستاذ �أحمد �أمني بك يرى ر� ًأيا �آخر يف كالم ال�شهر�ستاين ،فهو
يقول يف كتابه «فجر الإ�سالم» ما ن�صه:
«الحظ بع�ض امل�ست�شرقني �أن طبيعة العقل العربي ال تنظر �إىل الأ�شياء نظرة
عامة �شاملة ،ولي�س يف ا�ستطاعتها ذلك ،وقبله الحظ هذا املعنى بع�ض امل�ؤلفني
الأقدمني من امل�سلمني ،فقد جاء يف «امللل والنحل» لل�شهر�ستاين عند الكالم
على احلكماء:
«ال�صنف الثاين حكماء العرب وهم �شرذمة قليلة ،و�أكرث حكمهم فلتات
الطبع وخطرات الفكر».
«�إن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد ...واملقاربة بني الأمتني
مق�صورة على اعتبار خوا�ص الأ�شياء واحلكم ب�أحكام املاهيات ،والغالب عليهم
الفطرة والطبع؛ و�إن الروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد حيث كانت املقاربة
((( امللل وال ِّنحل ،ال�شهر�ستاين� ،ص.3
((( املرجع ال�سابق� ،ص.429
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مق�صورة على اعتبار كيفية الأ�شياء واحلكم ب�أحكام الطبائع ،والغالب عليهم
االجتهاد واجلهد»(((.
ول�ست �أرى �أن كالم ال�شهر�ستاين ب�سبب من عجز العقل العربي عن
النظر �إىل الأ�شياء نظرة �شاملة؛ بل قد يكون على عك�س ذلك.
ف�إن الذي يفهم من ن�صو�ص ال�شهر�ستاين هو �أن العرب والهند مييلون �إىل
(((
الروحانيات،
الأحكام الكلية والأمور العقلية واملجردات ،وهم ينزعون �إىل ُّ
بخالف الروم والفر�س امليالني �إىل الأمور اجلزئية ،و�إىل تتبع �آثار الطبائع والأمزجة
وما يقع عليه احل�س من الأج�سام واجل�سمانيات .ولعل قول ال�شهر�ستاين�« :إن
�أكرث حكم العرب فلتات الطبع وخطرات الفكر» ،وقوله« :والغالب عليهم الفطرة
والطبع» ،كل ذلك ال يخرج عما يقوله اجلاحظ يف كتاب «البيان والتبيني»�« :إال
�أن كل كالم للفر�س وكل معنى للعجم ف�إمنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد
وخلوة وعن م�شاورة ومعاونة ،وعن طول التفكري ودرا�سة الكتب ،وحكاية الثاين
علم الأول ،وزيادة الثالث يف علم الثاين ،حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند
�آخرهم ،وكل �شيء للعرب ف�إمنا هو بديهة وارجتال وك�أنه �إلهام»(((.

((( «فجر الإ�سالم» ،اجلزء الأول ،الطبعة الأوىل� ،ص.49
حن وا�شتاق .واملراد هنا :مييلون.
((( ينزعون :من نزع �إىل ال�شيءّ :
((( البيان والتبيني ،اجلاحظ ،ج� ،3ص ،13 - 12طبعة م�صر1332 ،م.
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وال يريد اجلاحظ مبقاله �إال �أن ي�صف العرب ب�سرعة الذكاء وحدة الذهن
و�إ�صابة الر�أي فيما يحتاج غريهم فيه �إىل �أناة وطول تفكري وا�ستعانة وبحث.
هذا ويو�شك �أن يكون التخالف بني مقال �صاعد ومقال ال�شهر�ستاين
يف �أمر الفل�سفة عند العرب يرجع �إىل عدم اتفاقهما على املراد بالفل�سفة التي
وجه �إىل تعرف احلقائق
يتكلمان عنها .ف�صاعد يريد بالفل�سفة النظر العقلي املُ َّ
على �أ�سلوب علمي ،وهو يذكر ما يذكره من علوم العرب كعلم ل�سانها ،وعلم
الأخبار ،ومعرفة ال�سري والأم�صار ،ثم يذكر معرفتهم ملطالع النجوم ومغاربها ،و�أنواء
الكواكب و�أمطارها ،فيقول:
«على ح�سب ما �أدركوه بفرط العناية وطول التجربة الحتياجهم �إىل معرفة
ذلك يف �أ�سباب املعي�شة ،ال على طريق تعلم احلقائق وال على �سبيل التدرب يف
العلوم»(((.
فلم يكن عند العرب علم على طريق تعلم احلقائق والتدرب يف العلوم
مطل ًقا ،ال ما ُي َ�س َّمى بالفل�سفة وال غريه.
�أما ال�شهر�ستاين فالظاهر �أن الفال�سفة عنده يقابلون �أهل الديانات والنحل
وهو يقول:
((( طبقات الأمم ،القا�ضي �أبو القا�سم� ،ص.45
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«فامل�ستبدون بالر�أي مطل ًقا هم املنكرون للنبوات مثل الفال�سفة وال�صابئة
والرباهمة ،وهم ال يقولون ب�شرائع و�أحكام �أمرية ،بل ي�ضعون حدو ًدا عقلية حتى
ميكنهم التعاي�ش عليها ...وامل�ستفيدون هم القائلون بالنبوات»(((.
وقد كان عند العرب من غري ال�صابئة والرباهمة من ي�ضعون لهم حدو ًدا
عقلية تكفل �شي ًئا من النظام والعدل ملعي�شتهم هم حكما�ؤهم وحكامهم.
وهذا التفكري العقلي وما �إليه ي�سمى فل�سفة عند ال�شهر�ستاين ،مادام غري
معتمد على �أ�سا�س من الدين و�إن مل يكن على املنهج العلمي.
و�صاعد مع قوله ب�أن العرب مل مينحهم اهلل �شي ًئا من علم الفل�سفة وال هي�أ
طباعهم للعناية به ،ف�إنه مل يبني لنا ما هي تلك الطبيعة العربية التي تنبو((( عن
الفل�سفة.
�أما ال�شهر�ستاين فقد ميز الطبيعة العربية متيي ًزا يجعلها قريبة من النظر املجرد
واملباحث الكلية التي هي بالفل�سفة �أ�شبه .ثم ذكر �أن حكماء العرب قليلون و�أكرث
حكمهم بديهة((( وارجتال((( ،ومل يبني وج ًها لقلة حكمائهم مع توفر ا�ستعدادهم
الطبيعي.
(((
(((
(((
(((

ال�شهر�ستاين ،امللل وال ِّنحل� ،ص.25
تنبوُ :تعرِ�ض وتنفر وتبتعد.
بديهة :املعرفة يجدها الإن�سان يف نف�سه من غري �إعمال للفكر ،وال علم ب�سببها.
االرجتال :ابتداع الكالم بال َرو َِّية �أو تفكري.
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وجاء بعد ذلك عبد الرحمن بن خلدون املتوفَّى �سنة 808ﻫ (1406م)
مذهبا غري بعيد من ر�أي ال�شهر�ستاين ،فهو يقول
فذهب يف بيان معنى الفل�سفة ً
يف املقدمة:
«اعلم �أن العلوم التي يخو�ض فيها الب�شر ويتداولونها يف الأم�صار((( حت�صي ًال
وتعليما على �صنفني:
ً
((�(1صنف طبيعي للإن�سان يهتدي �إليه بفكره.
(((2و�صنف نقلي ي�أخذه عمن و�ضعه.
والأول هو العلوم احلكمية الفل�سفية ،وهي التي ميكن �أن يقف عليها
الإن�سان بطبيعة فكره ،ويهتدي مبداركه الب�شرية �إىل مو�ضوعاتها وم�سائلها و�أنحاء
براهينها ووجوه تعليمها ،حتى يقفه نظره وبحثه على ال�صواب من اخلط�أ فيها من
حيث هو �إن�سان ذو فكر.
والثاين العلوم النقلية الو�ضعية ،وهي كلها م�ستندة �إىل اخلرب عن الوا�ضع
ال�شرعي ،وال جمال للعقل فيها �إال يف �إحلاق الفروع من م�سائلها بالأ�صول»(((.
ويظهر �أن هذا الفيل�سوف االجتماعي ال يرى ر�أي القائلني ب�أن يف طبيعة
العرب ما ي�صدهم عن الفل�سفة و ُي�ض ِعف ا�ستعدادهم لها� ،إذ هو ال يق�سم الب�شر
((( الأم�صار :البالد.
((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص ،412 - 411طبعة بوالق1320 ،ﻫ.
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أجنا�سا لكل جن�س طبيعة الزمة ،على نحو ما مييل �إليه �صاعد وال�شهر�ستاين فيما
� ً
ُي� َؤخذ من كالمهما ،بل هو يرد �صفات ال�شعوب احل�سية واملعنوية �إىل عوامل طارئة
من الهواء واختالف �أحوال العمران .فهو يبني يف «مقدمته» �أثر املوقع اجلغرايف
وت�أثري الهواء يف �ألوان الب�شر والكثري من �أحوالهم ،ويذكر اختالف �أحوال العمران
يف اخل�صب واجلدب ،وما ين�ش�أ عن ذلك من الآثار يف �أبدان الب�شر و�أخالقهم.
وقد عقد يف املقدمة ف�ص ًال للكالم على �أن حملة العلم يف الإ�سالم �أكرثهم
العجم ،حلل فيه الأ�سباب التي يرى �أنها �صرفت العرب عن العناية بالعلم
والفل�سفة يف جاهليتهم و�إ�سالمهم ،وهي �أ�سباب خارجة عن طبيعتهم اجلن�سية.
قال يف هذا الف�صل:
«من الغريب الواقع �أن حملة العلم يف امللة الإ�سالمية �أكرثهم العجم ،ال
من العلوم ال�شرعية وال من العلوم العقلية� ،إال يف القليل النادر؛ و�إن كان منهم
العربي يف ن�سبته فهو عجمي يف لغته و َم ْر َباه وم�شيخته ،مع �أن امللة عربية و�صاحب
�شريعتها عربي .وال�سبب يف ذلك �أن امللة يف �أولها مل يكن فيها علم وال �صناعة
ملقت�ضى �أحوال ال�سذاجة والبداوة ...والقوم ٍ
يومئذ عرب مل يعرفوا �أمر التعليم
والت�أليف والتدوين».
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وبعد �أن ذكر ن�ش�أة العلوم ال�شرعية وغريها قال:
«ف�صارت هذه العلوم كلها علو ًما ذات ملكات حمتاجة �إىل التعليم،
فاندرجت يف جملة ال�صنائع .وقد كنا قدمنا �أن ال�صنائع من ُمن َت َحل احل�ضر و�أن
العرب �أبعد النا�س عنها ،ف�صارت العلوم لذلك ح�ضرية وبعد عنها العرب ..و�أما
العرب الذين �أدركوا هذه احل�ضارة و�سوقها وخرجوا �إليها عن البداوة ،ف�شغلتهم
الرئا�سة يف الدولة العبا�سية وما دفعوا �إليه من القيام بامللك عن القيام بالعلم
والنظر فيه ،ف�إنهم �أهل الدولة و�أولو �سيا�ستها ...مع ما يلحقهم من الأنفة عن
انتحال((( العلم ٍ
حينئذ مبا �صار من جملة ال�صنائع؛ والر�ؤ�ساء �أب ًدا ي�ستنكفون عن
أي�ضا ،فلم تظهر يف امللة �إال بعد
ال�صنائع واملهن وما يجر �إليها ،و�أما العلوم العقلية � ً
�أن متيز حملة العلم وم�ؤلفوه ،وا�ستقر العلم كله �صناعة ،فاخت�صت بالعجم وتركها
العرب وان�صرفوا عن انتحالها ،فلم يحملها �إال املعلمون من العجم �ش�أن ال�صنائع
كما قلناه �أو ًال»(((.
فابن خلدون ال يرى �أن ان�صراف العرب عن الفل�سفة �إال قلي ًال كان لق�صور يف
طبيعتهم .لكنه كان بحكم البداوة البعيدة عن ممار�سة ال�صناعات العلمية وغريها،
ثم بحكم ا�شتغالهم بالريا�سة وتدبري الدولة والدفاع عنها ،وا�ستنكافهم(((عن
معاجلة ال�صناعات حتى العلمية منها التي تركوها للمرءو�سني من الأعاجم.
((( الأَن َفة :ال َّتكرب .واالنتحال :االدعاء.
((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص.542 - 540
((( ا�ستنكافهم :تكبرُ هم.
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وعر�ض تقي الدين �أحمد بن علي املقريزي املتوفَّى �سنة 845ﻫ (1441م)
يف «اخلطط» لفال�سفة العرب يف اجلاهلية فجعلهم دون غريهم من فال�سفة الأمم،
وجعل فال�سفة الإ�سالم يف ن�سق مع حكماء الروم حتى لك�أنهم طبقة منهم؛ قال:
«وا�سم الفال�سفة ُيطلَق على جماعة من الهند هم الطب�سيون((( والرباهمة،
أي�ضا على العرب بوجه
ولهم ريا�ضة �شديدة ،وهم ينكرون النبوة �أ�صالً ،ويطلق � ً
�أنق�ص وحكمتهم ترجع �إىل �أفكارهم و�إىل مالحظة طبيعية ،ويقرون بالنبوات،
وهم �أ�ضعف النا�س يف العلوم؛ ومن الفال�سفة حكماء الروم وهم طبقات ،فمنهم
�أ�ساطني احلكمة وهم �أقدمهم ،ومنهم امل�شا�ؤون ،و�أ�صحاب الرواق ،و�أ�صحاب
�أر�سطو ،وفال�سفة الإ�سالم»(((.
م�صادر الفل�سفة يف امللة الإ�سالمية

مل يكن للعرب يف جاهليتهم حظ من الفل�سفة من حيث هي علم له
مو�ضوعه و�أ�سلوبه يف البحث وغايته.
لكن هذا العلم كان موجو ًدا عند �أمم من غري العرب ،وانتقل منها �إىل
العرب يف ريعان دولتهم الناه�ضة.
((( يف ل�سان العرب :والطب�سان كورتان بخرا�سان .وبهام�شه نق ًال عن ياقوت �أنهما كورتان �إحداهما يقال لها طب�س
النمر والأخرى يقال لها طب�س العناب ،والفر�س ال يتكلمون بهما �إال مفردين.
((( اخلطط ،املقريزي ،ج� ،4ص.163
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االعرتاف ب�سلطان الفل�سفة اليونانية

قال ابن خلدون يف املقدمة:
«واعلم �أن �أكرث من ُعني بها (يعني العلوم العقلية) يف الأجيال الذين عرفنا
(((.
�أخبارهم الأمتان العظيمتان يف الدولة قبل الإ�سالم ،وهما :فار�س((( والروم»
وجاء يف كتاب «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء»((( يف ترجمة الكندي:
«يعقوب بن �إ�سحاق� ...أبو يو�سف الكندي امل�شتهر يف امللة الإ�سالمية
بالتبحر يف فنون احلكمة اليونانية والفار�سية والهندية»(((.
وقد ذكر �صاحب((( كتاب «الفهر�ست» �أ�سماء((( من نقلوا �إىل العربية كتب
العلوم الفل�سفية يف عهد العبا�سيني عن اليونانية والفار�سية والهندية.

((( يطلق لفظ الروم على �سكان الإمرباطورية الرومانية ال�شرقية �أحيانًا ،ويطلق يف الغالب على اليونان.
((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص .453
((( الكتاب املطبوع يف م�صر بعنوان كتاب «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء» املن�سوب للوزير جمال الدين
�أبي احل�سن علي بن القا�ضي الأ�شرف يو�سف القفطي املتوفَّى �سنة 646ﻫ (1248م) لي�س هو يف الواقع
كتاب ابن القفطي ،ولكنه خمت�صر و�ضعه حممد بن علي اخلطبي الزوزين وال يعرف �إال ا�سمه ،وتاريخ فراغه
من خمت�صره �سنة 647ﻫ (1249م).
(((	�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء ،الكندي� ،ص .240
(((	�أبو الفرج حممد بن �إ�سحاق بن يعقوب الندمي ،ورد يف بع�ض التعاليق املكتوبة بظهر ن�سخة خطية مبدينة ليدن
من �أعمال هولنده �أنه تويف �سنة 385ﻫ (995م) ،و�ص ّنف كتابه «الفهر�ست» �سنة 377ﻫ (978م).
((( الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.245 - 244
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ويف ذلك اعرتاف بقيام العلوم الفل�سفية يف الإ�سالم على �أ�صول يونانية
وفار�سية وهندية .لكن ابن خلدون يقول يف املقدمة:
عظيما ...وملا فتحت
«و�أما الفر�س فكان �ش�أن هذه العلوم العقلية عندهم ً
كتبا كثرية ،كتب �سعد بن� أبي وقا�ص �إىل عمر بن
�أر�ض فار�س ووجدوا فيها ً
اخلطاب لي�ست�أذن يف �ش�أنها وتلقينها للم�سلمني ،فكتب �إليه عمر �أن اطرحوها يف
املاء ،ف�إن يكن ما فيها هدى فقد هدانا اهلل ب�أهدى منه ،و�إن يكن �ضال ًال فقد كفانا
اهلل .فطرحوها يف املاء �أو يف النار ،وذهبت علوم الفر�س فيها عن �أن ت�صل �إلينا»(((.
ومهما يكن من �أمر هذه الرواية ،ف�إنها ال تثبت �أن �آثار الفر�س محُ ِ َيت كلها؛
غري �أنها قد تدل على �أن ما و�صل �إىل العرب من م�ؤلفات الفر�س هو دون ما و�صل
�إليهم من م�ؤلفات اليونان مثالً.
واعرتاف م�ؤلفي العربية ب�أن علوم الفل�سفة دخيلة عليهم ،ظاهر يف �شيوع
و�صفها يف كتبهم ب�أنها من علوم الأوائل والعلوم القدمية ،يف مقابلة العلوم املحدثة
يف امللة الإ�سالمية .وقد جاء هذا التعبري يف كتاب «الفهر�ست» البن الندمي،
وكتاب «طبقات الأمم» لأبي القا�سم �صاعد ،وكتاب «�إخبار العلماء ب�أخبار
احلكماء» ،وغريها.

((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص.454
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«وا�سم الفل�سفة  -كما نقله عن الفارابي �صاحب((( «عيون الأنباء يف طبقات
الأطباء»  -يوناين ،وهو دخيل يف العربية ،وهو على مذهب ل�سانهم فيال�سوفيا،
ومعناه �إيثار احلكمة ،وهو يف ل�سانهم مركب من فيال و�سوفيا ففيال «الإيثار»
و�سوفيا «احلكمة» .والفيل�سوف م�شتق من الفل�سفة ،وهو على مذهب ل�سانهم
فيلو�سوفو�س ،ف�إن هذا التغيري هو تغيري كثري من اال�شتقاقات عندهم ومعناه «املُ�ؤ ِثر
للحكمة» ،وامل�ؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الوكد((( من حياته وغر�ضه من
عمره احلكمة»(((.
وا�ستعمال العرب للفظ «الفل�سفة» اليوناين �إ�شعار ب�أن م�صدر الفل�سفة
عندهم يوناين ،بل �إن م�ؤلفي العرب يرون �أن الأ�صل يف الفل�سفة واملبد�أ يف
احلكمة للروم .قال �صاحب كتاب «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء»:
«وب�سبب �أر�سطوطالي�س كرثت الفل�سفة وغريها من العلوم القدمية يف البالد
الإ�سالمية»(((.

((( هو موفق الدين �أبو العبا�س �أحمد بن القا�سم املعروف بابن �أبي �أ�صيبعة املتوفَّى �سنة 660ﻫ (1270م).
الوكْد :ال َق ْ�صد.
((( َ
((( املقدمة ،ابن خلدون ،ج� ،2ص.134
(((	�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء ،الكندي� ،ص.22
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وقال �صاحب كتاب «امللل والنحل»:
«فنحن نذكر مذاهب احلكماء القدماء من الروم واليونانيني يف الرتتيب
الذي نقل يف كتبهم ،ونعقب ذلك بذكر �سائر احلكماء؛ ف�إن الأ�صل يف الفل�سفة
واملبد�أ يف احلكمة للروم ،وغريهم كالعيال((( عليهم»(((.
ويف كتاب «�أبجد العلوم» حل�سن �صديق خان:
«وجميع العلوم العقلية م�أخوذة عن �أهل يونان»(((.
والر�أي ال�سائد عند امل�ؤلفني الإ�سالميني هو �أن الفل�سفة الإ�سالمية لي�ست
�إال مقاالت �أر�سطوطالي�س مع بع�ض �آراء �أ ْف ُ
الطن واملتقدمني من فال�سفة اليونان
قبل �أ ْف ُ
الطن ،وهذا ما يقوله ال�شهر�ستاين يف «امللل والنحل» عند الكالم على
املت�أخرين من فال�سفة الإ�سالم:
«قد �سلكوا كلهم طريقة �أر�سطوطالي�س يف جميع ما ذهب �إليه وانفرد به
�سوى كلمات ي�سرية رمبا ر�أوا فيها ر�أي أ� ْف ُ
الطن واملتقدمني»(((.
((( العيالَ :ع َّول عليه� :أي اعتمد ،واتكل ،وا�ستعان به فهو َع ِّيل واجلمع ِع َيال.
((( امللل وال ِّنحل ،ال�شهر�ستاين� ،ص.253
(((	�أبجد العلوم ،ح�سن �صديق خان ،ج� ،1ص.106
((( امللل وال ِّنحل ،ال�شهر�ستاين� ،ص.348
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وابن خلدون يقول تارة يف املقدمة يف« :ف�صل يف �إبطال الفل�سفة وف�ساد
ُم ِ
نتحلها» كقول ال�شهر�ستاين:
ح�صل م�سائلها ،ود َّون علمها ،و�سطَّ ر حجاجها
«و�إمام هذه املذاهب الذي َّ
فيما بلغنا يف هذه الأحقاب ،هو �أر�سطو املقدوين من �أهل مقدونية من بالد
الروم ...وي�سمونه املعلم الأول على الإطالق ،يعنون معلم �صناعة املنطق �إذ مل
تكن قبله مهذبة .وهو �أول من رتب قانونها ،وا�ستوفى م�سائلها ،و�أح�سن ب�سطها...
ثم كان من بعده يف الإ�سالم من �أخذ بتلك املذاهب ،واتبع فيها ر�أيه حذو النعل
بالنعل �إال يف القليل»(((.
ويرى تارة ر� ًأيا �آخر فيقول يف ف�صل« :العلوم العقلية و�أ�صنافها» بعد ذكر
ع�صر امل�أمون وما كان فيه من العناية با�ستخراج كتب اليونانيني وترجمتها:
«وعكف عليها النظار من �أهل الإ�سالم وحذقوا((( فنونها ،وانتهت �إىل
كثريا من �آراء املعلم الأول ،واخت�صوه بالرد والقبول
الغاية �أنظارهم فيها ،وخالفوا ً
تقدمهم يف
لوقوف ال�شهرة عنده .ودونوا يف ذلك الدواوين ،و�أربوا((( على َم ْن َّ
هذه العلوم»(((.
((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص.514
((( حذقوا :برعوا.
(((	� ْأر َبوا :زادوا.
((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص.455
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ومن فال�سفة الإ�سالم �أنف�سهم من ال يرى يف الفل�سفة الإ�سالمية يف
جملتها �أف�ضل من هذه الآراء.
وقد نقل ما�سينيون يف كتابه «جمموع ن�صو�ص مل تن�شر متعلقة بتاريخ
الت�صوف يف بالد الإ�سالم» ،جملة من كتاب البن �سبعني الفيل�سوف الأندل�سي
ت�صويرا
املتوفَّى �سنة 669ﻫ (1270م)� ،صور فيها ابن ر�شد والفارابي وابن �سينا ً
َي ِ�ش ُّف عن ر�أيه يف فل�سفتهم ،وهم �أئمة الفل�سفة الإ�سالمية .قال يف ابن ر�شد:
«وهذا الرجل مفتون ب�أر�سطو و ُم َع ِّظم له ،ويكاد �أن يقلده يف احل�س
واملعقوالت((( الأوىل ،ولو �سمع احلكيم يقول� :إن القائم قاعد يف زمان واحد،
لقال هو به واعتقده .و�أكرث ت�آليفه من كالم �أر�سطو� :إما يلخ�صها ،و�إما مي�شي معها».
وقال يف الفارابي:
«وهذا الرجل �أفهم فال�سفة الإ�سالم و�أذكرهم للعلوم القدمية ،وهو
الفيل�سوف فيها ال غري؛ وهو مدرك حم ِّقق».
�أما ابن �سينا عنده:

((( املعقوالت :انتقال الإن�سان يف املعرفة من الإدراك باحلوا�س �إىل التجريد والذهنية.
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موه((( م�سف�سط ،كثري الطنطنة((( ،قليل الفائدة؛ و َما َله من الت�آليف ال
ُ
«فم ّ
ي�صلح ل�شيء .ويزعم �أنه �أدرك الفل�سفة امل�شرقية ،ولو �أدركها لت�ضوع((( ريحها
عليه؛ وهو يف العني احلمئة((( .و�أكرث كتبه م�ؤلفة وم�ستنبطة من كتب �أفالطون،
وما فيها من عنده ف�شيء ال ي�صلح؛ وكالمه ال يعول عليه .و«ال�شفاء» �أجل كتبه.
وهو كثري التخبط وخمالف للحكيم و�إن كان خالفه له مما ي�شكر له ،ف�إنه بينَّ
ما كتبه احلكيم .و�أح�سن ما له يف الإلهيات «التنبيهات والإ�شارات» ،وما رمزه
(((
يف حي بن يقظان؛ على �أن جميع ما ذكره فيها هو من مفهوم «النوامي�س»
لأفالطون وكالم ال�صوفية».
والواقع �أن افتتان اجلمهرة من متفل�سفة الإ�سالم ب�أر�سطو وبامل�شائني وغريهم
من حكماء اليونان كان � ًأمرا غري خفي.
ويف كالم ابن �سبعني نف�سه بوادر َت ُنم عن �شيء من هذا� .أل�ست تراه
يعترب الفارابي هو الفيل�سوف ال غريه؛ لأنه �أفهم فال�سفة الإ�سالم ،و�أذكرهم
املرتج َمة عن يونان؟! ثم �أل�ست تراه
للعلوم القدمية ،وهو يريد علوم الفل�سفة َ

(((
(((
(((
(((
(((

املزين.
املموهّ :
ّ
الطنطنة :كرثة الكالم.
َت�ضوع :انترث.
العني :ينبوع املاء الذي ينبع يف الأر�ض ويجري ،واحلمئة :املنتنة.
النوامي�س :القوانني.
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َيل ِْمز(((ابن �سينا ملخالفته للحكيم � -أي �أر�سطو  -ويعود فريى يف ذلك مو�ض ًعا
لل�شكر؛ لأن فيه تبيي ًنا لآراء املعلم الأول؟!
اخلط�أ والتحريف يف تعريب الكتب الفل�سفية

ومل يغفل امل�ؤلفون الإ�سالميون التنبيه �إىل ما وقع من اخلط�أ والتحريف يف
ترجمة الكتب الفل�سفية ونقلها �إىل العربية.
قال �أبو حيان التوحيدي املتوفَّى �سنة 400ﻫ (1009م) يف «املقاب�سات»:
« ...على �أن الرتجمة من لغة يونان �إىل العربانية ومن العربانية �إىل
ال�سريانية ،ومن ال�سريانية �إىل العربية ،قد �أخلت بخوا�ص املعاين يف �أبدان احلقائق
�إخال ًال ال يخفى على �أحد .ولو كانت معاين يونان تهج�س((( يف �أنف�س العرب
مع بيانها الرائع ،وت�صرفها الوا�سع ،وافتنانها املعجز ،و�سعتها امل�شهورة ،لكانت
احلكمة ت�صل �إلينا �صافية بال �شوب ،وكاملة بال نق�ص .ولو كنا نفقه عن الأوائل
(((
وناهجا لل�سبيل ،ومبل ًغا �إىل
�أغرا�ضهم بلغتهم ،كان ذلك � ً
أي�ضا ناق ًعا للغليل ً ،
احلد املطلوب»(((.
(((
(((
(((
(((

َيل ِْمز :يعيب.
تهج�س :تخطر على بالهم.
ناق ًعا للغليل :ينقع الغليل :يروي حرارة العط�ش.
املقاب�سات� ،أبو حيان التوحيدي� ،ص ،258طبعة ال�سندوبي.
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ويقول الغزايل املتوفَّى �سنة 505ﻫ (1111م) يف كتابه «تهافت الفال�سفة»:
«ثم املرتجمون لكالم �أر�سطوطالي�س مل ينفك كالمهم عن حتريف وتبديل
أي�ضا نزا ًعا بينهم .و�أقومهم بالنقل
حموج �إىل تف�سري وت�أويل ،حتى �أثار ذلك � ً
والتحقيق من املتفل�سفة يف الإ�سالم الفارابي �أبو ن�صر وابن �سينا ،فنقت�صر على
�إبطال ما اختاروه ور�أوه ال�صحيح من مذهب ر�ؤ�سائهم يف ال�ضالل ،ف�إن ما هجروه
وا�ستنكفوا [ه] من املتابعة فيه ال ُيتمارى((( يف اختالله ،وال يفتقر �إىل نظر طويل
يف �إبطاله(((».
ويف كتاب «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء»:
«وكل من نقل كالمه � -أر�سطوطالي�س  -من اليونانية �إىل الرومية و�إىل
ال�سريانية و�إىل الفار�سية و�إىل العربية َح َّرف وجزف((( ،وظن بنقله الإن�صاف وما
�أن�صف .و�أقرب اجلماعة ح ً
اال يف تفهيم مقا�صده يف كالمه الفارابي �أبو ن�صر
وابن �سينا ،ف�إنهما دققا وحققا فحمال علمه على الوجه املق�صود ،و�أعذبا منه
وج ِعل قدرهما
لوارده منهله املورود ،ووافقاه على �شيء من �أ�صولهُ .فك ِّّفرا بكفرهُ ،
بني �أهل ال�شهادة كقدره»(((.
((( ُيتمارىُ :ي َجا َدل.
((( تهافت الفال�سفة ،الغزايل� ،ص ،9طبع املطبعة الكاثوليكية.
((( جزف :تكلم بال َرو َِّية �أو تفكري.
(((	�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء ،الكندي� ،ص.39
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ر�أي ابن �سينا

وقد بني ابن �سينا يف مقدمة كتابه «منطق امل�شرقيني» حتكم �أر�سطو وامل�شائني
يف عقول املتفل�سفة الإ�سالمية ،وك�شف عن فل�سفته هو وموقفها فقال:
«وبعد ،فقد نزعت الهمة بنا �إىل �أن جنمع كال ًما فيما اختلف �أهل البحث
فيه ،ال نلتفت فيه لفت ع�صبية �أو هوى �أو عادة �أو �إلف((( ،وال نبايل مفارقة تظهر
منا ملا �ألفه متعلمو كتب اليونانيني �إل ًفا عن غفلة وقلة فهم ،وملا ُ�س ِمع منا يف كتب
�ألفناها للعاميني من املتفل�سفة ،امل�شغوفني بامل�شائني ،الظانني �أن اهلل مل يهد �إال
�إياهم ،ومل ُي ِنل رحمته �سواهم ،مع اعرتاف منا بف�ضل �أف�ضل �سلفهم «يريد به
�أر�سطو» يف تنبهه ملا نام عنه ذووه و�أ�ستاذوه ،ويف متييزه �أق�سام العلوم بع�ضها عن
خريا مما رتبوه ،ويف �إدراكه احلق يف كثري من الأ�شياء،
بع�ض ،ويف ترتيبه العلوم ً
ويف تفطنه لأ�صول �صحيحة �سرية يف �أكرث العلوم ،ويف �إطالعه النا�س على ما َب َّينها
فيه ال�سلف و�أهل بالده ،وهذا �أق�صى ما يقدر عليه �إن�سان يكون �أول من مد يديه
�إىل متييز خملوط وتهذيب ُم ْف َ�سد .ويحق على من بعده �أن يلموا �شعثه(((َ .وي ُر ُّموا
(((
ويفرعوا �أ�صو ًال �أعطاها .فما قدر من بعده على �أن يفرغ
َثل ًْما يجدونه فيما بناهِّ ،
نف�سه من عهدة ما ورثه منه ،فذهب عمره يف تفهم ما �أح�سن فيه ،والتع�صب
لبع�ض ما فرط من تق�صريه ،فهو م�شغول عمره مبا �سلف ،لي�س له مهلة يراجع فيها
((( الإلف :العادة.
((( ال�شعث :التفرق.
((( ال َّثلْم :الك�سر وال�شق.
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عقله ولو وجدها ما ا�ستحل �أن ي�ضع ما قاله الأولون مو�ضع املفتقر �إىل مزيد عليه،
�أو �إ�صالح له �أو تنقيح �إياه .و�أما نحن ف�سهل علينا التفهم ملا قالوه �أول ما ا�شتغلنا
به ،وال يبعد �أن يكون قد وقع �إلينا من غري جهة اليونانيني علوم .وكان الزمان الذي
ا�شتغلنا فيه بذلك ريعان احلداثة ،ووجدنا من توفيق اهلل ما ق�صر علينا ب�سببه مدة
التفطن ملا �أورثوه ،ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط من العلم الذي ي�سميه اليونانيون
«املنطق»  -وال يبعد �أن يكون له عند امل�شرقيني ا�سم غريه  -حرفًا حرفًا ،فوقفنا
(((
على ما تقابل وعلى ما ع�صى ،وطلبنا لكل �شيء وجهة ،ف َُح ّق ما حق وزاف
ما زاف .وملا كان امل�شتغلون بالعلم �شديدي االعتزاء �إىل امل�شائني من اليونانيني،
كرهنا �شق الع�صا وخمالفة اجلمهور ،فانحزنا �إليهم ،وتع�صبنا للم�شائني� ،إذ كانوا
�أوىل فرقهم بالتع�صب لهم ،و�أكملنا ما �أرادوه وق�صروا فيه ومل يبلغوا �أَ َربهم((( منه،
وخمرجا ،ونحن بدخلته �شاعرون،
و�أغ�ضينا((( عما تحَ َطّ بوا((( فيه وجعلنا له وج ًها
ً
وعلى ظله واقفون؛ ف�إن جاهرنا مبخالفتهم فعن ال�شيء الذي مل ميكن ال�صرب عليه،
و�أما الكثري فقد غطيناه ب�أغطية التغافل»(((.
وما يكون لنا �أن نلتم�س وراء ابن �سينا مرج ًعا للحكم يف الفل�سفة الإ�سالمية.
وجماع حكمه� ،أن الفل�سفة الإ�سالمية كانت يف غالب �أمرها قائمة على الع�صبية
((( زاف :بطل ،وظهر غ�شه ورداءته.
((( أَ
	� َربهم :غر�ضهم.
(((	�أغ�ضينا :جتاوزنا.
(((	تحَ َطَّ ُبوا� :سعوا فيه بالقول ال�سيىء.
((( منطق امل�شرقيني ،ابن �سينا� ،ص.3 ،2
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لأر�سطو وللم�شائني .لكن فال�سفة الإ�سالم على احلقيقة ،من �أمثال ابن �سينا،
كانوا يعرفون لأر�سطو ف�ضله من غري غفلة عن ق�صوره �أحيانًا وخطئه ،وكانت تقع
لهم علوم من غري �أر�سطو ،بل من غري علوم يونان ،وكانت وجهتهم �أن ي�شيدوا
فل�سفيا يقوم على قواعد مما حم�صه النقد من مقاالت �أر�سطو وامل�شائني،
هيك ًال ًّ
وترفع �أركانه مبا عملته �أيديهم وما ك�سبوه من غري اليونانيني.
ومتى در�ست �آثار الفال�سفة الإ�سالميني حق درا�ستها  -وذلك يحتاج �إىل
كد الذهن وطول ال�صرب وح�سن اال�ستعداد وحت�صيل الآلة املعينة على تفهم تلك
الأ�ساليب  -ومتى ن�شر للباحثني ما مل ين�شر من �آثار القوم ،وهو كثري ،ف�سنعرف
عن يقني ن�صيب الفل�سفة الإ�سالمية من الرتاث الفل�سفي يف العامل.
فل�سفة وحكمة

وال يفوتنا �أن ن�شري �إىل �أن فال�سفة الإ�سالم ا�ستعملوا �إىل جانب كلمة
«فل�سفة» اليونانية وما ا�ش ُت َّق منها ،كلمة ِ«حكْ مة» العربية وما �أُ ِخذَ منها ،فقالوا:
حكمة ،وحكيم ،وعلوم حكمية.
ويظهر �أن هذا اال�ستعمال بعيد العهد يت�صل ب�أول نقل للعلوم القدمية يف
الإ�سالم على ما جاء يف كتاب «الفهر�ست» ،فقد ورد فيه:
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�سمى حكيم
«كان خالد بن يزيد بن معاوية (املتوفَّى �سنة 85ﻫ 704 /م) ُي َّ
�آل مروان ،وكان فا�ض ًال يف نف�سه ،وله همة وحمبة للعلوم .خطر بباله ال�صنعة،
ف�أمر ب�إح�ضار جماعة من فال�سفة اليونانيني ممن كان ينزل مدينة م�صر وقد تف�صح
بالعربية ،و�أمرهم بنقل الكتب يف ال�صنعة من الل�سان اليوناين والقبطي �إىل
العربي .وهذا �أول نقل كان يف الإ�سالم»(((.
وقال �صاحب الفهر�ست يف مو�ضع �آخر:
«قال حممد بن �إ�سحاق :الذي ُعني ب�إخراج كتب القدماء يف ال�صنعة
ف�صيحا حاز ًما ذا ر�أي .وهو �أول من
�شاعرا ً
خالد بن يزيد بن معاوية .وكان ً
خطيبا ً
ُت ْر ِجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء ،وكان جوا ًدا ،يقال� :إنه قيل له
لقد جعلت �أكرث �شغلك يف طلب ال�صنعة  -فقال خالد :ما �أطلب بذلك �إال �أن
�أغني �أ�صحابي و�إخواين� ،إين طمعت يف اخلالفة فاختزلت دوين ،فلم �أجد منها
عو�ضا �إال �أن �أبلغ �آخر هذه ال�صناعة ،فال �أحوج �أح ًدا عرفني يو ًما �أو عرفته �إىل �أن
ً
يقف بباب �سلطان رغبة �أو رهبة»(((.
ويف كتاب «ف�ضل ها�شم على عبد �شم�س» للجاحظ:
((( الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.242
((( املرجع ال�سابق� ،ص.354
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ريبا((( ،كثري
�شاعرا ،وجيد الر�أي �أَ ً
«وكان خالد بن يزيد بن معاوية ً
خطيبا ً
حكيما ،وكان �أول من �أعطى الرتاجمة والفال�سفة ،وقرب �أهل احلكمة
الأدب ً
ور�ؤ�ساء �أهل كل �صناعة ،وترجم كتب النجوم والطب والكيمياء واحلروب
والآداب والآالت وال�صناعات»(((.
ويف كتاب البيان والتبيني للجاحظ:
وف�صيحا جام ًعا ،وجيد الر�أي
�شاعرا،
ً
«وكان خالد بن يزيد بن معاوية ً
خطيبا ً
كثري الأدب .وكان �أول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء»(((.
وقد أُ� ِن�شئ يف عهد الر�شيد وولده امل�أمون بيت احلكمة ،وجند لبيت احلكمة
ذكرا يف كتاب الفهر�ست .ففي �أخبار غيالن ال�شعوبي:
هذا ً
«�أ�صله من الفر�س ،وكان راوية عارفًا بالأن�ساب واملثالب واملنافرات ،منقط ًعا
�إىل الربامكة ،وين�سخ يف بيت احلكمة للر�شيد وامل�أمون والربامكة»(((.
ويف �أخبار �سهل بن هارون:

ريبا :الأَر ِيب :الذكي الفطن الب�صري بالأمور.
(((	�أَ ً
((( «ر�سائل اجلاحظ»� ،ص  ،93جمع ال�سندوبي.
((( ج� ،1ص ،26طبع ال�سندوبي.
((( الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.105
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«وكان متحق ًقا بخدمة امل�أمون و�صاحب خزانة احلكمة له ،وكان
حكيما
ً
�شاعرا ،فار�سي الأ�صل� ،شعوبي((( املذهب� ،شديد الع�صبية على
ً
ف�صيحا ً
العرب»(((.
ثم ذكر �سعيد بن هارون الكاتب ،و�أنه �شريك �سهل بن هارون يف بيت
«�سلما» �صاحب بيت احلكمة مع �سهل بن هارون.
احلكمة ،وذكر ً
ويف كتاب «�سرح العيون» البن نباتة امل�صري((( يف ترجمة �سهل بن هارون:
«وهو �سهل بن هارون بن راهبون ،و ُي َك َّنى �أبا عمرو ،من �أهل ني�سابور ،نزل الب�صرة
�شعوبيا .وال�شعوبية فرقة تبغ�ض العرب وتتع�صب
فن�سب �إليها ،ويقال �إنه كان ًّ
(((
معار�ضا
عليها للفر�س .وانفرد �سهل يف زمانه بالبالغة واحلكمة ،و�صنف الكتب ً
خ�صي�صا
بها كتب الأوائل حتى قيل له ُب ُزرجمهر الإ�سالم .وكان يف �أول �أمره
ً
كاتبا على
بالف�ضل بن �سهل ثم قدمه �إىل امل�أمون ف�أعجب ببالغته وعقله .وجعله ً
خزانة احلكمة ،وهي كتب الفال�سفة التي نقلت للم�أمون من جزيرة قرب�ص .وذلك
�أن امل�أمون ملا هادن((( �صاحب هذه اجلزيرة� ،أر�سل �إليه يطلب خزانة كتب اليونان،
وكانت جمموعة عندهم يف بيت ال يظهر عليها �أحد �أب ًدا ،فجمع �صاحب هذه
(((
(((
(((
(((
(((

ال�شعوبية :مذهب ينكر تف�ضيل العرب على غريهم ،ويقلل من �ش�أنهم.
الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.120
املتوفَّى �سنة 768ﻫ (1369م).
معار�ضا :مقابالً.
ً
�صالح.
هادنَ :
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اجلزيرة بطانته((( وذوي الر�أي وا�ست�شارهم يف حمل اخلزانة �إىل امل�أمون ،فكلهم
�أ�شاروا بعدم املوافقة � اَّإل مطرانًا((( واح ًدا ف�إنه قال:
الر�أي �أن تعجل ب�إنفاذها �إليه ،فما دخلت هذه العلوم العقلية على دولة
�شرعية �إال �أف�سدتها و�أوقعت بني علمائها .ف�أر�سلها �إليه ،واغتبط((( بها امل�أمون،
وجعل �سهل بن هارون خازنًا لها»(((.
وكثريا ما جند يف كتب م�ؤلفي العربية و�ضع احلكمة واحلكيم مكان الفل�سفة
ً
والفيل�سوف وبالعك�س ،وعربوا بحكماء الإ�سالم وفال�سفة الإ�سالم .واحلكيم
عندهم على �إطالقه هو �أر�سطو.
وقد يدل قدم العهد با�ستعمال كلمة «احلكمة» يف معنى الفل�سفة ،وامتداد
ذلك �إىل �أول نقل بالعربية للعلوم القدمية ،على �أن �أ�صل معنى كلمة «احلكمة» يف
كالم العرب كان مم ِّه ًدا لهذا اال�ستعمال غري بعيد منه.

(((
(((
(((
(((

بطانته :خا�صته ومو�ضع ثقته.
املطران :رئي�س ديني عند الن�صارى.
اغتبطَ :فرِح.
�سرح العيون ،ابن نباتة امل�صري� ،ص.130

الف�صل الثالث
تعريف الفل�سفة وتق�سيمها عند الإ�سالميني

الكندي
�أقدم ما عرفنا من �أقوال الفال�سفة الإ�سالميني يف التعريف بالفل�سفة هو ما
نقله ابن نباتة امل�صري((( عن �أبي يو�سف يعقوب بن �إ�سحاق الكندي فيل�سوف
العرب .قال:
ومن كالمه  -يعني الكندي  -يف الفل�سفة :علوم الفل�سفة ثالثة :ف�أولها:
العلم الريا�ضي يف التعليم وهو �أو�سطها يف الطبع .والثاين :علم الطبيعيات وهو
�أ�سفلها يف الطبع ،والثالث :علم الربوبية وهو �أعالها يف الطبع .و�إمنا كانت العلوم
ثالثة؛ لأن املعلومات ثالثة� :إما علم ما يقع عليه احل�س ،وهو ذوات الهيوىل؛ و�إما
علم ما لي�س بذي هيوىل� :إما �أن يكون ال يت�صل بالهيوىل �ألبتة ،و�إما �أن يكون قد
يت�صل بها.

((( ُتويف �سنة 768ﻫ (1369م).
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ف�أما ذات الهيوىل فهي املح�سو�سات ،وعلمها هو العلم الطبيعي ،و�إما �أن
يت�صل بالهيوىل و�إن له انفرا ًدا بذاته ،كعلم الريا�ضيات التي هي العدد والهند�سة
والتنجيم والت�أليف((( .و�إما ال يت�صل بالهيوىل((( �ألبتة ،وهو علم الربوبية»(((.
وجز املُ ْج َمل الذي ال يخل�ص من نفحات عجمة(((،
ولي�س يف هذا القول املُ َ
بحكم �أنه من املحاوالت الأوىل لإبراز املعاين واال�صطالحات الفل�سفية يف
�أ�ساليب عربية� ،إال َت َّعر�ض للق�سم النظري من الفل�سفة دون العملي ،ولي�س فيه
حماولة و�ضع تعريف للفل�سفة جامع وال ذكر للمنطق(((.
الفارابي

وجاء بعد ذلك �أبو ن�صر الفارابي املعلم الثاين املتوفَّى �سنة 335ﻫ (950م)
فعر�ض لتحديد معنى الفل�سفة ،وعر�ض للإحاطة ب�أق�سامها ،وذكر الغاية منها
((( «وعلم الت�أليف هو املو�سيقى وهو من �أ�صول الريا�ضة» ك�شاف ا�صطالحات الفنون.
((( الهيوىل لفظ يوناين مبعنى الأ�صل واملادة .ويف اال�صطالح هي جوهر يف اجل�سم قابل ملا يعر�ض لذلك اجل�سم
من االت�صال واالنف�صال ،حمل لل�صورتني اجل�سمية والنوعية .التعريفات للجرجاين.
((( كتاب «�سرح العيون �شرح ر�سالة ابن زيدون» .طبع املطبعة الأمريية �سنة � ،1278ص.125
((( نفحات عجمة� :أي �آثار غري عربية.
((( نثبت مع ال�شكر للأ�ستاذ حممود اخل�ضريي التعليق الآتي :يف ر�سالة للكندي ن�شرت ترجمتها الالتينية ومل
نقف حتى الآن على �أ�صلها العربي عنوانها  Liber de quinque essentiisيعرف الكندي الفل�سفة ب�أنها
العلم بجميع الأ�شياء ويذكر �أنه يتبع �أر�سطو يف هذا التعريف ،ثم يق�سمها بعد ذلك �إىل فل�سفة نظرية وفل�سفة
عملية .و�أقرب ما ذكره امل�ؤلفون القدماء من عناوين م�ؤلفات الكندي �إىل عنوان هذه الر�سالة هو «كتاب يف
اجلواهر اخلم�س» راجعAlbino Nagy, Die Philosophischen Abhandlungen des al-Kindi :
	�أي املقاالت الفل�سفية ليعقوب بن �إ�سحاق الكندي ن�شرها الدكتور �ألبينوناجي .من�سرت� ،سنة 1897م.
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والفرق بني الدين والفل�سفة يف بيان �أف�صح و�أب�سط؛ لكنه ف ََّرق هذه الأبحاث يف
موا�ضع من كتبه ملنا�سبات ،مل يعمد �إىل جمعها يف ن�سق ،ومل َتخلُ �أقواله على
ب�سطها من ا�ضطراب وغمو�ض يف بع�ض الأحايني.
قال يف كتابه «اجلمع بني ر�أي احلكيمني»:
حدها((( وماهيتها �أنها العلم باملوجودات مبا هي موجودة،
«�إذ الفل�سفة ُّ
وكان هذان احلكيمان هما مبدعان للفل�سفة ومن�شئان لأوائلها و�أ�صولها ومتممان
لأواخرها وفروعها ،وعليهما املعول يف قليلها وكثريها ،و�إليهما املرجع يف ي�سريها
وخطريها .وما ي�صدر عنهما يف كل فن �إمنا هو الأ�صل املُع َت َمد عليه خللوه من
ال�شوائب والكدر .بذلك نطقت الأل�سن و�شهدت العقول� ،إن مل يكن من
الكافة ،فمن الأكرثين من ذوي الألباب النا�صعة والعقول ال�صافية.
وملا كان القول واالعتقاد �إمنا يكون �صادقًا متى كان للموجود املُ َعبرَّ عنه
مطاب ًقا ،ثم كان بني قول هذين احلكيمني يف كثري من �أنواع الفل�سفة خالف،
مل يخل الأمر فيه من �إحدى ثالث خالل� :إما �أن يكون هذا احلد املبني عن
ماهية الفل�سفة غري �صحيح ،و�إما �أن يكون ر�أي اجلميع �أو الأكرثين واعتقادهم يف
تفل�سف هذين الرجلني �سخي ًفا ومدخو ًال ،و�إما �أن يكون يف معرفة الظانني فيهما
ب�أن بينهما خالفًا يف هذه الأ�صول تق�صري .واحلد �صحيح مطابق ل�صناعة الفل�سفة،
حدها :تعريفها.
((( ّ
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وذلك يتبني من ا�ستقراء جزئيات هذه ال�صناعة .وذلك �أن مو�ضوعات العلوم
وموادها ال تخلو من �أن تكون� :إما �إلهية ،و�إما طبيعية ،و�إما منطقية ،و�إما ريا�ضية
�أو �سيا�سية.
و�صناعة((( الفل�سفة هي املُ�س َت ْن ِبطَ ة لهذه واملُخر َِجة لها ،حتى �إنه ال يوجد
�شيء من موجودات العامل �إال وللفل�سفة فيه مدخل ،وعليه غر�ض ،ومنه علم
مبقدار الطاقة الإن�سية .وطريق الق�سمة((( ي�صرح ويو�ضح ما ذكرناه ،وهو الذي ي�ؤثر
((( لل�صناعة ٍ
معان �أوردها �صاحب ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،واملنا�سب من هذه املعاين ملا نحن ب�صدده ما
ذكره بقوله« :وقال �أبو القا�سم يف حا�شية املطول« :وقد تف�سر مبلكة يقتدر بها على ا�ستعمال مو�ضوعات ما
�صادرا عن الب�صرية بح�سب الإمكان .واملراد باملو�ضوعات الآالت يت�صرف بها
لنحو غر�ض من الأغرا�ض ً
�سواء كانت خارجية كما يف اخلياطة� :أو ذهنية كما يف اال�ستدالل .و�إطالقها على هذا املعنى �شائع و�إطالقها
على مطلق ملكة الإدراك ال ب�أ�س به» ،ج� ،2ص .835ويف الكتاب نف�سه عند الكالم على كلمة العلم وتعداد
�صادرا عن
معانيها ما ن�صه« :ومنها ملكة يقتدر بها على ا�ستعمال مو�ضوعات ما نحو غر�ض من الأغرا�ض ً
الب�صرية بح�سب ما ميكن فيها ،ويقال لها ال�صناعة» ج� ،2ص .1055ويف مر�آة ال�شروح للعالمة حممد مبني
على كتاب «�سلم العلوم» ملحب اهلل البهاري« :ال�صناعة كالكتابة يف اللغة حرفة ال�صانع ،وعمله ال�صنعة؛ ويف
عرف اخلا�صة علم يتعلق بكيفية العمل� ،أو يكون املق�صود منه ذلك العمل �سواء ح�صل مبزاولة العمل �أم
ال ،والأول هو امل�سمى بال�صناعة يف عرف العامة .وقد يقال كل علم مار�سه الرجل حتى �صار كاحلرفة ي�سمى
�صناعة له».
((( ج��اء يف حوا�شي ال�شيخ حممد عبده عل��ى «الب�صائر الن�صريية» لل�سـ��اوي «الق�سمة� :أما ظن �أن الق�سمة
قيا���س عل��ى كل �شيء فال يبعد ع��ن احلقيقة �إذا كانت وجهت��ه ما قدمناه من �أن الأح��كام التي تثبت
وكثريا ما
ل�ش��يء واح��د بوا�سطة �أق�سام��ه ال �سبيل �إىل �إثباتها ل��ه �إال تق�سيمه �إليها لت�ستقر ل��ه �أحكامهاً ،
يكف��ي جم��رد التق�سيم يف ظهور ثبوت احلكم ،ويبقى التق�سي��م ملحوظًا ال ين�صرف الذهن عنه بعد ظهور
املطل��وب ،وعن��د ذلك يكون التق�سيم وح��ده هو الطريق ،وقد يحذف كما يح��ذف احلد الو�سط يف كل
قيا�سا؛ لأن��ه الوا�سطة احلقيقي��ة �إىل املطلوب ،وهذا الثاين=
قيا���س فيك��ون ً
جزءا من الدلي��ل ،وت�سميته ً
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احلكيم �أفالطون ،ف�إن املق�سم يروم((( �أ َّال ي�شذ عنه �شيء موجود من املوجودات.
ولو مل ي�سلكها �أفالطون ،ملا كان احلكيم �أر�سطوطالي�س يت�صدى ل�سلوكها غري
�أنه ملا وجد �أفالطون قد �أحكمها وبينها و�أتقنها و�أو�ضحها ،اهتم �أر�سطوطالي�س
باحتمال الكد و�إعمال اجلهد يف �إن�شاء طريق القيا�س ،و�شرع يف بيانه وتهذيبه
لي�ستعمل القيا�س والربهان يف جزء جزء مما توجبه الق�سمة ،ليكون كالتابع واملتمم
وامل�ساعد والنا�صح.
ومن تدرب يف علم املنطق و�أحكم علم الآداب اخللقية ،ثم �شرع يف
الطبيعيات والإلهيات ،ودر�س كتب هذين احلكيمني ،يتبني له م�صداق ما
= ه��و ما ي�سم��ى عندهم بالقيا�س املق�س��م �أو اال�ستقراء التام ،كما يف قوله��م :اجل�سم �إما جماد �أو نبات
�أو حي��وان ،وكل جم��اد متحيز ،وكل نبات متحي��ز ،وكل حيوان متحيز ،فكل ج�س��م متميز ،ومن ذلك
تق�سي��م الكهرب��اء �إىل �سالبة وموجبة ،و�إثبات �أح��كام كل منهما له يثبت احلك��م للكهرباء .واال�ستقراء
الناق���ص ب��اب من �أبواب الق�سم��ة من هذا القبي��ل الثاين؛ لأنه تق�سي��م الكلي �إىل جزئيات��ه ثم �إثبات
�أحكامه��ا لها لتثب��ت له بال�ضرورة ،و�إمنا �أفردوه نو ًعا م��ن �أنواع القيا�س على حدة؛ لأنه��م ال ي�ستعملون
في��ه�ص��ورةالتق�سي��مب�إم��او�إم��ا»���ص.129
وجاء يف نف�س الكتاب «الب�صائر»« :اال�ستقراء :وهو حكم على كلي لوجوده يف جزئيات ذلك الكلي� ،إما كلها
وهو اال�ستقراء التام الذي هو القيا�س املق�سم و�إما �أكرثها وهو اال�ستقراء امل�شهور ،وخمالفته القيا�س ظاهرة؛
لأنه يف القيا�س يحكم على جزئيات كلي لوجود ذلك احلكم يف الكلي ،فالكلي يكون و�سطًا بني جزئيه ،وبني
ذلك احلكم الذي هو الأكرب؛ ويف اال�ستقراء يقلب هذا فيحكم على الكلي بوا�سطة وجود ذلك احلكم يف
جزئياته»� ،ص.132 - 121
�ص :ج ،د� ،أ ،طبع مطبعة ال�سعادة مب�صر.
((( يروم :يريد.
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�أقوله حيث يجدهما قد ق�صدا تدوين العلوم مبوجودات العامل ،واجتهدا يف
�إي�ضاح �أحوالها على ما هي عليه من غري ق�صد منهما الخرتاع �أو �إغراب �أو
�إبداع وزخرفة وت�شويق ،بل لتوفية كل منها ق�سطه ون�صيبه بح�سب الو�سع
والطاقة.
و�إذا كان ذلك كذلك ،فاحلد الذي قيل يف الفل�سفة (�إنها العلم
باملوجودات مبا هي موجودة) �صحيح يبني عن ذات املحدود ويدل على
ماهيته»(((.
أي�ضا يف كتاب
ويتفق مع هذا التعريف للفل�سفة ويو�ضحه قول الفارابي � ً
«حت�صيل ال�سعادة»:
«و�أول هذه العلوم كلها هو العلم الذي يعطي املوجودات معقولة برباهني
يقينية ،وهذه الأخر �إمنا ت�أخذ تلك ب�أعيانها .فتقنع فيها �أو تخيلها لي�سهل بذلك
تعليم جمهور الأمم و�أهل املدن ...فالطرق الإقناعية والتخيالت �إمنا ت�ستعمل
�إذن يف تعليم العامة وجمهور الأمم واملدن؛ وطرق الرباهني اليقينية يف �أن
يح�صل بها املوجودات �أنف�سها معقولة((( ت�ستعمل يف تعليم من �سبيله �أن
خا�صيا.
يكون ًّ
((( «الثمرة املر�ضية يف بع�ض الر�ساالت الفارابية» ن�شره ديرتي�صي  ،Dietrichليدن� ،سنة 1890م� ،ص.3 - 1
((( يف ر�سالة «م�سائل متفرقة �سئل عنها احلكيم �أبو ن�صر الفارابي» :و�أما ح�صول ال�صورة يف العقل فهو �أن
حت�صل �صورة ال�شيء فيه مفردة غري مالب�سة للمادة ال بتلك احلاالت التي هي عليها من خارج ،لكن بتغري
احلاالت ،ومفردة غري مركبة[ ،و] المع مو�ضوع وجمردة عن جميع ما هي مالب�سة ...وقد يظن �أن العقل=

تعريف الفل�سفة وتق�سيمها عند الإ�سالميني
83

83

وهذا العلم هو �أقدم العلوم و�أكملها ريا�سة ،و�سائر العلوم الأخر الرئي�سية
هي حتت ريا�سة هذا العلم.
وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيني ي�سمونه احلكمة على
الإطالق ،واحلكمة العظمى؛ و ُي�سمون اقتناءها العلم ،وملكتها الفل�سفة ،ويعنون
به �إيثار احلكمة العظمى وحمبتها :وي�سمون املقتني لها فيل�سوفًا ،يعنون به املحب
وامل�ؤثر للحكمة العظمى»(((.
وللفارابي تعريف وتق�سيم للفل�سفة نحا بهما منحى �آخر ،فهو يقول يف
كتاب «التنبيه على �سبيل ال�سعادة»:
«ف�إن ال�صنائع �صنفان� :صنف مق�صوده حت�صيل اجلميل ،و�صنف
مق�صوده حت�صيل النافع .وال�صناعة التي مق�صودها حت�صيل اجلميل فقط هي
التي ت�سمى الفل�سفة وت�سمى احلكمة على الإطالق .وملا كانت ال�سعادة �إمنا
ننالها متى كانت لنا الأ�شياء اجلميلة ُق ْن َية ،وكانت الأ�شياء اجلميلة �إمنا ت�صري
= حت�صل فيه �صورة الأ�شياء عند مبا�شرة احل�س للمح�سو�سات بال تو�سط .ولي�س الأمر كذلك� :إن بينها
و�سائط ،وهو �أن احل�س يبا�شر املح�سو�سات فيح�صل �صورها فيه وي�ؤديها �إىل احل�س امل�شرتك حتى حت�صل
وتنقيحا،
تهذيبا
ً
فيه؛ في�ؤدي احل�س امل�شرتك تلك �إىل التخيل ،والتخيل �إىل التميز ليعمل التميز فيها ً
وي�ؤديها مهذبة منقحة �إىل العقل فيح�صلها العقل عنده» �ص  17من الطبعة امل�صرية ،و�ص 97من الطبعة
الأوربية.
((( حت�صيل ال�سعادة ،الفارابي� ،ص ،39 - 38 - 36طبع حيدر �أباد.
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لنا قنية ب�صناعة الفل�سفة ،فلزم �ضرورة �أن تكون الفل�سفة هي التي بها تنال
ال�سعادة .وملا كان اجلميل �صنفني� :صنف به يح�صل معرفة املوجودات التي
لي�س للإن�سان فعلها ،وهذه ت�سمى النظرية ،والثاين به حت�صل معرفة الأ�شياء
التي �ش�أنها �أن ُتفعل ،والقوة على فعل اجلميل منها ،وهذه ت�سمى الفل�سفة
العملية والفل�سفة املدنية.
والفل�سفة النظرية ت�شتمل على ثالثة �أ�صناف من العلوم� :أحدها علم
التعاليم ،والثاين العلم الطبيعي ،والثالث علم ما بعد الطبيعيات ،وكل واحد
من هذه العلوم الثالثة ي�شتمل على �صنف من املوجودات التي من �ش�أنها �أن
تعلم فقط...
والفل�سفة املدنية �صنفان� :أحدهما :يح�صل به علم الأفعال اجلميلة.
والأخالق التي ت�صدر عنها الأفعال اجلميلة ،والقدرة على �أ�سبابها ،وبه ت�صري
الأ�شياء اجلميلة قنية لنا ،وهذه ت�سمى ال�صناعة اخللقية .والثاين :ي�شتمل على
معرفة الأمور التي بها حت�صل الأ�شياء اجلميلة لأهل املدن ،والقدرة على حت�صيلها
لهم وحفظها عليهم ،وهذه ت�سمى الفل�سفة ال�سيا�سية .فهذه جمل �أجزاء �صناعة
الفل�سفة»(((.
((( التنبيه على �سبيل ال�سعادة ،الفارابي� ،ص ،21 - 20طبع حيدر �أباد.
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وبعد �أن َّعرف الفارابي الفل�سفة على هذا الوجه وا�ستوفى �أق�سامها،
ذكر املنطق على �أنه �آلة للفل�سفة وممهد ل�سبيلها ،ال على �أنه ق�سم من �أق�سامها،
فقال:
«و�أقول :ملا كانت الفل�سفة �إمنا حت�صل بجودة التمييز ،وكانت جودة التمييز
�إمنا حت�صل بقوة الذهن على �إدراك ال�صواب ،كانت قوة الذهن حا�صلة لنا قبل
جميع هذه .وقوة الذهن �إمنا حت�صل متى كانت لنا قوة بها نقف على احلق �أنه حق
يقني فنعتقده ،وبها نقف على الباطل �أنه باطل بيقني فنجتنبه ،ونقف على الباطل
ال�شبيه باحلق فال نغلط فيه ،ونقف على ما هو حق يف ذاته وقد �أ�شبه الباطل
فال نغلط فيه وال ننخدع؛ وال�صناعة التي بها ن�ستفيد هذه القوة ت�سمى �صناعة
املنطق»(((.
و�إذا كنا نرى يف هذا املقال اجتا ًها من الفارابي �إىل عد املنطق كالآلة
ق�سما من �صميمها يف ما نقلناه من كالمه �أو ًال،
للفل�سفة ،يخالف اجتاهه �إىل عده ً
ف�إنا جند الفارابي يذكر يف كتابه« :ما ينبغي �أن ُي َق َّدم قبل تعلم فل�سفة �أر�سطو»
الغاية التي يق�صد �إليها يف تعلم الفل�سفة مبا ن�صه:

((( املرجع ال�سابق� ،ص.21
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«و�أما الغاية التي يق�صد �إليها يف تعلم الفل�سفة فهي معرفة اخلالق تعاىل،
و�أنه واحد غري متحرك ،و�أنه العلة الفاعلة جلميع الأ�شياء ،و�أنه املرتب لهذا العامل
بجوده وحكمته وعدله»(((.
وتبيني الغاية من الفل�سفة هذا البيان ُي ْ�شعر بق�صر الفل�سفة على الق�سم
الإلهي.
ويعني على هذا الفهم ما جاء يف الكتاب نف�سه عند الكالم على العلم
الذي ينبغي �أن يبد�أ به يف تعلم الفل�سفة(((.
فقد ذكر الفارابي �أن العلم الذي ينبغي �أن يبد�أ به قبل تعلم الفل�سفة
مو�ضع خالف بني احلكماء ،فمنهم من يرون �أنه علم الهند�سة ،ومنهم من يقولون
علم �إ�صالح الأخالق ،ومنهم من يرون االبتداء بعلم الطبائع ومنهم من يذكرون
علم املنطق.
وظاهر �أن هذه العلوم التي دار عليها القول يف ما ينبغي �أن يقدم قبل تعلم
الفل�سفة ال تكون �أق�سا ًما من الفل�سفة.

((( ما ينبغي �أن يقدم قبل تعلم فل�سفة �أر�سطو ،الفارابي� ،ص ،13طبع املطبعة ال�سلفية ،و�ص ،53من حترير
ديرتي�صي.
((( املرجع ال�سابق� ،ص 11من طبع ال�سلفية ،و�ص 53 - 52من حترير ديرتي�صي.
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ومما ينحو هذا النحو يف امليل �إىل اعتبار الفل�سفة على احلقيقة هي الق�سم
الإلهي قول الفارابي يف التعليقات:
«وقال :احلكمة معرفة الوجود احلق ،والوجود احلق هو واجب الوجود بذاته،
واحلكيم هو من عنده علم الواجب بذاته بالكمال ،وهو((( ما �سوى الواجب بذاته
ففي وجوده نق�صان عن درجة الأول بح�سبه ،ف�إذن يكون ناق�ص الإدراك ،فال
حكيم �إال الأول لأنه كامل املعرفة بذاته»(((.
�إخوان ال�صفاء

وهذا االختالف يف تعريف الفل�سفة وتق�سيمها الذي ن�صادفه يف �أقوال
الفارابي ،جند �شي ًئا منه يف كالم من بعده .فر�سائل �إخوان ال�صفاء((( التي ظهرت
يف الن�صف الثاين من القرن الرابع بعد زمن الفارابي ،تقول يف التعريف بالفل�سفة
وتق�سيمها:
«الفل�سفة �أولها حمبة العلوم ،و�أو�سطها معرفة حقائق املوجودات بح�سب
الطاقة الإن�سانية ،و�آخرها القول والعمل مبا يوافق العلم .والعلوم الفل�سفية �أربعة
((( لفظ «هو» مزيد يف الأ�صل وال�صواب حذفه.
((( التعليقات ،الفارابي� ،ص ،9طبع جمل�س املعارف العثمانية بحيدر �أباد.
(((	�إخوان ال�صفاء :هم جماعة من فال�سفة امل�سلمني العرب احتدوا على �أن يوفقوا بني العقائد الإ�سالمية واحلقائق
الفل�سفية املعروفة ،وجمعوها يف خم�سني ر�سالة �سموها ر�سائل �إخوان ال�صفاء.
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�أنواع� :أولها :الريا�ضيات ،والثاين :املنطقيات ،والثالث :العلوم الطبيعيات
والرابع :العلوم الإلهيات»(((.
وتقول يف مو�ضع �آخر:
«و�أما العلوم الفل�سفية فهي �أربعة �أنواع :منها الريا�ضيات ،ومنها املنطقيات،
ومنها الطبيعيات ،ومنها الإلهيات».
وبعد الكالم على �أنواع الريا�ضيات من العدد والهند�سة والنجوم
واملو�سيقى و�أنواع املنطقيات وهي :معرفة �صناعة ال�شعر ،ومعرفة �صناعة اخلطب،
ومعرفة �صناعة اجلدل ،ومعرفة �صناعة الربهان ،ومعرفة �صناعة املغالطني يف
املناظرة واجلدل؛ و�أنواع العلوم الطبيعية وهي �سبعة :علم املبادئ اجل�سمانية،
وعلم ال�سماء والعامل ،وعلم الكون والف�ساد ،وعلم حوادث اجلو ،وعلم املعادن،
وعلم النبات ،وعلم احليوان .بعد ذلك ذكرت �أنواع العلوم الإلهية وهي خم�سة:
الروحانيات ،وهو معرفة اجلواهر
�أولها :معرفة الباري جلَّ جالله؛ والثاين :علم ُّ
الب�سيطة العقلية العالَّمة الفعالة التي هي مالئكة اهلل؛ والثالث :علم النف�سيات،
وهي معرفة النفو�س والأرواح ال�سارية يف الأج�سام الفلكية والطبيعية؛ والرابع:
علم ال�سيا�سة وهي خم�سة �أنواع :ال�سيا�سة النبوية ،ال�سيا�سة امللوكية ،ال�سيا�سة

((( ر�سائل �إخوان ال�صفاء ،ج� ،1ص ،23طبع املطبعة العربية مب�صر �سنة 1928م.
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العامية ،ال�سيا�سة اخلا�صية ،ال�سيا�سة الذاتية؛ واخلام�س :علم املعاد وهو معرفة
ماهية الن�ش�أة الأخرى»(((.
ف�إخوان ال�صفاء ال يق�سمون العلوم الفل�سفية �إىل نظرية وعملية ،بل يدخلون
الق�سم العملي كله يف الإلهيات ،ويدخلون يف علوم الفل�سفة ما مل يدخله من
قبلهم من ال�سيا�سة النبوية وعلم املعاد.
ت�صريحا ب�أن املنطقيات من علوم الفل�سفة،
ومع �أ َّنا جند يف هذه الن�صو�ص
ً
ف�إن يف ر�سائل �إخوان ال�صفاء ف�ص ًال عنوانه« :ف�صل يف �أن املنطق �أداة الفيل�سوف»
جاء فيه:
«واعلم ب�أن املنطق ميزان الفل�سفة وقد قيل� :إنه �أداة الفيل�سوف ،وذلك �أنه ملا
كانت الفل�سفة �أ�شرف ال�صنائع الب�شرية بعد النبوة� ،صار من الواجب �أن يكون ميزان
الفل�سفة �أ�صح املوازين ،و�أداة الفيل�سوف �أ�شرف الأدوات؛ لأنه قيل يف حد الفل�سفة:
�إنها الت�شبه بالإله بح�سب الطاقة الإن�سانية .واعلم ب�أن معنى قولهم طاقة الإن�سان هو
ويتحرز((( من الكذب يف كالمه و�أقاويله ،ويتجنب من الباطل
�أن يجتهد الإن�سان َّ
يف اعتقاده ،ومن اخلط�أ يف معلوماته ،ومن الرداءة يف �أخالقه ومن ال�شر يف �أفعاله ،ومن

((( ر�سائل �إخوان ال�صفاء ،ج� ،1ص.209 - 203
تحرز :يتوقى.
((( َي َّ
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الزلل يف �أعماله ،ومن النق�ص يف �صناعته؛ هذا هو معنى قولهم الت�شبه بالإله بح�سب
طاقة الإن�سان ،لأن اهلل  ال يقول �إال ال�صدق ،وال يفعل �إال اخلري»(((.
ابن �سينا

�أما ابن �سينا املتوفَّى �سنة 428ﻫ (1087م) ،فيعر�ض لتعريف احلكمة
وتق�سيمها يف �أ�سلوبه العلمي الدقيق ،وال تخلو مع هذا �أقواله يف كتبه املختلفة
من تفاوت.
وهذا قوله يف «ر�سالة الطبيعيات» من عيون احلكمة:
«احلكمة ا�ستكمال النف�س الإن�سانية بت�صور الأمور والت�صديق باحلقائق
النظرية والعملية على قدر الطاقة الإن�سانية .فاحلكمة املتعلقة بالأمور التي لنا
�أن نعلمها ولي�س لنا �أن نعمل بها ت�سمى حكمة نظرية ،واحلكمة املتعلقة بالأمور
العملية التي لنا �أن نعلمها ونعمل بها ت�سمى حكمة عملية .وكل واحدة من
هاتني احلكمتني تنح�صر يف �أق�سام ثالثة :ف�أق�سام احلكمة العملية :حكمة مدنية،
وحكمة منزلية ،وحكمة خلقية .ومبد�أ هذه الثالثة م�ستفاد من جهة ال�شريعة
الإلهية .وكماالت حدودها ت�ستبني بها وتت�صرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من
الب�شر مبعرفة القوانني وا�ستعمالها يف اجلزئيات .فاحلكمة املدنية فائدتها �أن ُيعلم �أنه
((( ر�سائل �إخوان ال�صفاء ،ج� ،1ص.342
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كيف يجب �أن تكون امل�شاركة التي تقع فيما بني �أ�شخا�ص النا�س ليتعاونوا على
م�صالح الأبدان وم�صالح بقاء نوع الإن�سان  .واحلكمة املنزلية فائدتها� :أن تعلم
امل�شاركة التي ينبغي �أن تكون بني �أهل منزل واحد لتنتظم به امل�صلحة املنزلية،
وامل�شاركة املنزلية تتم بني زوج وزوجة ،ووالد ومولود ،ومالك وعبد .و�أما احلكمة
اخللقية ،ففائدتها �أن تعلم الف�ضائل وكيفية اقتنائها لتزكو بها النف�س ،وتعلم
الرذائل وكيفية توقيها لتطهر عنها النف�س .و�أما احلكمة النظرية ،ف�أق�سامها ثالثة:
حكمة تتعلق مبا يف احلركة والتغري من حيث هو يف احلركة والتغري ،وت�سمى
حكمة طبيعية؛ وحكمة تتعلق مبا من �ش�أنه �أن يجرده الذهن عن التغري و�إن كان
وجوده خمالطًا للتغري ،وت�سمى حكمة ريا�ضية؛ وحكمة تتعلق مبا وجوده م�ستغن
عن خمالطة التغري فال يخالطها �أ�صالً ،و�إن خالطها فبالعر�ض ال �أن ذاتها مفتقرة
يف حتقيق الوجود �إليها ،وهي الفل�سفة الأوىل ،والفل�سفة الإلهية جزء منها وهي
معرفة الربوبية .ومبادئ هذه الأق�سام التي للفل�سفة النظرية م�ستفادة من �أرباب
امللة الإلهية على �سبيل التنبيه ،ومت�صرف على حت�صيلها بالكمال بالقوة العقلية
على �سبيل احلجة ،ومن �أوتي ا�ستكمال نف�سه بهاتني احلكمتني ،والعمل مع ذلك
كثريا»(((.
خريا ً
ب�إحداهما فقد �أوتي ً
وتعريف ابن �سينا للحكمة فيما �أ�سلفنا حمتمل لأن تعترب احلكمة نف�س
املعلومات الت�صورية والت�صديقية ،بناء على �أن ال�سني والتاء يف لفظة« :ا�ستكمال»
((( ر�سالة الطبيعيات ،ابن �سينا� ،ص 3 - 2من طبع مبباي .ويف «ت�سع ر�سائل يف احلكمة والطبيعيات» ،طبع
ق�سطنطينية �سنة 1298م� ،ص ،3 - 2طبع القاهرة� ،سنة 1326م� ،ص.3
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مزيدتان بغري معنى ،وحمتمل لأن تكون ال�سني والتاء للداللة على الطلب ،فتكون
احلكمة هي التما�س حت�صيل هذه املعلومات بالنظر العقلي .وفيما �سبق من كالم
الفارابي ما ينحو �إىل كليهما.
واقتفى �صدر الدين حممد بن �إبراهيم ال�شريازي((( يف كتاب «الأ�سفار
الأربعة» �أثر ال�شيخ الرئي�س يف هذا التعريف فقال« :اعلم �أن الفل�سفة ا�ستكمال
النف�س الإن�سانية مبعرفة حقائق املوجودات على ما هي عليها ،واحلكم بوجودها
حتقي ًقا بالرباهني ال �أخ ًذا بالظن والتقليد بقدر الو�سع الإن�ساين .و�إن �شئت قلت
عقليا على ح�سب الطاقة الب�شرية ليح�صل الت�شبه بالباري
نظم العامل ً
نظما ًّ
تعاىل»(((.
ثم �إن ابن �سينا مل يعر�ض للمنطق يف �أق�سام احلكمة ،وعر�ض ل�صلة كل
من احلكمة العملية واحلكمة النظرية بالدين ببيان مل يرد يف كالم من �سبقوه.
ويقول ابن �سينا يف «ر�سالة يف �أق�سام العلوم العقلية» :ف�صل يف ماهية
احلكمة :احلكمة �صناعة نظر ي�ستفيد منها الإن�سان حت�صيل ما عليه الوجود

كله يف نف�سه وما الواجب عليه عمله مما ينبغي �أن يكت�سب فعله ،لت�شرف
م�ضاهيا((( للعامل املوجود ،وت�ستعد
عاملـا معقو ًال
ً
بذلك نف�سه وت�ستكمل وت�صري ً
((( املتوفَّى حوايل 1050ﻫ (1640م).
((( الأ�سفار الأربعة ،ال�شريازي ،ج� ،1ص.4
م�ضاهيا :مما ِث ًال و�شبي ًها.
(((
ً
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لل�سعادة الق�صوى بالآخرة ،وذلك بح�سب الطاقة الإن�سانية .ف�صل يف �أول �أق�سام
احلكمة :احلكمة تنق�سم �إىل ق�سم نظري جمرد ،وق�سم عملي ،والق�سم النظري

هو الذي الغاية فيه ح�صول االعتقاد اليقيني بحال املوجودات التي ال يتعلق
وجودها بفعل الإن�سان ويكون املق�صود �إمنا هو ح�صول ر�أي فقط مثل علم التوحيد
وعلم الهيئة ،والق�سم العملي هو الذي لي�س الغاية فيه ح�صول االعتقاد اليقيني
باملوجودات بل رمبا يكون املق�صود فيه ح�صول �صحة ر�أي يف �أمر يح�صل بك�سب
الإن�سان ليكت�سب ما هو اخلري منه ،فال يكون املق�صود ح�صول ر�أي فقط بل
ح�صول ر�أي لأجل عمل .فغاية النظري هو احلق ،وغاية العملي هو اخلري .ف�صل
يف �أق�سام احلكمة النظرية� :أق�سام احلكمة النظرية ثالثة :العلم الأ�سفل وي�سمى
العلم الطبيعي ،والعلم الأو�سط وي�سمى العلم الريا�ضي ،والعلم الأعلى وي�سمى
العلم الإلهي .و�إمنا كانت �أق�سامه هذه الأق�سام؛ لأن الأمور التي يبحث عنها
أمورا حدودها ووجودها متعلقان باملادة اجل�سمانية واحلركة مثل:
�إما �أن تكون � ً
(((
خا�صا
�أجرام الفلك والعنا�صر الأربعة وما يتكون منها وما يوجد من الأحوال ًّ
(((
بها مثل احلركة وال�سكون والتغري واال�ستحالة ،والكون والف�ساد والن�شوء
والبلى ،والقوى والكيفيات التي ت�صدر عنها هذه الأحوال و�سائر ما ي�شبهها،
أمورا وجودها متعلق باملادة واحلركة ،وحدودها غري
فهذا ق�سم .و�إما �أن تكون � ً
متعلقة بهما .مثل الرتبيع والتدوير والكرية واملخروطية ،ومثل العدد وخوا�صه؛
(((	�أجرام :الأج�سام.
((( يف الأ�صل املطبوع «الن�شور».
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ف�إنك تفهم الكرة من غري �أن حتتاج يف تفهمها �إىل فهم �أنها من خ�شب �أو ذهب
�أو ف�ضة ،وال تفهم الإن�سان �إال وحتتاج �إىل �أن تفهم �أن �صورته من حلم وعظم؛
وكذلك تفهم التقعري من غري حاجة �إىل فهم ال�شيء الذي فيه التقعري((( ،وال
تفهم الفطو�سة �إال مع حاجة �إىل فهم ال�شيء الذي فيه الفطو�سة((( .ومع هذا كله
فالتدوير والرتبيع والتقعري واالحديداب((( ال توجد �إال فيما يحملها من الأجرام
الواقعة يف احلركة ،فهذا ق�سم ٍ
أمورا ال وجودها وال حدودها
ثان .و�إما �أن تكون � ً
رب العاملني،
مفتقرين �إىل املادة واحلركة؛ �أما من الذوات فمثل ذات الأحد احلق ّ
و�أما من ال�صفات فمثل الهوية والوحدة والكرثة ،والعلة واملعلول ،واجلزئية
والكلية ،والتمامية والنق�صان ،وما �أ�شبه هذه املعاين .وملا كانت املوجودات على
هذه الأق�سام الثالثة كانت العلوم النظرية بح�سبها على �أق�سام ثالثة؛ والعلم
طبيعيا؛ والعلم اخلا�ص بالق�سم الثاين ي�سمى
اخلا�ص بالق�سم الأول ي�سمى ًّ
إلهيا .ف�صل يف �أق�سام احلكمة
ريا�ضيا ،والعلم اخلا�ص بالق�سم الثالث ي�سمى � ًّ
ًّ
خا�صا ب�شخ�ص واحد ،و�إما �أن يكون
العملية :ملا كان تدبري الإن�سان �إما �أن يكون ًّ
غري خا�ص ب�شخ�ص واحد ،والذي يكون غري خا�ص هو الذي �إمنا يتم بال�شركة،
وال�شركة �إما بح�سب اجتماع منزيل عائلي ،و�إما بح�سب اجتماع مدين ،كانت
العلوم العملية ثالثة :واحد منها خا�ص بالق�سم الأول ،ويعرف به �أن الإن�سان
كيف ينبغي �أن تكون �أخالقه و�أفعاله حتى تكون حياته الأوىل والأخرى �سعيدة،
((( التقعري :التعميق.
((( الفطو�سة :تعري�ض ال�شيء بالطرق عليه.
االح ِد َيداب :ما غلظ وارتفع من الأر�ض.
((( ْ
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وي�شتمل عليه كتاب �أر�سطوطالي�س يف الأخالق .والثاين منها خا�ص بالق�سم
الثاين ،ويعرف منه �أن الإن�سان كيف ينبغي �أن يكون تدبريه ملنزله امل�شرتك
بينه وبني زوجه وولده ومملوكه ،حتى تكون حاله منتظمة م�ؤدية �إىل التمكن من
ك�سب ال�سعادة؟ وي�شتمل عليه كتاب �أرون�س((( يف تدبري املنزل وكتب فيه لقوم
�آخرين غريه .والثالث منها خا�ص بالق�سم الثالث ،ويعرف به �أ�صناف ال�سيا�سات
والريا�سات واالجتماعات املدنية الفا�ضلة والردية ،ويعرف وجه ا�ستيفاء كل واحد
منها وعلة زواله وجهة انتقاله؛ فما كان يتعلق من ذلك بامللك في�شتمل عليه
كتاب �أفالطون و�أر�سطو يف ال�سيا�سة ،وما كان من ذلك يتعلق بالنبوة وال�شريعة
في�شتمل عليه كتابان هما يف النوامي�س .والفال�سفة ال تريد بالنامو�س ما تظنه
العامة �أن النامو�س هو احليلة واخلديعة ،بل النامو�س عندهم هو ال�سنة واملثال
نامو�سا .وهذا
القائم ونزول الوحي ،والعرب � ً
أي�ضا ت�سمي امللك النازل بالوحي ً
اجلزء من احلكمة العملية يعرف به وجود النبوة وحاجة نوع الإن�سان يف وجوده
وبقائه ومنقلبه �إىل ال�شريعة ،وتعرف بع�ض احلكمة يف احلدود الكلية امل�شرتكة يف
ال�شرائع ،والتي تخ�ص �شريعة �شريعة بح�سب قوم قوم وزمان زمان ،ويعرف به
الفرق بني النبوة الإلهية وبني الدعاوى الباطلة كلها».
وذكر ابن �سينا بعد ذلك �أق�سام احلكمة الطبيعية ما يقوم منها مقام
الأ�صل ،و�أق�سام احلكمة الطبيعية الفرعية ،و�أتبع ما ذكر ببيان الأق�سام الأ�صلية
((( هو بري�سون  Brysonالفيثاغوري املحدث :ويرد ا�سمه �أحيانًا على ال�صورة «رون�س» كما يف «الفهر�ست»
البن الندمي� ،ص ،20 - 1 ،263طبع �أوربا.
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للحكمة الريا�ضية ،والأق�سام الفرعية للعلوم الريا�ضية ،و�أورد الأق�سام الأ�صلية
للعلم الإلهي ،ثم ذكر من فروع العلم الإلهي معرفة كيفية نزول الوحي واجلواهر
مب�صرا
الروحانية التي ت�ؤدي الوحي ،و�أن الوحي كيف يت�أدى حتى ي�صري ً
وم�سمو ًعا بعد روحانيته؟ وعلم املعاد وي�شتمل على تعريف الإن�سان �أنه لو مل
يبعث بدنه مث ًال لكان له ببقاء روحه بعد موته ثواب وعقاب غري بدنيني ،وكانت
الروح التقية التي هي النف�س املطمئنة ال�صحيحة االعتقاد للحق ،العاملة باخلري
الذي يوجبه ال�شرع والعقل ،فائزة ب�سعادة وغبطة ولذة فوق كل �سعادة وغبطة
ولذة ،و�أنها �أجمل من الذي �صح بال�شرع ومل يخالفه العقل �أنها تكون لبدنه،
�إال �أن اهلل تعاىل �أكرم عباده املتقني على ل�سان ر�سله  -عليهم ال�سالم  -مبوعد
باجلمع بني ال�سعادتني الروحانية ببقاء النف�س ،واجل�سمانية ببعث البدن الذي هو
عليه قدير �إن �شاء هو ومتى �شاء هو ،وتبني �أن تلك ال�سعادة الروحانية كيف �أن
العقل وحده طريق �إىل معرفتها؟ و�أما ال�سعادة البدنية فال يفي بو�صفها �إال الوحي
وال�شريعة ،ومبثل ذلك يعرف حد ال�شقاوة الروحانية التي لأنف�س الفجار ،و�أنها
�أ�شد �إيال ًما و�إيذاء من ال�شقاوة التي �أوعدوا بحلولها بهم بعد البعث ،ويعرف �أن
تلك ال�شقاوة على من تدوم وعمن تنقطع .و�أما التي تخت�ص بالبدن ،فال�شريعة
�أوقفتهم على �صحتها ،دون النظر والعقل وحده .و�أما ال�شقاوة الروحانية ،ف�إن
العقل طريق �إليها من جهة النظر والقيا�س والربهان ،واجل�سمانية ت�صح بالنبوة
التي �صحت بالعقل ووجبت بالدليل وهي متممة للعقل ،ف�إن كل ما ال يتو�صل
العقل �إىل �إثبات وجوده �أو وجوبه بالدليل ف�إمنا يكون معه جوازه فقط ،ف�إن النبوءة
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تعقد على وجوده �أو عدمه ف�صالً ،وقد �صح عنده �صدقها فيتم عنده ما �صح وق�صر
عنه من معرفته».
وملا فرغ ابن �سينا من الكالم على �أق�سام احلكمة قال:
«و�إذ قد �أتى و�صفنا على الأق�سام الأ�صلية والفرعية للحكمة ،فقد حان لنا
�أن نعرف �أق�سام العلم الذي هو �آلة للإن�سان مو�صلة �إىل ك�سب احلكمة النظرية
والعملية ،واقية عن ال�سهو والغلط يف البحث والروية ،مر�شدة �إىل الطريق الذي
يجب �أن ي�سلك يف كل بحث ومعرفة حقيقة احلد ال�صحيح ،وحقيقة الدليل
ال�صحيح الذي هو الربهان ،وحقيقة اجلديل املقارب للربهان ،وحقيقة الإقناعي
القا�صر عنهما ،وحقيقة املغالطي املد ّل�س((( منهما ،وحقيقة ال�شعري املوهم تخيالً.
وهو �صناعة املنطق».
وعقد ف�ص ًال عنوانه «يف الأق�سام الت�سعة للحكمة التي هي املنطق» ذكر فيه
�أق�سام املنطق الت�سعة ،وختم بقوله:
«فقد دللت على �أق�سام احلكمة ،وظهر �أنه لي�س �شيء منها ي�شتمل على ما
يخالف ال�شرع ،ف�إن الذين يدعونها ثم يزيغون عن منهاج ال�شرع �إمنا ي�ضلون من

((( املدلّ�س :املخادع.
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تلقاء �أنف�سهم ومن عجزهم وتق�صريهم ،ال �أن ال�صناعة نف�سها توجبه ،ف�إنها بريئة
منهم»(((.
وذكر يف نهاية الر�سالة ما ن�صه:
«فجملة العلوم املعقولة امل�ضبوطة يف هذه الر�سالة العظيمة ثالثة وخم�سون
علما».
ً
ومل يبلغ �أحد علمناه قبل ابن �سينا بالعلوم العقلية �أو العلوم الفل�سفية هذا
العدد .وقد جعل املنطق �آلة للعلوم العقلية �أو الفل�سفة بق�سميها النظري والعملي،
ثم �أ�سماه مع ذلك حكمة.
وذكر يف فروع العلم الإلهي علم الوحي وعلم املعاد ،وهو يف ذلك يقارب
منهج �إخوان ال�صفاء ،والبن �سيناء يف تعريف احلكمة وتق�سيمها م�سلك طريف
�سلكه يف «منطق امل�شرقيني» فقال:
«يف ذكر العلوم� :إن العلوم كثرية ،وال�شهوات لها خمتلفة ،ولكنها
تنق�سم � -أول ما تنق�سم  -ق�سمني:
((( �ص 243 - 227الر�سالة التا�سعة «يف �أق�سام العلوم» العقلية البن �سينا من «جمموعة الر�سائل» ،مطبعة
كرد�ستان العلمية مب�صر �سنة 1328ﻫ ،وهي اخلام�سة من «ت�سع ر�سائل يف احلكمة والطبيعيات».
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علوم ال ي�صلح �أن جتري �أحكامها الدهر كله بل يف طائفة من الزمان ثم
ت�سقط بعدها� ،أو تكون مغفو ًال عن احلاجة �إليها ب�أعيانها برهة من الدهر ثم يدل
عليها من بعد.
وعلوم مت�ساوية الن�سب �إىل جميع �أجزاء الدهر ،وهذه العلوم �أوىل العلوم
ب�أن ت�سمى «حكمة».
وهذه منها «�أ�صول» ومنها «توابع وفروع» .وغر�ضنا ها هنا هو يف الأ�صول.
وهذه التي �سميناها توابع وفرو ًعا ،فهي كالطب والفالحة ،وعلوم جزئية تن�سب
�إىل التنجيم و�صنائع �أخرى ال حاجة بنا �إىل ذكرها.
أي�ضا :ف�إن العلم ال يخلو� :إما �أن
وتنق�سم «العلوم الأ�صلية» �إىل ق�سمني � ً
ينتفع به يف �أمور العامل املوجودة وما هو قبل العامل .وال يكون ق�صارى طالبه �أن
يتعلمه حتى ي�صري �آلة لعقله يتو�صل بها �إىل علوم هي «علوم �أمور العامل وما قبله»،
و�إما �أن ينتفع به من حيث ي�صري �آلة لطالبه فيما يروم حت�صيله من العلم بالأمور
املوجودة يف العامل وقبله.
والعلم الذي يطلب ليكون �آلة  -قد جرت العادة يف هذا الزمان ويف هذه
ِ (((
ا�سما �آخر ،لكننا ُن ْ�ؤثر
البلدان �أن ي�سمى «علم املنطق» ،ولعل له عند قوم �آخرين ً
�أن ن�سميه الآن بهذا اال�سم امل�شهور.
نف�ضل.
((( ُن�ؤْ ِثرّ :
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علما منب ًها على الأ�صول
و�إمنا يكون هذا العلم �آلة يف �سائر العلوم؛ لأنه يكون ً
التي يحتاج �إليها كل من يقتن�ص املجهول من العلوم با�ستعمال للمعلوم على
نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك اجلهة م� ًؤديا بالباحث �إىل الإحاطة باملجهول،
م�شريا �إىل جميع الأنحاء واجلهات التي تنقل الذهن من املعلوم
فيكون هذا العلم ً
م�شريا �إىل جميع الأنحاء واجلهات التي ت�ضل الذهن
�إىل املجهول ،وكذلك يكون ً
وتوهمه ا�ستقامة م�أخذ نحو املطلوب من املجهول وال يكون كذلك؛ فهذا هو �أحد
ق�سمي العلوم.
أي�ضا � -أول ما ينق�سم  -ق�سمني؛ لأنه �إما
و�أما الق�سم الآخر ،فهو ينق�سم � ً
�أن تكون الغاية يف العلم تزكية ال َّن ْف�س((( مما يح�صل لها من �صورة املعلوم فقط،
و�إما �أن تكون الغاية لي�س ذاك فقط ،بل و�أن يعمل ال�شيء الذي انتق�شت �صورته
يف النف�س.
فيكون الأول :تتعاطى به املوجودات ال من حيث هي �أفعالنا و�أحوالنا،
لنعرف �أ�صوب وجوه وقوعها منا و�صدورها عنا ووجودها فينا ،والثاين :يلتفت فيه
لفت موجودات هي �أفعالنا و�أحوالنا لنعرف �أ�صوب وجوه وقوعها منا و�صدورها
عنا ووجودها فينا.

((( تزكية ال َّن ْف�س :تطهريها و�إ�صالحها.
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نظريا»؛ لأن غايته
«علما ًّ
وامل�شهود من �أهل الزمان �أنهم ي�سمون الأول ً
«عمليا»؛ لأن غايته عمل.
الق�صوى نظر ،وي�سمون الثاين منها ًّ
و�أق�سام العلم النظري �أربعة؛ وذلك لأن الأمور �إما خمالطة للمادة املعينة
حدا وقوا ًما ،فال ي�صلح وجودها يف الطبع يف كل مادة ،وال يعقل �إال يف مادة معينة
ًّ
مثل الإن�سانية والعظمية؛ و�إن كانت بحيث ال ميتنع الذهن ،يف �أول نظرة ،عن
�أن يحلها كل مادة فيكون على �سبيل من غلط الذهن بل يحتاج الذهن �ضرورة
يف ال�صواب �أن ين�صرف عن هذا التجويز ،ويعلم �أن ذلك املعنى ال يحل مادة
�إال �إذا ح�صل معنى زائد يهيئها له ،وهذا كال�سواد والبيا�ض ،فهذا((( من قبيل
املوجودات والأمور.
أي�ضا كذلك ،والذهن و�إن كان يحوج((( يف �صحة ت�صور
و�إما �أمور خمالطة � ً
كثري منها �إىل �إل�صاقه مبا هو مادة �أو جا ٍر جمرى املادة ،فلي�س ميتنع عنده وعند
الوجود �أن ال يتعني له مادة ،وكل مادة ت�صلح لأن تخالطه ما مل مينع مانع.
ولي�س يحتاج يف ال�صلوح له �إىل ممهد يخ�ص�صه به مثل الثالثية والثنائية من
حيث هي متكونة ويعر�ض لها اجلمع والتفريق ،ومثل التدوير والرتبيع وجميع ما ال
يفتقر وجوده وال ت�صوره �إىل تعني مادة له ،وهذا قبيل ثان يف الأمور واملوجودات.
((( لعلها :فهذا قبيل من املوجودات والأمور.
((( يحوج :يحتاج.
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و�إما �أمور مباينة للمادة واحلركة �أ�ص ًال فال ت�صلح لأن تخلط باملادة وال يف
الت�صور العقلي احلق ،مثل اخلالق الأول تعاىل ،ومثل �ضروب من املالئكة .وهذا
قبيل ثالث من املوجودات.
و�إما �أمور ٍ
ومعان قد تخالط املادة وقد ال تخالطها ،فتكون يف جملة ما يخالط
ويف جملة ما ال يخالط ،مثل الوحدة والكرثة ،والكلي واجلزئي ،والعلة واملعلول.
كذلك �أق�سام العلوم النظرية �أربعة ،لكل قبيل علم .وقد جرت العادة ب�أن
«ريا�ضيا» ،وبالق�سم
طبيعيا» ،وبالق�سم الثاين
ي�سمى العلم بالق�سم الأول ً
ًّ
«علما ًّ
«كليا» ،و�إن مل يكن هذا التف�صيل متعارفًا .فهذا
إلهيا» ،وبالق�سم الرابع ًّ
الثالث «� ًّ
هو العلم النظري.
و�أما «العلم العملي» فمنه ما يعلم كيفية ما يجب �أن يكون عليه الإن�سان
يف نف�سه و�أحواله التي تخ�صه ،حتى يكون �سعي ًدا يف دنياه هذه ويف �آخرته .وقوم
يخ�صون هذا با�سم «علم الأخالق».
ومنه ما يعلم كيف يجب �أن يجري عليه �أمر امل�شاركات الإن�سانية لغريه،
حتى يكون على نظام فا�ضل� :إما يف امل�شاركة اجلزئية و�إما يف امل�شاركة الكلية،
وامل�شاركة اجلزئية هي التي تكون يف منزل واحد ،وامل�شاركة الكلية هي التي
تكون يف املدينة.
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وكل م�شاركة ف�إمنا تتم بقانون م�شروع ،ومبتولٍّ لذلك القانون امل�شروع يراعيه
ويعمل عليه ويحفظه ،وال يجوز �أن يكون املتويل حلفظ املقنن يف الأمرين جمي ًعا
�إن�سان واحد؛ ف�إنه ال يجوز �أن يتوىل تدبري املنزل من يتوىل املدينة ،بل يكون
للمدينة مدبر ،ولكل منزل مدبر �آخر؛ ولذلك يح�سن �أن يفرد «تدبري املنزل»
بح�سب املتويل بابًا مفر ًدا ،و«تدبري املدينة» بح�سب املتويل بابًا مفر ًدا وال يح�سن
�أن يفرد التقنني للمنزل والتقنني للمدينة كل على حدة ،بل الأح�سن �أن
يكون املقنن ملا يجب �أن يراعى يف خا�صة كل �شخ�ص ،ويف امل�شاركة ال�صغرى
ويف امل�شاركة الكربى �شخ�ص واحد ب�صناعة واحدة وهو «النبي» .و�أما املتوليِّ
للتدبري وكيف يجب �أن يتولىَّ  ،فالأح�سن �أن ال تدخل بع�ضه يف بع�ض ،و�إن
جعلت كل تقنني بابًا �آخر ،فعلت وال ب�أ�س بذلك .لكنك جتد الأح�سن �أن يفرد
العلم بالأخالق والعلم بتدبري املنزل والعلم بتدبري املدينة كل على حدة ،و�أن
جتعل ال�صناعة ال�شارعة وما ينبغي �أن تكون عليه � ًأمرا مفر ًدا ،ولي�س قولنا« :وما
م�شريا �إىل �أنها �صناعة ملفقة خمرتعة لي�ست من عند اهلل
ينبغي �أن تكون عليه» ً
ولكل �إن�سان ذي عقل �أن يتوالها ،كال! بل هي من عند اهلل ،ولي�س لكل �إن�سان
ذي عقل �أن يتوالها .وال حرج علينا �إذا نظرنا يف �أ�شياء كثرية  -مما يكون من
عند اهلل � -أنها كيف ينبغي �أن تكون؟
فلتكن هذه العلوم الأربعة �أق�سام العلم العملي ،كما كانت تلك الأربعة
�أق�سام العلم النظري.
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ولي�س من عزمنا �أن نورد يف هذا الكتاب جميع �أق�سام العلم النظري والعلم
العملي ،بل نريد �أن نورد من �أ�صناف العلوم هذا العدد :نورد منه «العلم الآيل»،
ونورد «العلم الكلي» ،ونورد «العلم الإلهي» ،ونورد «العلم الطبيعي الأ�صلي»،
ونورد من العلم العملي القدر الذي يحتاج �إليه طالب النجاة؛ و�أما العلم الريا�ضي
فلي�س من العلم الذي ُي ْخ َتلَف فيه.
والذي �أوردناه منه يف «كتاب ال�شفاء» هو الذي نورده ها هنا لو ا�شتغلنا
ب�إيراده ،وكذلك احلال يف �أ�صناف من العلم العملي مل نورده ها هنا .وهذا هو
حني ن�شتغل ب�إيراد «العلم الآيل» الذي هو «املنطق»(((.
َم َّيز ابن �سينا يف هذا الف�صل العلم احلكمي ب�أنه ال يتغري بتغري الأمكنة
والأزمان ،وال يتبدل بتبدل الدول والأديان ،وكما ت�سمى هذه العلوم احلكمية
أي�ضا� ،أي العلوم الثابتة على مر الدهور والأعوام .وجعل
يقال لها العلوم احلقيقية � ً
العلوم النظرية على �أربعة �أق�سام ،والعلوم العملية على �أربعة �أق�سام كذلك؛
والتق�سيم على هذا الوجه مل ي�سبق �إليه.
وقد بني حدود ما بني ال�شريعة والفل�سفة بق�سميها :النظري والعملي بيانًا
ك ََّمل به ما مل ي�ستوفه الفارابي ،ف�إن الفارابي �إمنا عر�ض للق�سم العلمي من الدين
ومن الفل�سفة فيما نقلناه من كتاب «اجلمع بني ر�أيي احلكيمني».
((( منطق امل�شرقيني ،ابن �سينا� ،ص .8 - 5
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بقي �أن ابن �سينا مل َي ُف ْته �أن ي�شرح ما �أجمله الفارابي من التنبيه على
مكانة العلم الإلهي بني العلوم الفل�سفية ،فقال يف «ال�شفاء» يف الف�صل الأول من
املقالة الأوىل من جملة الإلهيات يف ابتداء طلب مو�ضوع الفل�سفة الأوىل لتبيني
�إنيته((( يف العلوم:
أي�ضا قد كنت ت�سمع �أن ههنا فل�سفة باحلقيقة وفل�سفة �أوىل ،و�أنها تفيد
«و� ً
ت�صحيح مبادئ �سائر العلوم ،و�أنها هي احلكمة باحلقيقة؛ وقد كنت ت�سمع تارة �أن
احلكمة هي �أف�ضل علم ب�أف�ضل معلوم ،و�أخرى �أن احلكمة هي املعرفة التي هي
�أ�صح معرفة و�أتقنها ،و�أخرى �أنها العلم بالأ�سباب الأوىل للكل؛ وكنت ال تعرف
ما هذه الفل�سفة الأوىل وما هذه احلكمة ،وهل احلدود وال�صفات الثالث ل�صناعة
واحدة �أو ل�صناعات خمتلفة كل واحدة منها ت�سمى حكمة .ونحن نبني لك
الآن �أن هذا العلم الذي نحن ب�سبيله هو الفل�سفة الأوىل ،و�أنها احلكمة املطلقة،
و�أن ال�صفات الثالث التي تر�سم بها احلكمة هي �صفات �صناعة واحدة وهي
هذه ال�صناعة»((( .ثم يقول بعد هذا« :فهذا العلم يبحث عن �أحوال املوجود
والأمور التي هي له كالأق�سام والأنواع ،حتى يبلغ �إىل تخ�صي�ص يحدث معه
مو�ضوع العلم الطبيعي في�سلمه �إليه ،وتخ�صي�ص يحدث معه مو�ضوع الريا�ضي
في�سلمه �إليه ،وكذلك يف غري ذلك ،وما قبل ذلك التخ�صي�ص فكاملبد أ� فنبحث
((( الإنية :حتقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية« ،التعريفات للجرجاين» .ويف «د�ستور العلماء»« :الإنية
التحقق ،وحتقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية».
((( «ال�شفاء» ،ابن �سينا ،الإلهيات ،اجلملة الأوىل ،املقالة الأوىل ،الف�صل الأول.
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عنه ونقرر حاله .فيكون �إذن م�سائل هذا العلم بع�ضها يف �أ�سباب املوجود املعلول
مبا هو موجود معلول ،وبع�ضها يف عوار�ض املوجود ،وبع�ضها يف مبادئ العلوم
اجلزئية ،فهذا هو العلم املطلوب يف هذه ال�صناعة ،وهو الفل�سفة الأوىل؛ لأنه العلم
ب�أول الأمور يف الوجود ،وهو العلة الأوىل و�أول الأمور يف العموم ،وهو الوجود
أي�ضا احلكمة التي هي �أف�ضل علم ب�أف�ضل معلوم ،ف�إنها �أف�ضل علم،
والوحدة ،وهو � ً
أي�ضا معرفة
�أي اليقني ب�أف�ضل معلوم� ،أي باهلل تعاىل وبالأ�سباب من بعده ،وهو � ً
أي�ضا املعرفة باهلل ،وله حد العلم الإلهي الذي هو
الأ�سباب الق�صوى للكل ،وهو � ً
�أنه علم بالأمور املفارقة للمادة يف احلد والوجود»(((.
ما بعد ابن �سينا
واحلديث عن ال�صلة بني الفل�سفة والكالم والت�صوف

�أما ما يتعلق بتعريف احلكمة وتق�سيمها بعد ابن �سينا فيو�شك �أ َّال يخرج
عن اال�ستمداد من تلك التعاريف والتقا�سيم التي �أوردناها .ونكتفي يف بيان
جملة ذلك مبا ذكره م�صطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي امل�شهور با�سم حاجي
خليفة ،املتوفَّى �سنة 1067ﻫ (1658م) يف كتاب «ك�شف الظنون عن �أ�سامي
الكتب والفنون»« :علم احلكمة :وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأ�شياء على
ما هي عليه يف نف�س الأمر بقدر الطاقة الب�شرية .ومو�ضوعه :الأ�شياء املوجودة
((( الكتاب نف�سه ،الف�صل الثاين.
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يف الأعيان والأذهان ،وعرفه بع�ض املحققني ب�أحوال �أعيان املوجودات على ما
هي عليه يف نف�س الأمر بقدر الطاقة الب�شرية؛ فيكون مو�ضوعه الأعيان املوجودة.
وغايته :هي الت�شريف بالكماالت يف العاجل ،والفوز بال�سعادة الأخروية يف
الآجل .وتلك الأعيان �إما الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا �أو ًَال.
فالعلم ب�أحوال الأول من حيث ي�ؤدي �إىل �إ�صالح املعا�ش واملعاد ي�سمى حكمة
عملية؛ والعلم ب�أحوال الثاين ي�سمى حكمة نظرية؛ لأن املق�صود منها ح�صل
بالنظر .وكل منهما ثالثة �أق�سام� .أما العملية؛ فلأنها �إما علم مب�صالح �شخ�ص
بانفراده ليتحلى بالف�ضائل ويتخلى عن الرذائل ،وي�سمى تهذيب الأخالق،
وقد ذكر يف علم الأخالق ،و�إما علم مب�صالح جماعة مت�شاركة يف املنزل كالوالد
واملولود ،واملالك واململوك ،وي�سمى تدبري املنزل ،وقد �سبق يف التاء؛ و�إما علم
مب�صالح جماعة مت�شاركة يف املدينة وي�سمى ال�سيا�سة املدنية ،و�سي�أتي يف ال�سني.
و�أما النظرية؛ فلأنها �إما علم ب�أحوال ما ال يفتقر يف الوجود اخلارجي ،والتعقل
�إىل املادة كالإله ،وهو علم الإلهي وقد �سبق يف الألف؛ و�إما علم ب�أحوال ما
يفتقر �إليها يف الوجود اخلارجي دون التعقل كالكرة ،وهو علم الأو�سط وي�سمى
بالريا�ضي والتعليمي و�سي�أتي يف الراء؛ و�إما علم ب�أحوال ما يفتقر �إليها يف الوجود
اخلارجي والتعقل كالإن�سان ،وهو العلم الأدنى ،وي�سمى بالطبيعي و�سي�أتي يف
الطاء .وجعل بع�ضهم ما ال يفتقر �إىل املادة �أ�ص ًال ق�سمني:
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«ما ال يقارنها مطل ًقا كالإله والعقول ،وما يقارنها ،لكن على وجه االفتقار
علما
كالوحدة والكرثة و�سائر الأمور العامة ،في�سمى العلم ب�أحوال الأول ً
كليا وفل�سفة �أوىل»((( .واختلفوا يف �أن املنطق
إلهيا ،والعلم ب�أحوال الثاين ً
علما ًّ
� ًّ
من احلكمة �أم ال ،فمن ف�سرها مبا يخرج النف�س �إىل كمالها املمكن يف جانبي
أي�ضا منها ،وكذا من ترك الأعيان
العلم والعمل جعله منها ،بل جعل العمل � ً
من تعريفها جعله من �أق�سام احلكمة النظرية �إذ ال يبحث فيه �إال عن املعقوالت
الثانية التي لي�س وجودها بقدرتنا واختيارنا؛ و�إما من ف�سرها ب�أحوال الأعيان
املوجودة ،وهو امل�شهور بينها ،فلم يعده منها؛ لأن مو�ضوعه لي�س من �أعيان
املوجودات ،والأمور العامة لي�ست مبو�ضوعات بل حمموالت تثبت للأعيان
فتدخل يف التعريف.
ا�سما ال�ستكمال النف�س الإن�سانية يف قوتها
ومن النا�س من جعل احلكمة ً
النظرية �أي خروجها من القوة �إىل الفعل يف الإدراكات الت�صورية والت�صديقية
ا�سما ال�ستكمال القوة النظرية
بح�سب الطاقة الب�شرية ،ومنهم من جعلها ً
((( يف كتاب «مفاتيح العلوم» لأبي عبد اهلل حممد بن �أحمد بن يو�سف الكاتب اخلوارزمي املتوفَّى �سنة 278ﻫ
(977م)« :الفل�سفة» م�شتقة من كلمة يونانية وهي «فيال�سوفيا» ومعناها حمبة احلكمة .فلما �أعربت قيل
«فيل�سوف» ،ثم ا�شتقت «الفل�سفة» منه .ومعنى الفل�سفة علم حقائق الأ�شياء والعمل مبا هو �أ�صلح .وتنق�سم
جزءا) ثال ًثا غري
ق�سمني� :أحدهما اجلزء النظري ،والآخر اجلزء العملي .ومنهم من جعل املنطق حرفًا (لعلهاً :
جزءا
جزءا من �أجزاء العلم النظري ،ومنهم من جعله �آلة للفل�سفة ،ومنهم من جعله ً
هذين ،ومنهم من جعله ً
منها و�آلة لها� .ص ،79املطبعة ال�سلفية.
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بالإدراكات املذكورة ،وا�ستكمال القوة العملية باكت�ساب امللكة التامة على
الأقوال((( الفا�ضلة املتو�سطة بني طريف الإفراط والتفريط.
وكالم ال�شيخ يف «عيون احلكمة» ُي ْ�ش ِعر بالقول الأول ،وهو جعل احلكمة
ا�سما للكماالت املعتربة يف القوة النظرية فقط؛ وذلك لأنه ف�سر احلكمة با�ستكمال
ً
النف�س الإن�سانية بالت�صورات والت�صديقات� ،سواء كانت يف الأ�شياء النظرية �أو يف
الأ�شياء العملية ،فهي مف�سرة عنده باكت�ساب هذه الإدراكات .و�أما اكت�ساب
جزءا منها ،بل جعلها غاية للحكمة
امللكة التامة على الأفعال الفا�ضلة فما جعلها ً
العملية».
حكمة الإ�شراق

«و�أما حكمة الإ�شراق فهي من العلوم الفل�سفية مبنزلة الت�صوف من العلوم
الإ�سالمية ،كما �أن احلكمة الطبيعية والإلهية منها مبنزلة الكالم منها .وبيان
ذلك �أن ال�سعادة العظمى واملرتبة العليا للنف�س الناطقة هي معرفة ال�صانع مبا له
من �صفات الكمال والتنزه عن النق�صان ،ومبا �صدر عنه من الآثار والأفعال يف
الن�ش�أة الأوىل والآخرة ،وباجلملة معرفة املبد�أ واملعاد .والطريق �إىل هذه املعرفة من
وجهني� :أحدهما طريقة �أهل النظر واال�ستدالل ،وثانيهما طريقة �أهل الريا�ضة
واملجاهدات .وال�سالكون للطريقة الأوىل �إن التزموا ملة من ملل الأنبياء  -عليهم
((( لعلها :الأفعال.
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ال�صالة وال�سالم  -فهم املتكلمون ،و�إال فهم احلكماء امل�شاءون ،وال�سالكون
�إىل الطريقة الثانية �إن وافقوا يف ريا�ضتهم �أحكام ال�شرع فهم ال�صوفية ،و�إال فهم
احلكماء الإ�شراقيون ،فلكل طريقة طائفتان .وحا�صل الطريقة الأوىل اال�ستكمال
بالقوة النظرية والرتقي يف مراتبها الأربعة� ،أعني مرتبة العقل الهيويل ،والعقل
بالفعل ،والعقل بامللكة ،والعقل امل�ستفاد ،والأخرية هي الغاية الق�صوى لكونها
عبارة عن م�شاهدة النظريات التي �أدركتها النف�س بحيث ال يغيب عنها �شيء،
ولهذا قيل :ال يوجد امل�ستفاد لأحد يف هذه الدار بل يف دار القرار ،اللهم �إال
(((.
بع�ض املتجردين من عالئق البدن واملنخرطني يف �سلك املجردات
((( يف كتاب «ك�شاف ا�صطالحات الفنون» ما خال�صته :مراتب القوة النظرية �أربعة:
( )1العقل الهيوالين  -وهو اال�ستعداد املح�ض لإدراك املعقوالت ،وهو قوة حم�ضة خالية عن الفعل كما
للأطفال ،ف�إن لهم يف حال الطفولة وابتداء اخللقة ا�ستعدا ًدا حم�ضً ا و�إال امتنع ات�صاف النف�س بالعلوم ،وكما
تكون النف�س يف بع�ض الأوقات خالية عن مبادئ نظرية من النظريات فهذه احلال عقل هيوالين للنف�س باعتبار
هذا النظري )2( .العقل بامللكة  -وهو العلم بال�ضروريات ،وا�ستعداد النف�س بذلك الكت�ساب النظريات منها،
وما هو �إال الإح�سا�س باجلزئيات والتنبه ملا بينها من امل�شاركات واملباينات ،ف�إما النف�س �إذا �أح�ست بجزئيات
كثرية وارت�سمت �صورها يف �آالتها اجل�سمانية والحظت ن�سبة بع�ضها �إىل بع�ض ا�ستعدت لأن يفي�ض عليها من
املبد أ� �صور كلية و�أحكام ت�صديقية فيما بينها ،فاملراد بال�ضروريات �أوائل العلوم ،وبالنظريات ثوانيها )3( .العقل
بالفعل  -وهو ملكة ا�ستنباط النظريات من ال�ضروريات �أي �صريورة ال�شخ�ص بحيث متى �شاء ا�ستح�ضر
ال�ضروريات والحظها وا�ستنتج منها النظريات ،وهذه احلالة �إمنا حت�صل �إذا �صارت طريقة اال�ستنباط ملكة
را�سخة؛ وقيل هو ح�صول النظريات و�صريورتها بعد ا�ستنتاجها من ال�ضروريات بحيث ي�ستح�ضرها متى
�شاء بال جت�شم ك�سب جديد ،فالعقل بالفعل على الأول ملكة اال�ستنباط واال�ستح�صال ،وعلى الثاين ملكة
اال�ستح�ضار )4( .العقل امل�ستفاد  -هو �أن حت�صل النظريات م�شاهدة .ووجه احل�صر يف الأربع �أن القوة النظرية
�إمنا هي ال�ستكمال النف�س الناطقة بالإدراكات املعتد بها ،وهي الك�سبية ال البديهيات التي ت�شاركها فيها
احليوانات ،ومراتب النف�س يف هذا اال�ستكمال منح�صرة يف نف�س الكمال وا�ستعداده ،فالكمال هو العقل
امل�ستفاد �أي م�شاهدة النظريات .واال�ستعداد �إما قريب ،وهو العقل بالفعل؛ �أو بعيد ،وهو العقل الهيوالين� ،أو
متو�سط ،وهو العقل بامللكة.
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وحا�صل الطريقة الثانية اال�ستكمال بالقوة العملية والرتقي يف درجاتها
التي �أولها :تهذيب الظاهر با�ستعمال ال�شرائع والنوامي�س الإلهية.
وثانيها :تهذيب الباطن عن الأخالق الذميمة.
وثالثها :حتلي النف�س بال�صور القد�سية اخلال�صة عن �شوائب ال�شكوك
والأوهام.
ورابعها :مالحظة جمال اهلل  وجالله ،وق�صر النظر على كماله ،والدرجة
الثالثة من هذه القوة ،و�إن �شاركتها املرتبة الرابعة من القوة النظرية ،ف�إنها تفي�ض
على النف�س منها �صور املعلومات على �سبيل امل�شاهدة كما يف العقل امل�ستفاد،
�إال �أنها تفارقها من وجهني:
�أحدهما� :أن احلا�صل امل�ستفاد ال يخلو عن ال�شبهات الوهمية؛ لأن الوهم
له ا�ستيالء يف طريق املباحثة ،بخالف تلك ال�صور القد�سية ،ف�إن القوى احل�سية
قد �سخرت هناك للقوة العقلية فال تنازعها فيما حتكم به.
�صورا كثرية
وثانيهما� :أن الفائ�ض على النف�س يف الدرجة الثالثة قد تكون ً
ا�ستعدت النف�س ب�صفائها عن ُ
الك ُدورات((( ،و�صقالتها((( عن �أو�ساخ التعلقات،
لأن تفي�ض تلك ال�صور عليها ،كمر�آة �صقلت وحوذي بها ما فيه �صور كثرية،
((( ُ
الك ُدورات :ال�شوائب.
((( �صقالتها :ملعانها وبريقها.
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ف�إنه يرتاءى فيها ما ت�سع من تلك ال�صور .والفائ�ض عليها يف العقل امل�ستفاد هو
العلوم التي تنا�سب تلك املبادئ التي رتبت م ًعا للت�أدي �إىل جمهول ،كمر�آة �صقل
�شيء ي�سري منها فال يرت�سم فيها �إال �شيء قليل من الأ�شياء املحاذية لها .ذكره
ابن خلدون يف املقدمة»(((.
طريق النظر وطريق الت�صفية

ولطا�ش كربى زاده املتوفَّى �سنة 962ﻫ (1555 - 1554م) قول مف�صل
يف الفرق بني طريقي النظر والت�صفية ،وحجة �أهل كل منهما يف املفا�ضلة بينهما،
نورده فيما يلي:
«املقدمة الرابعة يف بيان الن�سبة بني طريق النظر وطريق الت�صفية  -اعلم
�أن الكل متفقون على �أن ال�سعادة الأبدية ،وال�سيادة ال�سرمدية ،ال تتم �إال بالعلم
والعمل ،و�أنهما تو�أمان .وله توجيهان:
�أحدهما :ال�شائع امل�شهور ،وهو �أنه ال يعتد بواحد منهما بدون الآخر� :إذ العلم
بدون العمل وبال ،والعمل بال علم �ضالل .وقال اهلل تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﮊ[فاطر .]10 /وثانيهما� :أن كال منهما ثمرة للآخر؛
مثال �إذ متهر الرجل يف اكت�ساب العلم وحذق فيه ،ال مندوحة له عن العمل مبوجبه،
أي�ضا �إذا با�شر الرجل العمل وجاهد
�إذ لو ق�صر يف العمل مل يكن يف عمله كمال؛ و� ً
((( ك�شف الظنون ،مطبعة دار ال�سعادة ،ج� ،1ص.445 - 443
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فيه وارتا�ض ح�سبما بينوه من ال�شرائط ،ين�صب على قلبه العلوم النظرية بكمالها،
كما قال اهلل تعاىل :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ[العنكبوت.]69 /
وهاتان طريقتان ،والأول منهما طريقة اال�ستدالل ،والثاين طريقة امل�شاهدة.
والأول :درجة العلماء الرا�سخني ،والثاين :درجة ال�صديقني؛ وقد ينتهي كل من
الطريقتني �إىل الأخرى فيكون �صاحبه جمم ًعا للبحرين� :أي بحري اال�ستدالل
وامل�شاهدة؛ �أو العلم والعرفان �أو ال�شهادة والغيب.
و�إذًا عرفت �أن ال�سالكني �إىل احلق ،مع كرثة الطرق وخروجها عن حد
الإح�صاء نوعان� :أحدهما :ما يبتدئ من طريق العلم �إىل العرفان ،ومن طريق
ال�شهادة �إىل الغيب؛ وثانيهما :ما ينجلي احلق له باجلذبة الإلهية فيبتدئ من الغيب،
ثم ينك�شف له عامل ال�شهادة.
قال بع�ض العارفني :ي�شبه �أن يكون الأول طريقة اخلليل ،حيث ابتد�أ من
اال�ستدالل ب�أفول ال�شم�س والقمر �إىل وجود رب العاملني؛ والثاين طريقة احلبيب
حيث ابتد�أ ب�شرح ال�صدور وك�شف له ُ�س ُب َحات((( وجه ذي اجلالل و�أحرقته حتى
امنحق جميع ما �أدركه وتال�شى يف ذاته ،ومل يبق له حلظة �إىل نف�سه لفنائه عن نف�سه
فتحقق رتبة كل �شيء هالك �إ َّال وجهه ذوقًا وح ً
علما وق ً
اال .هذا حال اجلامعني
اال ال ً
بني املرتبتني .و�أما ال�سالكون �إىل �إحدى الطريقتني ،فقد اختلفوا.
((( ُ�س ُبحات وجه اهلل تعاىل ب�ضمتني جاللته« .خمتار ال�صحاح».
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وقال �أرباب النظر :الأف�ضل طريق النظر؛ لأن طريق الت�صفية �صعب الو�صول؛
لأن م�سلكها وعر و�إف�ضا�ؤها �إىل املق�صد بعيد؛ لأن حمو العالئق �إىل حد ي�ؤدي �إىل
انك�شاف املعارف متعذر ،بل قريب من املمتنع ،و�إن �أف�ضى �إىل املق�صد فثباته �أبعد
منه� ،إذ �أدنى و�سوا�س وخاطر ميحو ما ح�صل ويقطع ما و�صل .على �أنه قد يف�سد املزاج
ويختلط العقل يف �أثناء تلك املجاهدات ال�صعبة والريا�ضات ال�شاقة .وقال �أرباب
الت�صفية :العلوم احلا�صلة بالنظر ال ت�صفو يف الأكرث عن �شوب �أحكام الوهم ،وال
كثريا ما يقي�سون الغائب على ال�شاهد
تخل�ص عن خمالطة اخليال يف الغالب ،ولهذا ً
َفي�ضلون و ُي�ضلون كما تراه يف �أكرث مذاهب االعتزال وغري ذلك من اعتقادات
اجلهال من �أ�صحاب ال�ضالل ،و� ًأي�ضا ال يتخل�صون يف مناظراتهم ومباحثاتهم عن
اتباع الأهواء والعادات بخالف الت�صوف ف�إن ذلك ت�صفية للروح وجالء للنفو�س
وتطهري القلوب عن �أحكام النف�س وتخليتها عن الأوهام واخلياالت ،فال يبقى �إال
االنتظار للفي�ض من العلوم الإلهية احلقة فتنك�شف عليهم علوم �إلهية ومعارف ربانية،
ويرد عليهم وارد �إلهام هو حديث عهد بربه .و�أما وعورة امل�سلك وبعده فال يقدح يف
قوة اليقني و�صحة العلم ،مع �أنه ي�سري على ما ّي�سره اهلل تعاىل من ال�سالكني �سبل
�أنبيائه واملتبعني لكمال �أوليائه .و�أما اختالل املزاج ،ف�إن وقع فيقبل العالج؛ لأنهم
كما �أنهم �أطباء النفو�س والأرواح كذلك عارفون �أحوال الأبدان والأ�شباح فالريا�ضة
على ما �شرطوه من الآداب والأحوال �أمان من الف�ساد واالختالل ،وخال�ص من
الأفزاع والأهوال .يحكى �أن �أهل ال�صني والروم يف زمان قدمي ،تباهوا يف �صناعة
النق�ش والرت�سيم ،وطال بينهم النزاع واجلدال ،ودار بينهم الكالم يف النق�ص
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والكمال ،حتى �أدى االفتخار يف هذا ال�ش�أن �إىل االختبار واالمتحان .فعني لكل
من الطائفتني جدار بينهما حجاب ليتميز الكامل من الناق�ص يف هذا الباب؛
فجمع �أهل ال�صني من الأ�صباغ العجيبة والألوان الغريبة ،وتكلفوا ال�صنائع النادرة
والر�سوم الباهرة ،حتى ا�ستفرغوا املجهود يف حت�صيل املق�صود ،وا�شتغل �أهل الروم
عن الرت�سيم بالت�صقيل ،وعرفوا �أن ترك التخلية �إىل التحلية هو التكميل ،فلما ك�شف
الغطاء وارتفع احلجاب ملعرفة احلال بني الأ�صحاب ،ر�أوا �أن جانب �أهل الروم تلألأ
جلميع نقو�ش �أهل ال�صني مع زيادة ال�صفاء ولطافة ال�صقالة واجلالء .فهذا مثال العلوم
النظرية والك�شفية ،والأول يح�صل من طريق احلوا�س بالكد والعناء ،والثاين يح�صل
من اللوح املحفوظ وامل أل الأعلى.
�إذا عرفت هذا فاعلم �أن املحاكمة بني هذين الفريقني ،وتعيني الأف�ضل
من الطريقني ،هي �أن العلوم مع تكرث فنونها وتعدد �شجونها (((منح�صرة يف �أربعة
�أنواع؛ وذلك لأن الأ�شياء وجو ًدا يف �أربع مراتب :يف الأعيان ،ويف الأذهان ،ويف
العبارة ،ويف الكتابة .فالعلوم املتعلقة يف الأول من حيث حالها يف نف�س الأمر
هي العلوم احلقيقية التي ال تتبدل الختالف الأزمان وجتدد املُلْك والأديان؛
وهذه ت�سمى علو ًما حكمية � ْإن جرى الباحث عن �أحوالها فيها على مقت�ضى
عقله وعلو ًما �شرعية � ْإن بحث عنها فيها على قانون الإ�سالم ،والعلوم املتعلقة
بالثانية هي العلوم الإلهية املعنوية كاملنطق ونحوه ،والعلوم املتعلقة بالأخريين
((( ال�شجون :الفنون ،والفروع التي تتفرع من ال�شيء الواحد.
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هي العلوم الآلية اللفظية �أو اخلطية ،وهذه هي العلوم العربية املعتربة يف ديننا هذا
لورود �شريعتنا هذه على ل�سان العرب وعلى كتابته ،ثم �إن الثالثة الأخرية من
هذه الأنواع ال �سبيل �إىل حت�صيلها �إال بالك�سب بالنظر ،و�أما النوع الأول منها فقد
يتح�صل بالنظر وقد يتح�صل بالت�صفية»(((.
ا�صطباغ الكالم والت�صوف بالفل�سفة

و�إذا كانت هذه الن�صو�ص ت�شعر بقوة ال�صلة بني العلوم الفل�سفية وعلم
الكالم وعلم الت�صوف ال�شرعيني ف�إن ابن خلدون يف املقدمة بني-عند كالمه
�صدرا بعد �صدر
على هذين العلمني -يف حدوثهما وتدرج كالم النا�س فيهما ً
�أنهما اختلطا بالفل�سفة يف �آخر �أمرهما يقول ابن خلدون يف علم الكالم« :ولقد
اختلطت الطريقتان  -يعني طريقتي املتقدمني من املتكلمني واملت�أخرين  -عند
ه�ؤالء املت�أخرين ،وال ْت َب َ�ست((( م�سائل الكالم مب�سائل الفل�سفة بحيث ال يتميز
�أحد الفنني من الآخر»(((.
ويقول ابن خلدون يف علم الت�صوف ما ي�شبه هذا القول؛ فهو يذكر ما
ن�صه« :ثم �إن ه�ؤالء املت�أخرين من املت�صوفة املتكلمني يف الك�شف وفيما وراء
احل�س ،توغلوا يف ذلك ،فذهب الكثري منهم �إىل احللول والوحدة كما �أ�شرنا �إليه
((( مفتاح ال�سعادة ،لطا�ش كربى زاده ،ج� ،1ص.66 - 63
((( ا ْل َت َب�ست :اختلطت.
((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص 407طبع بريوت �سنة 1879م.
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وملأوا ال�صحف منه»((( ويقول يف مو�ضع �آخر يف نف�س الف�صل« :والذي يظهر من
كالم ابن دهقان يف تقرير هذا املذهب �أن حقيقة ما يقولونه يف الوحدة �شبيه مبا
تقوله احلكماء يف الألوان من �أن وجودها م�شروط بال�ضوء ،ف�إذا ُع ِدم ال�ضوء مل
تكن الألوان موجودة بوجه»(((.
وجملة القول� :إن امل�ؤلفني الإ�سالميني ال يعدون علم الكالم وعلم
الت�صوف من العلوم الفل�سفية يف حقيقة �أمرهما ،ولكنهم يرونهما قريبـي ال�شبه
بهذه العلوم ،ويرون �أن الفل�سفة طغت عليهما يف بع�ض �أدوار تدرجهما؛ ف�صبغتهما
بال�صبغة الفل�سفية.
علم �أ�صول الفقه والفل�سفة

أي�ضا .وقد �أ�شار �إىل ذلك
وعلم �أ�صول الفقه مل ْيخلُ من �أثر الفل�سفة � ً
ابن خلدون يف الف�صل اخلا�ص ب�أ�صول الفقه وما يتعلق به من اجلدل واخلالفيات.
فهو يذكر �أن للمتكلمني فيه طريقة ُعني بها النا�س ،واملتكلمون لي�سو بعيدين
من الفال�سفة ،ويجعل ابن خلدون علم اخلالفيات وعلم اجلدل تب ًعا لعلم �أ�صول
الفقه ،وهما علمان ال ينكر �صلتهما باملنطق منكر .وعلم اجلدل كما يف كتاب
«مفتاح ال�سعادة»« :هو علم باحث عن الطرق التي ُي ْقتدر بها على �إبرام �أي و�ضع
((( املرجع ال�سابق� ،ص.413
((( املرجع ال�سابق� ،ص.412
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�أريد ،وعلى هدم �أي و�ضع كان ،وهذا من فروع علم النظر ومبنى لعلم اخلالف،
وهذا م�أخوذ من اجلدل الذي هو �أحد �أجزاء مباحث املنطق لكنه خ�ص بالعلوم
الدينية»(((.
ويف كتاب «�أبجد العلوم» بعد نقل كالم «مفتاح ال�سعادة»« :وال يبعد �أن
يقال �إن علم اجلدل هو علم املناظرة؛ لأن امل�آل((( منهما واحد� ،إال �أن اجلدل
�أخ�ص منه ،وي�ؤيده كالم ابن خلدون يف «املقدمة» حيث قال« :هو معرفة �آداب
املناظرة التي جتري بني �أهل املذاهب الفقهية وغريهم  ...ولذلك قيل فيه� :إنه
معرفة بالقواعد من احلدود والآداب يف اال�ستدالل التي يتو�صل بها �إىل حفظ
ر�أي وهدمه ،كان ذلك الر�أي من الفقه �أو غريه  .(((»...وعلم اخلالف هو كما
يف الكتاب نف�سه« :اجلدل الواقع بني �أ�صحاب املذاهب الفرعية ك�أبي حنيفة
وال�شافعي و�أمثالهما ،والفرق بينه وبني علم اجلدل باملادة وال�صورة ف�إن اجلدل
بحث عن مواد الأدلة اخلالفية ،واخلالف بحث عن �صورها»(((.
ويف مو�ضع �آخر من الكتاب نف�سه« :علم اخلالف  -وهو علم باحث عن
وجوه اال�ستنباطات املختلفة من الأدلة الإجمالية والتف�صيلية ،الذاهب �إىل كل
منها طائفة من العلماء �أف�ضلهم و�أمثلهم �أبو حنيفة � ...إلخ»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،1ص.252
امل�آل :املرجع.
املقدمة ،ابن خلدون ،ج� ،2ص.426
لعل يف العبارة حتري ًفا :ف�إن علم اخلالف �أقرب �أن يبحث عن املادة ،وعلم اجلدل عن ال�صورة.
املقدمة ،ابن خلدون ،ج� ،1ص.253
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ويقول ابن خلدون يف «املقدمة» ما خال�صته« :اعلم �أن هذا الفقه امل�ستنبط
من الأدلة ال�شرعية كرث فيه اخلالف بني املجتهدين باختالف مداركهم و�أنظارهم،
ثم ملا انتهى ذلك �إىل الأئمة الأربعة واقت�صر النا�س على تقليدهم� ،أقيمت هذه
املذاهب الأربعة �أ�صول امللة ،و�أجري اخلالف بني الآخذين ب�أحكامها جمرى
اخلالف يف الن�صو�ص ال�شرعية والأ�صول الفقهية ،وجرت املناظرات يف ت�صحيح
كل مقلد مذهب �إمامه ،وكان يف هذه املناظرات بيان م�أخذ ه�ؤالء الأئمة ومثارات
اختالفهم ومواقع اجتهادهم ،وكان هذا ال�صنف ي�سمى باخلالفيات»(((.
بل قد جعل طا�ش كربى زاده فروع علم �أ�صول الفقه �أربعة علوم« :علم النظر،
وهو علم املنطق الباحث عن �أحوال الأدلة ال�سمعية �أو حدود الأحكام ال�شرعية؛
وعلم املناظرة ،وهو علم باحث عن �أحوال املتخا�صمني ليكون ترتيب البحث بينهما
على وجه ال�صواب حتى يظهر احلق بينهما؛ ثم علم اجلدل؛ وعلم اخلالف»(((.
وكل هذه العلوم من العلوم العقلية الفل�سفية؛ وجعلها فرو ًعا لعلم �أ�صول
الفقه يدل على مبلغ ا�صطباغ هذا العلم بال�صبغة الفل�سفية.

((( املقدمة ،ابن خلدون� ،ص 249 - 248طبع اخل�شاب مب�صر.
((( مفتاح ال�سعادة ،ج� ،2ص.426 - 425

الف�صل الرابع
ال�صلة بني الدين والفل�سفة عند الإ�سالميني

بقي �أمر ال�صلة بني الفل�سفة والدين يف ر�أي فال�سفة الإ�سالم وغريهم من
امل�ؤلفني الإ�سالميني ،وهو الأمر الذي جعله بع�ض الغربيني مناط االبتكار يف
�سببا النقالب فال�سفة الإ�سالم مب�شرين
الفل�سفة الإ�سالمية ،وجعله بع�ضهم ً
بالدين الإ�سالمي ودعاة له.
(�أ) ر�أي الفال�سفة

يقول ابن حزم املتوفَّى �سنة 456هـ (1063م) يف كتابه «ال ِف َ�صل يف امللل
والنحل»« :الفل�سفة على احلقيقة �إمنا معناها وثمرتها ،والغر�ض املق�صود نحوه
بتعلمها ،لي�س هو �شي ًئا غري �إ�صالح النف�س ب�أن ت�ستعمل يف دنياها الف�ضائل
وح�سن ال�سرية امل�ؤدية �إىل �سالمتها يف املعاد ،وح�سن �سيا�ستها للمنزل والرعية.
وهذا نف�سه ،ال غريه ،هو الغر�ض يف ال�شريعة .هذا ما ال خالف فيه بني �أحد من
العلماء بالفل�سفة وال بني �أحد من العلماء بال�شريعة»(((.
((( ال ِف َ�صل يف امللل والنحل ،ابن حزم ،ج� ،1ص 94من طبعة القاهرة� ،سنة 1317م.
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ودعوى ابن حزم �أنه ال خالف بني �أحد من الفال�سفة وال بني �أحد من
العلماء بال�شريعة على �أن ما ذكره هو غر�ض ال�شريعة والفل�سفة جمي ًعا لي�ست
دعوى ُم َ�سلَّمة .ف�إن معنى كالم ابن حزم هو �أن غر�ض الفل�سفة وال�شريعة غر�ض
عملي ،ولي�س ذلك مبذهب الفال�سفة وال هو مبذهب الدينيني.
قال ابن ر�شد املتوفَّى �سنة  595هـ (1198م) يف كتابه «ف�صل املقال فيما
بني ال�شريعة واحلكمة من االت�صال»« :وينبغي �أن تعلم �أن مق�صود ال�شرع �إمنا هو
تعليم العلم احلق والعمل احلق ،والعلم احلق هو معرفة اهلل تعاىل و�سائر املوجودات
على ما هي عليه ،وبخا�صة ال�شريفة منها ،ومعرفة ال�سعادة الأخروية وال�شقاء
الأخروي؛ والعمل احلق هو امتثال الأفعال التي تفيد ال�سعادة وجتنب الأفعال
التي تفيد ال�شقاء .واملعرفة بهذه الأفعال هو الذي ي�سمى العلم العملي»((( .وقال
ال�شهر�ستاين يف كتاب «امللل والنحل»:
«قالت الفال�سفة :وملا كانت ال�سعادة هي املطلوبة لذاتها ،و�إمنا يكدح
الإن�سان لنيلها والو�صول �إليها ،وهي ال تنال �إال باحلكمة ،فاحلكمة تطلب �إما
ليعمل بها ،و�إما ُت ْعلم فقط ،فانق�سمت احلكمة ق�سمني :علمي وعملي  ...فالق�سم
العملي هو عمل اخلري ،والق�سم العلمي هو علم احلق»(((.
((( «ف�صل املقال» ،طبع القاهرة � ،1935 - 1354ص.28
((( «امللل والنحل» على هام�ش «الف�صل» البن حزم ،طبع القاهرة �سنة  ،1317ج� ،2ص.157 - 156
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وبهذا تت�شابه غاية الدين وغاية الفل�سفة ،و�إن مل يكن هذا الت�شابه على
الوجه الذي قرره ابن حزم ،فكالهما يرمي �إىل حتقيق ال�سعادة من طريق
االعتقاد احلق وعمل اخلري ،بل مو�ضوعات الدين ومو�ضوعات الفل�سفة واحدة،
ِ (((
وذلك ر�أي الفارابي يف كتابه «حت�صيل ال�سعادة» �إذ يقول« :فامللة محُاكية
للفل�سفة عندهم ،وهما ت�شتمالن على مو�ضوعات ب�أعيانها ،وكالهما تعطي
املبادئ الق�صوى للموجودات ،ف�إنهما يعطيان علم املبد�أ الأول وال�سبب الأول
للموجودات ،وتعطيان الغاية الق�صوى التي لأجلها كون الإن�سان ،وهي ال�سعادة
الق�صوى والغاية الق�صوى يف كل واحد من املوجودات الأخر  ...وكل ما تعطي
الفل�سفة فيه الرباهني اليقينية ف�إن امللة تعطي فيه الإقناعات والفل�سفة تتقدم
بالزمان امللة»(((.
والدين واحلكمة عند ه�ؤالء الفال�سفة يفي�ض كالهما عن واجب الوجود
على عقول الب�شر بوا�سطة العقل الفعال� ،إذ املعارف كلها �صادرة عن واجب الوجود
وحيا كانت تلك املعرفة �أم غري وحي .فال فرق بني احلكمة
بوا�سطة العقل الف ّعالً ،
والدين من جهة غايتهما ،وال من جهة م�صدرهما وطريق و�صولهما �إىل الإن�سان.
والفرق بني الدين والفل�سفة عند الفارابي هو من جهة �أن طرق الفل�سفة يقينية� ،أما
طريق الدين ف�إقناعي .ومن جهة �أخرى تعطي الفل�سفة حقائق الأ�شياء كما هي،
وال يعطي الدين �إال متثي ًال لها وتخييالً .وقد ذكر الفارابي ذلك يف موا�ضع خمتلفة
(((	محُ َ اكية :مماثلة.
((( «حت�صيل ال�سعادة» ،طبع دائرة املعارف العثمانية ،بحيدر �أباد الدكن� ،سنة 1345م� ،ص.41 - 40
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من كتبه ،منها قوله يف كتاب «حت�صيل ال�سعادة»« :وتفهيم ال�شيء على �ضربني:
�أحدهما �أن يعقل ذاته ،والثاين �أن يتخيل مبثاله الذي يحاكيه .و�إيقاع الت�صديق
يكون ب�أحد طريقني� :إما بطريق الربهان اليقيني ،و�إما بطريق الإقناع .ومتى ح�صل
علم املوجودات �أو تعلمت ف�إن عقلت معانيها �أنف�سها ووقع الت�صديق بها عن الرباهني
اليقينية كان العلم امل�شتمل على تلك املعلومات فل�سفة؛ و�إن علمت ب�أن تخيلت
مبثاالتها التي حتاكيها ،وح�صل الت�صديق مبا خيل منها عن الطرق الإقناعية ،كان
امل�شتمل على تلك املعلومات بت�سمية القدماء ملة»(((.
ويرى ابن �سينا �أن بني الدين والفل�سفة فرقًا �آخر ،هو �أن وجهة الدين عملية
�أ�صال ًة ،ووجهة الفل�سفة بالأ�صالة نظري ٌة ،وهو يقول يف ر�سالة «الطبيعيات»:
«مبد�أ «احلكمة العملية» م�ستفاد من وجهة ال�شريعة الإلهية وكماالت
حدودها تتبني بها وتت�صرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من الب�شر مبعرفة القوانني
وا�ستعمالها يف اجلزئيات ....ومبادئ «احلكمة النظرية» م�ستفادة من �أرباب امللة
الإلهية على �سبيل التنبيه ،ومت�صرف على حت�صيلها بالكمال بالقوة العقلية ،على
�سبيل احلجة»(((.
((( حت�صيل ال�سعادة� ،ص .40وقد �صححنا �آخر كلمة يف هذا الن�ص وهي يف الأ�صل املطبوع «ملكة».
((( الطبيعيات من عيون احلكمة ،وهي الر�سالة الأوىل من «ت�سع ر�سائل يف احلكمة والطبيعيات» �ص 3 - 2من
طبعات مببي وق�سطنطينية والقاهرة.
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ويقول ال�شهر�ستاين يف كتاب «امللل والنحل» يف معنى قول ابن �سينا ما
ي�أتي« :والأنبياء أُ� ِّيدوا ب�أمداد ُروحانية لتقرير الق�سم العملي ،وبطرف ما من الق�سم
تقريرا للق�سم العلمي ،وبطرف ما من
العلمي ،واحلكماء تعر�ضوا لأمداد عقلية ً
الق�سم العملي .فغاية احلكيم هو �أن يتجلى لعقله كل الكون ،ويت�شبه بالإله احلق
فيقدر على ذلك
تعاىل بغاية الإمكان ،وغاية الدين �أن يتجلى له نظام الكون ِّ
م�صالح العامة حتى يبقى نظام العامل ،وينتظم م�صالح العباد ،وذلك ال يت�أتى �إال
برتغيب وترهيب وت�شكيل وتخييل .فكل ما وردت به �أ�صحاب ال�شرائع وامللل
مقدر على ما ذكرناه عند الفال�سفة �إال من �أخذ علمه من م�شكاة النبوة ف�إنه رمبا
بلغ �إىل حد التعظيم لهم ،وح�سن االعتقاد يف كمال درجتهم»(((.
والت�شكيل والتخييل يف كالم ال�شهر�ستاين خا�ص بالأمور العلمية،
فالفال�سفة يقولون ،كما يذكره ابن تيمية املتوفَّى �سنة 728هـ (1327م) يف كتابه
«موافقة �صريح املعقول ل�صحيح املنقول»� :إن الأنبياء �أخربوا عن اهلل وعن اليوم
الآخر ،وعن اجلنة والنار ،بل وعن املالئكة ب�أمور غري مطابقة للأمر يف نف�سه،
لكنهم خاطبوهم مبا يتخيلون به ويتوهمون به �أن اهلل تعاىل ج�سم عظيم؛ و�أن
حم�سو�سا ،و�إن كان الأمر لي�س كذلك يف نف�س الأمر؛
نعيما
ً
الأبدان تعاد و�أن لهم ً
لأن م�صلحة اجلمهور �أن يخاطبوا مبا يتوهمون به ويتخيلون �أن الأمر هكذا ،و�إن
كان هذا كذبًا فهو كذب مل�صلحة اجلمهور؛ �إذ كانت دعوتهم وم�صلحتهم ال متكن
((( امللل وال ِّنحل ،ال�شهر�ستاين ،ج� ،2ص ،157من طبعة القاهرة� ،سنة 1317هـ.
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�إال بهذا الطريق .وه�ؤالء يقولون :الأنبياء ق�صدوا بهذه الألفاظ ظواهرها ،وق�صدوا
�أن يفهم اجلمهور منهم هذه الظواهر و�إن كانت الظواهر يف نف�س الأمر كذبًا وباط ًال
وخمالفة للحق ،فق�صدوا �إفهام اجلمهور بالكذب وبالباطل للم�صلحة .ثم �إن من
ه�ؤالء من يقول :النبي كان يعلم احلق ،ولكن �أظهر خالفه للم�صلحة .ومنهم
من يقول :ما كان يعلم احلق كما يعلمه نظار الفال�سفة و�أمثالهم وه�ؤالء يف�ضلون
الفيل�سوف الكامل على النبي ....و�أما الذين يقولون� :إن النبي كان يعلم ذلك،
فقد يقولون �إن النبي �أف�ضل من الفيل�سوف؛ لأنه علم ما علمه الفيل�سوف وزيادة،
و�أمكنه �أن يخاطب اجلمهور بطريقة يعجز عن مثلها الفيل�سوف»(((.
وقول ابن تيمية تقرير وا�ضح لآراء الفال�سفة ،و�إن كان يف �أ�سلوبه و�ألفاظه
مما مل تجَ ْ ِر به عاد ُة احلكماء.
هذه خال�صة ر�أي الفال�سفة الإ�سالميني يف العالقة بني الدين والفل�سفة.
غالبا التوفيق بني ال�شريعة واحلكمة يف �أ�سلوب لي�س
و�إذا كان الفال�سفة يحاولون ً
فيه عنف وال نزوع �إىل كربياء ،ف�إن لبع�ضهم �أ�ساليب تكاد تكون مهاجمة للدينيني
�أو دفا ًعا بعنف.
نقل �أبو حيان التوحيدي ،املتوفَّى �سنة 403هـ (1013 - 1012م) على
ما ا�ستظهره ال�سندوبي طابع كتاب «املقاب�سات» ،ويف «معجم املطبوعات العربية»
((( «موافقة �صريح املعقول ل�صحيح املنقول» ،على هام�ش كتاب «منهاج ال�سنة النبوية» ،طبع بوالق� ،سنة 1321م،
ج� ،1ص.4 - 3
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ل�سركي�س �أنه تويف �سنة 400هـ (1010-1009م) ،عن املقد�سي الفيل�سوف �أنه
قال« :ال�شريعة طب املر�ضى ،والفل�سفة طب الأ�صحاء؛ والأنبياء يطبون للمر�ضى
حتى ال يتزايد مر�ضهم وحتى يزول املر�ض بالعافية فقط ،و�أما الفال�سفة ف�إنهم
يحفظون ال�صحة على �أ�صحابها حتى ال يعرتيهم مر�ض �أ�صالً؛ وبني مدبر املري�ض
وبني مدبر ال�صحيح فرق ظاهر و�أمر مك�شوف؛ لأن غاية تدبري املري�ض �أن ينتقل
نا�صحا .وغاية
به �إىل ال�صحة ،هذا �إذا كان الدواء ناج ًعا ،والطبع قابالً ،والطبيب ً
تدبري ال�صحيح �أن يحفظ ال�صحة ،و�إذا حفظ ال�صحة فقد �أفاده ك�سب الف�ضائل،
وعر�ضه القتنائها .و�صاحب هذه احلال فائز بال�سعادة العظمى وقد �صار
ّ
وفرغه لهاّ ،
م�ستح ًّقا للحياة الإلهية ،واحلياة الإلهية هي اخللود والدميومة «وال�سرمدية» .و�إن
أي�ضا ،فلي�ست تلك الف�ضائل
ك�سب من يرب أ� من املر�ض بطب �صاحبه الف�ضائل � ً
من جن�س هذه الف�ضائل؛ لأن �إحداهما تقليدية والأخرى برهانية ،وهذه مظنونة
وهذه م�ستيقنة ،وهذه روحانية وهذه ج�سمية ،وهذه دهرية وهذه زمانية».
(ب) ر�أي علماء الدين

�أما علماء الدين فمنزعهم غري ذلك املنزع ،وهم يف �أكرث الأمر خ�صوم
للفل�سفة يف غري َه َوادة((( وال رفق .ونقول :يف �أكرث الأمر؛ لأن بع�ض الدينيني
ممن كان للفل�سفة يف عقولهم �أثر ال يخلو طعنهم على احلكمة من رفق .ويف كتاب
((( َه َوادة :رفق.
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«اللطائف» لأحمد بن عبد الرزاق املقد�سي �أن �أبا عثمان اجلاحظ مدح الفل�سفة
وذمها فيما مدحه وذمه من العلوم ،معربًا عن قدرته على الكالم وبعد �ش�أوه يف
مادحا« :قيل ما الفل�سفة؟ قال� :أداة ال�ضمائر ،و�آلة
البالغة .وقال يف الفل�سفة ً
اخلواطر ،ونتائج العقل ،و�أداة ملعرفة الأجنا�س والعنا�صر ،وعلم الأعرا�ض واجلواهر،
وعلل الأ�شخا�ص وال�صور ،واختالف الأخالق والطبائع وال�سجايا والغرائز»((( ويف
مرجم((( ،بعيد مداه،
باب الذم« :قيل :ما الفل�سفة؟ قال :كالم مرتجم وعلم َّ
قليل جدواه ،مخَ ُ وف على �صاحبه َ�سطْ وة((( امللوك وعداوة العامة»((( .واجلاحظ
من املعتزلة بل هو ر�أ�س فرقة من فرق املعتزلة تنت�سب �إليه ،وت�سمى« :اجلاحظية»
وال�صلة بني الفل�سفة وبني مذاهب االعتزال معروفة.
ويف العلماء الدينيني من ال �صلة لهم باالعتزال ،ولكنهم مع ذلك لي�سوا
غرباء عن الفل�سفة ،ولي�س يف كالمهم عن ال�صلة بينها وبني الدين تلك اجلفوة
التي جندها يف �أ�ساليب املت�أخرين؛ ومن ه�ؤالء العلماء �أبو القا�سم احل�سني بن
حممد الراغب الأ�صفهاين ،املتوفَّى �سنة 502هـ (1109 - 1108م) ،املعترب من
�أئمة ال�سنة ،و�صاحب كتاب «الذريعة �إىل مكارم ال�شريعة» الذي قيل� :إن الغزايل
دائما وي�ستح�سنه لنفا�سته.
كان ي�ست�صحبه ً
(((
(((
(((
(((

اللطائف،املقد�سي� ،ص.17
مرجم :ظن من غري دليل.
َّ
ال�سطْ وة :القهر وال�شدة.
َّ
اللطائف،املقد�سي� ،ص .19
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يقول الراغب الأ�صفهاين يف كتاب «تف�صيل الن�ش�أتني وحت�صيل
ال�سعادتني»« :واعلم �أن العقل بنف�سه قليل الغناء ،ال يكاد يتو�صل �إال �إىل معرفة
كليات الأ�شياء دون جزئياتها ،نحو �أن يعلم جملة ح�سن اعتقاد احلق وقول
ال�صدق وتعاطي اجلميل وح�سن ا�ستعمال العدالة ومالزمة العفة ،ونحو ذلك من
غري �أن يعرف ذلك يف �شيء �شيء .وال�شرع يعرف كليات الأ�شياء ويبني ما الذي
يجب �أن يعتقد يف �شيء �شيء .وما الذي هو ُم َع ٌّد له يف �شيء �شيء؛ وال يعرفنا
العقل مث ًال �أن حلم اخلنزير والدم واخلمر حمرم ،و�أنه يجب �أن ُيتحامى من تناول
الطعام يف وقت معلوم ،و�أن ال تنكح ذوات املحارم ،و�أن ال جتامع املر�أة يف حال
احلي�ض؛ ف�إن �أ�شباه ذلك ال �سبيل �إليها �إ َّال بال�شرع .فال�شرع نظام االعتقادات
ال�صحيحة والأفعال امل�ستقيمة ،والدال على م�صالح الدنيا والآخرة ،ومن عدل
عنه فقد �ضل �سواء ال�سبيل»(((.
والغزايل املتوفَّى �سنة 505هـ (1111م) ،مع �شدته يف الرد على الفال�سفة
ومعاداة الفل�سفة ،مل يبلغ يف ذلك مبلغ من رد الفل�سفة جملة وحرم اال�شتغال
بها من غري تف�صيل .وهو يذكر يف كتاب تهافت الفال�سفة�« :أن اخلالف بينهم
وبني غريهم من الفرق ثالثة �أق�سام :ق�سم يرجع النزاع فيه �إىل اللفظ؛ وق�سم ال
ي�صدم مذهبهم فيه �أ�ص ًال من �أ�صول الدين؛ والق�سم الثالث ما يتعلق النزاع فيه
ب�أ�صل من �أ�صول الدين ،كالقول يف حدوث العامل ،و�صفات ال�صانع ،وبيان ح�شر
((( تف�صيل الن�ش�أتني وحت�صيل ال�سعادتني ،الأ�صفهاين� ،ص.67
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الأج�ساد والأبدان» .ثم يقول« :فهذا الغ�ش ونظائره هو الذي ينبغي �أن يظهر
ف�ساد مذهبهم فيه دون ما عداه»(((.
وير�سم ر�أي الغزايل فيما بني الدين والفل�سفة من ال�صلة قو ُله يف كتاب
«املنقذ من ال�ضالل» عند الكالم عن الإلهيني من الفال�سفة« :ال�صنف الثالث:
الإلهيون ،وهم املت�أخرون ،ومنهم مثل �سقراط وهو �أ�ستاذ �أفالطون ،و�أفالطون �أ�ستاذ
�أر�سطاطالي�س ،و�أر�سطاطالي�س هو الذي رتب لهم املنطق وهذب العلوم ،وخمر ما
خممرا من قبل ،و�أن�ضج لهم ما كان ًّفجا من علومهم؛ وهم بجملتهم وردوا
مل يكن ً
على ال�صنفني الأولني من الدهرية والطبيعية ،و�أوردوا يف الك�شف عن ف�ضائحهم
ما �أغنوا به غريهم .ﮋﮁﮂﮃﮄﮊ[الأحزاب ]25 /بتقاتلهم .ثم رد
�أر�سطاطالي�س على �أفالطون و�سقراط ومن كان قبله من الإلهيني ر ًّدا مل يق�صر
أي�ضا من رذائل كفرهم بقايا مل
فيه حتى ترب�أ من جميعهم؛ �إال �أنه ا�ستبقى � ً
يوفق للنزوع عنها ،فوجب تكفريهم وتكفري متبعيهم من املتفل�سفة الإ�سالميني
كابن �سينا والفارابي و�أمثالهما .على �أنه مل يقم بنقل علم �أر�سطاطالي�س �أحد
من املتفل�سفة الإ�سالميني كقيام هذين الرجلني ،وما نقله غريهما لي�س يخلو عن
تخبط وتخليط يت�شو�ش فيه قلب املطالع حتى ال يفهم .وما ال ُيفهم ،كيف يرد �أو
يقبل؟!
((( تهافت الفال�سفة ،الغزايل� ،ص ،13 - 9طبع بريوت.
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وجمموع ما �صح عندنا من فل�سفة �أر�سطاطالي�س يح�سب نقل هذين
الرجلني ينح�صر يف ثالثة �أق�سام :ق�سم يجب التكفري به؛ وق�سم يجب التبديع به.
وق�سم ال يجب �إنكاره �أ�ص ًال فلنف�صله»(((.
وقد يعترب كالم الغزايل ،على ما فيه من ق�سوة �أحيانًا ،رفي ًقا �إذا قي�س �إىل
كالم كثري من املت�أخرين.
ويقول ال�شيخ حممد عبده يف «ر�سالة التوحيد» يف و�صف موقف الدينيني
من الفال�سفة منذ عهد الغزايل« :وجاء الغزايل ومن على طريقته ف�أخذوا جميع
ما وجد يف كتب الفال�سفة مما يتعلق بالإلهيات ،وما يت�صل بها من الأمور العامة �أو
�أحكام اجلواهر والأعرا�ض ،ومذاهبهم يف املادة وتركيب الأج�سام ،وجميع ما ظنه
امل�شتغلون بالكالم مي�س �شي ًئا من مباين الدين ،وا�شتدوا يف نقده ،وبالغ املت�أخرون
منهم حتى كاد ي�صل بهم ال�سري �إىل ما وراء االعتدال»(((.
ومبالغة املت�أخرين يف معاداة الفل�سفة تظهر فيما جاء يف «فتاوى ابن ال�صالح
يف التف�سري واحلديث والأ�صول والعقائد» وابن ال�صالح هو �أبو عمرو عثمان
ابن عبد الرحمن تقي الدين ال�شهرزوري املتوفَّى �سنة 643هـ ،وقد جاء يف «فتاواه»
وتعليما ،وهل املنطق جملة
تعلما ً
ما ن�صه« :م�س�ألة فيمن ي�شتغل باملنطق والفل�سفة ً
وتف�صي ًال مما �أباح ال�شرع تعلمه وتعليمه ،وال�صحابة والتابعون والأئمة املجتهدون
((( املنقذ من ال�ضالل ،الغزايل� ،ص 88 - 85من طبعة دم�شق الثانية.
((( ر�سالة التوحيد ،حممد عبده� ،ص ،13الطبعة الأوىل� ،سنة 1315هـ.
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وال�سلف ال�صاحلون ذكروا ذلك �أو �أباحوا اال�شتغال به �أو �سوغوا اال�شتغال به �أم
ال؟ وهل يجوز �أن ت�ستعمل يف �إثبات الأحكام ال�شرعية اال�صطالحات املنطقية
�أم ال؟ وهل الأحكام ال�شرعية مفتقرة �إىل ذلك يف �إثباتها �أم ال؟ وما الواجب
متظاهرا به؟ ما الذي يجب على �سلطان الوقت يف
على من تلب�س بتعليمه وتعلمه
ً
�أمره؟ و�إذا وجد يف بع�ض البالد �شخ�ص من �أهل الفل�سفة معروفًا بتعليمها و�إقرائها
والت�صنيف فيها وهو مدر�س يف مدر�سة من مدار�س العلم ،فهل يجب على �سلطان
تلك البلدة عزله وكفاية النا�س �شره؟ �أجاب « :الفل�سفة �أُ ُّ�س ال�سفه واالنحالل
ومادة احلرية وال�ضالل ،ومثار الزيغ والزندقة ،ومن تفل�سف عميت ب�صريته عن
حما�سن ال�شريعة املطهرة امل�ؤيدة باحلجج الظاهرة والرباهني الباهرة ،ومن تلب�س بها
وتعلما قارنه اخلذالن واحلرمان ،وا�ستحوذ عليه ال�شيطان ،و�أي فن �أخزى
تعليما ً
ً
من فن يعمي �صاحبه ويظلم قلبه عن نبوة نبينا حممد  كلما ذكره الذاكرون
وكلما غفل عن ذكره غافل ،مع انت�شار �آياته امل�ستبينة ومعجزاته امل�ستنرية ،حتى
مق�صرا؛
لقد انتدب بع�ض العلماء ال�ستق�صائها فجمع منها �ألف معجزة ،وعددناه ً
�إذ هي فوق ذلك ب�أ�ضعاف ال حت�صى ،ف�إنها لي�ست حم�صورة على ما وجد منها يف
ع�صره  بل تتجدد بعده  على تعاقب الع�صور؛ وذلك �أن كرامات الأولياء
تو�سلهم به يف
من �أمته ،و�إجابات املتو�سلني به يف حوائجهم و�إغاثاتهم عقيب ُّ
يعدها عا ّد وال يح�صرها
�شدائدهم ،براهني له قواطع ،ومعجزات له �سواطع ،وال ّ
حا ّد� .أعاذنا اهلل من الزيغ عن ملته ،وجعلنا من املهتدين الهادين بهديه و�سنته .و�أما
�شر ،ولي�س اال�شتغال بتعليمه وتعلمه
املنطق فهو مدخل الفل�سفة ،ومدخل ِّ
ال�شر ٌّ
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من �إباحة ال�شارع وال ا�ستباحه �أحد من ال�صحابة والتابعني والأئمة املجتهدين
وال�سلف ال�صاحلني ،و�سائر من يقتدى به من �أعالم الأمة و�ساداتها ،و�أركان الأمة
وقادتها .قد بر أ� اهلل اجلميع من معرة ذلك و�أدنا�سه ،فطهرهم من �أو�صابه .و�أما
ا�ستعمال اال�صطالحات املنطقية يف مباحث الأحكام ال�شرعية فمن املنكرات
امل�ستب�شعة والرقاعات امل�ستحدثة ،ولي�س بالأحكام ال�شرعية ،واحلمد للهّ  ،افتقار
�إىل املنطق �أ�صالً .وما يزعمه املنطقي للمنطق من �أمر احلد والربهان فقعاقع((( قد
�أغنى اهلل عنها كل �صحيح الذهن ،ال�سيما من خدم نظريات العلوم ال�شرعية،
ولقد متت ال�شريعة وعلومها ،وخا�ض يف بحر احلقائق والدقائق علما�ؤها حيث ال
منطق وال فل�سفة وال فال�سفة .ومن زعم �أنه ي�شتغل مع نف�سه باملنطق والفل�سفة
لفائدة يزعمها فقد خدعه ال�شيطان ومكر به؛ فالواجب على ال�سلطان �أن يدفع
عن امل�سلمني �شر ه�ؤالء امليا�شيم((( ويخرجهم عن املدار�س ويبعدهم ويعاقب على
اال�شتغال بفنهم ،ويعر�ض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفال�سفة على ال�سيف �أو
الإ�سالم لتخمد نارهم ومتحي �آثارها و�آثارهمَّ ،ي�سر اهلل ذلك وعجله ،ومن �أوجب
هذا الواجب عزل من كان مدر�س مدر�سة من �أهل الفل�سفة والت�صنيف فيها
والإقراء لها ،ثم �سجنه و�إلزامه منزلة .و�إن زعم �أنه غري معتقد لعقائدهم ،ف�إن
مدر�سا من العظائم
حاله يكذبه ،والطريق يف قلع ال�شر قلع �أ�صوله .وانت�صاب مثله ً
حمله .واهلل تعاىل ويل التوفيق والع�صمة ،وهو �أعلم»(((.
((( قعاقع :جمع قعقعة ،وهي حكاية �صوت ال�سالح ونحوه.
((( لعلها :امل�شائيم.
((( «فتاوى ابن ال�صالح»� ،ص ،35 - 34طبع القاهرة� ،سنة .1348
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أي�ضا قول املوىل �أحمد بن م�صطفى املعروف بطا�ش كربى
ومن �أمثلة ذلك � ً
زاده املتوفَّى �سنة 962هـ (1555 - 1554م) يف كتاب «مفتاح ال�سعادة وم�صباح
ال�سيادة» يف مو�ضوعات العلوم« :و�إياك �أن تظن من كالمنا هذا �أن((( تعتقد
كل ما �أطلق عليه ا�سم العلم حتى احلكمة املموهة التي اخرتعها الفارابي وابن
ممدوحا .هيهات هيهات! �إن كل ما خالف
�سينا ،ونقحه ن�صري الدين الطو�سيً ،
ال�شرع فهو مذموم� ،سيما طائفة �سموا �أنف�سهم حكماء الإ�سالم عكفوا على
درا�سة ترهات �أهل ال�ضالل و�سموها احلكمة ،ورمبا ا�ستجهلوا من عري عنها ،وهم
واملحرفون كلم ال�شريعة عن موا�ضعه ،والتكاد
�أعداء اهلل و�أعداء �أنبيائه ور�سلهِّ ،
حذرا من
تلقى �أح ًدا منهم يحفظ قر�آنًا والحدي ًثا .و�إمنا يتجملون بر�سوم ال�شريعة ً
ت�سلط امل�سلمني عليهم ،و�إال فهم اليعتقدون �شي ًئا من �أحكام ال�شرع بل يريدون
�أن يهدموا قواعده وينق�ضوا عراه((( عروة عروة .قيل:
َوما ا ْن َت َ�س ُبوا � ىَإل الإِ�س َ
ال ِم �إِ َّال
َف َي�أْتونَ امل َن ِاك َر فيِ نَ�شَ ٍ
ـاط

ِل َ�ص ْو ِن ِد َما ِئ ِه ْم َع ْن �أَنْ ُت َ�سا َال
ال�صال َة َو ُه ْم ُك َ�سـال
َو َي�أْتونَ َّ

احلذر منهم! و�إمنا اال�شتغال بحكمتهم حرام يف �شريعتنا ،وهم �أ�ضر
فاحلذر َ
َ
على عوام امل�سلمني من اليهود والن�صارى؛ لأنهم يت�سرتون بزي �أهل الإ�سالم،
نعم �إن من ر�سخ قواعد ال�شريعة يف قلبه ،وامت أل قلبه من عظمة هذا النبي الكرمي
((( لعلها �أو.
تم�سك به.
((( ُعراه :مفردها عروة ،وهي املقب�ض ،واملراد :ما ُي َّ
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و�شريعته ،وت�أيد دينه بحفظ الكتاب وال�سنة ،وقوي مذهبه يف الفروع ،يحل له
النظر يف علوم الفل�سفة ،لكن ب�شرطني� :أحدهما� :أن ال يتجاوز م�سائلهم املخالفة
لل�شريعة ،و�إن جتاوزها ف�إمنا يطالعها للرد ال لغريه ،وثانيهما� :أن ال ميزج كالمهم
بكالم علماء الإ�سالم .ولقد ح�صل �ضرر عظيم على امل�سلمني من هذه اجلهة
لعدم قدرتهم على متييز اجليد من الرديء ،ورمبا ي�ستدلون ب�إيرادها يف كتب
الكالم على �صحتها ،وما كان هذا �إال منذ ظهر ن�صري الدين الطو�سي و�أ�ضرابه(((،
الحياهم اهلل ،و�إمنا ال�سلف ،مثل الإمام الغزايل والإمام الرازي ،مزجوا كتب
الكالم باحلكمة ،لكن للرد كما تراه يف ت�صانيفهم .والب�أ�س بذلك .بل ذلك �إعانة
للم�سلمني وحفظ لعقائدهم ،ثبتنا اهلل و�إياكم على ال�صراط امل�ستقيم� ،إنه جواد
كرمي»(((.
ومن املتقدمني قبل الغزايل من كانوا حربًا على الفل�سفة ال يعرفون هوادة،
وال لي ًنا ،وجلُّ هذا ال�صنف ممن مل يتذوقوا طعم الفل�سفة ،ومل يتن�سموا ريحها،
ويف كالمهم من اخللط ما يدل على �أنهم ال يتكلمون عن علم فيما عاجلوا من �أمور
الفل�سفة؛ ومن �أمثلة ذلك ما جاء يف كتاب «مفيد العلوم ومبيد الهموم» لل�شيخ
جمال الدين �أبي بكر حممد بن العبا�س اخلوارزمي املتوفَّى �سنة 383هـ (993م)،
«الباب الثالث يف الرد على الفال�سفة»« :وهم قوم من اليونانيني حتذلقوا((( يف
(((	�أ�ضرابه� :أمثاله.
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،1ص.27 - 26
((( حتذلق الرجل �إذا �أ�شهر احلذق وادعى �أكرث مما عنده.

136

متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
136

املعقوالت حتى وقعوا يف وادي احلرية وا ُخل َباط((( ،وحتريوا يف الإلهيات ،وبنوا
مقاالتهم على الت�شهي املح�ض والدعاوى ال�صرف .ويزعمون �أنهم �أكي�س
خلق اهلل ،و�سياق مذهبهم يدل على �أنهم �أجهل خلق اهلل و�أحمق النا�س،
و�أ�سا�س الإحلاد والزندقة مبني على مذهبهم ،والكفر كله �شعبة من �شعبهم.
وكانوا يرتهبون لقطع الن�سل .ورئي�سهم �أفالطون امللحد .لعنه اهلل ،قال ملو�سى بن
عمران ر�سول اهلل وكليمه« :كل �شيء تقوله �أ�صدقك فيه �إال قولك« :كلمني
عل ُة العلل» .انظر �إىل اعتقاد هذا اخلبيث كان يكذب ر�سول اهلل ويعتقد �أن
اهلل تعاىل ال كالم له �ألبتة ،ت�سميته((( توجب بنف�سها من غري اختيار ،ويعتقد
�أن العامل قدمي .و�إخوانه ك�أر�سطاطالي�س و�سقراط وجالينو�س كلهم مالحدة
الع�صر وزنادقة الدهر يقي ًنا ،ف�إن هذا تعرفه العلماء دون الأمراء .ثم �إن اهلل 
علم خبث �سرائرهم ف�أر�سل اهلل عليهم �سي ًال ففرقهم .وعلومهم امل�شئومة
عربتها �أقوام يف عهد امل�أمون اخلليفة ب�إذنه وو�صيته .ثم اعتقاد الفال�سفة �أن
الآلهة ثالثة :املبد�أ ،والعقل ،والنف�س ،وق�ضوا بكون العقل والنف�س �أزليني،
وينفون ال�صفات ،وال يقولون �إن اهلل حي عامل قادر مريد �سميع متكلم �ألبتة.
وزعموا �أن احلركات �أزلية �سرمدية� ،إىل غري ذلك ،فهم م�شركون ملحدون،
لعنهم اهلل!»(((.
((( ا ُخلباط :كاجلنون ولي�س به.
((( لعلها «�إنيته» �أو «نف�سه».
((( مفيد العلوم ومبيد الهموم ،اخلوارزمي ،طبع املطبعة ال�شرقية� ،سنة 1328هـ� ،ص.62 - 61

ال�صلة بني الدين والفل�سفة عند الإ�سالميني
137

137

�أما الفقهاء من علماء الدين املت�أخرين ،فالظاهر �أنهم ال يرون بني الفل�سفة
وبني ال�شعبذة(((وال�سحر((( والكهانة((( فرقًا .يقول النووي حميي الدين �أبو زكريا
يحيى املتوفَّى �سنة 677هـ (1278م) يف كتاب «املجموع �شرح املهذب»:
«ف�صل  -قد ذكرنا �أق�سام العلم ال�شرعي ،ومن العلوم اخلارجة عنه ما هو حمرم �أو
مكروه ومباح ،فاملحرم كتعلم ال�سحر ف�إنه حرام على املذهب ال�صحيح ،وبه قطع
اجلمهور .وفيه خالف نذكره يف اجلنايات ،حيث ذكره امل�صنف �إن �شاء اهلل تعاىل؛
(((
�سببا لإثارة
وكالفل�سفة وال�شعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيني  ،وكل ما كان ً
ال�شكوك ،ويتفاوت يف التحرمي»(((.
ويقول �صاحب كتاب «الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار» عالء الدين
حممد بن علي احل�صكفي املتوفَّى �سنة 1088هـ (1677م)« :واعلم �أن تعلم
العلم يكون فر�ض عني ،وهو بقدر ما يحتاج لدينه ،وفر�ض كفاية وهو ما زاد عليه
(((
(((
(((
(((
(((

ال�شعبذة :ال�شعوذة ،خفة يف اليد و�أخذ كال�سحر يرى ال�شيء بغري ما عليه �أ�صله يف ر�أي العني ،وامل�شعبذ:
امل�شعوذ.
ال�سحر :هو فعل يخفى �سببه ويوهم قلب ال�شيء عن حقيقته وامل�شهور عند احلكماء منه غري املعروف يف
ال�شرع ،والأقرب �أن املعروف يف ال�شرع هو الإتيان بخارق عن مزاولة قول �أو فعل حمرم يف ال�شرع� ،أجرى
اهلل � -سبحانه � -سنته بح�صوله عنده ابتالء «ك�شف الظنون».
الكاهن :الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف م�ستقبل الزمان ،ويدعي معرفة الأ�سرار «ل�سان العرب».
والي ُبو�سة؛ لأنها �أ�صل الوجود
يطلق الطبيعيون على فرقة يعبدون الطبائع الأربع �أي احلرارة والربودة والرطوبة ُ
�إذ العامل مركب منها وت�سمى هذه الفرقة الطبائعية «ك�شاف ا�صطالحات الفنون».
املجموع �شرح املهذب ،النووي ،ج� ،1ص.27
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لنفع غريه ،ومندوبًا ،وهو التبحر يف الفقه وعلم القلب ،وحرا ًما ،وهو علم الفل�سفة
وال�شعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيني وال�سحر والكهانة»(((.
وقد ي�صح �أن يعد من الفقهاء �شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر
املعروف بابن قيم اجلوزية احلنبلي املتوفَّى �سنة 751هـ (1350م) .ولي�س ابن
قيم اجلوزية وال �أ�ستاذه �شيخ الإ�سالم تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد املعروف
بابن تيمية املتوفَّى �سنة 728هـ (1327م) «من �أن�صار الفل�سفة ،لكنهما ممن ات�صل
بها ،و�أَلمَ َّ بعلومها فيما �أملا به من خمتلف العلوم ،و�أ�سلوبهما يف النقد واجلدل
عنيف ،غري �أن نفحات النظر العميق واالطالع الوا�سع تخفف من لذع �أ�سلوبهما.
وقد عر�ض ابن قيم اجلوزية يف كتاب «مفتاح دار ال�سعادة ومن�شور والية
العلم والإرادة» لنقد العلوم الفل�سفية ،فقال مبي ًنا ما يف املنطق من تهافت وقلة
جدوى،
وم�شريا �إىل �صلته بالدين وحكم ال�شرع يف تعلمه «و�أما املنطق فلو
ً
�صحيحا كان غايته �أن يكون كامل�ساحة والهند�سة ونحوها .فكيف
علما
ً
كان ً
وباطله �أ�ضعاف حقه ،وف�ساده وتناق�ض �أ�صوله واختالف مبانيه توجب مراعاتها
للذهن �أن يزيغ يف فكره وال ي�ؤمن بهذا �إال من قد عرفه وعرف ف�ساده وتناق�ضه
ومناق�ضة كثري منه للعقل ال�صريح .و�أخرب بع�ض من كان قد قر�أه ُوعني به،
�أنه مل يزل
متعجبا من ف�ساد �أ�صوله وقواعده ،ومباينتها ل�صريح املعقول،
ً
وت�ضمنها لدعاوى حم�ضة غري مدلول عليها ،وتفريقه بني مت�ساويني ،وجمعه
((( الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار ،احل�صكفي ،ج� ،1ص.32 - 30
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بني خمتلفني ،فيحكم على ال�شيء بحكم ،وعلى نظريه ب�ضد ذلك احلكم� ،أو
يحكم على �شيء بحكم ثم يحكم على م�ضاده �أو مناق�ضه به .قال� :إىل �أن
ألت بع�ض ر�ؤ�سائه و�شيوخ �أهله عن �شيء من ذلك ،ف�أفكر فيه ثم قال :هذا
�س� ُ
علم قد �صقلته الأذهان ،ومرت عليه من عهد القرون الأوائل� ،أو كما قال،
فينبغي �أن نت�سلمه من �أهله ،وكان هذا من �أف�ضل ما ر�أيت يف املنطق .قال:
�إىل �أن وقفت على رد متكلمي الإ�سالم عليه ،وتبيني ف�ساده وتناق�ضه ،فوقفت
على م�صنف لأبي �سعيد ال�سريايف النحوي يف ذلك ،وعلى رد كثري من �أهل
الكالم والعربية عليهم :كالقا�ضي �أبي بكر ابن الطيب ،والقا�ضي عبد اجلبار،
واجلبائي وابنه ،و�أبي املعايل ،و�أبي القا�سم الأن�صاري ،وخلق ال يح�صون كرثة.
ور�أيت ا�ست�شكاالت ف�ضالئهم ور�ؤ�سائهم ملوا�ضع الإ�شكال وخمالفتها ما كان
ينقدح يل كثري منه ،ور�أيت �آخر من جترد للرد عليهم �شيخ الإ�سالم  -قد�س
اهلل روحه  -ف�إنه �أتى يف كتابيه الكبري وال�صغري بالعجب العجاب ،وك�شف
�أ�سرارهم وهتك �أ�ستارهم ،فقلت يف ذلك:
واعجبا
ً
خمبط
ِّ

ملنطق

ِ
اليونان

جليد
ِّ

الأذهان

م�ضطرب الأ�صول واملباين

(((1البهتان :الكذب.
((�(2شفا :حافة �أو طرف .وها ٍر� :ساقط.

كم فيه من �إفك ومن ُب ْه َتان

()1

ومف�سد

لفطرة

الإن�سان

على �شفا ها ٍر بناه الباين

()2
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�أحوج ما كان �إليه العاين

يخونه يف ال�سر وال ِ
إعالن

ِ
امليدان
مي�شي به الل�سان يف

ِ
�صفوان
م�شي مقيد على

والتواين

ِ
بالقيعان
ك�أنه ال�سراب

مت�صل

العثار

ِ
بدا لعني الظمئ
احلريان
يرجو �شفاء ُغلة الظم� ِآن
فعاد

باخليبة

ِ
واخل�سران

قد �ضاع منه العمر يف الأماين

()1
()2
()3

ف�أ َّمه

بالظن

ِ
واحل�سبان

ِ
احلرمان
فلم يجد َث َّم �سوى
ِ ()4
يقرع �سنﱠ ناد ٍم حريان

ِ
امليزان
وعاين اخلفة يف

وما كان من هوى النفو�س بهذه املنزلة فهو ب�أن يكون جه ًال �أوىل منه ب�أن
علما ،تعلمه فر�ض كفاية �أو فر�ض عني .وهذا ال�شافعي و�أحمد و�سائر �أئمة
يكون ً
الإ�سالم وت�صانيفهم ،و�سائر �أئمة العربية وت�صانيفهم ،و�أئمة التف�سري وت�صانيفهم،
ملن نظر فيها ،هل راعوا فيها حدود املنطق و�أو�ضاعه؟ وهل �صح لهم علمهم بدونه
()5
قدرا و�أعظم عقو ًال من �أن ي�شغلوا �أفكارهم بهذيان
�أم ال؟ بل هم كانوا �أجل ً
و�شو�ش قواعده»(.)6
املنطقيني .وما دخل املنطق على علم �إال �أف�سده وغري �أو�ضاعه َّ
(((1العاني :الذليل ،والأ�سير.
(((2ال�صفوان :ال�صخر الأمل�س الناعم.
(((3القيعان :مفردها القاع ،وهي الأر�ض الم�ستوية.
(((4يقرع �سنه� :أي ي�صكها ند ًما.
( 	)5الهذيان :كالم غري معقول.
(« 	)6مفتاح دار ال�سعادة» ،القاهرة 1358هـ1939 /م� ،ص ،172 - 171مع ت�صحيح بع�ض التحريفات.
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هذا وقد بد�أنا حديثنا يف ال�صلة بني الدين والفل�سفة عند الإ�سالميني
بذكر �آراء الفال�سفة يف الغر�ض من الدين والغر�ض من الفل�سفة ،فيح�سن �أن
نختم هذا البحث ببيان �آراء الدينيني يف الغر�ض من الدين ا�ستكم ً
اال جلميع
جوانب املو�ضوع ،وابن قيم اجلوزية يب�سط الآراء املختلفة يف بيان املق�صود من
ال�شرائع عند امل�سلمني من فال�سفة وغريهم ،مع رد ما ال ير�ضاه واختيار ما
يرت�ضيه وذلك يف كتاب «مفتاح دار ال�سعادة» فيقول« :ف�صل :و�أما ما ذكره
الفال�سفة من مق�صود ال�شرائع ،و�أن ذلك ال�ستكمال النف�س قوى العلم
والعمل ،وال�شرائع ترد بتمهيد ما تقرر يف العقل بتعبريه �إلخ ،فهذا مقام يجب
�صفحا ،فنقول :للنا�س يف املق�صود بال�شرائع
االعتناء ب�ش�أنه و�أن ال ن�ضرب عنه ً
والأوامر والنواهي �أربعة طرق� :أحدها طريق من يقول من فال�سفة و�أتباعهم
من املنت�سبني �إىل امللل� :إن املق�صود بها تهذيب �أخالق النفو�س وتعديلها
لت�ستعد بذلك لقبول احلكمة العلمية والعملية ،ومنهم من يقول :لت�ستعد
بذلك لأن تكون حم ًّال النتقا�ش �صور املعقوالت فيها .ففائدة ذلك عندهم
كالفائدة احلا�صلة من �صقل املر�آة لت�ستعد لظهور ال�صور فيها ،وه�ؤالء يجعلون
ال�شرائع من جن�س الأخالق الفا�ضلة وال�سيا�سات العادلة ،ولهذا رام فال�سفة
الإ�سالم اجلمع بني ال�شريعة والفل�سفة كما فعل ابن �سينا والفارابي و�أ�ضرابهما.
و�آل بهم �إىل �أن تكلموا يف خوارق العادات واملعجزات على طريق الفال�سفة
امل�شائني وجعلوا لها �أ�سبابًا ثالثة� :أحدها :القوى الفلكية ،والثاين :القوى
جن�سا واح ًدا،
النف�سية ،والثالث :القوى الطبيعية .وجعلوا جن�س اخلوارق ً
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و�أدخلوا ما لل�سحرة و�أرباب الريا�ضة والكهنة وغريهم مع ما للأنبياء والر�سل
يف ذلك ،وجعلوا �سبب ذلك كله واح ًدا و�إن اختلفت بالغايات .والنبي ق�صده
اخلري ،وال�ساحر ق�صده ال�شر .وهذا املذهب من �أف�سد مذاهب العامل و�أخبثها،
وهو مبني على �إنكار الفاعل املختار و�أنه تعاىل ال يعلم اجلزئيات ،وال يقدر
على تغيري العامل ،وال يخلق �شي ًئا مب�شيئته وقدرته ،وعلى �إنكار اجلن واملالئكة
ومعاد الأج�سام وباجلملة ،فهو مبني على الكفر باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله
واليوم الآخر.
ولي�س هذا مو�ضع الرد على ه�ؤالء وك�شف باطلهم وف�ضائحهم� .إذ
املق�صود ذكر طرق النا�س يف املق�صود بال�شرائع والعبادات .وهذه الفرقة غاية
ما عندها يف العبادات والأخالق واحلكمة العلمية((( �أنهم ر�أوا النف�س لها
�شهوة وغ�ضب بقوتها العملية ،ولها ت�صور وعلم بقوتها العلمية ،فقالوا :كمال
ال�شهوة يف العفة ،وكمال الغ�ضب يف احللم وال�شجاعة ،وكمال القوة النظرية
بالعلم والتو�سط يف جميع ذلك بني طريف الإفراط والتفريط هو العدل .هذا
غاية ما عند القوم من املق�صود بالعبادات وال�شرائع ،وهو عندهم غاية كمال
النف�س وهو ا�ستكمال قوتها العلمية والعملية ،فا�ستكمال قوتها العلمية عندهم
بانطباع �صورة املعلومات يف النف�س ،وا�ستكمال قوتها العملية بالعدل ،وهذا
((( لعلها :العملية.
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مع �أنه غاية ما عندهم من العلم والعمل ،ولي�س فيه بيان خا�صية النف�س التي
ال كمال لها بدونه �ألبتة ،وهو الذي ُخ ِلقت له ،و�أُ ِر َيد منها ،بل ما عرفه القوم؛
لأنه مل يكن عندهم من معرفة متعلقة �إال نَ ْزر((( ي�سري غري مجُ ْ ٍد وال حم�صل
للمق�صود ،وذلك معرفة اهلل ب�أ�سمائه و�صفاته ،ومعرفة ما ينبغي جلالله .وما
يتعاىل ويتقد�س عنه .ومعرفة �أمره ودينه ،والتمييز بني مواقع ر�ضاه و�سخطه،
وا�ستفراغ الو�سع يف التقرب �إليه ،وامتالء القلب مبحبته ،بحيث يكون �سلطان
قاهرا لكل حمبة ،وال �سعادة للعبد يف دنياه وال �أخراه �إال بذلك وال كمال
حبه ً
للروح بدون ذلك �ألبتة.
فلي�س يف حكمتهم العلمية �إميان باهلل وال مالئكته وال كتبه وال ر�سله وال
لقائه ،ولي�س يف حكمتهم العملية عبادته وحده ال �شريك له ،واتباع مر�ضاته
واجتناب م�ساخطه .ومعلوم �أن النف�س ال �سعادة لها وال فالح �إال بذلك.
فلي�س من حكمتهم العلمية والعملية ما ت�سعد به النفو�س وتفوز ،ولهذا
مل يكونوا داخلني يف الأمم ال�سعداء يف الآخرة ،وهم الأمم الأربعة املذكورون
يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﮊ[البقرة.]62 /
((( ال َّنزر :القليل.
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الطريق الثاين :طريق من يقول من املعتزلة ومن تابعهم �إن اهلل �سبحانه
عر�ضهم بها للثواب وا�ست�أجرهم بتلك الأعمال للخري ،فعاو�ضهم عليها معاو�ضة.
قالوا :والإنعام منه يف الآخرة بدون الأعمال غري ح�سن ملا فيه من تكرير منة
ابتداء ،وملا فيه من الإخالل باملدح والثناء والتعظيم الذي ال ي�ستحق �إال
العطاء ً
بالتكليف .ومنهم من يقول� :إن الواجبات ال�شرعية لطف يف الواجبات العقلية
ومنهم من يقول� :إن الغاية املق�صودة التي يح�صل بها الثواب هي العمل ،والعلم
و�سيلة �إليه ،حتى رمبا قالوا ذلك يف معرفة اهلل تعاىل ،و�أنها �إمنا وجبت لأنها لطف
يف �أداء الواجبات العملية .وهذه الأقوال ت�صور العاقل اللبيب لها حق الت�صور
كاف يف جزمه ببطالنها ،رافع عنه م�ؤونة الرد عليها ،والوجوه الدالة على بطالنها
�أكرث من �أن تذكر ههنا.
الطريق الثالث :طريق اجلربية ومن وافقهم� ،أن اهلل �سبحانه امتحن عباده
بذلك وكلفهم ،ال حلكمة وال لغاية مطلوبة له ،وال ب�سبب من الأ�سباب فال الم
تعليل وال باء �سبب� ،إن هو �إال حم�ض امل�شيئة و�صرف الإرادة ،كما قالوا يف اخللق
�سواء .وه�ؤالء قابلوا من قبلهم من القدرية واملعتزلة �أعظم مقابلة ،فهما طرفا نقي�ض
ال يلتقيان.
والطريق الرابع :طريق �أهل العلم والإميان الذين عقلوا عن اهلل �أمره ودينه،
وعرفوا مراده مبا �أمرهم ونهاهم عنه ،وهي �أن نف�س معرفة اهلل وحمبته ،وطاعته
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والتقرب �إليه ،وابتغاء الو�سيلة �إليه �أمر مق�صود لذاته ،و�أن اهلل �سبحانه ي�ستحقه
لذاته ،وهو �سبحانه املحبوب لذاته ،الذي ال ت�صلح العبادة واملحبة والذل
واخل�ضوع والت�أله �إال له ،فهو ي�ستحق ذلك؛ لأنه �أهل �أن يعبد ،ولو مل يخلق جنة
وال ًنارا ،ولو مل ي�ضع ثوابًا وال عقابًا ،كما جاء يف بع�ض الآثار« :لو مل �أخلق جنة
وال ًنارا� ،أما كنت �أه ًال �أن �أعبد؟» فهو �سبحانه ي�ستحق غاية احلب والطاعة والثناء
واملجد والتعظيم لذاته وملا له من �أو�صاف الكمال ونعوت اجلالل.
وحبه والر�ضا به ،ومنه ،والذل له ،واخل�ضوع ،والتعبد ،هو غاية �سعادة
النف�س وكمالها»(((.
َّبي َّنا �سبيل الباحثني الغربيني يف درا�سة تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية منذ
ا�ستقرت النه�ضة احلديثة لتاريخ الفل�سفة �إىل �أيامنا هذه .وه�ؤالء الباحثون
يعر�ضون للفل�سفة الإ�سالمية يف م�صنفاتهم يف التاريخ العام للفل�سفة ،كما �صنع
تنمان وب ِر ْه ِيه� ،أو يف م�صنفاتهم يف تاريخ الفل�سفة يف القرون الو�سطى كما فعل
وولف وقد �أخذ امل�ست�شرقون يعر�ضون لدرا�سات خا�صة بتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
مثل رنان يف كتابه «ابن ر�شد ومذهبه» ،ودي بور يف كتابه «تاريخ الفل�سفة يف
الإ�سالم»(((.
((( «مفتاح دار ال�سعادة»� ،ص ،360 - 455من الطبعة املذكورة.
(((  De Boerيف كتابه .The History of Philosophy in Islam
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أي�ضا منازع امل�ؤلفني امل�سلمني يف الكالم على الفل�سفة الإ�سالمية
وقد �صورنا � ً
تلقفنا ذلك من كتبهم يف املو�ضوعات املتفرقة ،ف�إن تاريخ الفل�سفة باملعنى احلديث
مل يوجد يف الإ�سالم ،والذي عرفه امل�سلمون من درا�سة تاريخ الفل�سفة هو كتب
الطبقات والرتاجم ،وقد ذكر �صاحب كتاب «ك�شف الظنون» مما يدخل يف هذا
الباب الكتب الآتية:
	)«(1تاريخ حكماء» للإمام حممد عبد الكرمي ال�شهر�ستاين املتوفَّى �سنة 548هـ
(1154 - 1153م).
	)�«(2صوان احلكمة»((( لأبي جعفر بن بويه ملك �سج�ستان ،ذكره ال�شهرزوري يف تاريخ
احلكماء.
	)�«(3صوان احلكم يف طبقات احلكماء» للقا�ضي �أبي القا�سم �صاعد بن� أحمد
القرطبي ،وقد ذكر يف «ك�شف الظنون» يف مو�ضع �آخر با�سم طبقات احلكماء
امل�سمى ب�صوان احلكمة ،ويف مو�ضع ثالث با�سم تاريخ احلكماء ل�صاعد وتاريخ
َّ
�صوان احلكمة.
(((4كتاب للأمري حممد ال�شهري بال�سناين مات �سنة 548هـ (1154 - 1153م)،
والظاهر �أن ا�سمه «طبقات احلكماء» وي�سمى «�صوان احلكمة» كما ي�شعر به كالم
«ك�شف الظنون».
((( ال�صوان ب�ضم ال�صاد وك�سرها :ما ي�صان فيه ال�شيء (امل�صباح املنري) والذي جاء يف كتاب ك�شف الظنون طبعة
دار ال�سعادة �صنوان ،وكذلك ورد يف كتاب مفتاح ال�سعادة ،وال�صنوان ،جمع �صنو ،وهو الغ�صن اخلارج عن
�أ�صل ال�شجرة ،والظاهر �أنه حتريف ،ف�إن توجيهه محُ ْ وِج �إىل تكلف.
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	)«(5طبقات احلكماء و�أ�صحاب النجوم والأطباء»  -للوزير علي بن يو�سف القفطي
املتوفَّى 646هـ (1249 - 1248م) واخت�صره ابن �أبي حمزة وعبد اهلل بن �سعد
امل�سمى �إخبار العلماء
الأزدي .هكذا ورد يف ك�شف الظنون ،وهو نف�سه الكتاب َّ
�سمى تاريخ احلكماء ،وتذكرة احلكماء ،و�أ�سماء احلكماء
ب�أخبار احلكماء ،و ُي َّ
وتراجمهم ،واخت�صره ال�شيخ حممد بن علي بن حممد اخلطيبي الزوزين .واملطبوع
يف ليب�سك ويف م�صر با�سم كتاب «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء» هو خمت�صر
الزوزين.
(((6كتاب «عيون الأنباء يف طبقات الأطباء» لل�شيخ موفق الدين �أحمد ابن قا�سم
اخلزرجي املعروف بابن �أبي �أ�صيبعة املتوفَّى �سنة 668هـ (1270 - 1269م)
قال فيه« :ر�أيت �أن �أذكر يف هذا الكتاب نك ًتا وعيونًا يف مراتب املتميزين من
الأطباء القدماء واملحدثني ،ومعرفة طبقاتهم على توايل �أزمنتهم ،ونبذًا من �أقوالهم
أي�ضا ذكر جماعة من
وحكاياتهم ،وذكر �شيء من �أ�سماء كتبهم ،وقد �أودعت فيها � ً
احلكماء الفال�سفة ممن لهم نظر وعناية ب�صناعة الطب وجم ًال من �أحوالهم ،و�أما ذكر
جميع احلكماء وغريهم من �أرباب النظر ،ف�إين �أذكر ذلك م�ستق�صى يف معامل الأمم
و�أخبار ذوي احلكم .انتهى».
هذا ما جاء يف ك�شف الظنون ،وفيه �إ�شارة �إىل كتاب يف تاريخ احلكماء البن �أبي
�أ�صيبعة ي�سمى «معامل الأمم و�أخبار ذوي احلكم».
(((7كتاب ابن ُجل ُْجل ،ويذكره �صاحب «ك�شف الظنون» مبا يفيد �أن ا�سمه «طبقات
الأطباء» �إذ يقول:
«طبقات الأطباء امل�سمى بعيون الأنباء لل�شيخ موفق الدين ...والبن جلجل داود
ابن ح�سان ،وقيل �سليمان بن ح�سن الطبيب الأندل�سي».
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ويف كتاب «عيون الأنباء يف طبقات الأطباء» نقل عن هذا الكتاب ،فهو يقول يف
موا�ضع كثرية« :قال �سليمان بن ح�سان املعروف بابن ُجل ُْجل».
	)«(8نزهة الأرواح ورو�ضة الأفراح يف تاريخ احلكماء» لل�شيخ �شم�س الدين ال�شهرزوري،
وهو م�شتمل على مائة و�إحدى ع�شرة ترجمة من املتقدمني واملت�أخرين اليونانيني
وامل�صريني .و�شم�س الدين ال�شهرزوري هو حممد حممود ال�شهرزوري.
	)«(9تاريخ حكماء الإ�سالم» لظهري الدين �أبي احل�سن البيهقي .ومل يرد هذا الكتاب
يف ك�شف الظنون ،وقد طبع حدي ًثا يف الهور بالهند.

وينقل ابن �أبي �أ�صيبعة يف كتاب «عيون الأنباء يف طبقات الأطباء» عن
حنني بن �إ�سحاق املتوفَّى �سنة 260هـ (874 - 873م) يف كتاب «نوادر الفال�سفة
واحلكماء» .وينقل كذلك عن مب�شر بن فاتك يف كتاب «خمتار احلكم وحما�سن
الكلم» ،وقد ذكر هذا الكتاب �صاحب ك�شف الظنون فقال« :خمتار احلكم
وحما�سن الكلم ،لأبي الوفاء مب�شر بن فاتك الأمري».
وتوجد طبقات للمتكلمني كطبقات �أبي بكر حممد بن فورك املتوفَّى �سنة
406هـ (1016 - 1015م) وللقا�ضي عيا�ض بن مو�سى اليح�صبي كتاب يف
طبقات املتكلمني َ�س َّماه «ترتيب املدارك» .وللمرزباين �أخبار املتكلمني .وتوجد
طبقات للمعتزلة كطبقات املعتزلة للقا�ضي عبد اجلبار بن �أحمد بن عبد اجلبار
احلمداين الأ�سرتابادي املتوفَّى �سنة 415هـ (1025 - 1024م) ظ ًّنا.
ولل�صوفية والن�ساك طبقات كثرية ذكرت يف «ك�شف الظنون».
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وما يكون لنا �أن نغفل الإ�شارة �إىل �أبحاث يف تاريخ الفل�سفة عاجلها من
تعر�ضوا لتاريخ العلوم والت�أليف يف الإ�سالم مثل امل�سعودي يف «مروج الذهب»،
وحممد بن �إ�سحاق الندمي يف كتاب «الفهر�ست» ،و�صاعد بن �أحمد يف كتاب
«طبقات الأمم» ،وابن خلدون يف «املقدمة» ،واملوىل �أحمد بن م�صطفى املعروف
بطا�ش كربى زاده يف كتاب «مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة» ،وكتاب «ك�شف
الظنون عن �أ�سامي الكتب والفنون» ملال كاتب جلبي املعروف بحاجي خليفة.
وال تخلو كتب امللل والنحل واملقاالت من مو�ضوعات تت�صل بتاريخ
الفل�سفة الإ�سالمية ،كما جند ذلك يف كتاب «مقاالت الإ�سالميني» للأ�شعري،
وكتاب «الفرق بني الفرق» لأبي من�صور عبد القادر بن طاهر بن حممد البغدادي
املتوفَّى �سنة 429هـ (1135 - 1134م)« ،وخمت�صر كتاب الفرق بني الفرق»
الذي �ألفه عبد الرزاق بن رزق اهلل بن �أبي بكر بن خلف الر�سعني وكتاب
«الف�صل يف امللل والنحل» البن حزم ،وكتاب «امللل والنحل» لل�شهر�ستاين.
ويف بع�ض الكتب الدينية ال�صرفة م�سائل ذات عالقة بهذا املو�ضوع كما يف
بع�ض كتب الغزايل ،وابن اجلوزي ،وابن تيمية ،وابن قيم اجلوزية.
هذا وكالم الإ�سالميني يف الفل�سفة الإ�سالمية ،مع ق�صوره عن تكوين منهج
تاريخي ،هو يف غالب الأمر يعنى ببيان ن�سبة هذه الفل�سفة �إىل العلوم ال�شرعية،
معار�ضا للدين منها.
وحكم ال�شرع فيها ،ورد ما يعترب ً
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ولي�س بني العلماء نزاع يف �أن الفل�سفة الإ�سالمية مت�أثرة بالفل�سفة اليونانية،
ومذاهب الهند ،و�آراء الفر�س .ولعل هذا هو الذي يجعل الباحثني يف تاريخ
التفكري الإ�سالمي والفل�سفة الإ�سالمية من الغربيني ،يق�صدون يف درا�ستهم �إىل
ا�ستخال�ص العنا�صر الأجنبية التي قامت الفل�سفة الإ�سالمية على �أ�سا�سها� ،أو
ت�أثرت بها يف �أدوارها املختلفة ،يجعلون ذلك همهم ،ويتحرون على اخل�صو�ص
قويا.
�إظهار �أثر الفكر اليوناين يف التفكري الإ�سالمي ً
وا�ضحا ًّ
ولي�س من العدل �إنكار ما لهذه الأبحاث من نفع علمي ،برغم ما قد
يالب�سها من الت�سرع يف احلكم على القيمة الذاتية لأ�صل التفكري الإ�سالمي
وعلى مبلغ انفعال هذا التفكري بالعوامل اخلارجية من غري اعتبار ملا ميكن �أن
يكون له من عمل فيها.
والعوامل الأجنبية امل�ؤثرة يف الفكر الإ�سالمي وتطوره ،مهما يكن من
قائما بنف�سه ،فات�صلت به مل تخلقه
�ش�أنها ،فهي �أحداث طارئة عليه� ،صادفته �شي ًئا ً
حموا.
من عدم ،وكان بينهما متازج �أو تدافع ،لكنها على كل حال مل ُمتح جوهره ً

الق�سم الثاين

منهجنا يف در�س تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية

الف�صل الأول
بداية التفكري الفل�سفي الإ�سالمي

من �أجل هذا ر�أينا �أن البحث يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية يكون �أدنى �إىل
امل�سلك الطبيعي و�أهدى �إىل الغاية حني نبد�أ با�ستك�شاف اجلراثيم الأوىل للنظر
العقلي الإ�سالمي يف �سالمتها وخلو�صها ،ثم ن�ساير خطاها يف �أدوارها املختلفة،
فل�سفيا.
من قبل �أن تدخل يف نطاق البحث العلمي ،ومن بعد �أن �صارت ً
تفكريا ًّ
وجريا على هذه اخلطة ن�شرع يف البحث عن بداية التفكري الفل�سفي عند
ً
امل�سلمني.
والبحث يف بداية التفكري الفل�سفي الإ�سالمي ي�ستدعي �إملامة بحال الفكر
العربي واجتاهاته حني ظهر الإ�سالم.
العرب عند ظهور الإ�سالم

ومهما يكن من �أمر العرب عند ظهور الدين املحمدي ،ف�إنهم مل يكونوا يف
�سذاجة اجلماعات الإن�سانية الأوىل من الناحية الفكرية التي تهمنا ،يدل على
ذلك ما عرف من �أديانهم ،وما روي من �آثارهم الأدبية.
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الدين واجلدل الديني

جاء الإ�سالم والعرب يف ت�شعب ديني وبوادر انبعاث �إىل نه�ضة دينية.
والقر�آن هو �أ�صدق مرجع يف ت�صوير حالة العرب من هذه الناحية ،ف�إن القر�آن هو
�أقدم ما نعرفه من الكتب العربية ،وهو مبا لقي من العناية بحفظه على مر الع�صور
�أجدر املراجع بالثقة .وقد جمع القر�آن الأديان التي كان للعرب ات�صال بها يف
عهده يف (الآية  17من ال�سورة  :22احلج مدنية) :ﮋﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﮊ.

كان يف العرب يهود ون�صارى ،وكان فيهم �صابئة وجمو�س ،ثم كان فيهم
م�شركون  ..ومذهب ال�صابئة  -على ما يحيط بتاريخه من غمو�ض  -يكاد يتم
االتفاق على �أنه يقر بالألوهية ،ويرى �أنا نحتاج يف معرفة اهلل ومعرفة �أوامره
ج�سمانيا ،ففزعوا �إىل
روحانيا ال
ًّ
و�أحكامه �إىل متو�سط ،لكن ذلك املتو�سط يكون ًّ
هياكل الأرواح ،وهي الكواكب ،فهم عبدة الكواكب.
�أما املجو�س ،فهم ثنوية� :أثبتوا للعامل �أ�صلني اثنني مدبرين يقت�سمان اخلري
وال�شر ،ي�سمون �أحدهما النور ،والآخر الظلمة.
و�أما امل�شركون ،فهم طوائف خمتلفة :ف�صنف منهم �أنكروا اخلالق والبعث
والإعادة وقالوا بالطبع املحيي والدهر املفني؛ وهم الذين �أخرب عنهم القر�آن
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يف قوله :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [الأنعام ،]29 /وقوله:

ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮊ [اجلاثية.]24 /

و�صنف �أقر باخلالق و�أثبت حدوث العامل و�أنكر البعث والإعادة ،وهم الذين
�أخرب عنهم القر�آن يف قوله :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ .ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮊ [ي�س.]79 - 78/
ومنهم من �أقروا باخلالق ،و�أثبتوا حدوث العامل وابتداء اخللق ،و�أقروا
بنوع من الإعادة ،و�أنكروا الر�سل وعبدوا الأ�صنام ،وزعموا �أنهم �شفعا�ؤهم
الد ْهماء((( من العرب،
عند اهلل يف الآخرة وحجوا �إليها وقربوا القرابني ،وهم َّ
وهم الذين حكى اهلل قولهم يف �آية :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮊ[الزمر.]3 /

وقد كان �صنف من العرب يعبدون املالئكة �أو اجلن لت�شفع لهم �إىل اهلل
ويزعمون �أنها بنات اهلل ،وهم الذين �أخرب اهلل عنهم بقوله تعاىل :ﮋﭨﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [النحل ]57 /وقوله :ﮋﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ[الزخرف.]19 /
(((	الد ْهماء :العامة.
َّ
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وكان بني هذه الأديان والنحل جدال ونزاع .قال ال�شافعي يف «الأم»:
«فكانت املجو�س يدينون غري دين �أهل الأوثان ويخالفون �أهل الكتاب من اليهود
والن�صارى يف بع�ض دينهم ،وكان �أهل الكتاب اليهود والن�صارى يختلفون يف
بع�ض دينهم»((( .وقد �أ�شار �إىل ذلك القر�آن الكرمي يف مثل قوله :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﮊ [البقرة .]113 /وقوله تعاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ [التوبة ]30 /وقوله :ﮋﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ((( ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ[الن�ساء.]51 /
(((	الأم ،ال�شافعي ،ج� ،4ص.96

((( يف كتاب «املفردات يف غريب القر�آن» للراغب الأ�صفهاين  -جبت  -قال اهلل تعاىل :ﮋﯽ ﯾ
ﯿﮊ ،اجلبت واجلب�س :الف�سل الذي ال خري فيه ،وقيل التاء بدل من ال�سني تنبي ًها على مبالغته يف

الف�سولة كقول ال�شاعر عمر بن يربوع� :شرار النا�س� ،أي خ�سار النا�س ،ويقال لكل ما ُعبد من دون اهلل جبت،
و�سمي ال�ساحر والكاهن جب ًتا ،ويف الكتاب نف�سه  -يف مادة طغى :والطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود
من دون اهلل ،وي�ستعمل يف الواحد واجلمع قال :ﮋﰊ ﰋ ﰌﮊ وﮋﮛ ﮜ ﮝﮊ
وﮋﭝ ﭞﮊ وﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﮊ ،فعبارة عن كل متعد .وملا تقدم
�سمي ال�ساحر والكاهن واملارد واجلن ،وال�صارف عن طريق اخلري طاغو ًتا؛ ووزنه فيما قيل َف َعلوت نحو جربوت
وملكوت .وقيل� :أ�صله طغووت ،ولكن قلب الم الفعل نحو �صاعقة و�صاقعة ثم قلب الواو �أل ًفا لتحركه وانفتاح
ما قبله.
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وكان هذا اجلدل يتناول بال�ضرورة �ش�ؤون الألوهية والر�سالة والبعث
والآخرة واملالئكة واجلن والأرواح ،ويدعو �إىل املوازنة بني املذاهب املختلفة يف
تلك ال�ش�ؤون .وقوي �أمر هذا اجلدل الديني يف ذلك العهد ،حتى تولدت نزعة
ترمي �إىل تلم�س دين �إبراهيم �أبي العرب.
ذكر ابن ه�شام املتوفَّى بالف�سطاط �سنة 218ﻫ833 /م يف �سريته:
«دين العرب :قال ابن �إ�سحاق :واجتمعت قري�ش يو ًما يف عيد لهم
عند �صنم من �أ�صنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون
جنيا ،ثم
به ،وكان ذلك عي ًدا لهم يف كل �سنة يو ًما ،فخل�ص منهم �أربعة نفر ًّ
قال بع�ضهم لبع�ض :ت�صادقوا وليكتم بع�ضكم على بع�ض ،قالوا� :أجل.
وهم :ورقة بن نوفل بن �أ�سد بن عبد ال ُع َّزى ،وعبيد اهلل بن جح�ش ،وعثمان
ابن احلويرث ،وزيد بن عمرو بن نفيل ،فقال بع�ضهم لبع�ض :تعلموا واهلل
حجر ُنطيف به ال
ما قومكم على �شيء ،لقد �أخط�أوا دين �أبيهم �إبراهيم ،ما ٌ
ي�سمع وال يب�صر وال ي�ضر وال ينفع! يا قوم ،التم�سوا لأنف�سكم ،ف�إنكم واهلل ما
�أنتم على �شيء .فتفرقوا يف البلدان يلتم�سون احلنيفية دين �إبراهيم .ف�أما ورقة
علما من
ابن نوفل فا�ستحكم يف الن�صرانية واتبع الكتب من �أهلها حتى علم ً
�أهل الكتاب .و�أما عبيد اهلل بن جح�ش ف�أقام على ما هو عليه من االلتبا�س
حتى �أ�سلم ...قال ابن �إ�سحاق :و�أما عثمان بن احلويرث فقدم على قي�صر
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ملك الروم فتن�صر وح�سنت منزلته عنده .قال ابن �إ�سحاق :و�أما زيد بن عمرو
ابن نفيل فوقف فلم يدخل يف يهودية وال ن�صرانية وفارق دين قومه ،فاعتزل
الأوثان وامليتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان ونهى عن قتل املوءودة،
وقال� :أعبد رب �إبراهيم؛ ونادى قومه بعيب ما هم عليه»(((.
وذكر امل�سعودي املتوفَّى بالف�سطاط �سنة 346ﻫ957 /م يف «مروج
الذهب» �أ�سماء �أنا�س من العرب دعوا قومهم �إىل اهلل ونبهوهم على �آياته يف
زمن الفرتة ،كق�س بن �ساعدة الإيادي ،ورباب ال�سبتي وبحريا الراهب ،وكانا
من عبد القي�س.
كل ذلك يدل على �أن العرب عند ظهور الإ�سالم كانوا يت�شبثون ب�أنواع
من النظر العقلي ي�شبه �أن تكون من �أبحاث الفل�سفة العلمية ،الت�صالها مبا وراء
الطبيعة من الألوهية وقدم العامل �أو حدوثه ،والأرواح واملالئكة واجلن والبعث
ونحو ذلك.
التفكري العملي

وقد كان عند العرب نوع �آخر من التفكري عملي دعت �إليه حاجة اجلماعة
الب�شرية ،ال يت�صل مبا كان يتنازعهم من خمتلف العقائد والنحل.
((( «�سرية» ابن ه�شام ،ج.1
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قال �صاعد بن �أحمد املتوفَّى �سنة 463ﻫ (1071 - 1070م) يف كتابه
«طبقات الأمم» بعد �أن ذكر معرفة العرب لأحكام لغتها ونظم الأ�شعار وت�أليف
اخلطب وعلم ال�سري:
«وكان للعرب مع هذا معرفة ب�أوقات مطالع النجوم ومغايبها ،وعلم ب�أنواء
الكواكب و�أمطارها على ح�سب ما �أدركوه بفرط العناية وطول التجربة الحتياجهم
�إىل معرفة ذلك يف �أ�سباب املعي�شة ال على طريق تعلم احلقائق ،وال على �سبيل
التدرب يف العلوم»(((.
وكان عند العرب طائفة مميزة ي�سمونهم حكماءهم ،جمع حكيم؛ وي�سمونهم
أي�ضا جمع حاكم �أو َح َكم ،ومن �أمثالهم «يف بيته ي�ؤتى احلكم» .وهم
حكا ًما � ً
علما�ؤهم الذين كانوا يحكمون بينهم �إذا تنافروا يف الف�ضل واحل�سب ،وغري ذلك
من الأمور التي كانت تقع بينهم(((.
((( طبقات الأمم ،طبعة بريوت� ،ص.45
((( يف كتاب «بلوغ الأرب يف �أحوال العرب» لل�سيد حممد �شكري الآلو�سي« :كانت العرب يف اجلاهلية �إذا تنازع
قريبا ،فيف�ضلون الأ�شرف .ونافر معناه
الرجالن منهم يف ال�شرف تنافروا �إىل حكمائهم ،و�سنذكرهم �إن �شاء اهلل ً
نفرا .قد �ألف �أبو عبيدة وغريه
حاكم يف الن�سب ،و�سميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند املفاخرة� :أنا �أعز ً
كتبا يف منافرات العرب (ج� ،1ص )312 - 311وذكر الآلو�سي من املنافرات
من الأئمة البارعني يف اللغة ً
ال�شهرية التي وقعت بني العرب يف اجلاهلية )1( :منافرة عامر بن الطفيل مع علقمة ،وقد جعال منافرتهما �إىل
�أبي �سفيان بن حرب بن �أمية ،ثم �إىل �أبي جهل بن ه�شام ،فلم يقوال بينهما �شي ًئا ثم رجعا �إىل هرم بن قطبة
ابن �سنان فحكم بينهما )2( ،منافرة بني فزارة وبني هالل ،وقد تنافروا �إىل �أن�س بن مدرك )3( ،منافرة جرير
البجلي وخالد بن �أرط�أة الكلبي �إىل الأقرع بن حاب�س )4( ،منافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن مالك �إىل �أكثم
ابن �صيفي )5( ،منافرة ها�شم بن عبد مناف و�أمية بن عبد �شم�س �إىل الكاهن اخلزاعي.
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«ومن حكماء العرب �أطبا�ؤهم ملا كان لهم من العلم والتجربة ونفوذ الكلمة.
حكما بالغة من
�شعرا �أو ن ًرثاً ،
وكان له�ؤالء املفكرين �أمثال جتري على �أل�سنتهم ً
علميا ثمي ًنا
ثمار االختبار والعقل الراجح .وكانت هذه الأمثال عند العرب ترا ًثا ًّ
يتناف�سون يف االحتفاظ به ،وقد وجهت العناية �إىل جمع هذه الأمثال وتدوينها
منذ عهد يزيد الأول املتوفَّى �سنة 64هـ (684 - 683م) ذخرية �أدبية ،ثم عني
بها بعد ذلك الفال�سفة»(((.
حلكما»،
وت�سمى هذه الأمثال حكمة ً
وحكما ويف احلديث�« :إن من ال�شعر ً
�أي كال ًما ناف ًعا ،مينع من اجلهل وال�سفه ،وينهى عنهما ،و ُيروى «�إن من ال�شعر
حلكمة»؛ وهو مبعنى احلكم كما يف «ل�سان العرب».
احلكمة

ومهما اختلفت العبارات يف بيان معنى «احلكمة» يف ل�سان العرب ،فقد
يو�شك �أن يتفق اللغويون على �أن عنا�صر احلكمة هي �إتقان يف العلم والعمل ميتنع
معه الزيغ والف�ساد واجلور� ،أو هي العلم الكامل النافع .ويف «ك�شف البزدوي»:
«واحلكمة لغة :ا�سم للعلم املتقن والعمل به؛ �أال ترى �أن �ضده ال�سفه ،وهو العمل
على خالف موجب العقل ،و�ضد العلم اجلهل»(((.
دائرة املعارف الإ�سالمية :بروكلمان ،كلمة Arabie

(((
((( «كنز الو�صول» للبزدوي املتوفَّى �سنة 482هـ (1090 - 1089م) مع �شرحه «ك�شف الأ�سرار» لعبد العزيز
البخاري املتوفَّى �سنة 730هـ (1330 - 1329م).
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كبريا.
«واحلكم ال يختلف عن احلكمة اختالفًا ً
فاحلكيم هو العاقل اخلبري املاهر ،وهو املعنى العربي ،وقبل ذلك الآرامي
للفظ hkm؛ ومن هذا املعنى الأ�صلي جاء يف اال�ستعمال عند العرب لفظ حاكم
قا�ض ٍ
مبعنى ٍ
ووال ولفظ حكيم مبعنى طبيب»(((.
و�س َم((( به العرب علماءهم من �صفات احلكمة
وي�ؤخذ من ذلك �أن ما َ
واحلكم كانت تعرب عن ٍ
�صالحا للنا�س يف
معان متقاربة من العلم والفقه مبا يفيد ً
�أبدانهم ،ويحقق معنى العدل والنظام بينهم ومينع اخل�صام.
قال الآلو�سي يف «بلوغ الأرب» «حكام العرب يف اجلاهلية  -احلاكم منفذ
احلكم كاحلكم حمركة ،جمعه ُح َّكام .وحكام العرب علما�ؤهم الذين كانوا
يحكمون بينهم �إذا ت�شاجروا يف الف�ضل واملجد وعلو احل�سب والن�سب وغري ذلك
من الأمور التي كانت تقع بينهم .وكان لكل قبيلة من قبائلهم حكم يتحاكمون
�إليه وهم كثريون ال ي�سعهم احل�صر»(((.
ولعلنا �إذا ا�ستعر�ضنا باخت�صار تاريخ جماعة من حكماء العرب ،الذين
يقول فيهم �أبو الفتح حممد ال�شهر�ستاتي املتوفَّى (548هـ1153 /م) يف «كتاب
((( «دائرة املعارف الإ�سالمية» :لفظ حكيم.
و�س َم :و�صف.
((( َ
((( بلوغ الأرب ،الآلو�سي ،ج� ،1ص.338
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امللل والنحل»« :ومنهم � -أي من الفال�سفة  -حكماء العرب ،وهم �شرذمة
قليلة؛ لأن �أكرثهم حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر ورمبا قالوا بالنبوات».
ا�ستطعنا �أن نتبني جمال معارفهم ومذاهب تفكريهم .وقد ذكر اجلاحظ املتوفَّى
(255هـ869 /م) يف كتاب «البيان والتبيني» �أ�سماء جماعة من ه�ؤالء احلكماء
فقال« :ومن القدماء ممن كان يذكر بالقدر والريا�سة والبيان واخلطابة واحلكمة
والدهاء والنكراء((( :لقمان بن عاد ،ولقيم بن لقمان ،وجما�شع بن دارم ،و�سليط
ابن كعب بن يربوع �سموه بذلك ل�سالطة ل�سانه .وقال جرير� :إن �سليطًا كا�سمه
�سليط ،ول�ؤي بن غالب ،وق ُّ�س بن �ساعدة ،وق�صي بن كالب ،ومن اخلطباء
البلغاء واحلكام الر�ؤ�ساء �أكثم بن �صيفي ،وربيعة بن حذار ،وهرم بن قطبة ،وعامر
ابن الظَّ رِب ،و َل ِبيد بن ربيعة».
ومن ه�ؤالء احلكماء احلارث بن كلدة الثقفي ،وقد ترجم له ابن
�أبي �أ�صيبعة امل�صري املتوفَّى 668هـ (1269م) يف كتابه «عيون الأنباء يف
طبقات الأطباء» .وذكره الوزير جمال الدين القفطي املتوفَّى �سنة 646هـ
(1248م) يف كتابه «�إخبار العلماء ب�أخبار احلكماء» كان احلارث من الطائف
و�سافر البالد وتعلم الطب بفار�س ومترن هناك ،وكان ي�ضرب العود ،تعلم ذلك
أي�ضا .وعا�ش �إىل زمن معاوية .ومن حكمه امل�أثورة :دافع بالدواء ما
بفار�س � ً
وجدت مدف ًعا وال ت�شربه �إال من ال�ضرورة ف�إنه ال ي�صلح �شي ًئا �إال �أف�سد مثله.
(((	ال َّنكْ ر وال َّنكراء والنكراء ،والنكر بال�ضم :الدهاء والفطنة.
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وروي �أنه ملا احت�ضر اجتمع النا�س �إليه فقالوا :مرنا ب�أمر ننتهي �إليه بعدك.
فقال :ال تتزوجوا من الن�ساء �إال �شابة ،وال ت�أكلوا الفاكهة �إال يف �أوان ن�ضجها،
وال يتعاجلن �أحدكم ما احتمل بدنه الداء ،وعليكم بالنورة((( يف كل �شهر ف�إنها
مذيبة للبلغم ،مهلكة للمرة ،منبتة للحم ،و�إذا تغدى �أحدكم فلينم على �إثر
غدائه ،و�إذا تع�شى فليخط �أربعني خطوة» .
حكما من حكام
ومن حكماء العرب �أكثم بن �صيفي بن رباح ،وكان ً
ف�صيحا عاملًا بالأن�ساب؛ و�أدرك �أوائل الإ�سالم .ومن حكمه :مقتل الرجل
متيمً ،
بني فكيه ،ويل لعامل �أمر من جاهله .وذكر الآلو�سي من حكم �أكثم بن �صيفي:
�إن قول احلق مل يدع يل �صدي ًقا ،يت�شابه الأمر �إذا �أقبل ،و�إذا �أدبر عرفه الكي�س
والأحمق ،ال تغ�ضوا عن الي�سري ف�إنه يجني الكثري ،حيلة من ال حيلة له ،ال�صرب.
وقال الآلو�سي يف �أكثم بن �صيفي :وكان من حديثه �أنه ملا ظهر النبي  مبكة
حبي�شا ،ف�أتاه بخربه فجمع بني متيم وقال:
ودعا �إىل الإ�سالم بعث �أكثم ابنه ً
يا بني متيم ،ال حُتْ�ضروين �سفي ًها ف�إنه من ي�سمع((( َي َخل �إن ال�سفيه يوهن من
فوقه ،ويثبت من دونه .ال خري يف من ال عقل له ،كربت �سني ودخلتني ذلة،
ف�إذا ر�أيتم مني ح�س ًنا فاقبلوه ،و�إن ر�أيتم مني غري ذلك فقوموين �أ�ستقمَّ � ،إن
ابني �شافه هذا الرجل م�شافهة ،و�أتاين بخربه ،وكتابه ي�أمر فيه باملعروف وينهى
(((	النورة :القطران؛ وانتار وانتور وتنور :تطلى بالنورة.
((( يف كتاب «جممع الأمثال» للميداين« :املعنى؛ من ي�سمع �أخبار النا�س ومعايبهم يقع يف نف�سه عليهم املكروه»،
ج� ،2ص.169
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عن املنكر ،وي�أخذ فيه مبحا�سن الأخالق ،ويدعو �إىل توحيد اهلل تعاىل وخلع
الأوثان ،وترك احللف بالنريان ،وقد َحلَف  -عرف  -ذوو الر�أي منكم �أن
الف�ضل فيما يدعو �إليه ،و�أن الر�أي ترك ما ينهى عنه� ،إن �أحق النا�س مبعونة
حممد وم�ساعدته على �أمره �أنتم ،ف�إن يكن الذي يدعو �إليه ح ًّقا فهو لكم دون
النا�س ،و�إن يكن باط ًال كنتم �أحق النا�س بالكف عنه وال�سرت عليه .وقد كان
�أ�سقف جنران يحدث ب�صفته ،وكان �سفيان بن جما�شع يحدث به قبله و�سمى
آخرا ،ائتوا طائعني قبل �أن ت�أتوا
ابنه حمم ًدا ،فكونوا يف �أمره �أو ًال وال تكونوا � ً
كارهني� .إن الذي يدعو �إليه حممد لو مل يكن دي ًنا كان يف �أخالق النا�س
ح�س ًنا� .أطيعوين واتبعوا �أمري �أ�س�أل لكم �أ�شياء ال تنزع منكم �أب ًدا ،و�أ�صبحتم
دارا ف�إين �أرى � ًأمرا ال يجتنبه عزيز
�أعز حي يف العرب و�أكرثهم عد ًدا و�أو�سعهم ً
�إال ذل ،وال يلزمه ذليل �إال عز� .إن الأول مل يدع للآخر �شي ًئا .وهذا �أمر له ما
بعده .ومن �سبق �إليه غمر املعايل واقتدى به التايل .والعزمية حزم واالختالف
(((
عجز .فقال مالك بن نويرة :قد خرف �شيخكم .فقال �أكثم :ويل لل�شجي
من اخللي ،ولهفي على �أمر مل �أ�شهده ،ومل ي�سبقني .فذهب مثالً»(((.
((( ج� ،1ص 339 - 338وقد وردت هذه الق�صة يف كتاب «جممع الأمثال» للميداين املتوفَّى �سنة (518هـ/
1124م) ،ج� ،2ص.217
((( يف «جممع �أمثال العرب» ...« :امر�أة كانت يف زمن لقمان بن عاد ،وكان لها زوج يقال له ال�شجي ،وخليل يقال
له اخللي ،فنزل لقمان بهم؛ فر�أى هذه املر�أة ذات يوم انتبذت من بيوت احلي ،فارتاب لقمان ب�أمرها فتبعها،
فر�أى رج ًال عر�ض لها وم�ضيا جمي ًعا وق�ضيا حاجتهما ،ثم �إن املر�أة قالت للرجل� :إين �أمتاوت ف�إذا �أ�سندوين يف
رجمي فائتني لي ًال ف�أخرجني ،ثم اذهب �إىل مكان ال يعرفنا �أهله ،فلما �سمع لقمان ذلك قال :ويل لل�شجي
من اخللي ف�أر�سلها مثالً» ،ج� ،1ص.269

بداية التفكري الفل�سفي الإ�سالمي

165

165

ومنهم عامر بن الظَّ رِب العدواين من حكام قي�س ،وكانت العرب ال تعدل
حكما .ومن كلماته:
فهما ،وال بحكمه ً
بفهمه ً
قريبا منه .رب زارع
«من طلب �شي ًئا وجده ،و�إن مل يجده يو�شك �أن يقع ً
لنف�سه حا�صد �سواه ،رب �أكلة متنع �أكالت».
ومنهم عبد املطلب بن ها�شم جد النبي  ،وكان من حكام قري�ش ،وت�ؤثر
عنه �سنن جاء القر�آن ب�أكرثها :كاملنع من نكاح املحارم ،وقطع يد ال�سارق ،والنهي
عن قتل املوءودة .بل قد ذكر امل�ؤرخون �أ�سماء حكيمات من العرب طبيبات وغري
طبيبات :كزينب طبيبة بني �أود ،كانت عارفة بالأعمال الطبية ،خبرية بالعالج
ومداواة �آالم العني واجلراحات ،م�شهورة بذلك ،قال �أبو الفرج الأ�صبهاين
يف كتاب «الأغاين»�« :أخربنا حممد بن خلف املر ُزباين قال :حدثني حماد
ابن �إ�سحاق عن �أبيه عن كنا�سة عن �أبيه عن جده قال� :أتيت امر�أة من بني �أود
لتكحلني من رمد كان �أ�صابني فكحلتني ،ثم قالت :ا�ضطجع قلي ًال حتى يدور
الدواء يف عينيك ،فا�ضجعت ،ثم متثلت قول ال�شاعر:
مرتمي َر ْيب املَ ُنون ومل �أ ُزر
أَ� خُ ْ

زينبا
طبيب بني �أود على الن�أي َ

()1

((ُ (1مختر ِمي :ا�سم فاعل من «اخترم» ،واخترمه الموت� :أخذه .وريب� :إ�صابة .والمنون :الموت .والن�أيُ :البعد.
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ف�ضحكت ثم قالت� :أتدري فيمن قيل هذا ال�شعر؟ قلت :ال ،قالت َّيف
واهلل قيل هذا و�أنا زينب التي عناها ،و�أنا طبيبة بني �أود� .أفتدري من ال�شاعر؟
قلت :ال .قالت :عمك �أبو �سماك الأ�سدي».
ومن حكيمات العرب اللواتي ا�شتهرن ب�إ�صابة احلكم وف�صل اخل�صومات
وح�سن الر�أي ُخ َ�صيلة بنت عامر بن الظرب ال ُعدواين .ولعلها هي التي كان
م�سي ُ�س َخيل بعدها �أو �صبحي ،بناء على �أنها كانت ت�سمى
�أبوها عامر يقول لهاِّ :
أي�ضا .قال امليداين عند �شرحه لهذا املثل:
�سخي ًال � ً
«�سخيل :جارية كانت لعامر بن الظرب العدواين ،وكان عامر حكم
العرب ،وكانت �سخيل ترعى عليه غنمه ،فكان عامر يعاتبها يف رعيتها �إذا
�سرحت قال� :أ�صبحت يا �سخيل ،و�إذا راحت قال� :أم�سيت يا �سخيل .وكان
عي يف فتوى قوم اختلفوا �إليه يف خنثى يحكم فيه ،و�سهر يف جوابهم
عامر َّ
ليايل .فقالت اجلارية� :أتبعه املبال فب�أيهما بال فهو هو ،ف ُِّفر َج عنه وحكم به،
وقالَ :م ِّ�سي ُ�س َخيل بعدها �أو �صبحي� ،أي بعد جواب هذه امل�س�ألة ال �سبيل
لأحد عليك بعد ما �أخرجتني من هذه الورطة .ي�ضرب ملن يبا�شر � ًأمرا ال
اعرتا�ض لأحد عليه فيه».
وذكر الآلو�سي يف «بلوغ الأرب» من حكام العرب غري من ذكرنا :حاجب
ابن زرارة من حكام متيم وله معرفة تامة ب�أخبار العرب و�أحوالها و�أن�سابها وكان
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من م�شاهري ف�صحاء زمانه والأقرع بن حاب�س من حكام متيم وكان مرجعهم
حكما يف اجلاهلية و�أدرك الإ�سالم و�أ�سلم ،وربيعة
يف واقعاتهم ومنافراتهم كان ً
ابن خما�شن ،و�ضمرة بن �ضمرة وكالهما من متيم ،وغيالن بن �سلمة الثقفي من
حكام قي�س وقد �أدرك الإ�سالم ،وها�شم بن عبد مناف ،وتنافرت قري�ش وخزاعة
�إليه فخطبهم مبا �أذعن له الفريقان بالطاعة ،و�أبا طالب عم النبي ونا�صره ،والعا�ص
ابن وائل والد عمرو بن العا�ص ،وكان من حكام قري�ش ،و�أدرك الإ�سالم ومل
ي�سلم ،والعالء بن حارثة القر�شي ،وربيعة بن حذار الأ�سدي ،ويعمر بن عوف
ال�شداخ الكناين وكان من حكام كنانة ،و�صفوان بن �أمية ،و�سلمى بن نوفل،
وكالهما من حكام كنانة ،ومالك بن جرب العامري ،وكان من حكام العرب
وحكمائهم ،ومن كالمه الذي �ضرب به املثل :على اخلبري �سقطت .وعمرو بن
حمعة الدو�سي ،واختلفوا يف �أنه �أدرك الإ�سالم ،واحلارث بن عباد الربعي من
حكام ربيعة وفر�سانها ،وال َقل ََّم�س الكناين.
وذكر الآلو�سي �أنه كانت يف ن�ساء العرب جملة ا�شتهرن ب�إ�صابة احلكم
اخل�س الإيادية،
وف�صل اخل�صومات ،وح�سن الر�أي يف احلكومة؛ منهن :هند بنت ِّ
و�ص ْحر بنت لقمان �أو �أخته ،وحذام بنت الريان،
وجمعة بنت حاب�س الإياديُ ،
وهي القائلة :لو ترك القطا لي ًال لنام»(((.
((( بلوغ الأرب ،الآلو�سي ،ج� ،1ص.378 ،338
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ول�سنا نقطع ب�أن ما روي من هذه الأخبار �صحيح ثابت ،ولكنا نرى �أنه يف
جملته يكفي يف الداللة على وجهة التفكري الذي كان ي�سمى حكمة عند العرب
وحكما وي�سمى �أهله حكماء وحكا ًما .وهو تفكري عملي مت�صل بالف�صل فيما يقع
ً
بينهم من نزاع ،والفتوى فيما يحدث لهم من �أق�ضية ،والطب ملا يعر�ض لهم من
مر�ض.
وباجلملة فقد كان العرب حني نزول القر�آن يف منازعة وجدل يف العقائد
الدينية ،وكان البحث يف �إر�سال الر�سل واحلياة الآخرة ،وبعث الأج�ساد بعد
املوت ،مو�ضع الأخذ والرد على اخل�صو�ص بني النحل املتباينة .قال الآلو�سي
يف «بلوغ الأرب» :و�شبهات العرب كانت مق�صورة على �إنكار البعث وجحد
�إر�سال الر�سل فعلى الأول قالوا :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.ﯗ
ﯘﮊ [ال�صافات� ]17 - 16 /إىل غري ذلك من الآيات وذكروا ذلك يف
�أ�شعارهم قال قائلهم:
حياة ثم َم ْو ٌت ثم َن ْ�ش ٌر

حديث خرافة يا �أم عمرو
ُ

وقال �شداد بن الأ�سود بن عبد �شم�س بن مالك يرثي كفار قري�ش يوم بدر
ملا قتلوا و�ألقاهم النبي  يف القليب ،وهي البئر التي مل تطو:....
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يحدثنا الر�سول ب�أن َ�س َن ْح َيا
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فكيف حياة �أ�صدا ٍء وهام()1؟!

و�أراد ال�شاعر �إنكار البعث بهذا الكالم ك�أنه يقول� :إذا �صار الإن�سان كهذا
الطائر كيف ي�صري مرة �أخرى �إن�سانًا؟ و�أما على الثاين فكان �إنكارهم لبعث
الر�سل يف ال�صورة الب�شرية �أ�شد و�إ�صرارهم على ذلك �أبلغ ،و�أخرب عنهم التنزيل
بقوله تعاىل :ﮋﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﮊ[الإ�سراء� ]94 /إىل غري ذلك من الآيات(.)2
عد العرب للجدل الديني ويحفزهم �إليه� ،إما الدفاع عن �أديانهم
وكان ُي ُّ
املوروثة �ضد الأديان الدخيلة عليهم ،و�إما املهاجمة لهذه الأديان جمي ًعا من �أجل
ما يلتم�سون من الدين احلنيف ،دين �إبراهيم ،وهو دين قومي كانت ت�شرئب
�إليه(� )3أمة تدب فيها مبادئ احلياة القومية.
وكان عندهم نوع من النظر العقلي هو �أهد�أ من هذا و�أقل عن ًفا ،هو علم
الطبقة املميزة ،وهو علم احلكمة النافعة يف احلياة.
((�(1أ�صداء :جمع �صدى .وهام :جمع هامة .وال�صدى والهامة :ا�سمان لطائر خرافي زعم العرب �أنه يخرج من
ر�أ�س المقتول ويقول :ا�سقوني ،ا�سقوني ،حتى ي�ؤخذ بث�أر المقتول.
(((2بلوغ الأرب ،الآلو�سي ،ج� ،2ص.215 - 213
(((3ت�شرئب :ا�شر�أب �إلى ال�شيءَّ :مد عنقه �إليه ،والمراد هنا :تطلَّعت �إليه.
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العرب بعد ظهور الإ�سالم :دين و�شريعة

جاء الإ�سالم يقرر �أن الدين احلق واحد ،هو وحي اهلل �إىل جميع �أنبيائه،
وهو عبارة عن الأ�صول التي ال تتبدل بالن�سخ ،وال يختلف فيها الر�سل ،وهي
هدى �أب ًدا.
�أما ال�شرائع العملية فهي متفاوتة بني الأنبياء وهي هدى ما مل ُت ْن�سخ ف�إذا
ن�سخت مل تبق هدى .ويف القر�آن الكرمي :ﮋﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ
أي�ضا :ﮋﭺ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﮊ [ف�صلت ]43 /ويف القر�آن � ً

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ...ﮊ [ال�شورى.]13 /

وقال جماهد يف معنى هذه الآية� :أو�صيناك يا حممد و�إياهم دي ًنا واح ًدا،
وروى الطربي املتوفَّى �سنة 310هـ (923 - 922م) عن قتادة يف تف�سري قوله
تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ...ﮊ[املائدة« ]48 /يقول� :سبي ًال و�سنة
وال�سنن خمتلفة :للتوراة �شريعة ،وللإجنيل �شريعة ،وللقر�آن �شريعة ،يحل اهلل فيها
ما ي�شاء ويحرم ما ي�شاء بالء ليعلم من يطيعه ممن يع�صيه .ولكن الدين الواحد
الذي ال يقبل غريه التوحيد والإخال�ص هلل الذي جاءت به الر�سل»((( .وروى
أي�ضا «الدين واحد وال�شريعة خمتلفة».
الطربي عن قتادة � ً
((( عند تف�سري هذه الآية يف «تف�سريه».
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وقــال الزخم�شـــري (املتوفَّى �سنة 538هـ1144 - 1143 /م)
يف تف�سريه «الك�شاف»« :قوله تعاىل :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳ....ﮊ[الأنعام ]90 /واملراد بهداهم طريقهم يف الإميان باهلل وتوحيده
و�أ�صول الدين دون ال�شرائع ف�إنها خمتلفة وهي هدى ما مل تن�سخ ،ف�إذا ن�سخت مل
تبق هدى بخالف �أ�صول الدين ف�إنها هدى �أب ًدا».
والإ�سالم يجمع بني الدين وال�شريعة ،و�أما الدين فقد ا�ستوفاه اهلل كله
يف كتابه الكرمي ،ومل يكل النا�س �إىل عقولهم يف �شيء منه ،و�أما ال�شريعة فقد
ا�ستوفى �أ�صولها ثم ترك للنظر االجتهادي تف�صيلها ،جاء يف القر�آن املجيد :ﮋﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [املائدة ]3 /وكان
نزول هذه الآية يف يوم عرفة عام حج النبي  حجة الوداع ،ومل يع�ش النبي
بعد نزولها �إال �إحدى وثمانني ليلة ،ومل ميت ر�سول اهلل حتى كمل الدين ،روى
الطربي عن ابن عبا�س يف تف�سري هذه الآية ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ وهو
الإ�سالم .قال�« :أخرب اهلل نبيه  وامل�ؤمنني �أنه قد �أكمل لهم الإميان فال يحتاجون
�إىل زيادة �أب ًدا ،وقد �أمته اهلل  فال ينق�صه �أب ًدا ،وقد ر�ضيه اهلل فال ي�سخطه �أب ًدا».
قال ال�شاطبي املتوفَّى �سنة 590هـ (1194 - 1193م) يف كتاب «االعت�صام»
«فلم يبق للدين قاعدة يحتاج �إليها يف ال�ضروريات واحلاجيات �أو التكميالت �إال
وقد بينت غاية البيان .نعم ،يبقى تنزيل اجلزئيات على تلك الكليات موكو ًال �إىل
أي�ضا ثابتة يف الكتاب وال�سنة ،فالبد من �إعمالها،
نظر املجتهد ف�إن قاعدة االجتهاد � ً
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وال ي�سع تركها ،و�إذا ثبتت يف ال�شريعة �أ�شعرت ب�أن َّثم جما ًال لالجتهاد ،وال يوجد
ذلك �إال فيما ال ن�ص فيه .ولو كان املراد بالآية الكمال بح�سب حت�صيل اجلزئيات
بالفعل ،فاجلزئيات ال نهاية لها فال تنح�صر مبر�سوم وقد ن�ص العلماء على هذا
املعنى ،ف�إمنا املراد الكمال بح�سب ما يحتاج �إليه من القواعد الكلية التي يجري
عليها ما ال نهاية له من النوازل»(((.
ويف «الر�سالة» لل�شافعي« :قال ال�شافعي :فجماع ما �أبان اهلل خللقه يف كتابه
مما تعبدهم به ملا م�ضى من حكمة جل ثنا�ؤه من وجوه )1( :فمنها ما �أبانه خللقه ًّن�صا
وحجا و�صو ًما ،و�أنه حرم الفواح�ش
مثل جمل فرائ�ضه يف �أن عليهم �صالة وزكاة ًّ
ما ظهر منها وما بطن ،ون�ص الزنا واخلمر و�أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير ،وبني لهم
كيف فر�ض الو�ضوء مع غري ذلك مما بني ًّن�صا )2( .ومنها ما �أحكم فر�ضه بكتابه
وبني كيف هو على ل�سان نبيه  مثل عدد ال�صالة والزكاة ووقتهما وغري ذلك
من فرائ�ضه التي �أنزل يف كتابه )3( .ومنها ما �سن ر�سول اهلل  مما لي�س هلل 
فيه ن�ص حكم ،وقد فر�ض اهلل  يف كتابه طاعة ر�سوله واالنتهاء �إىل حكمه،
فمن قَبل عن ر�سول اهلل  فبفر�ض اهلل  -جل ثنا�ؤه  -قبل )4( .ومنها ما فر�ض
اهلل على خلقه االجتهاد يف طلبه ،وابتلى طاعتهم يف االجتهاد كما ابتلى طاعتهم
يف غريه مما فر�ض عليهم»(((.
(((	االعت�صام ،ال�شاطبي ،ج� ،3ص.198 - 197
(((	الر�سالة ،ال�شافعي� ،ص ،5طبع احل�سيني بك.
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الإ�سالم واجلدل يف الدين

داعيا �إىل الوحدة يف الدين و�إىل الت�آلف،
وقد بعث حممد بدين الإ�سالم ً
ناهيا عن ال ُف ْرقة ،كما يف �آيات كثرية من القر�آن منها :ﮋﭱﭲﭳﭴ
ً
ﭵ ﭶ...ﮊ [�آل عمران ،]103 /ومنها ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [�آل عمران،]64 /
وقال اهلل تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ[ال�شورى،]13 /
وقال :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﮊ [�آل عمران ،]105 /وقال :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [الأنعام،]159 /
وقال :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﮊ [الأنفال.]46 /
وكان على القر�آن �أن يجادل خمالفيه من �أرباب الأديان وامللل يف العرب
ر ًّدا لل�شبهات التي كانوا يثريونها حول عقائد الدين اجلديد ،على �أنه كان
وكثريا ما تختم �آيات اجلدال مبثل
ال ميد يف حبل اجلدل ً
حر�صا على الألفةً ،
قوله :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ [الزمر ،]3 /وقوله :ﮋﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ .ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

174

متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
174

ﮟﮊ[احلج .]69 - 68 /وقوله:
ﰅ ﰆﮊ [الأنعام.]164 /

ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

هذا اجلدل((( يف العقائد عر�ض له القر�آن للحاجة وعلى مقدارها من غري
�أن ي�شجع امل�سلمني على امل�ضي فيه .بل هو قد نفرهم منه يف قوله :ﮋﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﮊ [املائدة ]14 /جاء يف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم»
التيمي يف قوله تعاىل:
البن عبد الرب ،وعن ال َع َّوام بن َح ْو َ�شب عن �إبراهيم
ّ
ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ  ،قال« :اخل�صومات باجلدال يف الدين».
وهذا يتفق مع قول كثري من املف�سرين كالزخم�شري والبي�ضاوي.
ودعا القر�آن �إىل الأخذ يف هذا اجلدل برفق عند احلاجة �إىل اجلدال ،يف مثل

قوله :ﮋﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ[النحل ،]125 /وقوله
تعاىل :ﮋﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮊ [الإ�سراء ،]53 /وقوله :ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

(((	اجلدل :القوة واخل�صومة .ويف ا�صطالح املنطقيني :قيا�س م�ؤلف من ق�ضايا م�شهورة �أو م�سلمة لإنتاج قول �آخر،
واجلديل قد يكون �سائ ًال وغاية �سعيه �إلزام اخل�صم و�إفحام من هو قا�صر عن �إدراك مقدمات الربهان ،وقد يكون
جميبا وغر�ضه �أال ي�صري مطرح الإلزام« .د�ستور العلماء» ،ج� ،1ص.385
ً
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ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [العنكبوت ،]46 /وقوله :ﮋﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﮊ [�آل عمران،]20 /
وقوله :ﮋﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﮊ [البقرة ،]139 /وقوله ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ [البقرة.]136 /
الإ�سالم واحلكمة

و�إذا كان القر�آن قد نفر امل�سلمني من اجلدل يف �أمور العقائد ،ف�إن القر�آن
قد ذكر احلكمة التي كانت معروفة عند العرب وكانت �شرفًا لأهلها وجا ًها و�أثنى
عليها((( و�شجع على حياتها ومنوها.
والقر�آن �إمنا ا�ستعمل احلكمة واحلكم وما �إليهما يف معانيها اللغوية� ،أو يف
ٍ
معان ذات ن�سب وات�صال بها �شديد.
ويف�سر مالك احلكمة يف كثري من �آيات القر�آن بالفقه يف دين اهلل والعمل
به .كما رواه ابن عبد الرب يف كتاب« :خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله».
((( �أثنى عليها :مدحها وذكر ف�ضلها.
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ويقول ال�شافعي يف كتاب «الر�سالة» يف �أ�صول الفقه ،بعد �أن �أورد �آيات فيها
ذكر الكتاب واحلكمة ما ن�صه:
ف�سمعت
قال ال�شافعي« :فذكر اهلل  الكتاب وهو القر�آن ،وذكر احلكمة
ُ
من �أر�ضى من �أهل العلم بالقر�آن يقول« :احلكمة �سنة ر�سول اهلل  »قال
أي�ضا:
ال�شافعي :وهذا ي�شبه ما قاله .واهلل �أعلم» .وقال ال�شافعي يف «الر�سالة» � ً
«وفيما كتبنا يف كتابنا هذا من ذكر ما من اهلل به على العباد من تعلم الكتاب
واحلكمة دليل على �أن احلكمة �سنة ر�سول اهلل»(((.
ويقول الطربي يف تف�سري �آية

ﮋﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ [الأحزاب« :]34 /ويعني باحلكمة ما
�أوحي �إىل ر�سول اهلل  من �أحكام دين اهلل ،ومل ينزل به قر�آن ،وذلك ال�سنة».
ويف كتاب �أ�صول الفقه لفخر الإ�سالم البزدوي عند الكالم على «علم
الفروع» وهو الفقه« :وقد دل على هذا املعنى � -أي �أن العمل بالعلم معترب يف
معنى الفقه � -أن اهلل تعاىل �سمى علم ال�شريعة «حكمة» فقال :ﮋﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊ [البقرة .]269 /وقد ف�سر
ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -احلكمة يف القر�آن بعلم احلالل واحلرام ،وقال:
ﮋﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [النحل� ]125 /أي بالفقه
(((	الر�سالة ،ال�شافعي� ،ص ،7طبع احل�سيني بك.
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وال�شريعة .واحلكمة يف اللغة هي العلم والعمل ،فكذلك مو�ضع ا�شتقاق هذا
اال�سم وهو الفقه دليل عليه :وهو العلم ب�صفة الإتقان مع ات�صال العمل به،
واملوعظة احل�سنة هي التي ال يخفى على من تعظه �أنك تنا�صحه وتق�صد نفعه
فيها ،وو�صف املوعظة باحل�سنة دون احلكمة؛ لأن املوعظة رمبا �آلت �إىل القبح ب�أن
(((
وقعت يف غري مو�ضعها ووقتها ،قال ابن م�سعود « كان النبي  يتخولنا
باملوعظة خمافة ال�س�آمة» .ف�أما احلكمة فح�سنة �أينما وجدت �إذ هي عبارة عن
القول ال�صواب والفعل ال�صواب»(((.
ويف كتاب «املب�سوط» ل�شم�س الدين ال�سرخ�سي« :و�أما علم الفقه
وال�شرائع فهو اخلري الكثري ،قال اهلل  :ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﮊ[البقرة ]269/قال ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما« :احلكمة معرفة
الأحكام من احلالل واحلرام»(((.
ويف «�شرح تنوير الأب�صار يف فقه الإمام الأعظم»« :وقد مدحه اهلل تعاىل
خريا بقوله تعاىل :ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﮊوقد
بت�سميته ً
ف�سر احلكمة زمرة �أرباب التف�سري بعلم الفروع الذي هو علم الفقه»(((.
((( يتخولنا :قال ابن الأثري :قال �أبو عمرو :ال�صواب يتحولنا باحلاء غري معجمة� ،أي يطلب احلال التي ين�شطون
فيها للموعظة فيعظهم فيها وال يكرث عليهم فيملوا «ل�سان مادة حول وخول» ،وال�سياق ي�ؤيده.
((( �أ�صول الفقه ،البزدوي ،ج� ،1ص ،13طبع دار ال�سعادة� ،سنة 1308م.
(((	املب�سوط ،ال�سرخ�سي ،ج� ،1ص.2
((( �شرح تنوير الأب�صار يف فقه الإمام الأعظم ،ابن عابدين ،ج� ،1ص.29 - 28
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وجملة القول �إن احلكمة يف �آية

ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﮊ[البقرة،]269 /
هي احلكمة مبعناها اللغوي �أي العلم النافع والفقه يف �ش�ؤون احلياة بتعرف احلق
فيها و�إم�ضائه.
ويف تف�سري الطربي لهذه الآية« :يعني بذلك جل ثنا�ؤه ي�ؤتي اهلل الإ�صابة
يف القول والفعل من ي�شاء من عباده ،ومن ُي� َؤت الإ�صابة منهم يف ذلك فقد
كثريا ،وقد بينا فيما م�ضى معنى احلكمة ،و�أنها م�أخوذة من احلكم
خريا ً
�أُو ِتي ً
وف�صل الق�ضاء ،و�أنها الإ�صابة مبا دل على �صحته ،ف�أغنى ذلك عن تكريره يف هذا
املو�ضع».
ويف كتاب «العوا�صم من القوا�صم» لأبي بكر حممد بن عبد اهلل بن العربي:
«احلكمة :ولي�س للحكمة معنى �إال العلم ،وال للعلم معنى �إال العقل؛ �إال �أن يف
احلكمة �إ�شارة �إىل ثمرة العلم وفائدته .ولفظ العلم جمرد عن داللته على غري
ذاته؛ وثمرة العلم العمل مبوجبه والت�صرف بحكمه ،واجلري على مقت�ضاه يف
جميع الأقوال والأفعال»(((.
والنظر فيما ورد يف القر�آن وال�سنة من ا�ستعمال كلمة «احلكمة» يدل على
�أن املراد بها العلم الذي يت�صل بالعمل .ويف حديث ال�صحيحني« :ال ح�سد �إال
(((	العوا�صم من القوا�صم� ،أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن العربي ،ج� ،1ص ،605 - 205طبع املطبعة اجلزائرية
الإ�سالمية�( ،سنة 1346هـ1927 /م).
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يف اثنتني :رجل �آتاه اهلل ما ًال ف�سلّطه على هلكته يف احلق؛ ورجل �آتاه اهلل حكمة
فهو يق�ضي بها ويعلّمها».
كان لهذه املعاين الدينية التي قررها الإ�سالم منذ ن�ش�أته �أثرها العظيم يف
توجيه النظر العقلي عند امل�سلمني يف عهدهم الأول ،فكرهوا البحث واجلدل يف
�أمور الدين.
قال ابن عبد الرب املتوفَّى �سنة 463هـ (1071 - 1070م) يف كتاب
«خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله»« :ونهى ال�سلف  -رحمهم اهلل  -عن اجلدال
يف اهلل  -جل ثنا�ؤه  -يف �صفاته و�أ�سمائه .و�أما الفقه ف�أجمعوا على اجلدال فيه
والتناظر؛ لأنه علم يحتاج فيه �إىل رد الفروع �إىل الأ�صول للحاجة �إىل ذلك ،ولي�س
االعتقادات كذلك؛ لأن اهلل  ال يو�صف عند اجلماعة � -أهل ال�سنة � -إال مبا
و�صف به نف�سه� ،أو و�صفه به ر�سوله � أو �أجمعت الأمة عليه ولي�س كمثله �شيء
فيدرك بقيا�س �أو �إنعام نظر .وقد ُنهينا عن التفكر يف اهلل ،و�أمرنا بالتفكر يف خلقه
الدال عليه .وعن م�صعب بن عبد اهلل الزبريي قال« :كان مالك بن �أن�س يقول:
الكالم يف الدين �أكرهه ،ومل يزل �أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه ،نحو الكالم يف
ر�أي جهم ،والقدر وما �أ�شبه ذلك وال �أحب الكالم �إال فيما حتته عمل»((( .وقال
أي�ضا يف الكتاب نف�سه« :وقال �أحمد بن حنبل :ال يفلح �صاحب كالم �أب ًدا ،وال
� ً
نكاد نرى �أح ًدا نظر يف الكالم �إال ويف قلبه دغل .وقال مالك� :أر�أيت �إن جاءه من
((( خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله ،ابن عبد الرب� ،ص.153
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أي�ضا« :قال �أبو
هو �أجدل منه� ،أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟» وقال ابن عبد الرب � ً
عمر :تناظر القوم وجتادلوا يف الفقه ،ونهوا عن اجلدال يف االعتقاد؛ لأنه ي�ؤدي �إىل
االن�سالخ من الدين� ،أال ترى مناظرة ب�شر يف قوله  :ﮋﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ [املجادلة ]7 /حني قال :هو بذاته يف كل مكان .فقال له
خ�صمه فهو يف قلن�سوتك ويف ُح ِّ�شك((( ويف جوف حمار ،تعاىل اهلل عما يقولون.
حكى ذلك وكيع  -رحمه اهلل .و�أنا واهلل �أكره �أن �أحكي كالمهم  -قبحهم اهلل -
فعن هذا و�شبهه نهى العلماء ،و�أما الفقه فال يو�صل �إليه وال ينال �أب ًدا دون نظر
وتفهم له»(((.
الد ْي َن َو ِري ،املتوفَّى �سنة
ويف كتاب «ت�أويل خمتلف احلديث» البن قتيبة ِّ
276هـ (890 - 889م) ب�صدد الطعن على املختلفني يف �أ�صول الدين« :قال
�أبو حممد :ولو كان اختالفهم يف الفروع وال�سنن الت�سع العذر عندنا ،و�إن كان
ال عذر لهم مع ما يدعونه لأنف�سهم ،كما ات�سع لأهل الفقه ،ووقعت لهم الأ�سوة
بهم ،ولكن اختالفهم يف التوحيد ،ويف �صفات اهلل تعاىل ،ويف قدرته ويف نعيم �أهل
اجلنة ،ويف عذاب �أهل النار ،وعذاب الربزخ ،ويف اللوح ،ويف غري ذلك من الأمور
نبي �إال بوحي من اهلل تعاىل»((( .ويقول ابن قتيبة نف�سه يف كتاب
التي ال يعلمها ٌّ
«االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية وامل�شبهة»:
(((	القلن�سوة :غطاء للر�أ�س خمتلف الأنواع والأ�شكال .وا ُحل ّ�ش :الدبر� ،أو مكان ق�ضاء احلاجة.
((( خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله ،ابن عبد الرب� ،ص.58 - 156
((( «ت�أويل خمتلف احلديث» ،مطبعة كرد�ستان العلمية ،القاهرة �سنة 1326هـ� ،،ص.17
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«وكان املتناظرون فيما م�ضى يتناظرون يف معادلة ال�صرب بال�شكر ،ويف
تف�ضيل �أحدهما على الآخر ،ويف الو�ساو�س واخلطرات ،وجماهدة النف�س وق َْمع
الهوى ،فقد �صار املتناظرون يتناظرون يف اال�ستطاعة والتولد والطفرة واجلزء
والعر�ض واجلوهر ،فهم دائبون يخبطون يف الع�شوات ،وقد ت�شعبت بهم الطرق،
وقادهم الهوى بزمام الردى»(((.
وجاء يف كتاب «�إعالم املوقعني عن رب العاملني»« :وقد تنازع ال�صحابة
يف كثري من م�سائل الأحكام ،وهم �سادات امل�ؤمنني ،و�أكمل الأمة �إميانًا ،ولكن
بحمد اهلل مل يتنازعوا يف م�س�ألة واحدة من م�سائل الأ�سماء وال�صفات والأفعال،
بل كلهم على �إثبات ما نطق به الكتاب وال�سنة كلمة واحدة من �أولهم �إىل
�آخرهم،مل ي�سوموها ت�أوي ًال ومل يحرفوها عن موا�ضعها تبديالً ،ومل ُي ْب ُدوا ل�شيء
منها �إبطا ًال ،وال �ضربوا لها �أمثا ًال ،ومل يدفعوا يف �صدورها و�أعجازها ،ومل يقل
�أحد منهم يجب �صرفها عن حقائقها وحملها على جمازها ،بل تلقوها بالقبول
والت�سليم ،وقابلوها بالإميان والتعظيم ،وجعلوا الأمر فيها كلها � ًأمرا واح ًدا ،و�أجروها
على �سنن واحد ،ومل يعملوا كما فعل �أهل الأهواء والبدع؛ حيث جعلوها ع�ضني،

(((	االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية وامل�شبهة ،ابن قتيبة� ،ص ،9من طبع مطبعة ال�سعادة ،القاهرة �سنة
1349هـ.
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و�أقروا ببع�ضها ،و�أنكروا بع�ضها ،من غري فرقان مبني ،مع �أن الالزم لهم فيما �أنكروه
كالالزم فيما �أقروا به و�أثبتوه»(((.
فامل�سلمون يف ال�صدر الأول كانوا يرون �أن ال �سبيل لتقرير العقائد �إال
الوحي �أما العقل فمعزول عن ال�شرع و�أنظاره كما يقول ابن خلدون يف املقدمة
ويف كتاب «النبوات» البن تيمية:
«ف�صل :قد ذكرنا يف غري مو�ضع �أن �أ�صول الدين الذي بعث اهلل به ر�سوله
حمم ًدا  قد بينها اهلل يف القر�آن �أح�سن بيان»(((.
وكانوا يرون �أن التناظر والتجادل يف االعتقاد ي�ؤدي �إىل االن�سالخ((( من
الدين من �أجل ذلك كان امل�سلمون عند وفاة النبي  على عقيدة واحدة� ،إال
من كان يبطن النفاق ،ومل يظهر البحث واجلدل يف م�سائل العقائد �إال يف �أيام
ال�صحابة حني ظهرت ِب َدع و�شُ َبه((( ا�ضطر امل�سلمون �إىل مدافعتها.
ويف كتاب «التب�صري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية من فرق الهالكني»
لأبي املظفر طاهر بن حممد الإ�سفراييني املتوفَّى �سنة 471هـ (1078م):
«وظهر يف �أيام املت�أخرين من ال�صحابة خالف القدرية ،وكانوا يخو�ضون يف القدر
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،ج � 1ص .55
(((	النبوات ،ابن تيمية� ،ص.145
(((	االن�سالخ :اخلروج.
((( �شُ َبه :جمع �شبهة ،وهي التي ال يتبني فيها احلالل من احلرام.
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واال�ستطاعة كمعبد اجلهني ،وغيالن الدم�شقي ،وجعد بن درهم ،وكان ينكر
عليهم من كان قد بقي من ال�صحابة»(((.
(((

حجاجا((( للمبتدعة احلائدين
ومن َث َّم َت َف َّرقت الفرق ،ون� أش� علم الكالم ً
عن طريق ال�سلف واملخالفني للدين ،ون�ش�أ على �أنه �ضرورة ُت َق َّدر بقدرها.

�أما النظر العقلي يف امل�سائل ال�شرعية العملية فقد ن�ش�أ يف الإ�سالم م�ؤي ًدا
من الدين .وقد ورد يف الكتاب وال�سنة الثناء على احلكمة واحلكم والتنويه
بف�ضلهما ،فمهد ذلك النتعا�ش النظر العقلي يف ال�ش�ؤون العملية ،وهو نوع من
التفكري كانت العرب م�ستعدة لنموه بينها على ما �أ�شرنا �إليه �آن ًفا .ووجدت احلاجة
�إىل هذا النظر يف ا�ستنباط �أحكام الوقائع املتجددة التي مل يكن من املمكن �أن
حتيط بها الن�صو�ص ال�شرعية .قال ابن عبد الرب يف كتاب «خمت�صر جامع بيان
العلم وف�ضله»« :وقال املزين :الفقهاء من ع�صر ر�سول اهلل � إىل يومنا هذا وهلم
جرا ،ا�ستعملوا املقايي�س يف الفقه يف جميع الأحكام يف �أمر دينهم».
ًّ
و�سن الر�سول ِل ُو َال ِته يف الأم�صار �أن يجتهدوا ر�أيهم حني ال يجدون ًّن�صا،
وجاء يف القر�آن نف�سه ب�أحكام كُ ِّلف بها امل�سلمون على �أن يكون �سبيلهم يف
طاعتها اال�سرت�شاد بالعقل ،كما يف م�س�ألة التوجه �إىل القبلة للبعيد عن الكعبة.
((( من ن�سخة خطية مبكتبة الأزهر رقم ( )48توحيد.
حجاجاِ :ج َدال ُهم بالربهان والدليل العقلي.
(((
ً
(((	احلائدين :مفردها احلائد :وهو املائل.
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وقد ف�صل ال�شافعي املتوفَّى �سنة 204هـ (820 - 819م) ذلك يف «ر�سالته»
فحدث االجتهاد يف الت�شريع الإ�سالمي منذ عهد الإ�سالم الأول يف كنف القر�آن
برتخي�ص من الر�سول .
وقد روى ابن عبد الرب يف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله»« :عن
معاذ� :أن ر�سول اهلل  ،ملا بعثه �إىل اليمن قال له :كيف ت�صنع �إن عر�ض لك
ق�ضاء؟ قال� :أق�ضي مبا يف كتاب اهلل .قال :ف�إن مل يكن يف كتاب اهلل؟ قال :فب�سنة
ر�سول اهلل  ،قال :ف�إن مل يكن يف �سنة ر�سول اهلل؟ قال� :أجتهد ر�أيي ال �آلو(((.
قال :ف�ضرب بيده يف �صدري ،وقال :احلمد هلل الذي وفق ر�سولَ ِ
ر�سول اهلل ملا
ير�ضاه ُ
ر�سول اهلل».
أي�ضا :عن ابن عمر ،قال ر�سول اهلل  يوم الأحزاب:
وروى ابن عبد الرب � ً
«ال ي�صلي �أحد الع�صر �إال يف بني ق َُر ْيظة» ،ف�أدركهم وقت الع�صر يف الطريق ،فقال
بع�ضهم :ال ن�صلي حتى ن�أتيها ،وقال بع�ضهم :بل ن�صلي ومل يرد منا ذلك ،فذكر
ذلك للنبي  ،فلم يعنف واحدة من الطائفتني .قال �أبو عمر« :هذه �سبيل
االجتهاد على الأ�صول عند جماعة الفقهاء»(((.

((( �آلو� :أُق َِّ�صر.
((( خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله ،ابن عبد الرب� ،ص.132
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االجتهاد بالر�أي هو بداية النظر العقلي

هذا االجتهاد بالر�أي يف الأحكام ال�شرعية هو �أول ما نبت من النظر العقلي
عند امل�سلمني .وقد منا وترعرع يف رعاية القر�آن ،وب�سبب من الدين .ون�ش�أت منه
املذاهب الفقهية و�أينع((( يف جنباته علم فل�سفي هو علم «�أ�صول الفقه» ،ونبت يف
أي�ضا كما �سنبينه ،وذلك من قبل �أن تفعل الفل�سفة اليونانية فعلها
تربته الت�صوف � ً
يف توجيه النظر عند امل�سلمني �إىل البحث فيما وراء الطبيعة والإلهيات على �أنحاء
خا�صة.
والباحث يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية يجب عليه �أو ًال �أن يدر�س االجتهاد
بالر�أي منذ ن�ش�أته ال�ساذجة �إىل �أن �صار ن�س ًقا((( من �أ�ساليب البحث العلمي ،له
�أ�صوله وقواعده.
يجب البدء بهذا البحث؛ لأنه بداية التفكري الفل�سفي عند امل�سلمني،
والرتتيب الطبيعي يق�ضي بتقدمي ال�سابق على الالحق ،ولأن هذه الناحية �أقل
نواحي التفكري الإ�سالمي ت� ًأثرا بالعنا�صر الأجنبية ،فهي متثل لنا هذا التفكري
م�سريا يف طريق النمو بقوته الذاتية وحدها ،في�سهل
ً
خمل�صا ب�سيطًا يكاد يكون ً
بعد ذلك �أن نتابع �أطواره يف ثنايا التاريخ ،و�أن نتق�صى فعله وانفعاله فيما ات�صل
به من �أفكار الأمم.
((( �أينع� :أثمر.
منهجا.
((( ن�س ًقا :نظا ًما �أو ً

الف�صل الثاين
النظريات املختلفة يف الفقه الإ�سالمي وتاريخه

منزع امل�ست�شرقني يف الفقه وتاريخه
البحث يف الر�أي و�أطواره و�أثره يف تكوين املذاهب الفقهية ي�ستدعي نظرة
يف تاريخ الفقه الإ�سالمي وم�صادره يف �أدواره املختلفة .وللناظرين يف هذا البحث
من امل�ست�شرقني منزع ،وملن عر�ض له من امل�سلمني منزع غريه .واملقارنة بني
وجهتي النظر قد تنتهي بنا �إىل ٍ
متحي�ص �أو�سع مدى ،وطريقة �أدنى �إىل ال�سداد.
وجهة نظر كارا دي فو

يقول البارون كارا دي فو يف اجلزء الثالث من كتابه امل�سمى «مفكرو
الإ�سالم»((( ،عند الكالم على الفقه« :يرى امل�سلمون �أن الفقه ذو عالقة
ملتحما به التحا ًما ،فهو جزء منه ،والفقه م�أخوذ كله
بالدين متينة ،بل هم يرونه ً
من الوحي� ،أي القر�آن ،ك�سائر الدين .وملا كان يف القر�آن �شيء من الإجمال،
(((  ، Carra de Vaux: Les Penseurs de l'Islamن�شر يف باري�س يف خم�سة جملدات من �سنة 1921م �إىل �سنة
1926م.
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فقد عمدوا �إىل تو�ضيحه بالآثار� ،أي ب�سنة �أ�صحاب النبي واجليلني الأولني من
تابعيه .هذه هي النظرية الأ�سا�سية ،وبناء عليها ذُكر الفقه يف الكتب الإ�سالمية
على �أنه وليد القر�آن والآثار الإ�سالمية ،من غري �إ�شارة �إىل �أ�صول �أجنبية قط.
وهذه نظرية ال تثبت عند النقد .و�إذا قر�أ قارئ بع�ض �آيات الأحكام يف القر�آن،
ثم قر�أ �صفحتني �أو ثالثة من بع�ض مب�سوطات الفقه الإ�سالمي� ،أح�س مبا بني
االثنني من فرق :فذاك ن�ص �ساذج مبهم يف �صورة من �صور البداوة الأوىل،
وهذا حتليل علمي دقيق من �آثار التفكري املثقف؛ ذاك �شبه م�سودة جافة بالية
قائمة يف �صحراء ،وهذا ممح�ص م�صقول مت�سق مع الرقي املدين .هاتان هما حالتا
الإ�سالم اللتان ينبغي �شرحهما ،فمن �أين جاءت قوانني القر�آن .ومن �أين جاءت
قوانني الفقهاء؟ وما �أريد �إال �أن �أ�شري �إىل ذلك �إ�شارات عامة ،ول�ست �أريد �أن
�أنكر بادئ الأمر كل طرافة يف �أحكام القر�آن ،لكني �أرى م�ساغًا للبحث عما �إذا
كانت تلك الأحكام مت�أثرة بالتلمود((( �أو بالقانون امل�سيحي ،وعلى اخل�صو�ص
هذا القانون كما كان يفهمه رجال الدين ،وقد تكون بقايا العادات العربية القدمية
أي�ضا� .أما فقه الفقهاء فيجب �أن يالحظ �أن
وجدت لها منفذًا يف بع�ض الأحوال � ً
تدوينه كان يف ع�ص ٍر عا�صم ُة الإ�سالم فيه بغداد ،فلعل عنا�صر �آتية من العراق
هي التي غلبت عليه ومن قبل ذلك ملا كانت دم�شق دار اخلالفة كان الفقه عر�ضة
للت�أثر بالقوانني البيزنطية «الرومانية ال�شرقية» وينبغي �أن يالحظ �أن هذا الت�أثري
وقع  -فيما يظهر  -من القوانني املحلية التي كانت خا�صة بكل �إقليم .ولئن كنا
(((	التلمود :ا�سم يطلقه اليهود على املجاميع الكبرية املت�ضمنة للأ�صول والأوامر التي �صدرت عن كبار �أئمتهم.

النظريات املختلفة يف الفقه الإ�سالمي وتاريخه
189

189

نعرف القانون الروماين �أح�سن معرفة .ف�إنا ال ندري �أكان القانون النافذ يف �سورية
لعهد «هرقل»((( قبل الفتح العربي بقليل هو نف�س القانون الذي كان معروفًا يف
«بيزنطة» لعهد «ج�ستنتيان»((( �أم كان قانونًا يغايره؟ وال ندري �أي قانون كان
معمو ًال به يف العراق حتت حكم الفر�س حني جاء الفتح الإ�سالمي .ال نكاد
نعرف من ذلك �شي ًئا ،بيد �أن �صيغة الفقه الدينية ت�سوغ لنا �أن نفر�ض �أنه كان على
اخل�صو�ص مو�ض ًعا للت�أثر بالقوانني الدينية �أو ال�شرائع ،وقد �أدركته هذه الت�أثريات
يف �سورية والعراق من املذاهب امل�سيحية التي كانت موجودة يف بالد فار�س.
هذه هي املعلومات القليلة التي لدينا يف املو�ضوع ،وهي مقدمات لي�س
التو�صل منها �إىل نتيجة �سه ًال على من يحاوله».
مالحظات على كالم كارا دي فو

واخلال�صة التي ي�صح التعويل((( عليها من كالم البارون كارا دي فو ،هي
�أن نظرية الإ�سالميني ترد الفقه �إىل م�صادر �إ�سالمية من غري مالحظة �أي ت�أثري
�أجنبي يف تكوينه.
((( هو � Heraclius Ierإمرباطور اململكة الرومانية ال�شرقية ،ويل احلكم من �سنة 610م �إىل 641م.
((( هو � Justinien Ierإمرباطور اململكة الرومانية ال�شرقية منذ �سنة 527م �إىل �سنة 566م ،وهو الذي �أمر بتدوين
القوانني ،وكان لت�شريعه �أثر يف العامل بعيد املدى.
(((	التعويل عليها :اال�ستناد عليها.
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والنظرية الأخرى تلحظ يف ن�ش�أة الفقه وتطوره العوامل اخلارجية على
اخل�صو�ص ،هذا املقدار �صحيح يف تقرير النظريتني ،على ما يف بيان امل�ؤلف من
ت�ساهل يف مثل قوله�« :إن الفقه يعترب يف كتب الإ�سالم وليد القر�آن و�آثار ال�صحابة
واجليلني الأولني من التابعني» فقد �أهمل ذكر ال�سنة النبوية ،كما �أهمل القيا�س
و�أهمل الإجماع ،وذكر �آثار اجليلني الأولني من التابعني ولي�ست �آثارهما �أ�ص ًال
من �أ�صول الفقه .دع عنك ما يف مقارنته بني ن�صو�ص القر�آن ون�صو�ص الكتب
(((
فنيا ي�صح �أن تقارن
الفقهية من َع ْ�سف وحيف يف غري رفق ،فما كان القر�آن كتابًا ًّ
ن�صو�صه بكتب الفنون .وقد يلحظ �أن كارا دي فو مييل يف فرو�ضه �إىل رد معظم
الت�أثري يف تكوين الفقه الإ�سالمي �إىل املذاهب امل�سيحية.
وجهة نظر جولدزيهر

�أما جولدزيهر((( (املتوفَّى �سنة 1921م) فهو ال مييل هذا امليل ،بل هو
ينزع يف لطف �إىل ما ي�ؤيد ناحية الت�أثري اليهودي .وميكن �أن يالحظ �أن الأول
م�سيحي ،و�أن الثاين يهودي .قال جولدزيهر يف مقاله عن الفقه يف «دائرة املعارف
الإ�سالمية»« :ومن ال�سهل �أن نفهم �أن ما �أفاده امل�شتغلون بالت�شريع يف ال�شام
والعراق من القانون الروماين ،ومن القوانني اخلا�صة ببع�ض الواليات ،كان له
�أثر يف تكامل الفقه الإ�سالمي من ناحية �أحكامه ،ومن ناحية طرق اال�ستنباط
حيف :ظلم.
((( َع ْ�سف :ركوب الأمر بغري تدبري ورويةَْ ،
((( Goldziher
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طبيعيا له�ؤالء الأميني  -اخلارجني من نظام اجتماعي �ساذج �إىل بالد ذات
وكان ًّ
مدنية قدمية ليتبوءوا((( فيها مكانة احلاكمني � -أن يتناولوا يف احلوادث املتولدة ما
ينا�سب احلالة القائمة على الفتح ،ويالئم نزعات الدين اجلديد من عادات القوم
وقوانينهم .ودر�س هذا اجلانب من تاريخ الت�شريع هو من �أهم الأبحاث املتعلقة
بالعلوم الإ�سالمية.
مقررا من قبل ومعرتفًا به ،ف�إنه مل يتناول بالبحث �إال يف
ولئن كان ذلك ً
جزئيات قليلة.
وقد جمع �سانتالنا((( يف م�شروع قانوين مدين جتاري و�ضعه حلكومة تون�س
كثريا من املواد املهيئة لدر�س هذا املو�ضوع.
�سنة ً 1899
ويف مقال ن�شره فرانز فردريك �شميدت((( يف �سرت�سبورج �سنة  ،1910يف
مو�ضوع املقارنة بني القوانني يف ف�صل من ف�صول القانون اخلا�ص� ،أدلة قوية على
قبول فقهاء الإ�سالم لكثري من �أحكام القانون الروماين .ومن قبل ذلك بينّ
�صاحب هذا املقال يف بع�ض م�ؤلفاته �أن ت�سمية اال�ستنباط للأحكام ال�شرعية فق ًها
 حكمة  -وت�سمية �أهل هذا ال�ش�أن فقهاء  -حكماء  -مت�أثرة بتعبري الرومانينيمن رجال ال�شرع وعلم الت�شريع بعبارات« :ﭼوري�س  -برودانت�س(((  -وﭼوري�س -
((( تبو�أ يف املكان :نزل.
((( Santillana
((( Franz Friedrich Schmidt
((( Juris Prudentes
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برودنتيا»((( وا�ستعمال يهود فل�سطني لكلمتي «حاخاميمُ ،ح ْخ َمة» هو من هذا
أي�ضا.
القبيل ،ينبغي �أن ين�سب �إىل ت�أثري روماين � ً
ومل تقف عند القانون الروماين �أ�صول الت�شريع الإ�سالمي ،ف�إن اخلا�صة
املالزمة لن�شوء الإ�سالم ومنوه((( ظهرت �أو ًال يف �أمور العبادات كما هو طبيعي
باقتبا�س �أحكام مما عند اليهود.
ويقول فون كرمير�« :إن بع�ض �أحكام القوانني الرومانية التي دخلت يف
الإ�سالم مل ت�صل �إليه �إال من خالل اليهودية .ويجب البحث عما قد يكون
للمجو�سية من �أثر يف فروع الفقه الإ�سالمي وعن مبلغ هذا الأثر».
ويبني جولدزيهر يف كتابه «عقيدة الإ�سالم و�شرعه» مداخل العنا�صر
الأجنبية �إىل الفقه الإ�سالمي :فيذكر �أو ًال �أنه و�إن كان القر�آن لبث يف كل تاريخ
إلهيا جمي ًدا ،وظل
الإ�سالم عند �أتباع دين حممد � أ�ص ًال من الأ�صول وكتابًا � ًّ
مو�ض ًعا لإعجاب ال يظن �أن � ًأثرا من الآثار الأدبية يف العامل نال مثله ،ف�إنه من
اخلط�أ �أن ين�سب للقر�آن �أرجح ق�سط يف ر�سم حدود الإ�سالم� .إمنا َّ
حتكم القر�آن
مدة ال تزيد عن ع�شرين عا ًما يف �صدر التاريخ الإ�سالمي .ولئن كنا ال ن�ستطيع
مغنيا وحده يف كمال الفهم
�أن نت�صور الإ�سالم من غري القر�آن ،ف�إن القر�آن لي�س ً
(((
((( يريد جولدزيهر بهذه اخلا�صة اخل�ضوع للعوامل اخلارجية الذي ي�شعر به لفظ الإ�سالم املت�ضمن يف ر�أيه معنى
اخل�ضوع واالنقياد.
Juris Prudentes
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للإ�سالم� .إىل جانب ما ورد يف القر�آن من �أحكام �شرعية مكتوبة ،وجدت �أحكام
منقولة م�شافهة كما هو الأمر عند اليهود .تلك هي ال�سنة ،وهي ما �صدر عن النبي
من قول �أو فعل �أو تقرير .وما يدل على هذه ال�سنة من عبارة ي�صلها الإ�سناد �إىل
عهد الر�سول ،هو احلديث ويدل على ما لل�سنة عندهم من �ش�أن ،كلمة من�سوبة
و�صى بها عبد اهلل بن عبا�س� ،إذ �أر�سله ملحاجة
علي وهي و�صية يقال �إنه ّ
للإمام ٍّ
اخلوارج« :ال حتتج عليهم بالقر�آن ،ف�إن القر�آن َح َّمال �أوجه ،ولكن احتج عليهم
رجا.
بال�سـ َّنة ،ف�إنها ال تدع لهم مخَ ْ ً
ُّ
ثم يقول جولدزيهر« :لي�س ال�شرع وحده وال�سنة والعقائد واملبادئ
ال�سيا�سية هي التي اتخذت �شكل احلديث ،ولكن كل العنا�صر التي ا�ستنبطها
الإ�سالم �أو اقتب�سها من م�صادر �أجنبية لب�ست هذا ال�شكل ،وبذلك بلغ اندماج
حدا �ضاعت معه منا�شئها .ومن خلف هذا ال�ستار
العنا�صر الأجنبية يف الإ�سالم ًّ
تبو�أت مكانًا يف الإ�سالم ُج َملٌ من العهد القدمي((( ،ومن العهد اجلديد((( ،وحكم
م�أثورة عن �أحبار اليهود� ،أو مقتب�سة من الأناجيل املو�ضوعة ،بل بع�ض مذاهب
الفل�سفة اليونانية ،وبع�ض عبارات من حكمة الفر�س والهنود  ....وكان الغ�ش
بنية الزلفى((( �إىل اهلل من ناحية و�ضاع الأحاديث ال يلقى يف كل مكان �إال
حما متى كانت الأحاديث املو�ضوعة يف الأخالق واملواعظ ،لكن املت�شددين
ت�سا ً
((( جمموع الكتب املقد�سة ال�سابقة على امل�سيح .Ancien Testament
((( جمموع الكتب املقد�سة الالحقة للم�سيح . Nouveau Testament
(((	الزلفى :التقرب.
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من علماء الدين كانوا يتجهمون كل جتهم حينما تكون تلك الأحاديث مما يعترب
�أ�ص ًال يف العبادات� ،أو الأحكام ال�شرعية  ...وما كان للحديث �أن يكفي وحده
أ�سا�سا تقوم عليه قواعد العبادة واملعاملة .ولهذا االعتبار �أثر كبري فيما �ساد منذ
� ً
بدء تكوين الفقه من نزوع �إىل ا�ستنباط الأحكام الدينية باجتهاد الر�أي ،كما
ت�ؤخذ هذه الأحكام مما �صح عندهم من ال�سنن مع اعتقاد �أنه من امل�ستطاع �ضبط
احلوادث املتجددة بالقيا�س الفقهي واال�ستقراء ،بل اال�ستدالل العقلي  ..وما
أي�ضا يف تكوين
ينبغي لنا �أن نعجب من �أن يكون لبع�ض املعارف الأجنبية �أثر � ً
هذه الطريقة ويف تفا�صيل تطبيقها .ومن �آيات ذلك �أن يف الفقه الإ�سالمي� ،أ�صوله
�شواهد غري منكورة لت�أثري الفقه الروماين».
و�أحكامه الفرعية،
َ
ويذكر جولدزيهر �أن للتغري ال�سيا�سي ،الذي مت بزوال الدولة الأموية وقيام
عظيما يف تكوين الفقه وتدوينه ،فيقول« :حلت حمل
الدولة العبا�سية� ،ش�أنًا ً
حكومة الأمويني ،املتهمة ب�أنها دنيوية ،دول ٌة «تيوقراطية»((( م�ستمدة �سلطانها من
قائما
اهلل ،و�سيا�ستها «�سيا�سة ِم ِّلية» .كان العبا�سيون يجعلون حقهم يف الإمامة ً
على �أنهم �ساللة البيت النبوي ،وكانوا كذلك يقولون �إنهم �سي�شيدون على
�أطالل احلكومة املو�سومة بالزندقة عند �أهل ال ُّت َقى نظا ًما منطب ًقا على �سنة النبي
و�أحكام الدين الإلهي .ويالحظ �أن املثل الأعلى لل�سيا�سة الفار�سية ،وهو االحتاد
الوثيق بني الدين واحلكومة ،كان برنامج احلكم العبا�سي .ومل تنته املحاوالت
(((  Théocratieكلمة م�أخوذة من كلمتني يونانيتني� :إحداهما تيو�س مبعنى اهلل ،وقراطو�س مبعنى قوة �أو �سلطان
وهي عبارة عن اجلماعة التي تعترب �سلطان احلكم من �أمر اهلل يتواله بوا�سطة �سفرائه.
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اجلزئية التي تناولت علوم الت�شريع يف عهد الأمويني �إىل طريقة عملية جتمع
�أبواب الفقه .وبقيام الدولة اجلديدة �آن لنه�ضة الت�شريع الإ�سالمي �أن تزهر بعد
ما ن�ش�أت �ضعيفة مت�ضائلة ،وكما �أريد جمع الأحكام ال�شرعية للحاجة �إليها يف
�ضبط �أمور الدولة على منهاج �شرعي ،تقررت �أ�صول �أربعة ال�ستنباط الأحكام
ال�شرعية الفقهية ،وهي :القر�آن ،وال�سنة ،والقيا�س ،والإجماع؛ واعرتف علماء
الدين بها وكان االختالف بينهم على ح�سب اختالفهم يف كرثة االعتماد على
�أ�صل من الأ�صول دون الآخر ،ويف الركون �إىل بع�ض الأحاديث املت�ضاربة دون
بع�ض .ون� أش� عما بني هذه النزعات من تباين مناهج خمتلفة يف �أحكام الوقائع
اجلزئية ويف بع�ض طرائق اال�ستنباط؛ وهم ي�سمونها «مذاهب» واحدها «مذهب»،
مبعنى وجهة �أو طريقة ،وال يريدون معنى البدعة بحال من الأحوال .ذلك ب�أن
اختالف املذاهب يف الفقه قام على �أ�سا�س من الت�سامح والتعاون على خدمة
الدين .و�إمنا جنمت مظاهر الروح املذهبي وان�ساقت يف �سبيل التع�صب منذ طغى
�سلطان الغرور من جانب الفقهاء».
هذا الذي بيناه من �أقوال جولدزيهر يكاد يجمع خال�صة ما توجهت �إليه
�أبحاث امل�ست�شرقني يف املو�ضوع الذي نحن ب�صدده .وجملته �أن �أ�صول الفقه
ت�أثرت يف تكوينها بعنا�صر �أجنبية كما ت�أثر الفقه نف�سه.
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و�أن القيا�س والإجماع �إمنا تقررا �أ�صلني من �أ�صول اال�ستنباط للأحكام
تكون الفقه يف عهد العبا�سيني ،و�إن كانت طالئع النزوع �إليهما
ال�شرعية حينما ّ
يف زمن الأمويني.
و�أن املذاهب الفقهية ن�ش�أت مع تكون الفقه وا�ستقرار �أ�صوله .و�أ�سا�س
اخلالف بينها كرثة االعتماد على بع�ض الأ�صول دون بع�ض ،والأخذ ببع�ض
الأحاديث دون بع�ض.
منزع علماء الإ�سالم يف الفقه وتاريخه
ابن خلدون

�أما علماء الإ�سالم فمنهم من يرون �أنه على عهد النبي كانت الأحكام
تتلقى منه مبا يوحى �إليه من القر�آن ويبينه بفعله وقوله بخطاب �شفاهي ال يحتاج
�إىل نقل وال �إىل نظر وقيا�س .ومن بعده� ،صلوات اهلل و�سالمه عليه ،تعذر اخلطاب
ال�شفاهي وانحفظ القر�آن بالتواتر ،و�أجمع ال�صحابة على وجوب العمل مبا ي�صل
�إلينا من ال�سنة ،قو ًال �أو فعالً ،بالنقل ال�صحيح الذي يغلب على الظن �صدقه،
و�أجمع ال�صحابة على النكري على خمالفيهم مع �شهادة الأدلة بع�صمة اجلماعة،
كثريا من الواقعات بعده  مل
ف�صار الإجماع دلي ًال ثاب ًتا يف ال�شرعيات .ثم �إن ً
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تندرج يف الن�صو�ص الثابتة ،فقا�سها ال�صحابة مبا ن�ص عليه ،و�صار ذلك دلي ًال
�شرعيا ب�إجماعهم عليه.
ًّ
ذلك ما يقوله ابن خلدون املتوفَّى �سنة 808هـ (1406م) يف «املقدمة»:
«الف�صل التا�سع يف �أ�صول الفقه».
وقد �أ�شار ابن خلدون ،يف الف�صل ال�سابع يف علم الفقه وما يتبعه من
الفرائ�ض� ،إىل �أ�سباب االختالف بني علماء الت�شريع ون�شوء املذاهب� ،إذ يقول:
«الفقه معرفة �أحكام اهلل تعاىل يف �أفعال املكلفني بالوجوب واحلظر والندب
والكراهة والإباحة ،وهي متلقاة من الكتاب وال�سنة وما ن�صبه ال�شارع ملعرفتها
من الأدلة ،ف�إذا ا�ستخرجت الأحكام من تلك الأدلة ،قيل لها فقه وكان ال�سلف
ي�ستخرجونها من تلك الأدلة على اختالف فيما بينهم ،والبد من وقوعه �ضرورة
�أن الأدلة غالبها من الن�صو�ص وهي بلغة العرب ويف اقت�ضاء �أن �ألفاظها لكثري
أي�ضا فال�سنة خمتلفة الطرق يف الثبوت،
من معانيها اختالف بينهم معروف و� ً
أي�ضا .فالأدلة
وتتعار�ض يف الأكرث �أحكامها فتحتاج �إىل الرتجيح ،وهو خمتلف � ً
أي�ضا فالوقائع املتجددة ال ُتوفيِّ بها الن�صو�ص؛
من غري الن�صو�ص((( خمتلف فيها و� ً
وما كان منها غري ظاهر يف املن�صو�ص ،فيحمل على من�صو�ص مل�شابهة بينهما،

((( يف ن�سخ املقدمة «من غري الن�صو�ص» و لعل كلمة «غري» زيادة من الن�ساخ.
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وهذه كلها �إ�شارات للخالف �ضرورية الوقوع ،ومن هنا وقع اخلالف بني ال�سلف
والأئمة من بعدهم»(((.
موازنة بني نظرية امل�ست�شرقني ونظرية ابن خلدون

والذي يعنينا يف هذا املقام هو �أن منيز بني النظريتني فيما يتعلق بالر�أي:
نظرية امل�ست�شرقني ،ونظرية ابن خلدون ،والنظريتان متفقتان على �أن الر�أي وجد
بعد زمن النبوة ،حني مل تعد الن�صو�ص كافية ملا يلزم اجلماعة من قوانني وتختلف
بعد ذلك النظريتان.
(((

فيذكر ابن خلدون ن�ش�أة الإجماع والقيا�س بل وال�سنة املنقولة بالرواية
ال املعتمدة على امل�شاهدة واخلطاب ال�شفاهي على �أنها �أ�صول �إ�سالمية للأحكام
ال�شرعية اتفق عليها ال�صحابة بعد عهد الر�سول وال ي�شري �إىل عامل خارجي يف
هذه الن�ش�أة.
(((	ابن خلدون ،املقدمة� ،ص 390 - 389من طبعة بريوت� ،سنة 1886م.
((( قول ابن خلدون� :إن ال�سنة املنقولة بالرواية مما اتفق عليه ال�صحابة بعد عهد ر�سول اهلل يخالف قول ابن
حزم يف كتاب «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» وال خالف بني كل ذي علم ب�شيء من �أخبار الدنيا ،م�ؤمنهم
وكافرهم� ،أن النبي  كان باملدينة و�أ�صحابه  م�شاغيل يف املعا�ش ،وتعذر القوت عليهم جلهد العي�ش
باحلجاز ،و�أنه  كان يفتي بالفتيا ،ويحكم باحلكم بح�ضرة من ح�ضره من �أ�صحابه فقط ،و�أن احلجة �إمنا
أي�ضا:
قامت على �سائر من مل يح�ضره  بنقل من ح�ضره ،وهم واحد �أو اثنان»( ،ج� ،1ص )114وقوله � ً
«وبال�ضرورة نعلم �أن النبي  مل يكن �إذا �أفتى بالفتيا �أو �إذا حكم باحلكم ،يجمع لذلك جميع من باملدينة
هذا ما ال �شك فيه لكنه  كان يقت�صر على من بح�ضرته ،ويرى �أن احلجة مبن يح�ضره قائمة على من
ح�س �سليم»( ،ج� ،1ص.)114
غاب ،هذا ما ال يقدر على دفعه ذو ٍّ
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واملرحوم ال�شيخ حممد اخل�ضري بك يف كتابه «تاريخ الت�شريع الإ�سالمي»
يتفق مع ابن خلدون من كل وجه ،لكن جولدزيهر يقرر �أن هذين الأ�صلني -
الإجماع والقيا�س � -إمنا وجدا يف الإ�سالم بعد ات�صاله بالقانون الروماين فيما
ا�ستوىل عليه من البالد التي كانت تابعة للرومانيني ،فال يخلو ن�شوء هذين
الأ�صلني وتكونهما من �أثر القانون الروماين.
مذهب ابن القيم وابن عبد الرب من قبله

�أما ابن قيم اجلوزية((( في�صرح يف كتابه «�إعالم املوقعني عن رب العاملني»
ب�أن الر�أي وجد بني ال�صحابة يف زمن النبي � إذ يقول« :وقد اجتهد ال�صحابة
يف زمن النبي  يف كثري من الأحكام ومل يعنفهم ،كما �أمرهم يوم الأحزاب �أن
ي�صلوا الع�صر يف بني قريظة فاجتهد بع�ضهم و�صالها يف الطريق» ،وقال« :مل يرد
منا الت�أخري ،و�إمنا �أراد �سرعة النهو�ض ،فنظروا �إىل املعنى .واجتهد �آخرون و�أخروها
�إىل بني قريظة ،ف�صلوها لي ًال نظروا �إىل اللفظ ،وه�ؤالء �سلف �أهل الظاهر ،و�أولئك
�سلف �أ�صحاب املعاين والقيا�س»((( .و�سبق لنا �أن نقلنا مثل هذا الن�ص عن ابن
عبد الرب يف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله» .ويقول ابن القيم يف مو�ضع
�آخر« :واملق�صود �أن �أح ًدا ممن بعدهم �أي ال�صحابة ال ي�ساويهم يف ر�أيهم .وكيف
ي�ساويهم ،وقد كان �أحدهم يرى الر�أي فينزل القر�آن مبوافقته؟! كما ر�أى عمر يف
((( حممد بن �أبي بكر (املتوفَّى �سنة  751هـ1350 /م).
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،ج� ،1ص.245 - 244
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�أ�سارى بدر �أن ت�ضرب �أعناقهم فنزل القر�آن((( مبوافقته ور�أى �أن حتجب ن�ساء النبي 

فنزل القر�آن مبوافقته»(((.
وهذه نظرية غري النظريتني الأوليني تقرر �أن الر�أي وجد مع الكتاب وال�سنة
يف عهد النبي و�أن العنا�صر التي كونت املذاهب املختلفة يف الت�شريع الإ�سالمي
أي�ضا.
عندما �شرع يف تدوين الفقه وجدت يف عهد النبي � ً
ومذهب ابن قيم اجلوزية ،وابن عبد الرب من قبله ،يوافق ما بيناه �آن ًفا من �أن
الر�أي ن�ش�أ منذ عهد الإ�سالم الأول يف ظل القر�آن ورعايته وهذا هو املذهب الذي
نر�ضاه ،و�سيزيده ما نورده بعد بيانًا وتوكي ًدا.

(((	ا�ست�شار النبي � أبا بكر وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -يف �أ�سارى بدر ،فقال �أبو بكر  :قومك و�أهلك
ا�ست�أن بهم ،لعل اهلل يتوب عليهم .وخذ منهم فدية تتقوى بها على الكفار؛ وقال عمر  :كذبوك،
و�أخرجوك ،قدمهم فا�ضرب �أعناقهم؛ ف�إن ه�ؤالء �أئمة الكفر؛ و�إن اهلل تعاىل �أغناك عن الفداء .فمال النبي 
�إىل ر�أي �أبو بكر ،فنزل :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ...ﮊ �إىل �آخر الآيات الثالث .فقال النبي « :لو
نزل بنا عذاب ما جنا �إال عمر» (ك�شف البزدوي ،ج� ،4ص.)29 - 28
((( قال الطربي يف تف�سري قوله تعاىل :ﮋﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ...ﮊ [لأحزاب« ،]53 /وقيل :نزلت من �أجل م�س�ألة عمر ر�سول اهلل  .وروي ب�سنده عن النبي 
قال :قال عمر بن اخلطاب :قلت :يا ر�سول اهلل� ،إن ن�ساءك يدخل عليهن الرب والفاجر ،فلو �أمرتهن �أن
يحتجنب؟ قال :فنزلت �آية احلجاب( ،»...ج� ،22ص.)28
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نظرة �إجمالية

وجملة القول �إن الر�أي مبعناه العام ن�ش�أ يف الت�شريع الإ�سالمي مع القر�آن
وال�سنة منذ عهد النبي على املذهب الذي نرجحه� ،أو هو ن�ش�أ بعد عهد النبي
وظل الر�أي �أ�ص ًال من �أ�صول الت�شريع ي�ستعمل كرثة وقلة ،و�ضي ًقا و�سعة ،على
ح�سب احلاجة �إليه بكرثة ال�سنن املروية كما يف احلجاز ،وقلتها كما يف العراق فلما
انتهت اخلالفة �إىل العبا�سيني ونه�ضوا لإحكام ال�صلة بني دولتهم وبني ال�شرع كما
بينه جولدزيهر ،ون�ش�أت العلوم و�أخذ يف تدوينها ،تكونت املذاهب الفقهية ،وو�ضع
وا�ضحا يف الفروع ويف
ظهورا ً
علم �أ�صول الفقه وظهرت اخلالفات بني املذاهب ً
الأ�صول فكان �أهل العراق �أهل الر�أي يت�سعون يف ا�ستعماله ما ال يتو�سع غريهم،
و�إمامهم الذي بقي مذهبه �إىل اليوم هو �أبو حنيفة املتوفَّى �سنة 150هـ (767م)،
وكان �أهل احلجاز �أهل احلديث لوفرة حظهم منه ،وما ترتب على ذلك من قلة
ا�ستعمالهم للر�أي مع اعرتافهم ب�أنه �أ�صل من �أ�صول الت�شريع و�إمامهم الذي انت�شر
مذهبه وا�ستقر هو مالك بن �أن�س املتوفَّى �سنة 179هـ (795م).
وتو�سط بني �أهل احلديث و�أهل الر�أي حممد بن �إدري�س ال�شافعي املتوفَّى
�سنة 204هـ (820م) ،وهو الذي و�ضع نظام اال�ستنباط ال�شرعي من �أ�صول الفقه
وحدد جمال كل �أ�صل من هذه الأ�صول يف ر�سالته يف �أ�صول الفقه ويعترب هذا
املذهب �أدنى �إىل �أ�صحاب احلديث لذلك ن�ش�أ من بني �أتباعه الإفراط يف احرتام
الفقه امل�أخوذ من الن�صو�ص ،ن� أش� ذلك �أو ًال يف مذهب �أحمد بن حنبل املتوفَّى �سنة
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241هـ (855م) ،ثم ن� أش� �أ�شد و�أقوى يف مذهب الظاهرية وهو املذهب الذي �أ�س�سه
علي الأ�صفهاين املتوفَّى �سنة 270هـ (883م) ،وداود هو �أول من ا�ستعمل
داود بن ّ
قول الظاهر و�أخذ بالكتاب وال�سنة ،و�ألغى ما �سوى ذلك من الر�أي والقيا�س.
وقد كتب البقاء للمذاهب الأربعة الأوىل املعمول بها عند جمهور امل�سلمني
�إىل اليوم ،وكتب لها التغلب على �سواها من مذاهب �أهل ال�سنة كمذهب احل�سن
الب�صري بالب�صرة املتوفَّى �سنة110هـ (829 - 828م) ،ومذهب �سفيان الثوري
بالكوفة املتوفَّى �سنة 161هـ (778 - 777م) ،ومل يطل العمل بهذين املذهبني
لقلة �أتباعهما ،وبطل العمل مبذهب الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو �أبي عمر
من الأوزاع بطن من همدان املتوفَّى �سنة 157هـ (774 - 773م) وكان مذهبه
بال�شام والأندل�س وغريهما.
وانقر�ض مذهب �أبي ثور �إبراهيم بن خالد املتوفَّى �سنة 240هـ (855 - 854م)
بعد القرن الثالث وكان ببغداد ،وا�شتق مذهبه من مذهب ال�شافعي .وانقر�ض
مذهب الطربي �أبي جعفر حممد بن جرير املتوفَّى �سنة 310هـ (923 - 922م)
بعد القرن الرابع .كما انقر�ضت مذاهب �أخرى� ،إال الظاهري فقد طالت مدته
وزاحم الأربعة ،و ُد ِّر�س بعد القرن الثامن ،ومل يبق �إال الأربعة ،ومذاهب �أخرى
خا�صة بطوائف من امل�سلمني ال يعدها جمهورهم من مذاهب �أهل ال�سنة ،وذلك
كمذهب ال�شيعة واخلوارج(((.
((( مقتب�س من ر�سالة املرحوم تيمور با�شا يف حدوث املذاهب الأربعة وانت�شارها.
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هذا و�إ َّنا و�إن كنا نرى الدالئل مت�ضافرة على �أن الر�أي ن�ش�أ يف الت�شريع
الإ�سالمي منذ ن�ش�أ الإ�سالم ،ومن قبل �أن ميتد به الفتح �إىل ما وراء البالد العربية،
ف إ� َّنا ال ننكر �أنه كان يف تدوينه وتفريعه و�ضبط قواعده مو�ض ًعا للت�أثر بعنا�صر خارجية،
حتى لقد انتهى علم «�أ�صول الفقه» ب�أن جمع من م�سائل املنطق و�أبحاث الفل�سفة
والكالم �شي ًئا غري قليل .ويقول �أهل هذا العلم� :إن مبادئه م�أخوذة من العربية
وبع�ض العلوم ال�شرعية والعقلية .على �أن هذا ال مي�س ما قررناه من �أن النظر
العقلي ن�ش�أ �أ�ص ًال من �أ�صول الت�شريع يف الإ�سالم ي�ؤيده ويحميه.
ومل تنزل مكانة الر�أي يف الفقه الإ�سالمي �إال من يوم �أن جاء دور اجلمود،
ووقف العلم والعمل بني امل�سلمني عند حد حمدود.

الف�صل الثالث
الر�أي و�أطواره

ذكرنا يف الف�صل ال�سابق مذاهب الباحثني يف تاريخ الفقه الإ�سالمي
وم�صادره يف �أدواره املختلفة متهي ًدا لدر�س ن�شوء الر�أي يف الإ�سالم و�أطواره.
ونريد بالر�أي يف هذا املو�ضوع معناه اللغوي �أو ما يقرب من معناه اللغوي.
ففي «امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري» لأحمد بن حممد بن علي املقري
الفيومي املتوفَّى �سنة 770هـ (1368م)« :الر�أي يف اللغة :العقل والتدبري،
ورجل ذو ر�أي �أي ب�صرية وحذق بالأمور .وجمع الر�أي� :آراء» .ويف «النهاية يف
غريب احلديث والأثر» ملحمد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد ال�شيباين
امللقب بابن الأثري اجلزري املتوفَّى �سنة 606هـ (1309م)« :ويف حديث عمر
وذكر املتعة :ارت�أى امر ؤ� بعد ذلك ما �شاء �أن يرتئي� ،أي َّفكر وت�أ ّنى ،وهو افتعل
من ر�ؤية القلب �أو من الر�أي .ومنه حديث الأزرق بن قي�س :وفينا رجل له ر�أي.
يقال :فالن من �أهل الر�أي �أي يرى ر�أي اخلوارج ويقول مبذهبهم ،وهو املراد ههنا.
واملحدثون ي�سمون �أ�صحاب القيا�س �أ�صحاب الر�أي ،يعنون �أنهم ي�أخذون بر�أيهم
ِّ
فيما ي�شكل من احلديث �أو ما مل ي�أت فيه حديث وال �أثر».
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ويف «املغرب يف ترتيب املعرب» لأبي الفتح املطرزي املتوفَّى �سنة 610هـ
(1313م)« :والر�أي ما ارت�آه الإن�سان واعتقده ومنه ربيعة الر�أي  -املتوفَّى �سنة
136هـ (754 - 753م) على ال�صحيح  -بالإ�ضافة ،فقيه �أهل املدينة .وكذلك
هالل الر�أي بن يحيى الب�صري املتوفَّى �سنة 245هـ (860 - 859م)».
وا�ضحا ،معتم ًدا على
وقد بني ابن قيم اجلوزية معنى الر�أي املراد بيانًا ً
�أ�صله اللغوي يف كتاب «�إعالم املوقعني عن رب العاملني»(((« :والر�أي يف الأ�صل،
م�صدر :ر�أى ال�شيء ،يراه ،ر� ًأيا .ثم غلب ا�ستعماله على املرئي نف�سه ،من باب
ا�ستعمال امل�صدر يف املفعول كالهوى يف الأ�صل م�صدر هويه يهواه هوى ،ثم
ا�ستعمل يف ال�شيء الذي ُيهوى  -يقال :هذا هوى فالن.
والعرب ُت َف ِّرق بني م�صادر فعل الر�ؤية بح�سب حما ّلها ،فتقول :ر�أى كذا
يف النوم ر� ًؤيا ،ور�آه يف اليقظة ر�ؤية ،ور�أى كذا ،ملا يعلم بالقلب وال يرى بالعني،
ر�أ ًيا .ولكنهم خ�صوه مبا يراه القلب بعد فكر وت�أمل وطلب ملعرفة وجه ال�صواب
غائبا عنه مما يح�س به �إنه
مما تتعار�ض فيه الأمارات ،فال يقال ملن ر�أى بقلبه � ًأمرا ً
أي�ضا للأمر املعقول الذي ال تختلف فيه العقول وال تتعار�ض فيه
ر�أيه .وال يقال � ً
الأمارات �إنه ر�أي و�إن احتاج �إىل فكر وت�أمل كدقائق احل�ساب ونحوها»((( .ويف
«�إر�شاد الفحول» لل�شوكاين(((« :واجتهاد الر�أي كما يكون با�ستخراج الدليل من
((( طبعة ال�شيخ فرج اهلل زكي الكردي مبطبعة النيل مب�صر.
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية ،ج� ،1ص.76 - 75
((( حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�شوكاين اليمني ال�صنعاين املتوفَّى �سنة 1250هـ (1835 - 1834م).
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الكتاب وال�سنة يكون بالتم�سك بالرباءة الأ�صلية �أو ب�أ�صالة الإباحة يف الأ�شياء،
�أو احلظر على اختالف الأقوال يف ذلك� ،أو التم�سك بامل�صالح� ،أو التم�سك
باالحتياط(((».
القيا�س

والر�أي بهذا املعنى مرادف للقيا�س باملعنى العام« :قال ال�شوكاين يف كتاب
«�إر�شاد الفحول» يف بيان معنى القيا�س« :والقيا�س هو يف اللغة تقدير �شيء على
مثال �شيء �آخر وت�سويته به ،وقيل :هو م�صدر ِق ْ�س ُت ال�شيء �إذا اعتربته �أقي�سه
وقيا�سا ،ومنه قي�س الر�أي ،و�سمي امر�ؤ القي�س العتباره الأمور بر�أيه .وله يف
قي�سا ً
ً
اال�صطالح معان منها بذل اجلهد يف طلب احلق»(((.
االجتهاد

أي�ضا .يقول ال�شافعي يف
واالجتهاد مرادف للقيا�س فهو مرادف للر�أي � ً
«الر�سالة»« :قال :فما القيا�س� :أهو االجتهاد� ،أم هما مفرتقان؟ قلت :هما ا�سمان
ملعنى واحد»(((.
((( �إر�شاد الفحول ،ال�شوكاين� ،ص.188
(((	املرجع ال�سابق� ،ص.185 - 184
(((	الر�سالة ،ال�شافعي� ،ص.66
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وقد �شرح �أبو احل�سن علي بن �أبي علي بن حممد بن �سامل الثعلبي
امللقب ب�سيف الدين الآمدي املتوفَّى �سنة 631هـ (1234 - 1233م) يف كتاب
«الإحكام» ،معنى االجتهاد فقال�« :أما االجتهاد فهو يف اللغة عبارة عن ا�ستفراغ
الو�سع يف حتقيق �أمر من الأمور م�ستلزم للكلفة وامل�شقة ،ولهذا يقال :اجتهد
فالن يف حمل حجر الب َّزارة ،وال يقال اجتهد يف حمل خردلة .و�أما يف ا�صطالح
الأ�صوليني فمخ�صو�ص با�ستفراغ الو�سع يف طلب الظن ب�شيء من الأحكام
ال�شرعية على وجه ُي َح ّ�س من النف�س العجز عن املزيد فيه»(((.
فالر�أي الذي نتحدث عنه هو االعتماد على الفكر يف ا�ستنباط الأحكام
أي�ضا مرادف لال�ستح�سان
ال�شرعية وهو مرادنا بالقيا�س واالجتهاد .وهو � ً
واال�ستنباط .قال ابن حزم يف كتاب «الإحكام»« :الباب اخلام�س والثالثون يف
اال�ستح�سان واال�ستنباط ويف الر�أي و�إبطال كل ذلك .قال �أبو حممد  -رحمه اهلل:
�إمنا جمعنا هذا كله يف باب واحد لأنها كلها �ألفاظ واقعة على معنى واحد ،ال فرق
بني �شيء من املراد بها و�إن اختلفت الألفاظ ،وهو احلكم مبا ر�آه احلاكم �أ�صلح يف
العاقبة ويف احلل ،وهذا هو اال�ستح�سان ملا ر�أى بر�أيه من ذلك ،وهو ا�ستخراج
ذلك احلكم الذي ر�آه»(((.

(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،الآمدي ،ج� ،4ص.218
(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ابن حزم ،ج� ،6ص.16
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ودر�س ن�شوء الر�أي و�أطواره ي�ستدعي الإملام به يف عهد الإ�سالم الأول� ،أي
يف حياة النبي  ثم تتبع ما مر به من الأدوار بعد ذلك.
الر�أي يف عهد النبي 

الر�أي يف عهد النبي  ي�شتمل على وجهني� :أحدهما :ت�شريع النبي
نف�سه بالر�أي من غري وحي ،والثاين :اجتهاد ال�صحابة يف زمن النبي وا�ستنباطهم
بر�أيهم �أحكا ًما لي�ست بعينها يف الكتاب وال يف ال�سنة.
اجتهاد النيب 

�أما جواز االجتهاد من النبي  فيما ال وحي فيه ووقوعه ،فقد ا�ستدلوا
عليه ب�أدلة كثرية ،نورد منها ما ي�أتي نق ًال عن كتاب «الأحكام» للآمدي« ،قال
تعاىل :ﮋﭭﭮﭯﮊ [�آل عمران .]159 /وامل�شاورة �إمنا تكون فيما يحكم
فيه بطريق االجتهاد ال فيما يحكم فيه بطريق الوحي ،وروى ال�شعبي((( �أنه كان
ر�سول اهلل  يق�ضي الق�ضية وينزل القر�آن بعد ذلك بغري ما كان ق�ضى به ،فيرتك
ما ق�ضى به على حاله ،وي�ستقبل ما نزل به القر�آن .واحلكم بغري القر�آن ال يكون
أي�ضا �أنه قال يف مكة« :ال ُي ْخ َتلى َخلاَ َها ،وال
�إال باجتهاد((( .وروي عن النبي � ً
((( تابعي تويف �سنة 105هـ (724 - 723م) ،ويقال 104هـ (723 - 722م).
وحيا ال
((( كون احلكم من النبي بغري القر�آن ال يكون �إال عن اجتهاد لي�س ً
م�سلما ،ف�إن من ال�سنن ما كان ً
اجتها ًدا.
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ُي ْع َ�ضد َ�ش َج ُر َها» فقال العبا�س� :إال الإذ ِْخر .فقال � :إال الإذ ِْخر((( ومعلوم
أي�ضا ما
�أن الوحي مل ينزل عليه يف تلك احلالة ،فكان اال�ستثناء باالجتهاد .و� ً
روي عنه � أنه قال« :العلماء ورثة الأنبياء» ،وذلك يدل على �أنه كان متعب ًدا
باالجتهاد ،و�إال ملا كان علماء �أمته وارثة لذلك عنه ،وهو خالف اخلرب»(((.
«ومما احتج به على وقوع االجتهاد من النبي ما روي عنه � أنه ملا �س�ألته
�شيخا َز ِم ًنا ال
اجلارية اخلثعمية وقالت :يا ر�سول اهلل� ،إن �أبي �أدركته فري�ضة احلج ً
حججت عنه �أينفعه ذلك؟ فقال لها� :أر�أيت لو كان على
ي�ستطيع �أن يحج� ،إن
ُ
�أبيك دين فق�ضيته� ،أكان ينفعه ذلك؟ قالت :نعم .قال :فدين اهلل �أحق بالق�ضاء،
ووجه االحتجاج به �أنه �أحلق دين اهلل بدين الآدمي يف وجوب الق�ضاء ونفعه،
أي�ضا ما روي عنه � أنه قال لأم �سلمة وقد ُ�سئلت
وهو عني القيا�س  ...و� ً
عن قُبلة ال�صائم :هل �أخربته �أين �أقبل و�أنا �صائم؟ و�إمنا ذكر ذلك تنبي ًها على
كثريا من الأحكام ،والتعليل
قيا�س غريه عليه .و� ً
أي�ضا ما روي عنه � أنه علل ً
موجب التباع العلة �أينما كانت ،وذلك هو نف�س القيا�س .ومن ذلك قوله :
«كنت نهيتكم عن ادخار حلوم الأ�ضاحي لأجل الدافة((( فادخروها»؛ وقوله:
ُ
غ�ضا من الكلأ ،و�أما احل�شي�ش فهو الياب�س ،واختليت اخلال :قطعته ،وال
((( «اخلال بالق�صر :الرطب ،وهو ما كان ًّ
يع�ضد �شجرها :ال يقطع ،وال ِ
إذخر بك�سر الهمزة واخلاء :نبات ذكي الريح �إذا جف ابي�ض» «امل�صباح».
((( «الإحكام» ج� ،4ص.224 - 223
�سريا لي�س بال�شديد من:
((( يف حديث الأ�ضحية :نهيتكم عنها من �أجل الدافة  -هم القوم ي�سريون جماعة ً
يدفون دفي ًفا� ،أو الدافة قوم من الأعراب يريدون امل�صر  -يريد �أنهم قدموا املدينة عند الأ�ضحى ،فنهاهم عن
ادخار حلومها ليت�صدقوا بها« .جممع بحار الأنوار».
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«كنت نهيتكم عن زيارة القبور �أال فزوروها ف�إنها تذكركم بالآخرة» .ومنها قوله ملا
�سئل عن بيع الرطب بالتمر� :أينق�ص الرطب �إذا يب�س؟ فقالوا :نعم .قال «فال،
�إذن» ،ومنها قوله يف حق محُ ْ رِم َوق ََ�صت((( به ناقته«:ال تخمروا ر�أ�سه ،وال تقربوه
(((
ملب ًيا»؛ ومنها قوله يف حق �شهداء �أحد« :زملوهم
طيبا ،ف�إنه يح�شر يوم القيامة ِّ
ً
(((
(((
بكلومهم ودمائهم ،ف�إنهم يح�شرون يوم القيامة و�أوداجهم ت�شخب د ًما ،اللون
لون الدم ،والريح ريح امل�سك» ،ومنها قوله يف الهرة�« :إنها لي�ست بنج�سة� ،إنها
من الطوافني عليكم والطوافات» وقوله�« :إذا ا�ستيقظ �أحدكم من نوم الليل ،فال
يغم�س يده يف الإناء حتى يغ�سلها ثال ًثا ف�إنه ال يدري �أين باتت يده» ،وقوله يف
أي�ضا قوله�« :أنا
ال�صيد« :ف�إن وقع يف املاء ،فال ت�أكل منه ،لعل املاء �أعان على قتله» و� ً
�أق�ضي بينكم بالر�أي فيما مل ينزل فيه وحي» .والر�أي �إمنا هو ت�شبيه �شيء ب�شيء
وذلك هو القيا�س� ،إىل غري ذلك من الأخبار املختلف لفظها ،املتحد معناها،
النازل جملتها منزلة التواتر ،و�إن كانت �آحادها �آحا ًدا»(((.
أي�ضا على وقوع القيا�س من النبي  مبا ي�أتي :قوله لرجل
وا�ستدل � ً
�س�أله حني قال« :يف ب�ضع �أحدكم �صدقة» ،فقال�« :أيق�ضي �أحدنا �شهوته وي�ؤجر
عليها؟» فقال�« :أر�أيت لو و�ضعها يف حرام �أكان عليه وزر؟» فقال :نعم .قال:
وق�صا من باب وعد :رمت به فدقت عنقه« .امل�صباح».
((( وقد وق�صت الناقة براكبها ً
((( زملته بثوبه تزمي ًال فتزمل ،مثل لففته به فتلفف« .امل�صباح».
(((	الودج بفتح الدال والك�سر :لغة ،عرق الأخدع «العنق» الذي يقطعه الذابح فال تبقى معه حياة« .امل�صباح».
�شخبا ،من بابي قتل ونفع :جرت« .امل�صباح».
((( �شخبت �أوداج القتيل د ًما ً
((( «الإحكام» للآمدي ،ج� ،4ص.45 - 42
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«فذلك �إذا و�ضعها يف حالل كان له �أجر»؛ وقال ملن �أنكر ولده الذي جاءت به
امر�أته �أ�سود« :هل لك من �إبل؟» قال :نعم .قال« :فما �ألوانها؟» قال :حمر ،قال:
«فهل فيها من �أورق؟»  -لونه كلون الرماد  -قال :نعم ،قال« :فمن �أين؟» ،قال:
«لعله نَ َز َعه عرق»((( .فقال« :وهذا لعله نَ َز َعه عرق!» ،وقال لعمر وقد ق ََّبل امر�أته
وهو �صائم�« :أريت لو مت�ضم�ضت مباء؟!» وقال «يحرم من الر�ضاع ما يحرم من
الن�سب» .وهذه الأحاديث ثابتة يف دواوين الإ�سالم ،وقد وقع منه  قيا�سات
جزءا يف �أقي�سته(((.
كثرية .حتى �صنف القا�صح احلنبلي ً
ويقول ال�شوكاين ما يدل على �أنه ال نزاع يف حجية القيا�س ال�صادر منه .
ون�ص كالمه« :وكذلك اتفقوا على حجية القيا�س ال�صادر منه .(((»
ومما يدخل يف هذا الباب ما جاء يف كتاب «مر�آة اجلنان وعربة اليقظان»
للإمام عبد اهلل بن �أ�سعد بن علي بن �سليمان اليافعي اليمني املكي املتوفَّى
�سنة 768هـ (1367م)ُ « :ق َت ْيلة ب�ضم القاف وفتح املثناة من فوق وت�سكني املثناة
من حتت ابنة الن�ضر بن احلارث التي �أن�شدت عقب وقعة بدر الأبيات التي من
جملتها:
ظلت �سيوف بني �أبيه تنو�شه

�....................إلخ

((( يف امل�صباح املنري نزع �إىل �أبيه ونحوه و�أ�شبهه ،ولعل عرقًا نزع� :أي مال بال�شبه.
((( ال�شوكاين� ،إر�شاد الفحول� ،ص.189
(((	املرجع ال�سابق� ،ص.158

الر�أي و�أطواره
213

213

فقال  :لو �سمعت �شعرها قبل �أن �أقتله ملا قتلته .قلت :وهذا مما �أحتج به
للقول ال�صحيح �أن النبي  كان له �أن يجتهد يف الأحكام»(((.
واملختار جواز اخلط�أ على النبي يف اجتهاده ،لكن ب�شرط �أن ال يقر عليه،
ودليل ذلك من الكتاب قوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [التوبة.]43 /
وذلك يدل على خطئه يف �إذنه لهم .وقوله تعاىل يف املفاداة يف يوم بدر:
ﮋﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﮊ [الأنفال� ]67 /إىل
قوله :ﮋﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [الأنفال]68 /
حتى قال النبي « :لو نزل من ال�سماء عذاب ملا جنا منه �إال عمر»؛ لأنه كان
قد �أ�شار بقتلهم ونهى عن املفاداة وذلك دليل على خطئه يف املفاداة(((.
و�أما ال�سنة فما روي عن النبي � أنه قال�« :إمنا �أحكم بالظاهر و�إنكم
لتخت�صمون �إ َّيل ولعل �أحدكم �أحلن بحجته من بع�ض .فمن ق�ضيت له ب�شيء من
مال �أخيه فال ي�أخذه ،ف�إمنا �أقطع له قطعة من النار» .وذلك يدل على �أنه قد يق�ضي
مبا ال يكون ح ًّقا يف نف�س الأمر»(((.
((( مر�آة اجلنان وعربة اليقظان ،عبد اهلل بن �أ�سعد اليافعي ،ج� ،1ص 183 - 182من طبعة دائرة املعارف النظامية،
حيدر �آباد الدكن بالهند� ،سنة 1337م.
أي�ضا �ص 133وما نقل فيها عن ك�شف البزدوي.
(((	انظر � ً
((( «الإحكام» للآمدي ،ج� ،4ص.292 - 290
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ومما يت�صل بهذا املقام ويو�ضحه ما ذكره ابن قيم اجلوزية يف كتاب «الطرق
احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية» حيث يقول« :ف�إن اهلل �سبحانه �أر�سل ر�سله و�أنزل
كتبه ليقوم النا�س بالق�سط وهو العدل الذي قامت به الأر�ض وال�سموات ،ف�إذا
فثم �شرع اهلل ودينه  ...بل
ظهرت �أمارات العدل و�أ�سفر وجهه ب�أي طريق كانَّ ،
قد بني اهلل �سبحانه مبا �شرعه من الطرق �أن مق�صوده �إقامة العدل بني عباده وقيام
النا�س بالق�سط ،ف�أي طريق ا�ستخرج بها العدل والق�سط فهي من الدين ،لي�ست
خمالفة له ،فال يقال� :إن ال�سيا�سة العادلة خمالفة ملا نطق به ال�شرع ،بل موافقة ملا
جاء به ،بل هي جزء من �أجزائه ،ونحن ن�سميها �سيا�سة تب ًعا مل�صطلحكم ،و�إمنا هي
عدل اهلل ور�سوله ظهر بهذه الأمارات والعالمات .فقد حب�س ر�سول اهلل  يف
تهمة وعاقب يف تهمة ملا ظهرت �أمارات الريبة على املتهم  .....وقد منع النبي 
وحرق متاعه هو وخلفا�ؤه من بعده ،ومنع القاتل من
الغالّ من الغنيمة �سهمه َّ
ال�سلَب ملا �أ�ساء �شافعه على �أمري ال�سرية ،فعاقب امل�شفوع له عقوبة لل�شفيع ،وعزم
َّ
على حتريق بيوت تاركي اجلمعة واجلماعة ،و�أ�ضعف ال ُغرم على �سارق ما ال قطع
(((
أديبا ،و�أ�ضعف ال ُغرم على كامت ال�ضالة عن
فيه ،و�شرع فيه جلدات نكا ًال وت� ً
�صاحبها ،وقال يف تارك الزكاة� :إنا �آخذوها منه و�شطر((( ماله عزمة �أي فري�ضة من
(((	النكال :العقاب.
((( �شطر :ن�صف.
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عزمات ربنا ،و�أمر بك�سر دنان اخلمر((( ،و�أمر بك�سر القدور التي طبخ فيها اللحم
احلرام»(((.
اجتهاد الصحابة يف عصر النيب  يف حضرته ويف غيبته

�أما وقوع االجتهاد من ال�صحابة يف ع�صر النبي  يف ح�ضرته فيدل
عليه قول �أبي بكر  يف حق �أبي قتادة حيث قتل رج ًال من امل�شركني ف�أخذ
�سلبه((( غريه« :ال تق�صد �إىل �أ�سد من �أُ ْ�سد اهلل يقاتل عن اهلل ور�سوله فنعطيك
و�ص َّدقَ يف فتواه(((» .ومل يكن قال ذلك بغري
«�ص َدقَ َ
�سلبه» .فقال النبي َ :
أي�ضا ما روي عن النبي � أنه ّ
حكم �سعد بن معاذ يف
الر�أي واالجتهاد .و� ً
بني قريظة؛ فحكم بقتلهم و�سبي ذراريهم بالر�أي ،فقال « :لقد حكمت
أي�ضا ما روي عنه � أنه �أمر عمرو بن
بحكم  اهلل من فوق �سبعة �أرقعة»((( .و� ً
العا�ص ،وعقبة بن عامر اجلهني �أن يحكما بني خ�صمني ،وقال لهما�« :إن �أ�صبتما
فلكما ع�شر ح�سنات ،و�إن �أخط�أمتا فلكما ح�سنة واحدة»(((.
((( ِدنَان اخلمر� :أوانيها.
(((	الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية ،ابن قيم اجلوزية ،من طبع مطبعة الآداب وامل�ؤيد بالقاهرة �سنة 1317م،
�ص.15 - 14
((( وكل �شيء على الإن�سان من لبا�س فهو �سلب« .امل�صباح».
((( يف «مفردات غريب القر�آن» للأ�صفهاين :وعلى ذلك قوله تعاىل:ﮋﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ �:أي
حقق ما �أورده قو ًال مبا حتراه فعالً ،ولعل ما هنا قريب من ذلك املعنى».
((( والرقيع ال�سماء ،واجلمع �أرقعة ،مثل رغيف و�أرغفة« .امل�صباح».
((( «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» للآمدي ،ج� ،4ص.237 - 236
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ويدل على جواز االجتهاد من ال�صحابة يف غيبة النبي  يف حياته
قا�ضيا .مب حتكم؟ قال:
ما روي عن النبي �أنه قال ملعاذ حني بعثه �إىل اليمن ً
بكتاب  اهلل .قال :ف�إن مل جتد؟ قال :فب�سنة ر�سول اهلل ،قال :ف�إن مل جتد؟ قال:
�أجتهد ر�أيي .والنبي � أقره على ذلك ،وقال :احلمد هلل الذي وفق ر�سولَ
أي�ضا ما روي عنه � أنه قال ملعاذ و�أبي مو�سى
ر�سول اهلل ملا يحبه اهلل ور�سوله .و� ً
الأ�شعري .وقد �أنفذهما �إىل اليمن :مب تق�ضيان؟ فقاال� :إن مل جند احلكم يف
الكتاب وال يف ال�سنة ق�سنا الأمر بالأمر؛ فما كان �أقرب �إىل احلق عملنا به -
أي�ضا ما روي
�صرحوا بالعمل بالقيا�س؛ والنبي � أقرهما عليه فكان حجة  -و� ً
عنه � أنه قال البن م�سعودِ :
«اق�ض بالكتاب وال�سنة �إذا وجدتهما ،ف�إذا مل جتد
احلكم فيهما اجتهد ر�أيك»(((.
وقد جمع ابن حزم حجج القائلني بالر�أي .قال يف كتاب «الأحكام»:
«و�أما الر�أي ف�إنهم احتجوا يف ت�صويب القول به ،بقول اهلل  :ﮋﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﮊ [�آل عمران ]159 /وبقوله تعاىل :ﮋﮞ ﮟ
ﮠﮊ[ال�شورى.]38 /
ْ
ومن احلديث بالأثر ال�صحيح يف م�شاورة النبي  امل�سلمني فيما يعملون
لوقت ال�صالة قبل نزول الأذان ،فقال بع�ضهم :نار ،وقال بع�ضهم :بوق ،وقال
بع�ضهم :ناقو�س ،ومبا حدثناه �أحمد بن عمر بن �أن�س ثنا �أبو داود  ...عن الزهري،
((( «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» ،الآمدي ،ج� ،4ص.45 - 42
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وذكر حديث م�شاورة النبي � أ�صحابه يف القتال يوم احلديبية ،قال الزهري:
فكان �أبو هريرة يقول :ما ر�أيت �أح ًدا قط كان �أكرث م�شاورة لأ�صحابه من
ر�سول اهلل .»
حدثنا املهلب  ...عن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن ح�سني قال� :سئل
ر�سول اهلل  عن احلزم فقال :ت�ست�شري الرجل ذا الر�أي ثم مت�ضي �إىل ما �أمرك
به .وبه �إىل ابن وهب ...عن عي�سى الوا�سطي يرفعه قال :ما �شقي عبد مب�شورة
وال �سعد عبد ا�ستغنى بر�أيه .حدثنا �أحمد بن حممد الطلمنكي  ...عن عبد اهلل
ابن عمرو بن العا�ص عن �أبيه قال :جاء خ�صمان يخت�صمان �إىل ر�سول اهلل 
قال يل :يا عمرو ِ
اق�ض بينهما .قلت� :أنت �أوىل مني بذلك يا نبي اهلل ،قال:
و�إن كان ،قلت :على ماذا �أق�ضي؟ قال� :إن �أ�صبت الق�ضاء بينهما فلك ع�شر
ح�سنات ،و�إن اجتهدت ف�أخط�أت فلك ح�سنة .قال �سعيد بن من�صور :وحدثنا
فرج بن ف�ضالة عن ربيعة بن يزيد ،عن عقبة بن عامر ،عن ر�سول اهلل  مثله� ،إال
�أنه قال� :إن �أ�صبت فلك ع�شرة �أجور ،و�إن �أخطات فلك �أجر واحد  ...عن �أنا�س
من �أهل حم�ص من �أ�صحاب معاذ �أن ر�سول اهلل  ملا �أراد �أن يبعث معاذًا �إىل
اليمن قال :كيف تق�ضي �إذا عر�ض لك الق�ضاء؟ قال� :أق�ضي بكتاب اهلل .
قال ف�إن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال :فب�سنة ر�سول اهلل  .قال :ف�إن مل جتد يف �سنة
ر�سول  اهلل وال يف كتاب اهلل؟ قال� :أجتهد ر�أيي وال �آلو .ف�ضرب ر�سول اهلل 
ِ
�صدره وقال :احلمد هلل الذي وفق ر�سولَ
ر�سول اهلل ملا ير�ضي ر�سول اهلل ...
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كتب �إ َّيل يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  ...عن علي بن �أبي طالب
قال :قلت :يا ر�سول اهلل الأمر ينزل بنا مل ينزل فيه قر�آن ،ومل مي�ض فيه منك
�سنة ،قال :اجمعوا له العاملني� .أو قال :العابدين  -من امل�ؤمنني فاجعلوه �شورى
بينكم ،وال تق�ضوا فيه بر�أي واحد .حدثنا عبد اهلل بن ربيع ...حدثني ابن غنم
�أن ر�سول اهلل  ملا خرج �إىل بني قريظة والن�ضري ،قال له �أبو بكر وعمر :يا ر�سول
حر�صا على الإ�سالم �أن يروا عليك ًّزيا ح�س ًنا من الدنيا،
اهلل� ،إن النا�س يزيدهم ً
فانظر �إىل احللة التي �أهداها لك �سعد بن عبادة فالب�سها فلريك اليوم امل�شركون
�أن عليك ًّزيا ح�س ًنا .قال� :أفعل وامي اهلل ،لو �أنكما تتفقان على �أمر واحد ما
ع�صيتكما يف م�شورة �أب ًدا ،ولقد �ضرب يل ربي لكما مثالً ،ف�أمثالكما يف املالئكة
كمثل جربيل وميكائيل ،ف�أما ابن اخلطاب فمثله يف املالئكة كمثل جربيل� ،إن
اهلل مل يدمر �أمة قط �إال بجربيل ،ومثله يف الأنبياء كمثل نوح �إذ قال :ﮋﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [نوح ،]26 /ومثل ابن �أبي قحافة يف املالئكة
كمثل ميكائيل �إذ ي�ستغفر ملن يف الأر�ض ،ومثله يف الأنبياء كمثل �إبراهيم �إذ
قال :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮊ [�إبراهيم ]36 /ولو �أنكما تتفقان يل على �أمر واحد ما ع�صيتكما يف
م�شاورة �أب ًدا ،ولكن �ش�أنكما يف امل�شاورة �شيء كمثل جربيل وميكائيل ونوح
و�إبراهيم»(((.
(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ابن حزم ،ج� ،6ص.27 - 25
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وقد ذكر ابن حزم هذه الأدلة بيانًا حلجة القائلني بالر�أي ،ثم َّكر عليها ينازع
يف داللتها ،ولذلك قال بعد ما ذكر:
«قال �أبو حممد :هذا كل ما موهوا به ،ما نعلم لهم �شي ًئا غريه ،وكله ال حجة
لهم يف �شيء منه»(((.
أصول التشريع يف عهد النيب 

ويتبني مما ذكر �أنه كان يف الع�صر الذي عا�ش فيه النبي � أ�صل للت�شريع
جرا،
هو الر�أي .قال املزين« :الفقهاء من ع�صر ر�سول اهلل � إىل يومنا وهلم ًّ
ا�ستعملوا املقايي�س يف الفقه يف جميع الأحكام يف �أمر دينهم»((( وذلك �إىل جانب
الكتاب وال�سنة.
�أما الكتاب فهو القر�آن ،وهو الكالم املنزل على الر�سول املكتوب يف
متواترا .و�أما ال�سنة يف ا�صطالح �أهل ال�شرع ،عند
امل�صاحف ،املنقول �إلينا نق ًال ً
الكالم على الأدلة ال�شرعية ،فهي :ما �صدر عن النبي  غري القر�آن من قول �أو
فعل �أو تقرير .واحلديث هو قول الر�سول وحكاية فعله وتقريره.

(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ابن حزم ،ج� ،6ص.30
((( خمت�صر جامع بيان العلم� ،ص.133
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وقيل :احلديث خا�ص بقول الر�سول دون رواية ما يدل على فعله �أو تقريره.
وقد يطلق احلديث على ما ي�شمل قول ال�صحابة والتابعني واملروي من �آثارهم.
ويف كتاب مناقب الإمام ال�شافعي لفخر الدين الرازي�« :إن احلديث عبارة عن
القر�آن وعن خرب الر�سول .وقد �ساق الأدلة على �أن لفظ احلديث متناول للقر�آن
تارة واخلرب �أخرى»(((.
قال الدهلوي يف «حجة اهلل البالغة» ،مبي ًنا طريقة ت�شريع النبي ب�سنته يف
ب�ساطة وي�سر �أيام حياته« :اعلم �أن ر�سول اهلل  مل يكن الفقه يف زمانه ال�شريف
مدونًا ،ومل يكن البحث يف الأحكام يومئذ مثل البحث من ه�ؤالء الفقهاء ،حيث
يبينون ب�أق�صى جهدهم الأركان وال�شروط و�آداب كل �شيء ممتا ًزا عن الآخر بدليله،
ويفر�ضون ال�صور ،يتكلمون على تلك ال�صور املفرو�ضة ،ويحدون ما يقبل احلد،
ويح�صرون ما يقبل احل�صر� ،إىل غري ذلك من �صنائعهم� .أما ر�سول اهلل  فكان
يتو�ض�أ فريى ال�صحابة و�ضوءه في�أخذون به من غري �أن يبني �أن هذا ركن وذلك
�أدب .وكان ي�صلي فريون �صالته في�صلون كما ر�أوه ي�صلي .وحج فرمق النا�س
حجه ففعلوا كما فعل .فهذا كان غالب حاله  ومل يبني �أن فرو�ض الو�ضوء �ستة
�أو �أربعة ،ومل يفر�ض �أنه يحتمل �أن يتو�ض�أ �إن�سان بغري مواالة حتى يحكم عليه
بال�صحة والف�ساد �إال ما �شاء اهلل ،وقلما كانوا ي�س�ألونه عن هذه الأ�شياء.
((( مناقب الإمام ال�شافعي ،الرازي� ،ص.247 - 246
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خريا من �أ�صحاب
عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -قال :ما ر�أيت قو ًما كانوا ً
ر�سول اهلل  ما �س�ألوه عن ثالث ع�شرة م�س�ألة حتى قُب�ض ،كلهن يف القر�آن،
منهن :ﮋﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ[البقرة]217 /
ﮋﮠﮡﮢﮊ [البقرة .]222 /قال :ما كانوا ي�س�ألون �إال عما
ينفعهم .وقال ابن عمر :ال ت�س�أل عما مل يكن ،ف�إين �سمعت عمر بن اخلطاب
يلعن من �س�أل عما مل يكن .قال القا�سم� :إنكم ت�س�ألون عن �أ�شياء ما كنا ن�س�أل
عنها ،وتنقرون عن �أ�شياء ما كنا ننقر عنها ،ت�س�ألون عن �أ�شياء ما �أدري ما هي،
لمَن �أدركت من
ولو علمناها ما حل لنا �أن نكتمها .عن عمر بن �إ�سحاق ،قالْ :
�أ�صحاب ر�سول اهلل � أكرث ممن �سبقني منهم ،فما ر�أيت قو ًما �أي�سر �سرية وال �أقل
ت�شدي ًدا منهم .وعن عبادة بن ي�سر الكندي ،و�سئل عن امر�أة ماتت مع قوم لي�س
لها ويل ،فقال� :أدركت قو ًما ما كانوا ي�شددون ت�شديدكم وال ي�س�ألون م�سائلكم.
الدارمي»(((.
�أخرج هذه الآثار
ّ
«وكان  ي�ستفتيه النا�س يف الوقائع فيفتيهم ،وترفع �إليه الق�ضايا فيق�ضي
منكرا فينكر عليه ،وكل ما �أفتى به
فيها ،ويرى النا�س يفعلون معروفًا فيمدحه� ،أو ً
م�ستفتيا �أو ق�ضى به يف ق�ضية �أو �أنكره على فاعله كان يف االجتماعات»(((.
ً

((( حجة اهلل البالغة ،لل�شيخ �أحمد املعروف ب�شاه ويل اهلل املحدث الدهلوي ،ج� ،1ص ،112طبع اخل�شاب مب�صر.
(((	املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
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االختالف يف الر�أي يف ذلك العهد

حتما عن االجتهاد بالر�أي �أثر ظاهر يف
ومل يكن للخالف الذي ين� أش� ً
الت�شريع لذلك العهد ،وهو ت�شريع كما ر�أينا ب�سيط جلماعة ت�أخذ بالي�سر يف �أمرها
والب�ساطة ،وكان النبي  غري بعيد من القوم ،يف�صل بينهم فيما هم فيه
خمتلفون من �أمر الأحكام.
قال ابن حزم« :وقد كان ال�صحابة يقولون ب�آرائهم يف ع�صره  فيبلغه
ذلك ،في�صوب امل�صيبِّ ،
ويخطئ املخطئ»(((.
«وكان ينهاهم عن التفرق والتنازع يف الدين اتبا ًعا ملا جاء به القر�آن ،من مثل
قوله تعاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [الن�ساء،]82 /
وقوله :ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮊ[ال�شورى ،]13 /وقوله :ﮋﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﮊ [الأنفال ]46 /وقوله :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الأنعام ،]159 /وقوله تعاىل :ﮋﮦ ﮧﮨ ﮩ
ﮪﮊ[�آل عمران ]105 /روي �أنه نهى ال�صحابة ملا ر�آهم يتكلمون يف م�س�ألة
القدر وقال� :إمنا هلك من قبلكم خلو�ضهم يف هذا .وقال  :عليكم بدين
العجائز ،وهو ترك النظر .ومل ينقل عن �أحد من ال�صحابة اخلو�ض والنظر يف

(((	الإحكام ،ابن حزم ،ج� ،6ص.84
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امل�سائل الكالمية مطل ًقا ،ولو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل عنهم النظر يف
امل�سائل الفقهية»(((.
وكان التنازع واالختالف  -حتى فيما عدا امل�سائل الكالمية � -أ�شد �شيء
ي�سريا يف فهم الن�صو�ص
على ر�سول اهلل  وكان �إذا ر�أى من ال�صحابة اختالفًا ً
يظهر يف وجهه ،حتى ك�أمنا ُف ِقئ فيه حب الرمان ،ويقول� :أبهذا �أمرمت(((؟
ويقول ابن حزم« :قال �أبو حممد :وقد ذم اهلل تعاىل االختالف يف غري ما
و�ضع يف كتابه» قال اهلل  :ﮋﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﮊ [البقرة ،]176 /وقال تعاىل :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

وموجبا
ﮥﮦﮧﮨﮩﮊ[البقرة ،]213 /وقال تعاىل ً
مفرت�ضا لالتفاقً ،
رف�ض االختالف :ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ.
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ[�آل عمران� ]103 - 102 /إىل قوله
تعاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ[�آل عمران]103 /؛ وقال
تعاىل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﮊ[�آل عمران .]105 /ف�صح �أنه ال هدى يف الدين �إال

(((	الإحكام للآمدي :ج� ،4ص.302
((( �إعالم املوقعني البن قيم اجلوزية ،ج� ،1ص.315
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ببيان اهلل تعاىل لآياته ،و�أن التفرق يف الدين حرام ال يجوز .وقال تعاىل :ﮋﭔ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﮊ [الأنفال ،]46 /وقال تعاىل:
ﮏﮐﮑﮊ [ال�شورى ،]13 /وقال تعاىل :ﮋﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮌﮊ [الأنعام ،]153 /وقال تعاىل:
ﮀ ﮁ ﮂﮊ [الأنعام ،]159 /وقال تعاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮊ [الن�ساء .]82 /حدثنا عبد اهلل بن يو�سف ،نا �أحمد بن فتح،
نا((( عبد الوهاب بن عي�سى ،ثنا �أحمد بن حممد ،نا �أحمد بن علي ،نا م�سلم بن
احلجاج ،ثنا �أبو كامل ف�ضيل بن ح�سني اجلحدري ،نا حماد بن زيد ،ثنا �أبو عمران
اجلوين ،قال :كتب �إ ّيل عبد اهلل بن رباح الأن�صاري� ،أن عبد اهلل بن عمرو قال:
هجرت �إىل ر�سول اهلل  يو ًما ،ف�سمع �أ�صوات رجلني اختلفا يف �آية ،فخرج علينا
ر�سول اهلل ُ يعرف يف وجهه الغ�ضب ،فقال�« :إمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم
يف الكتاب» .حدثنا عبد الرحمن بن عبد اهلل ،ثنا �أبو �إ�سحاق البلخي ،ثنا الفهري،
ثنا البخاري ،ثنا((( �أبو الوليد هو الطبال�سي ،ثنا �شعبة� ،أخربين عبد امللك بن
مي�سرة ،قال� :سمعت الن َّزال بن �سربة ،قال� :سمعت عبد اهلل بن م�سعود ،قال:
�سمعت رج ًال قر�أ �آية �سمعت من ر�سول اهلل  خالفها ،ف�أخذت بيده ف�أتيت
به ر�سول اهلل  فقال« :كالكما حم�سن» .قال �شعبة� :أظنه قال« :ال تختلفوا،
((( نا :اخت�صار لكلمة «�أخربنا».
((( ثنا :اخت�صار لكلمة «حدثنا».
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ف�إن من قبلكم اختلفوا فهلكوا» .حدثنا حممد بن �سعيد ،ثنا �أحمد بن عون اهلل،
ثنا قا�سم بن �أ�صبغ ،نا حممد بن عبد ال�سالم اخل�شني ،ثنا بندار ،ثنا غندر ،ثنا
�شعبة ،عن عبد اهلل بن م�سرية عن النزال عن ابن م�سعود عن النبي  بهذا
احلديث .وذكر �شعبة يف �آخره ،قال :حدثني م�سعر عنه يرفعه �إىل ابن م�سعود
عن ر�سول اهلل  ،قال« :ال تختلفوا» .حدثنا عبد اهلل بن يو�سف ،ثنا �أحمد
ابن فتح ،ثنا عبد الوهاب بن عي�سى ،ثنا �أحمد بن حممد ،ثنا �أحمد بن علي،
ثنا م�سلم ،ثنا عبيد اهلل بن معاذ ،ثنا �أبي ،ثنا �شعبة ،ثنا عن حممد بن زياد� ،سمع
�أبا هريرة عن النبي  قال :ذروين ما تركتكم؛ ف�إمنا هلك الذين من قبلكم بكرثة
م�سائلهم واختالفهم على �أنبيائهم» .وبه �إىل م�سلم ،ثنا يحيى بن يحيى و�إ�سحاق
ابن من�صور و�أحمد بن �سعيد بن �صخر الدارمي ،قال يحيى� :أنا �أبو قدامة احلارث
ابن عبيد ،وقال �إ�سحق :ثنا عبد ال�صمد ،وهو ابن عبد الوارث التنوري ،ثنا همام،
وقال �أحمد ثنا حبان ،ثنا �أبان ،قالوا كلهم ثنا �أبو عمران اجلوين عن جندب بن
عبد اهلل البلخي عن النبي � أنه قال« :اقر�أوا القر�آن ما ائتلفت عليه قلوبكم،
ف�إذا اختلفتم فقوموا» .وبه �إىل م�سلم ،حدثني زهري بن حرب ،ثنا جرير عن �سهيل
ابن �أبي �صالح عن �أبيه عن �أبي هريرة ،قال :قال ر�سول اهلل �« :إن اهلل تعاىل
ير�ضى لكم ثال ًثا ،ويكره لكم ثال ًثا؛ فري�ضى لكم �أن تعبدوه ،وال ت�شركوا به �شي ًئا،
و�أن تعت�صموا بحبل اهلل جمي ًعا وال تفرقوا؛ ويكره لكم قيل وقال ،وكرثة ال�س�ؤال،
و�إ�ضاعة املال» .قال �أبو حممد :ففي بع�ض ما ذكرنا كفاية؛ لأن اهلل تعاىل ن�ص
على �أن االختالف �شقاق و�أنه بغي ،ونهى عن التنازع والتفرق يف الدين ،و�أوعد
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على االختالف بالعذاب العظيم وبذهاب الريح ،و�أخرب �أن االختالف تفرق عن
�سبيل اهلل؛ ومن عاج عن �سبيل اهلل فقد وقع يف �سبيل ال�شيطان»(((.
نظرة �إجمالية

وجملة القول �أن الت�شريع يف عهد النبي كان يقوم على الوحي من الكتاب
وال�سنة ،وعلى الر�أي من النبي ومن �أهل النظر ،واالجتهاد من �أ�صحابه بدون
تدقيق يف حتديد معنى الر�أي وتف�صيل وجوهه ،وبدون تنازع وال �شقاق بينهم.
«فر�أى كل �صحابي ما ي�سره اهلل له من عبادته «�أي النبي» وفتاواه و�أق�ضيته،
فحفظها وعقلها وعرف لكل �شيء وج ًها من قبل حفوف القرائن به .فحمل
بع�ضها على الإباحة ،وبع�ضها على الن�سخ لأمارات وقرائن كانت كافية عنده.
ومل يكن العمدة عندهم �إال وجدان االطمئنان والثلج((( من غري التفات �إىل
طريق اال�ستدالل ،كما نرى الأعراب يفهمون مق�صود الكالم فيما بينهم ،وتثلج
�صدورهم بالت�صريح والتلويح والإمياء من حيث ال ي�شعرون»(((.
ويف ن�سخة خطية بدار الكتب الأهلية بباري�س من كتاب «طبقات الفقهاء»
لل�شيخ �أبي �إ�سحاق �إبراهيم الفريوزبادي ال�شريازي« :ذكر فقهاء ال�صحابة :
(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ج� ،5ص .67 - 65
وثلجا من بابي قعد وتعب :اطم�أنت« .امل�صباح املنري».
ثلوجا ً
((( ثلجت النف�س ً
((( حجة اهلل البالغة ،ج� ،1ص.113 - 112
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اعلم �أن �أكرث �أ�صحاب ر�سول اهلل  الذين �صحبوه والزموه كانوا فقهاء؛
وذلك �أن طريق الفقه يف حق ال�صحابة ،خطاب اهلل  وخطاب ر�سوله 
وما عقل منها ،فخطاب اهلل  هو القر�آن ،وقد �أنزل ذلك بلغتهم على �أ�سباب
عرفوها وق�ص�ص كانوا فيها ،فعرفوها م�سطورة ومفهومة ومنطوقة ومعقولة .ولهذا
قال �أبو عبيدة يف كتاب «املجاز» :مل ينقل �أن �أح ًدا يف ال�صحابة رجع يف معرفة
أي�ضا بلغتهم ،يعرفون
�شيء من القر�آن �إىل ر�سول اهلل  وخطاب ر�سول اهلل ً � 
معناه ويفهمون منطوقه وفحواه .و�أفعاله هي التي فعلها من العبادات واملعامالت
وال�سري وال�سيا�سات .وقد �شاهدوا ذلك كله وعرفوه ،وتكرر عليهم وحتروه .ولهذا
قال �« :أ�صحابي كالنجوم ،فب�أيهم اقتديتم اهتديتم» .ولأن من نظر فيما تعلموه
عن ر�سول اهلل  من �أقواله ،وت�أمل ما و�صفوه من �أفعاله يف العبادات وغريها،
ا�ضطر �إىل العلم بفقههم وف�ضلهم ،غري �أن الذي ا�شتهر منهم بالفتاوى والأحكام،
وتكلم يف احلالل واحلرام جماعة خم�صو�صة� ...إلخ».
املُفْتون من ال�صحابة يف عهد النبي 

«وكان يفتي يف زمن النبي  من ال�صحابة� :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان،
وعلي ،وعبد الرحمن بن عوف ،وعبد اهلل بن م�سعود ،و�أبي بن كعب ،ومعاذ
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ابن جبل ،وعمار بن يا�سر ،وحذيفة بن اليمان ،وزيد بن ثابت ،و�أبو الدرداء،
و�أبو مو�سى الأ�شعري ،و�سلمان الفار�سي .(((»
ويقول ابن حزم« :املكرثون من ال�صحابة  فيما روي عنهم من الفتيا،
عائ�شة �أم امل�ؤمنني ،عمر بن اخلطاب ،ابنه عبد اهلل ،علي بن �أبي طالب ،عبد اهلل
ابن العبا�س ،عبد اهلل بن م�سعود ،زيد بن ثابت ،فهم �سبعة ميكن �أن يجمع من
فتيا كل واحد منهم �سفر �ضخم .وقد جمع �أبو بكر حممد بن مو�سى بن يعقوب
ابن �أمري امل�ؤمنني فتيا عبد اهلل بن العبا�س يف ع�شرين كتابًا .و�أبو بكر املذكور �أحد
�أئمة الإ�سالم يف العلم واحلديث .واملتو�سطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا 
�أم �سلمة �أم امل�ؤمنني� ،أن�س بن مالك� ،أبو �سعيد اخلدري� ،أبو هريرة ،عثمان
ابن عفان ،عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ،عبد اهلل بن الزبري� ،أبو مو�سى الأ�شعري،
�سعد بن �أبي وقا�ص� ،سلمان الفار�سي ،جابر بن عبد اهلل ،معاذ بن جبل� ،أبو بكر
ال�صديق ،فهم ثالثة ع�شر فقط ،ميكن �أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء �صغري
جدا؛ وي�ضاف �إليهم طلحة ،الزبري ،عبد الرحمن بن عوف ،عمران بن احل�صني،
ًّ
�أبو بكرة ،عبادة بن ال�صامت ،معاوية بن �أبي �سفيان .والباقون منهم 
مقلون يف الفتيا ،ال يروى عن الواحد منهم �إال امل�س�ألة وامل�س�ألتان ،والزيادة الي�سرية
على ذلك فقط ،ميكن �أن يجمع من فتيا جميعهم جزء �صغري فقط بعد التق�صي
والبحث»(((.
(((	اخلطط املقريزية ،ج� ،4ص ،142طبعة املليجي.
((( «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» ،لأبي حممد علي بن حزم ،ج� ،5ص.93 - 92
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كافيا يف �إقامة الدين و�سيا�سة جماعة
وكان الت�شريع على الوجه الذي ذكرنا ً
قريبة عهد بحياة البداوة ،ال تزال تخطو خطواتها الأوىل يف �سبيل تكوين الدولة
و�إقرار النظام.
�شرائع العرب قبل الإ�سالم

على �أن الر�سول � إمنا كان يريد ب�شريعته �إ�صالح ما عند العرب ال
تكليفهم مبا ال يعرفونه �أ�صالً.
قال الدهلوي« :وكان الأنبياء  -عليهم ال�سالم  -قبل نبينا  يزيدون وال
ينق�صون وال يبدلون �إال قليالً ،فزاد �إبراهيم  على ملة نوح � أ�شياء من
املنا�سك و�أعمال الفطرة واخلتان؛ وزاد مو�سى  على ملة �إبراهيم � أ�شياء
كتحرمي حلوم الإبل ،ووجوب ال�سبت ،ورجم الزنا وغري ذلك .ونبينا  زاد ونق�ص
وبدل ،والناظر يف دقائق ال�شريعة� ،إذا ا�ستقر�أ هذه الأمور وجدها على وجوه :منها
ّ
�أن امللة اليهودية حملها الأحبار والرهبان فحرفوها بالوجوه املذكورة فيما �سبق،
فلما جاء النبي  رد كل �شيء �إىل �أ�صله فاختلفت �شريعته بالن�سبة �إىل اليهودية،
التي هي يف �أيديهم ،فقالوا هذه زيادة ونق�ص وتبديل ولي�س تبدي ًال يف احلقيقة.
ومنها �أن النبي ُ بعث بعثة تت�ضمن بعثة �أخرى؛ فالأوىل �إمنا كانت �إىل بني
�إ�سماعيل ،وهو قوله تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ[اجلمعة]2 /
وقوله تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ [ي�س ]6 /وهذه البعثة
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ت�ستوجب �أن يكون مادة �شريعته ما عندهم من ال�شعائر و�سنن العبادات ووجوه
االرتفاقات� .إذ ال�شرع �إمنا هو �إ�صالح ما عندهم ال تكليفهم ما ال يعرفونه �أ�صالً .ونظريه
قوله تعاىل :ﮋﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮊ[يو�سف ،]2 /وقوله تعاىل:
ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﮊ [ف�صلت،]44 /
وقوله تعاىل :ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ[�إبراهيم .]4 /والثانية
كانت �إىل جميع �أهل الأر�ض عامة»((( .فكان العرب حني يدخلون يف الإ�سالم
يظلون بال�ضرورة على �شريعتهم كما هي� ،إال ما يغريه الدين اجلديد.
ويبني هذا املعنى ما ذكره م�ؤلفو �أ�صول الفقه عند الكالم على �شرع من
قبلنا .قالوا� :إن العلماء اختلفوا يف النبي  و�أمته بعد البعثة ،هل هم متعبدون
ب�شرع من تقدم؟
وقد ذكر ال�شوكاين يف كتاب «�إر�شاد الفحول» �أقو ً
اال �أربعة يف ذلك:
منهيا عنه .ون�سب الآمدي
((�(1أنه مل يكن متعب ًدا باتباع �شرع من قبله ،بل كان ًّ
هذا املذهب للأ�شاعرة واملعتزلة.
((�(2أنه كان متعب ًدا ب�شرع من قبله �إال ما ن�سخ منه .ونقل هذا املذهب عن
�أ�صحاب �أبي حنيفة ،وعن �أحمد يف �إحدى الروايتني ،وعن �أ�صحاب
ال�شافعي.
((( حجة اهلل البالغة ،ج� ،1ص ،97طبعة اخل�شاب.
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(((3الوقف .حكاه ابن الق�شريي وابن برهان.
مذهبا راب ًعا .فقال« :وقد ف�صل بع�ضهم تف�صي ًال ح�س ًنا
(((4ثم زاد ال�شوكاين ً
فقال� :إنه �إذا بلغنا �شرع من قبلنا على ل�سان الر�سول� .أو ل�سان من �أ�سلم،
خم�صو�صا
من�سوخا وال
كعبد اهلل بن �سالم وكعب الأحبار ،مل يكن
ً
ً
ف�إنه �شرع لنا .وممن ذكر هذا القرطبي .وذيل ال�شوكاين بقوله :والبد من
هذا التف�صيل على قول القائلني بالتعبد ملا هو معلوم من وقوع التحريف
والتبديل ،ف�إطالقهم مقيد بهذا القيد .وال �أظن �أح ًدا ي�أباه»(((.
ويف كتاب «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» البن حزم« :و�أما �شرائع
الأنبياء  -عليهم ال�سالم  -الذين كانوا قبل نبينا حممد  فالنا�س فيها على
قولني ،فقوم قالوا هي الزمة لنا ما مل ننه عنها ،وقال �آخرون :هي �ساقطة عنا وال
يجوز العمل ب�شيء منها �إال �أن نخاطب يف ملتنا ب�شيء موافق لبع�ضها ،فنقف
ائتمارا لنبينا  ال اتبا ًعا لل�شرائع احلالية»(((.
عنده ً
وذكر علماء �أ�صول الفقه خالفًا �آخر يف النبي  قبل بعثته هل كان
متعب ًدا ب�شرع �أم ال .فقيل� :إنه كان متعب ًدا قبل البعثة ب�شريعة �آدم ،وقيل ب�شريعة
نوح ،وقيل ب�شريعة �إبراهيم ،وقيل كان متعب ًدا ب�شريعة مو�سى ،وقيل ب�شريعة
عي�سى ،وقيل كان على �شرع من ال�شرائع .وال يقال كان من �أمة نبي وال على
((( �إر�شاد الفحول� ،ص.223
(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ابن حزم ،ج� ،5ص.161
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�شرعه .وقيل كان متعب ًدا ب�شريعة كل من قبله من الأنبياء �إال ما ن�سخ منها
واندر�س .وقال بع�ضهم بل كان على �شريعة العقل وقيل بالوقف»(((.
ولي�س يعنينا �أن نعر�ض ال�ستدالالت هذه املذاهب ومناق�ضاتها ،فذلك ما
ال طائل حتته.
النبي  و�شريعة العقل

ولكن الذي يعنينا �أن من علماء امل�سلمني من يرى �أن النبي كان
على �شريعة العقل قبل �أن ي�أتيه الوحي ،ومنهم من يرى يف ال�شرائع املا�ضية
�أ�ص ًال من �أ�صول الت�شريع الإ�سالمي ،وذلك يبني وجه ما �أ�شرنا �إليه من كفاية
الت�شريعات القليلة التي رويت عن عهد النبي حلاجات الأمة العربية يف ذلك
احلني.
وعلى الذي �أ�سلفناه من قول بع�ض الأئمة� :إن النبي  كان متعب ًدا
قبل الوحي ب�شريعة العقل ،ف�إن ذلك يقت�ضي �أن يكون النبي ظل على هذه
ال�شريعة بعد الوحي �إال ما غريه ال�شرع اجلديد ،والعقل كان �أ�ص ًال من �أ�صول
ت�شريعه فيما مل ينزل به تنزيل.
((( �إر�شاد الفحول ،ال�شوكاين� ،ص.223 - 222

الر�أي و�أطواره
233

233

معتربا يف الت�شريع الإ�سالمي حني ال يرد يف
و�إذا كان �شرع من قبلنا ً
الإ�سالم ما يبطله ،فمعنى ذلك �أن �شرائع من قبلنا كانت �أ�ص ًال من �أ�صول
الت�شريع يف �صدر الإ�سالم ،يثبت بها احلكم يف ما مل يرد يف الدين اجلديد.
وقد ذكر علماء الأ�صول اال�ست�صحاب باعتباره �أ�ص ًال من �أ�صول الفقه يف
بع�ض املذاهب.
قال ال�شوكاين« :اال�ست�صحاب �أي ا�ست�صحاب احلال لأمر وجودي �أو
عدمي عقلي �أو �شرعي .ومعناه �أن ما ثبت يف الزمن املا�ضي فالأ�صل بقا�ؤه
يف الزمن امل�ستقبل ،م�أخوذ من امل�صاحبة وهو بقاء ذلك الأمر ما مل يوجد
ما يغريه ،فيقال احلكم الفالين قد كان فيما م�ضى ،وكل ما كان فيما م�ضى
ومل يظن عدمه فهو مظنون البقاء  ....العقل يف الأحكام ال�شرعية كرباءة
الذمة من التكليف حتى يدل دليل �شرعي على تغريه ،وكنفي �صالة �ساد�سة.
قال القا�ضي �أبو الطيب :وهذا حجة بالإجماع من القائلني ب�أنه ال حكم قبل
ال�شرع .قال :الثالثة :ا�ست�صحاب احلكم العقلي عند املعتزلة؛ ف�إن عندهم �أن
العقل يحكم يف بع�ض الأ�شياء �إىل �أن يرد الدليل ال�سمعي .وهذا ال خالف
بني �أهل ال�سنة يف �أنه ال يجوز العمل به؛ لأنه ال حكم للعقل يف ال�شرعيات.
تخ�صي�صا �إن كان
قال :الرابعة :ا�ست�صحاب الدليل مع احتمال املعار�ض� ،إما
ً
ن�سخا �إن كان الدليل ًّن�صا ،فهذا �أمر معمول به �إجما ًعا ،وقد
ظاهرا� .أو ً
الدليل ً
اختلف يف ت�سمية هذا النوع باال�ست�صحاب .ف�أثبته جمهور الأ�صوليني ،ومنعه
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املحققون ،منهم� :إمام احلرمني يف «الربهان»ِ ،
والك َيا يف «تعليقه» وابن ال�سمعاين
يف «القواطع»؛ لأن ثبوت احلكم من ناحية اللفظ ال من ناحية اال�ست�صحاب.
قال :اخلام�سة :احلكم الثابت بالإجماع يف حمل النزاع ،وهو راجع �إىل احلكم
الـمجمع عليه فيختلفون
ال�شرعي ،ب�أن يتفق على حكم يف حالة ثم تتغري �صفة ُ
فيه في�ستدل من مل يغري احلكم با�ست�صحاب احلال؛ مثاله �إذا ا�ستدل من
يقول� :إن املتيمم �إذا ر�أى املاء يف �أثناء �صالته ال تبطل �صالته؛ لأن الإجماع
منعقد على �صحتها قبل ذلك ،فا�ست�صحب �إىل �أن يدل دليل على �أن ر�ؤية املاء
مبطلة ،وكقول الظاهرية :يجوز بيع �أم الولد؛ لأن الإجماع انعقد على جواز بيع
هذه اجلارية قبل اال�ستيالد ،فنحن على ذلك الإجماع بعد اال�ستيالد .وهذا
النوع هو حمل اخلالف كما قاله يف «القواطع» ،وهكذا فر�ض �أئمتنا الأ�صوليون
اخلالف فيها»(((.
وبذلك يتبني �أن اال�ست�صحاب يف بع�ض �صوره �أ�صل من �أ�صول الت�شريع،
يزيد على الأ�صول التي ذكرناها ،وي�ؤيد اعتبار حكم العقل و�شرع من قبلنا يف
تقرير الأحكام العملية يف الإ�سالم.
وبناء على ما ذكرنا تكون م�صادر احلكم يف عهد النبي غري �ضيقة مبا ت�ستلزمه
حاجات اجلماعات وال حاجات الأفراد.
((( كتاب «�إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول» ،للإمام حممد بن علي ال�شوكاين� ،ص.222 - 220
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الر�أي يف عهد اخللفاء الرا�شدين

م�ضى عهد النبي  وجاء بعده عهد اخللفاء الرا�شدين منذ �سنة 11هـ
(632م) �إىل 40هـ (660م).
وقد اتفق ال�صحابة على ا�ستعمال القيا�س يف الوقائع التي ال ن�ص فيها
من غري نكري من �أحد منهم .وابن حزم نف�سه مع �إنكاره للر�أي يقول« :قال
�أبو حممد :فقد ثبت �أن ال�صحابة  مل يفتوا بر�أيهم على �سبيل الإلزام وال
على �أنه حق ،ولكن على �أنه ظن ي�ستغفرون اهلل تعاىل منه� ،أو على �سبيل
أي�ضا يف الكتاب نف�سه« :و�أما القول بالر�أي
�صلح بني اخل�صمني»((( .ويقول � ً
جدا .ولكنه ال �سبيل �إىل �أن يوجد
واال�ستح�سان واالختيار فكثري منهم ًّ 
إخبارا منهم ب�أن هذا
لأحد منهم �أنه جعل ر�أيه دي ًنا �أوجبه ً
حكما ،و�إمنا قالوا � ً
الذي ي�سبق �إىل قلوبهم ،وهكذا يظنون ،وعلى �سبيل ال�صلح بني املخت�صمني،
ونحو هذا»(((.
كثريا،
ويكفينا من ابن حزم الظاهري �أن يعرتف بوقوع الر�أي من ال�صحابة ً
عجبا.
مذهبا ً
و�إن ذهب يف ت�أويل وقوعه ً
(((	الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ابن حزم ،ج� ،6ص.54
(((	املرجع ال�سابق ،ج� ،7ص.119 - 118
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عهد أبي بكر

فمن ذلك رجوع ال�صحابة �إىل اجتهاد �أبي بكر  يف �أخذ الزكاة من
بني حنيفة وقتالهم على ذلك؛ وقيا�س خليفة ر�سول اهلل على الر�سول يف ذلك
بو�ساطة �أخذ الزكاة للفقراء و�أرباب امل�صارف .ومن ذلك قول �أبي بكر ملا �سئل
عن الكاللة� :أقول يف الكاللة بر�أيي :ف�إن يكن �صوابًا فمن اهلل ،و�إن يكن خط أ�
فمني ومن ال�شيطان :الكاللة ماعدا الوالد والولد .ومن ذلك �أن �أبا بكر َّورث �أم
الأم دون �أم الأب ،فقال له بع�ض الأن�صار :لقد ورثت امر�أة من ميت لو كانت
هي امليتة مل يرثها ،وتركت امر�أة لو كانت هي امليتة ورث جميع ما تركت .فرجع
�إىل الت�شريك بينهما يف ال�سد�س .ومن ذلك حكم �أبي بكر بالر�أي يف الت�سوية يف
العطاء ،حتى قال له عمر :كيف جتعل من ترك دياره و�أمواله ،وهاجر �إىل ر�سول
اهلل كمن دخل يف الإ�سالم كر ًها؟ فقال �أبو بكر� :إمنا �أ�سلموا هلل و�أجورهم على
اهلل ،و�إمنا الدنيا بالغ((( وحيث انتهت النوبة �إىل عمر فرق بينهم .ومن ذلك قيا�س
�أبي بكر تعيني الإمام بالعهد على تعيينه بعقد البيعة ،حتى �إنه عهد �إىل عمر
باخلالفة ،ووافقه على ذلك ال�صحابة»(((.
((( «والبلغة» :ما ُي َتبلغ به من العي�ش وال يف�ضلُ ،يقال :تبلغ به� ،إذا اكتفى به وجتز�أ ،و يف هذا بالغ .وبلغة وتبلغ:
كفاية« .امل�صباح املنري».
(((	الإحكام للآمدي.
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ومن ذلك �أن ال�صحابة قدموا ال�صديق يف اخلالفة وقالوا :ر�ضيه
ر�سول اهلل  لديننا� ،أفال نر�ضاه لدنيانا؟ فقا�سوا الإمامة الكربى على �إمامة
ال�صالة؛ وكذلك اتفاقهم على كتابة امل�صحف وجمع القر�آن فيه؛ وكذلك
اتفاقهم على جمع النا�س على م�صحف واحد ،وترتيب واحد ،وحرف واحد(((.
(((
حرق اللوطية و�أذاقهم
ومن ذلك كما يف «الطرق احلكمية» � :أن �أبا بكر َّ
حر النار يف الدنيا قبل الآخرة  .....ف�إن خالد بن الوليد  كتب �إىل �أبي بكر
ال�صديق � :أنه وجد يف بع�ض نواحي العرب رج ًال ينكح كما تنكح املر�أة،
فا�ست�شار ال�صديق �أ�صحاب ر�سول اهلل  وفيهم علي بن �أبي طالب  وكان
�أ�شدهم قو ًال ،فقال� :إن هذا الذنب مل تع�ص به �أمة من الأمم �إال واحدة ف�صنع
اهلل بهم ما قد علمتم� ،أرى �أن يحرقوا بالنار .فكتب �أبو بكر �إىل خالد �أن يحرقوا.
فحرقوهم.
َّ

عهد عمر

ومن ذلك ما ُروي عن عمر� ،أنه كتب �إىل �أبي مو�سى الأ�شعري :اعرف
الأ�شباه والأمثال ثم ق�س الأمور بر�أيك ......ويف كتاب عمر بن اخلطاب �إىل
�شريح� :إذا وجدت �شي ًئا يف كتاب اهلل ِ
فاق�ض به وال تلتفت �إىل غريه ،و�إن �أتاك
(((	ابن قيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني ،ج� ،1ص.253
(((	الطرق احلكمية ،ابن قيم اجلوزية� ،ص.15
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�شيء لي�س يف كتاب اهلل فاق�ض مبا �سن ر�سول اهلل  ف�إن �أتاك ما لي�س يف
كتاب  اهلل ومل ي�سن ر�سول اهلل  ،فاق�ض مبا �أجمع عليه النا�س؛ و�إن �أتاك
ما لي�س يف كتاب اهلل وال �سنة ر�سول اهلل  ومل يتكلم فيه �أحد قبلك ،ف�إن
�شئت �أن جتتهد ر�أيك فتقدم ،و�إن �شئت �أن تت�أخر فت�أخر .وما �أرى الت�أخر �إال
خريا لك .ذكره �سفيان الثوري عن ال�شيباين عن ال�شعبي عن �شريح �أن عمر
ً
(((
كتب �إليه» .
ومن ذلك �أنه ملا قيل لعمر �أن َ�س ُـم َرة قد �أخذ اخلمر من جتار اليهود يف
الع�شور ،وخللها وباعها فقال :قاتل اهلل �سمرة! �أما علم �أن ر�سول اهلل  قال:
لعن اهلل اليهود ُحرمت عليهم ال�شحوم فجملوها((( وباعوها و�أكلوا �أثمانها ،قا�س
اخلمر على ال�شحم ،و�أن حترميها حترمي لثمنها.
ومن ذلك �أنه جلد �أبا بكرة حيث مل يكمل ن�صاب ال�شهادة ،بالقيا�س على
القاذف ،و�إن كان �شاه ًدا ال قاذفًا.
خمار مبا فيه ،وحرق قرية يباع فيها اخلمر،
ومن ذلك �أن عمر َح َّرق حانوت َّ
وحرق ق�صر �سعد بن �أبي وقا�ص ملا احتجب يف ق�صره عن الرعية ،ودعا حممد
فحرق عليه ق�صره ،وال حُتْدثن حد ًثا
ابن َم ْ�سلمة فقال :اذهب �إىل �سعد بالكوفة ِّ
(((	ابن قيم اجلوزية� ،إعالم املوقعني :ج� ،1ص.70
((( جمل ال�شحم� :أذابه جم ًال من باب طلب.
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حتى ت�أتيني .فذهب حممد �إىل الكوفة فا�شرتى من نبطي((( حزمة من حطب،
و�شرط عليه حملها �إىل ق�صر �سعد ،فلما و�صل �إليه �ألقى احلزمة فيه ،و�أ�ضرم فيها
النار ،فخرج �سعد فقال :ما هذا؟ قال :عزمة �أمري امل�ؤمنني! فرتكه حتى �أحرق .ثم
ان�صرف �إىل املدينة .فعر�ض عليه �سعد نفقة ،ف�أبى �أن يقبلها .فلما قدم على عمر
قال :هال قبلت نفقته؟ قال� :إنك قلت ال حتدثن حد ًثا حتى ت�أتيني.
وحلق ر�أ�س ن�صر بن حجاج ،ونفاه من املدينة لت�شبيب الن�ساء به .و�ضرب
�صبيغ بن ع�سيل التميمي على ر�أ�سه ملا �س�أله عما ال يعنيه؛ و�صادر عماله ف�أخذ
�شطر �أموالهم ملا اكت�سبوها بجاه العمل ،واختلط ما يخ�صون به بذلك ،فجعل
�أموالهم بينهم وبني امل�سلمني �شطرين.
و�ألزم ال�صحابة �أن ُيقلّوا من احلديث عن ر�سول اهلل  ملا ا�شتغلوا به عن
القر�آن �سيا�سة((( منه� ،إىل غري ذلك من �سيا�ساته التي �سا�س بها الأمة .
(((	النبط :جيل من النا�س كانوا ينزلون �سواد العراق ثم ا�ستعمل يف �أخالط النا�س وعوامهم ،واجلمع �أنباط
مثل �سبب و�أ�سباب ،والواحد نباطي بزيادة �ألف ،والنون ت�ضم وتفتح .قال الليث :ورجل نبطي ،ومنعه
ابن  الأعرابي« .امل�صباح» .
((( روى الداروردي عن حممد بن عمرو عن �أبي �سلمة عن �أبي هريرة ،وقلت له� :أكنت حتدث يف زمان عمر
هكذا؟ فقال :لو كنت �أحدث يف زمان عمر مثل ما �أحدثكم ل�ضربني مبخففته .روى عن معن بن عي�سى،
قال� :أنب�أنا مالك عن عبد اهلل بن �إدري�س عن �شعبة عن �سعيد بن �إبراهيم عن �أبيه� ،أن عمر حب�س ثالثة،
ابن م�سعود ،و�أبا الدرداء ،و�أبا م�سعود الأن�صاري فقال� :أكرثمت احلديث عن ر�سول اهلل .
عليه عن رجاء بن �أبي �سلمة ،قال :بلغني �أن معاوية كان يقول :عليكم من احلديث مبا كان
روي عن ابن َّ
يف عهد عمر ،ف�إنه كان قد �أخاف النا�س يف احلديث عن ر�سول اهلل « تاريخ الت�شريع الإ�سالمي» ملحمد
اخل�ضري� ،ص.100 - 99
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قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه اهلل  -ومن ذلك �إلزامه للمطلق
ثال ًثا بكلمة واحدة بالطالق وهو يعلم �أنها واحدة ،ولكن ملا �أكرث النا�س منه ر�أى
عقوبتهم ب�إلزامهم به ،ومن ذلك منعه بيع �أمهات الأوالد ،و�إمنا كان ر� ًأيا منه ر�آه
للأمة ،و�إال فقد بعن يف حياة الر�سول  ومدة خالفة ال�صديق ،ولهذا عزم علي
ابن �أبي طالب على بيعهن ،وقال� :إن عدم البيع كان ر� ًأيا اتفق عليه هو وعمر،
فقال قا�ضيه عبيدة ال�سلماين :يا �أمري امل�ؤمنني ر�أيك ور�أي عمر يف اجلماعة �أحب
�إلينا من ر�أيك وحدك .فقال :اق�ضوا مبا كنتم تق�ضون ،ف�إين �أكره اخلالف .فلو كان
عنده ن�ص من ر�سول اهلل  بتحرمي بيعهن مل ي�ضف ذلك �إىل ر�أيه ور�أي عمر،
ومل يقل �إين ر�أيت �أن ُي َب ْعن(((.
عهد عثمان

ومن ذلك قول عثمان لعمر يف واقع ٍة� :إن تتبع ر�أيك فر�أيك َ�أ َ�س ُّد((( ،و�إن
تتبع ر�أي من قبلك َف ِن ْعم ذلك الر�أي .ولو كان فيه دليل قاطع على �أحدهما مل
يجز ت�صويبهما.
وجمع عثمان النا�س على حرف واحد من الأحرف ال�سبعة التي �أطلق
لهم ر�سول اهلل  القراءة بها ،ملا كان ذلك م�صلحة؛ فلما خاف ال�صحابة 
(((	الطرق احلكمية� ،ص.18 - 15
((( �أَ َ�س ّد� :أَ ْ�ص َوب و َ�أ َ�ص ّح.
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على الأمة �أن يختلفوا يف القر�آن ،ور�أوا �أن جمعهم على حرف واحد �أ�سلم و�أبعد
عن وقوع االختالف فعلوا ذلك ،ومنعوا النا�س من القراءة بغريه(((.
عهد علي

ومن ذلك قول علي  يف حد �شارب اخلمر� :إنه �إذا �شرب �سكر ،و�إذا
حد((( املفرتين .قا�س حد ال�شارب على
فحدوه ّ
�سكر َه ِذ َي ،و�إذا هذي افرتىّ ،
القاذف.
ومن ذلك �أن عمر كان ي�شك يف ق ََود القتيل الذي ا�شرتك يف قتله �سبعة؛
نفرا ا�شرتكوا يف �سرقة �أكنت تقطعهم؟
فقال له علي :يا �أمري امل�ؤمنني� ،أر�أيت لو �أن ً
قال :نعم ،قالوا :كذلك .وهو قيا�س للقتل على ال�سرقة.
ومن ذلك حتريق علي  الزنادقة الراف�ضة ،وهو يعلم �سنة ر�سول اهلل 

عظيما جعل عقوبته من �أعظم العقوبات؛ ليزجر
يف قتل الكافر .لكن ملا ر�أى � ًأمرا ً
النا�س عن مثله ،ولذلك قال:
أمرا ُم ْن َك ًرا
ملا ر� ُ
أمر � ً
أيت ال َ

(((	الطرق احلكيمة� ،ص.19 - 18
(((	احلد :اجلزاء والعقاب.
ّ

قنربا
� َّأج ْج ُت ناري
ُ
ودعوت ً
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وقنرب غالمه(((.
ومن ذلك قول علي يف املر�أة التي �أجه�ضت بفزعها ب�إر�سال عمر �إليها� :أما
امل�أثم ،ف�أرجو �أن يكون منحطًّ ا عنك ،و�أرى عليك الدية .فقال له :عزمت عليك
�أال تربح حتى ت�ضربها على بني عدي ،يعني قومه .و�أحلقه عثمان وعبد  الرحمن
بن عوف بامل�ؤدب ،وقاال� :إمنا �أنت م�ؤدب وال �شيء عليك .....وروى هذه الواقعة
ابن عبد الرب على الوجه الآتي« :وعن عمر يف املر�أة التي غاب عنها زوجها،
وبلغه �أنه ُي َت َح َّد ُث عنها ،فبعث �إليها يعظها ويذكرها ويوعدها �إن عادت ،فمخ�ضت
فولدت غال ًما ف�صوت ثم مات ،ف�شاور �أ�صحابه يف ذلك ،فقالوا :واهلل ما نرى
وعلي حا�ضر .فقال :ما ترى يا �أبا ح�سن؟
عليك �شي ًئا .وما �أردت بهذا �إال اخلريّ ،
فقال :قد قال ه�ؤالء ،ف�إن يك هذا جهد ر�أيهم فقد ق�ضوا ما عليهم ،و�إن كانوا
بنيتك وما يعلم منك،
قاربوك فقد غ�شوك� ،أما الإثم ف�أرجو �أن ي�ضعه اهلل عنك َّ
و�أما الغالم فقد واهلل غرمت .فقال له� :أنت واهلل �صدقتني؛ �أق�سمت عليك ال
جتل�س حتى تق�سمها على بني �أبيك ،يريد بقوله بني �أبيك� ،أي بني عدي بن
كعب َر ْهط((( عمر.(((»
(((	الطرق احلكمية� ،ص.19
(((	الر ْهط :القوم والقبيلة.
َّ
((( «خمت�صر جامع بيان العلم»� ،ص.147 - 146
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«ومن ذلك اختالفهم يف قول الرجل لزوجته� :أنت عل ََّي حرام ،حتى قال
علي وزيد :هو طالق ثالث ،وقال ابن م�سعود :هو
�أبو بكر وعمر :هو ميني ،وقال ّ
طلقة واحدة ،وقال ابن عبا�س هو ظهار(((»(((.
ظهور اخلالف بالر�أي يف الأحكام

ويف هذا الع�صر ظهر اخلالف بالر�أي يف م�سائل الأحكام .قال ال�شاطبي
حري�صا على �أُ ْل َف ِت َنا وهدايتنا حتى
يف كتاب «االعت�صام»« :ولقد كان ً 
ثبت من حديث ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما � -أنه قال« :ملا �أح�ضر النبي 
قال  -ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب  - فقال :هلم �أكتب لكم كتابًا
لن ت�ضلوا بعده .فقال عمر� :إن النبي  غلبه الوجع ،وعندكم القر�آن فح�سبنا
كتاب اهلل .واختلف �أهل البيت واخت�صموا ،فمنهم من يقول :قربوا يكتب لكم
ر�سول اهلل  كتابًا لن ت�ضلوا بعده؛ ومنهم من يقول كما قال عمر .فلما كرث
اللغط واالختالف عند النبي  قال :قوموا عني .فكان ابن عبا�س يقول� :إن
(((
الرزية ما حال بني ر�سول اهلل  وبني �أن يكتب لهم ذلك الكتاب
الرزية كل َّ
َّ
((( «الظهار :لغة م�صدر ظاهر الرجل� ،أي قال لزوجته�« :أنت عل َّي كظهر �أمي� ،أي �أنت عل َّي حرام كظهر �أمي،
فكنى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن .والظهار هو طالق يف اجلاهلية� .أما يف ال�شرع ،فهو ت�شبيه
جزءا منها �شائ ًعا كالثلث والربع �أو ما يعرب به عن الكل مبا ال يحل النظر �إليه من
م�سلم عاقل بالغ زوجته �أو ً
املحرمة على الت�أبيد ،ولو بر�ضاع �أو �صهر .ثم حكم الظهار حرمة الوطء ودواعيه �إىل وجوب كفارة» .ك�شاف
ا�صطالحات الفنون.
((( «الإحكام» ،ج� ،4ص.56 - 52
(((	الرزية� :أ�صلها الرزيئة ،وخففت الهمزة ،وهي امل�صيبة.
ّ
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وحيا �أوحاه اهلل �إليه� ،أنه كتب لهم
من اختالفهم ولغطهم .فكان  -واهلل �أعلم ً -
ذلك الكتاب مل ي�ضلوا بعده �ألبتة ،فتخرج الأمة من مقت�ضى قوله :ﮋﭙ ﭚ
ﭛ َﮊ [هود ]118 /بدخولها حتت قوله :ﮋﭝﭞﭟﭠﮊ [هود]119 /
ف�أبى اهلل �إال ما �سبق يف علمه من اختالفهم كما اختلف غريهم»(((.
ويف �شرح ال�سيد ال�شريف على «املواقف» قال الآمدي« :كان امل�سلمون
عند وفاة النبي  على عقيدة واحدة وطريقة واحدة� ،إال من كان يبطن النفاق
ويظهر الوفاق .ثم ن�ش�أ اخلالف فيما بينهم �أو ًال يف �أمور اجتهادية ال توجب �إميانًا وال
كفرا ،وكان غر�ضهم منها �إقامة مرا�سم الدين ،و�إدامة مناهج ال�شرع القومي ،وذلك
ً
كاختالفهم عند قول النبي يف مر�ض موته :ائتوين بقرطا�س �أكتب لكم كتابًا
ال ت�ضلوا بعدي .حتى قال عمر� :إن النبي قد غلبه الوجع ،ح�سبنا كتاب  اهلل،
وكرث اللغط يف ذلك ،حتى قال النبي :قوموا َع ِّني ،ال ينبغي عندي التنازع.
وكاختالفهم بعد ذلك يف التخلف عن جي�ش �أ�سامة ،فقال قوم بوجوب االتباع
لقوله  :جهزوا جي�ش �أ�سامة ،لعن اهلل َم ْن َتخلَّف عنه؛ وقال قوم بالتخلف
انتظارا ملا يكون من ر�سول اهلل يف مر�ضه .وكاختالفهم بعد ذلك يف موته حتى
ً
قال عمر :من قال �إن حمم ًدا قد مات علوته ب�سيفي .و�إمنا ُر ِف َع �إىل ال�سماء كما ُرفع
عي�سى ابن مرمي .وقال �أبو بكر :من كان يعبد حمم ًدا ف�إن حمم ًدا قد مات ،ومن كان
يعبد �إله حممد ف�إنه حي ال ميوت ،وتال قوله تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
(((	االعت�صام ،ال�شاطبي ،ج� ،3ص.13 - 12
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ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ...ﮊ [�آل عمران]144 /
فرجع القوم �إىل قوله؛ وقال عمر :ك�أين ما �سمعت هذه الآية �إال الآن .وكاختالفهم
بعد ذلك يف مو�ضع دفنه مبكة �أو باملدينة �أو القد�س ،حتى �سمعوا ما روي عنه ،من
�أن الأنبياء يدفنون حيث ميوتون .وكاختالفهم يف الإمامة .وثبوت الإرث عن النبي
كما مر ،ويف قتال مانعي الزكاة حتى قال عمر« :كيف نقاتلهم وقد قال :
مرت �أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال اهلل ،ف�إذا قالوها ع�صموا مني دماءهم
«�أُ ُ
و�أموالهم»؛ فقال له �أبو بكر� :ألي�س قد قال�« :إال بحقها»؛ ومن حقها �إقامة ال�صالة
و�إيتاء الزكاة؛ ولو منعوين عقا ًال مما �أدوه �إىل النبي لقاتلتهم عليه .ثم اختالفهم
بعد ذلك يف تن�صي�ص �أبي بكر على عمر باخلالفة؛ ثم يف �أمر ال�شورى حتى ا�ستقر
الأمر على عثمان .ثم اختالفهم يف قتله ويف خالفة علي ومعاوية وما جرى يف وقعة
اجلمل و�صفني .ثم اختالفهم � ًأي�ضا يف بع�ض الأحكام الفروعية كاختالفهم يف الكاللة.
ومرياث اجلد مع الإخوة ،وعقل الأ�صابع ،وديات الأ�سنان .وكان اخلالف يتدرج ويرتقى
�شي ًئا ف�شي ًئا �إىل �آخر �أيام ال�صحابة»(((.
وقد عر�ض ابن حزم يف كتاب «الإحكام» لق�صة ال�صحيفة التي تعترب �أول
خالف قائم على الر�أي ظهر يف الإ�سالم فقال« :عن ابن عبا�س قال :ملا ا�شتد
بر�سول اهلل  وجعه ،قال :ائتوين بكتاب �أكتب لكم كتابًا ال ت�ضلوا بعدي.
فقال عمر� :إن النبي  غلبه الوجع ،وعندنا كتاب اهلل ح�سبنا ،فاختلفوا وكرث
(((	املواقف ،الآمدي ،طبع �إ�ستنبول� ،1286 ،ص.220 - 219
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اللغط ،فقال :قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع .فخرج ابن عبا�س يقول� :إن
الرزية ما حال بني ر�سول اهلل وبني كتابه.
الرزية كل َّ
َّ
وحدثنا عبد اهلل بن ربيع عن ابن عبا�س فذكر هذا احلديث وفيه� :أن قو ًما
قالوا عن النبي  يف ذلك اليوم ما �ش�أنه َه َجر؟ قال �أبو حممد :هذه زلة العامل
التي حذر منها النا�س قدميًا ،وقد كان يف �سابق علم اهلل تعاىل �أن يكون بيننا
االختالف ،وت�ضل طائفة وتهتدي بهدى اهلل �أخرى؛ فلذلك نطق عمر ومن وافقه
�سببا �إىل حرمان اخلري بالكتاب الذي لو كتبه مل ي�ضل بعده.
مبا نطقوا به ،مما كان ً
وغُ�صة ن�أمل لها ،وكنا على
مهما لنا و�شجى يف نفو�سنا َّ
ومل يزل �أمر هذا احلديث ًّ
يقني من �أن اهلل تعاىل ال يدع الكتاب الذي �أراد نبيه � أن يكتبه فلن ي�ضل
بعده دون بيان ليحيا من حيي عن بينة �إىل �أن َم َّن اهلل تعاىل ب�أن � ْأو َجدناه ،فاجنلت
ُ
الك ْربة ،واهلل املحمود .وهو ما حدثناه عبد اهلل بن يو�سف عن عائ�شة قالت:
قال يل ر�سول اهلل  يف مر�ضه :ادع يل �أبا بكر و�أخاك حتى �أكتب كتابًا ،ف�إين
�أخاف �أن يتمنى ُم َت َم ٍّن ويقول قائل �أنا �أوىل ،وي�أبى اهلل والنبيون �إال �أبا بكر .قال
�أبو حممد :هكذا يف كتاب عن عبد اهلل بن يو�سف؛ ويف �أم �أخرى :وي�أبى اهلل
وامل�ؤمنون .وهكذا حدثناه عبد اهلل بن ربيع عن عائ�شة عن النبي  وفيه �أن ذلك
كان يف اليوم الذي بدئ فيه  بوجعه الذي مات فيه .قال �أبو حممد :فعلمنا
�أن الكتاب املراد يوم اخلمي�س قبل موته  ب�أربعة �أيام كما روينا عن ابن عبا�س
يوم قال عمر ما ذكرنا� ،إمنا كان يف معنى الكتاب الذي �أراد � أن يكتبه يف �أول
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مر�ضه قبل يوم اخلمي�س املذكور ب�سبع ٍ
ليال؛ لأنه  ابتد�أ وجعه يوم اخلمي�س
يف بيت ميمونة �أم امل�ؤمنني ،و�أراد الكتاب الذي قال فيه عمر ما قال يوم اخلمي�س
بعد �أن ا�شتد به املر�ض .ومات  يوم االثنني ،وكانت مدة علته  اثني ع�شر
يو ًما ف�صح �أن ذلك الكتاب كان يف ا�ستخالف �أبي بكر ،لئال يقع �ضالل يف الأمة
بعده .(((»
أسباب االختالف

وي�شري ابن حزم �إىل �أ�سباب االختالف احلادث يف هذه الق�صة ويف نحوها
مما وقع يف عهد ال�صحابة بقوله:
«وقد جتد الرجل يحفظ احلديث وال يح�ضره ذكره حتى يفتي بخالفه ،وقد
يعر�ض هذا يف �آي القر�آن .وقد �أمر عمر على املنرب ب�أال يزاد يف مهور الن�ساء على عدد
ذكره ،فذكرته امر�أة بقول اهلل تعاىل :ﮋﭗ ﭘ ﭙﮊ[الن�ساء]20 /
فرتك قوله وقال :كل واحد �أفقه منك يا عمر! وقال :امر�أة �أ�صابت و�أمري امل�ؤمنني
�أخط�أ.
علي بقول اهلل تعاىل :ﮋﭜ
و�أمر برجم امر�أة ولدت ل�ستة �أ�شهر ،فذكره ّ

ﭝ ﭞ ﭟﮊ [الأحقاف ،]15 /مع قوله تعاىل:
((( «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» البن حزم ،ج� ،7ص.124 - 122
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وهم �أن ي�سطو
ﮬ ﮭ ﮮﮊ [البقرة ]233 /فرجع عن الأمر برجمهاَّ .
بعيينة بن ح�صن� ،إذ قال له :يا عمر ،ما تعطينا اجلزل ،وال حتكم فينا بالعدل.
فذكره احلر بن قي�س بن ح�صن بن حذيفة بقول اهلل تعاىل :ﮋ ﭹ ﭺ
ﭻﮊ[الأعراف ]199 /وقال له :يا �أمري امل�ؤمنني ،هذا من اجلاهلني؛ ف�أم�سك
عمر .وقال يوم مات ر�سول اهلل  :واهلل ما مات ر�سول اهلل  وال ميوت حتى يكون
�آخرنا � -أو كال ًما هذا معناه  -حتى قرئت عليه :ﮋﰁﰂﰃﰄﮊ[الزمر]30 /
وخر �إىل الأر�ض وقال« :ك�أين واهلل مل �أكن قر�أتها قط.
ف�سقط ال�سيف من يدهَّ ،
ف�إذا �أمكن هذا يف القر�آن فهو يف احلديث �أمكن .وقد ين�ساه �ألبتة ،وقد ال ين�ساه
ن�سخا �أو معنى ما»(((.
بل يذكره ،ولكن يت�أول فيه ت�أوي ًال فيظن فيه
خ�صو�صا �أو ً
ً
ق�سما ًّبرا ،ما اختلف اثنان قط ف�صاع ًدا يف �شيء من
وبقوله � ً
أي�ضا :واهلل العظيمً ،
الدين �إال يف من�صو�ص بينِّ يف القر�آن وال�سنة ،ف َِم ْن قائل :لي�س عليه العمل،
ومن قائل :هذا ُت ُلقي بخالف ظاهره ،ومن قائل :هذا خ�صو�ص ،ومن قائل :هذا
من�سوخ ،ومن قائل :هذا ت�أويل  ......فعلى هذا ،وعلى الن�سيان للن�ص ،كان
اختالف من اختلف يف خالفة �أبي بكر»(((.
وابن حزم يريد بذلك �أن يفر من جعل االختالف بني ال�صحابة كان ب�سبب
الر�أي؛ وال �شك �أن ما ذكره من �أ�سباب االختالف �صحيح ،ولكن الركون �إىل
الر�أي هو �سبب االختالف حتى يف هذا الذي يورده .وقد �صرح ال�شاطبي يف كتاب
(((	الإحكام ،ابن حزم ،ج� ،2ص.125
(((	املرجع ال�سابق ،ج� 7ص.127 - 126
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«االعت�صام»((( ب�أن اهلل تعاىل حكم بحكمته �أن تكون فروع هذه امللة قابلة للأنظار
وجما ًال للظنون ،و�أن جمال االجتهاد وجماالت الظنون ال تتفق عادة .و�إنا نقطع ب�أن
اخلالف يف م�سائل االجتهاد واقع ممن ح�صل له حم�ض الرحمة وهم ال�صحابة ومن
اتبعهم ب�إح�سان  و�أنهم فتحوا للنا�س باب االجتهاد وجواز االختالف فيه.
تفاوت اخلالف يف عهود اخللفاء الراشدين

ومل يكن وقوع االختالف مطر ًدا على �سواء يف عهود اخللفاء الرا�شدين.
ويقول ابن قيم اجلوزية يف كتاب «�إعالم املوقعني»« :و�أما ال�صديق ف�صان
اهلل خالفته عن االختالف امل�ستقر يف واحد من �أحكام الدين .و�أما خالفة عمر
بع�ضا على
جدا .و�أقر بع�ضهم ً
ي�سريا يف قليل من امل�سائل ًّ
فتنازع ال�صحابة تناز ًعا ً
(((
اجتهاده من غري ذم وال طعن .وترجع قلة االختالف يف عهد عمر �إىل حزمه،
وحريته ،وح�سن �سيا�سته ،واعتماده على ال�شورى»(((.
(((	االعت�صام ،ال�شاطبي ،ج� ،3ص.11 - 10 ،8
وزيد بكذا:
علي
ق�ضى
فقال
�صنعت؟
ما
فقال:
ال
رج
لقي
أنه
((( ويف خمت�صر جامع بيان العلم« :عن عمر �
ً
ٌ ٌ
فقال :لو كنت �أنا لق�ضيت بكذا ،قال :فما مينعك والأمر �إليك ،قال :لو كنت �أردك �إىل كتاب اهلل �أو �سنة
علي وزيد ،وهذا كثري ال
ر�سول اهلل  لفعلت؛ ولكني �أردك �إىل ر�أي والر�أي م�شرتك ،فلم ينق�ض ما قال ّ
يح�صى»� ،ص.128
وقال عمر« :ال تختلفوا ف�إنكم �إن اختلفتم كان من بعدكم �أ�شد اختالفًا ،وملا �سمع ابن م�سعود و�أُبي بن كعب
يختلفان يف �صالة الرجل يف الثوب الواحد �أو الثوبني� ،صعد املنرب وقال :رجالن من �أ�صحاب ر�سول اهلل 
اختلفا ،فعن �أي فتياكم ي�صدر امل�سلمون؟ ال �أ�سمع اثنني يختلفان بعد مقامي هذا �إال فعلت و�صنعت».
الإحكام ،ج� ،4ص.11 - 10
(((	امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.15
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فلما كانت خالفة عثمان اختلفوا يف م�سائل ي�سرية �صحب االختالف فيها
علي عثمان يف �أمر املتعة((( وغريها .والمه عمار
بع�ض الكالم واللوم .كما الم ٌّ
ابن يا�سر وعائ�شة يف بع�ض م�سائل ق�سمة الأموال والواليات.
علي  -كرم اهلل وجهه � -صار االختالف
فلما �أف�ضت اخلالفة �إىل ّ
الد ْهلَوي يف هذا املعنى« :و�أكابر هذا الوجه «يريد الفتوى»
بال�سيف ،وقال ِّ
وعلي ،وابن م�سعود ،وابن عبا�س  .لكن كان من �سرية عمر 
عمرّ ،
�أنه كان ي�شاور ال�صحابة ويناظرهم حتى تنك�شف الغمة وي�أتيه ال َّثلَج .ف�صار
غالب ق�ضاياه وفتاواه متبعة يف م�شارق الأر�ض ومغاربها؛ وهو قول �إبراهيم
«يريد ال َّن َخعي» :ملا مات عمر  ذهب ت�سعة �أع�شار العلم؛ وقول ابن
((( يف ك�شاف ا�صطالحات الفنون« :نكاح املتعة عندهم �أن يقول الرجل المر�أة متعيني بكذا دراهم مدة ع�شرة
مباحا مرتني �أيام خيرب ،و�أيام فتح مكة ،ثم �صارت من�سوخة ب�إجماع
�أيام �أو �أيا ًما �أو بال ذكر املدة ،وهذا قد كان ً
ال�صحابة و�سنده حديث علي  ويف كتاب نيل الأوطار« :والإفراد هو الإحالل باحلج وحده ،واالعتمار بعد
أي�ضا متفق
الفراغ من �أعمال احلج ملن �شاء وال خالف يف جوازه .وال ِقران هو الإهالل باحلج والعمرة م ًعا ،وهو � ً
على جوازه� ،أو الإهالل بالعمرة ثم يدخل عليها احلج �أو عك�سه .وهذا خمتلف فيه .والتمتع هو االعتمار يف
�أ�شهر احلج ثم التحلل من تلك العمرة ،والإهالل باحلج يف تلك ال�سنة ويطلق التمتع يف عرف ال�سلف على
أي�ضا ف�سخ احلج �إىل العمرة» .وحكى النووي
أي�ضا ال ِقران ،ومن التمتع � ً
ال ِقران .قال ابن عبد الرب :ومن التمتع � ً
يف �شرح م�سلم الإجماع على جواز الأنواع الثالثة وت�أول ما ورد من النهي عن التمتع من بع�ض ال�صحابة»
ج� ،4ص.190
ويف منتقى الأخبار« :ولأحمد وم�سلم :نزلت �آية املتعة يف كتاب اهلل تعاىل يعني متعة احلج ،و�أمرنا بها
عليا
ر�سول اهلل  ثم مل تنزل �آية تن�سخ �آية متعة احلج ومل ينه عنها حتى مات .وعن عبد اهلل بن �شقيق �أن ًّ
علي :لقد علمت �أ ّنا متتعنا مع ر�سول اهلل 
كان ي�أمر باملتعة وعثمان ينهر عنها ،فقال عثمان :كلمة ،فقال ّ
فقال عثمان� :أجل ولكنا كنا خائفني .رواه �أحمد وم�سلم» .ج� ،4ص.190
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علي  ال
م�سعود  :كان عمر �إذا �سلك طري ًقا وجدناه �سه ًال وكان ٌّ
غالبا .وكان �أغلب ق�ضاياه بالكوفة ،مل يحملها عنه �إال نا�س .وكان
ي�شاور ً
غالبا �إال �أهل تلك الناحية .وكان
ابن م�سعود  بالكوفة ،فلم يحمل عنه ً
ابن عبا�س  -ر�ضى اهلل عنهما  -اجتهد بعد ع�صر الأولني فناق�ضهم يف كثري
تفرد به
من الأحكام ،واتبعه يف ذلك �أ�صحابه من �أهل مكة ،ومل ي�أخذ مبا َّ
جمهور �أهل الإ�سالم .و�أما غري ه�ؤالء الأربعة فكانوا يراوون دالل ًة  -يريد
اال�ستنباط  -ولكن ما كانوا مييزون الركن وال�شرط من الآداب وال�سنن ،ومل
يكن لهم قول عند تعار�ض الأخبار وتقابل الدالئل �إال قليالً ،كابن عمر،
وعائ�شة ،وزيد بن ثابت .(((»
�أ�صول الأحكام ال�شرعية يف هذا العهد
(((

ويف هذا العهد �صارت �أ�صول الأحكام ال�شرعية �أربعة :الكتاب ،وال�سنة
والر�أي �أو القيا�س ،والإجماع� ،أي ما عليه جماعة امل�سلمني من التحليل والتحرمي.

((( حجة اهلل البالغة ،ج� ،1ص.105
((( على �أن رواية ال�سنن يف هذا الدور كانت قليلة؛ ملا كان يراعيه اخللفاء من الت�شدد والتثبت .قال ال�شيخ
اخل�ضري« :فهذه الأحاديث تدل على �أن �أئمة امل�سلمني وقادتهم يف ذلك الدور �إمنا كانوا ي�شريون بتقليل
الرواية خ�شية �أن ينت�شر الكذب واخلط أ� على ر�سول اهلل ؛ ولذلك كانوا يتثبتون فيما يروى لهم؛ فلم يكن
�أبو بكر وال عمر يقبالن من الأحاديث �إال ما �شهد اثنان �سمعاه من ر�سول اهلل  حتى طلب �أبو بكر =
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الإجماع

قال ال�شافعي« :ومن قال مبا تقول به جماعة امل�سلمني فقد لزم جماعتهم،
ومن خالف ما تقوله جماعة امل�سلمني فقد خالف جماعتهم التي �أُ ِمر بلزومها و�إمنا
تكون الغفلة يف الفرقة ،ف�أما اجلماعة فال يكون فيها كافة غفلة عن معنى كتاب اهلل
تعاىل ،وال �سنة ،وال قيا�س� ،إن �شاء اهلل تعاىل»(((.
ولي�س يخلو من غمو�ض هذا املعنى الذي اتفق املختلفون عليه يف بيان
معنى الإجماع ،ثم اختلفوا يف تو�ضيحه.
قال ابن حزم« :ثم اتفقنا نحن و�أكرث املخالفني لنا على �أن الإجماع
من علماء �أهل الإ�سالم حجة وحق مقطوع به يف دين اهلل  ثم اختلفنا:
فقالت طائفة :هو �شيء غري القر�آن وغري ما جاء عن النبي  لكنه �أن يجتمع
علماء امل�سلمني على حكم ال ن�ص فيه لكن بر�أي منهم �أو بقيا�س منهم على
من�صو�ص .وقلنا نحن :هذا باطل وال ميكن �ألبتة �أن يكون �إجماع من علماء
= من يقوي املغرية بن �شعبة يف روايته ،وطلب عمر من يقوي املغرية و�أبا مو�سى و�أُ ًّبيا وهم ما هم يف الثقة بهم
لعلو مقامهم وعلو كعبهم ،وكان علي ي�ستحلف الراوي ،و�إذا تثبتوا واطم�أنوا عملوا مبقت�ضى ما يروى لهم عن
داعيا �إىل التقليل من رواية ال�سنة يف هذا الدور واالقت�صار
ر�سول اهلل  ومل يخالفوه ،وكان عملهم هذا ً
منها على ما ثبت روايته ب�شاهدين عند وجود احلادثة الداعية �إىل ذكر احلديث»« .تاريخ الت�شريع الإ�سالمي»،
�ص.103
((( ر�سالة ال�شافعي يف �أ�صول الفقه ،طبع احل�سيني� ،ص.65
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الأمة على غري ن�ص من قر�آن �أو �سنة عن ر�سول اهلل  يبني يف �أن قول
املختلفني هو احلق»(((.
وقال ابن حزم« :قال �أبو حممد :فقالت طائفة :الإجماع �إجماع
ال�صحابة  فقط ،و�أما �إجماع من بعدهم فلي�س �إجما ًعا؛ وقالت طائفة� :إجماع
�أهل كل ع�صر �إجماع �صحيح .ثم اختلف ه�ؤالء ،فقالت طائفة منهم� :إذا �صح
�إجماع كل ع�صر فهو �إجماع �صحيح ،ولي�س لهم وال لأحد من بعدهم �أن يقول
بخالفه؛ وقالت طائفة منهم �أخرى :بل يجب مراعاة ذلك الع�صر :ف�إن انقر�ضوا
كلهم ومل يحدثوا وال �أحد منهم خالفًا ملا �أجمعوا عليه ،فهو �إجماع قد انعقد
ال يجوز لأحد خالفه ،و�إن رجع �أحد منهم عما �أجمع عليه مع ال�صحابة فله
ذلك ،وال يكون ذلك �إجما ًعا ،وقالت طائفة� :إذا اختلف �أهل ع�صر يف م�س�ألة
ما ،فقد ثبت االختالف ،وال ينعقد يف تلك امل�س�ألة �إجماع �أب ًدا؛ وقالت طائفة:
�إذا اختلف �أهل ع�صر ما يف م�س�ألة ما ،ثم �أجمع �أهل الع�صر الذي بعدهم على
بع�ض قول بع�ض �أهل الع�صر املا�ضي فهو �إجماع �صحيح ال ي�سع �أح ًدا خالفه
�أب ًدا :وقالت طائفة� :إذا اختلف �أهل الع�صر على ع�شرة �أقوال مث ًال �أو �أقل �أو
�أكرث ،فهو اختالف فيما اختلفوا فيه ،وهو �إجماع �صحيح على ترك ما مل يقولوا
به من الأقوال ،فال ي�سع �أح ًدا اخلروج على تلك الأقوال كلها ،وله �أن يتخري
منها ما �أداه �إليه اجتهاده ،وقالت طائفة :ما ال يعرف فيه خالف فهو �إجماع
((( «الإحكام يف �أ�صول الأحكام» ،ابن حزم ،ج� ،2ص.129 - 128
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�صحيح ال يجوز خالفه لأحد؛ وقالت طائفة :لي�س هو �إجما ًعا؛ وقالت طائفة:
�إذا اتفق اجلمهور على قول ،وخالفهم واحد من العلماء ،فال ُيلتفت �إىل ذلك
الواحد :وقول اجلمهور هو �إجماع �صحيح؛ وهذا قول حممد بن جرير الطربي؛
وقالت طائفة :لي�س هذا �إجما ًعا؛ وقالت طائفة :قول اجلمهور والأكرث �إجماع
و�إن خالفهم َم ْن هو �أقل منهم عد ًدا؛ وقالت طائفة :لي�س هذا �إجما ًعا؛ وقالت
طائفة� :إجماع �أهل املدينة هو الإجماع ،وهذا قول املالكيني ،ثم اختلفوا ،فقال
ابن بكري منهم وطائفة معه� :سواء كان عن ر�أي �أو قيا�س� ،أو نقالً؛ وقال حممد
ابن �صالح الأَ ْب ُهري منهم وطائفة معه� :إمنا ذلك فيما كان نق ًال فقط؛ وقالت طائفة:
�إجماع �أهل الكوفة ،وهذا قول بع�ض احلنفيني ،وقالت طائفة� :إذا جاء القول عن
ال�صاحب الواحد �أو �أكرث من واحد من ال�صحابة ومل يعرف له خمالف منهم فهو
�إجماع ،و�إن خالفه من بعد ال�صحابة  ،وهو قول بع�ض ال�شافعيني وجمهور
احلنفيني واملالكيني ،وقال بع�ض ال�شافعيني� :إمنا يكون �إجما ًعا �إذا ا�شتهر ذلك
القول فيهم ومل يعرف له منهم خمالف؛ و�أما �إذا مل ي�شتهر وال انت�شر ،فلي�س
�إجما ًعا ،بل خالفُه جائز»(((.

(((	ال�سابق ،ج� ،4ص.145 - 144
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اإلمجاع طور من أطوار الرأي

كل هذه املعاين املختلفة للإجماع مل تف�صل هذا التف�صيل �إال حينما
دونت العلوم و ُنظمت قواعدها ،لكنها تدل على �أن الإجماع يف ن�ش�أته كان معنى
مبهما غري
ً
مبهما �صا ًحلا لأن ُي ْحمل على كل هذه املعاين ،كما كان الر�أي نف�سه ً
مق�سم وال معني .وما الإجماع يف بدء �أمره �إال طور من �أطوار الر�أي ومظهر من
مظاهر تنظيمه ،وتنظيم الت�شريع والدميقراطية به ،يف دولة �أخذت تخرج من دور
البداوة �إىل �صورة من �صور احلكم الدميقراطي املنظم.
شأن عمر يف هذا الباب

كبريا ،ف�إنه
ومن الطبيعي �أن يكون �ش�أن عمر بن اخلطاب يف هذا الباب �ش�أنًا ً
�أول من و�ضع الأ�س�س الأوىل لتنظيم العمل احلكومي يف الدولة الإ�سالمية .ف�إن
�أبا بكر �إمنا ا�ستطاع يف مدة حكمه الي�سرية �أن يقمع الفنت ويفتح اليمامة وبع�ض
�أطراف العراق وال�شام؛ والذي عرف عنه من �ش�ؤون التنظيم احلكومي هو �أنه �أول
من اتخذ احلاجب و�صاحب ال�شرطة يف الإ�سالم� .أما عمر فقد فتح الفتوحات
وكرث املال يف دولته �إىل الغاية حتى عمل بيت املال ،وو�ضع الديوان ،ورتب لرعيته
ما يكفيهم ،وفر�ض للأجناد ،كما يف «تاريخ اخلمي�س»(((.
((( تاريخ اخلمي�س ،ج� ،2ص ،240ت�أليف ال�شيخ ح�سني بن حممد بن احل�سن الديار بكري.
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أي�ضا يف الكتاب نف�سه« :و�أول من و�ضع التاريخ بعام الهجرة و�ضعه
وجاء � ً
يف ال�سنة ال�سابعة ع�شرة ،وهو �أول من جمع النا�س على �إمام يف قيام رم�ضان،
الـم َقام عن مو�ضعه وكان مل�ص ًقا بالبيت ،وقيل بل �أول من �أخره
و�أول من � ّأخر َ
ر�سول اهلل  ،و�أول من حمل الدرة لت�أديب النا�س وتعزيرهم ،وفتح الفتوح وو�ضع
اخلراج ،وم�صر الأم�صار ،وا�ستق�ضى الق�ضاة ودون الديوان وفر�ض العطية»(((.
وجاء يف كتاب« :الإدارة الإ�سالمية يف عز العرب» :للأ�ستاذ حممد
كرد علي بك ،املطبوع �سنة 1934م« :ومما تعلقت به همة عمر �إحداث �أو�ضاع
جديدة اقت�ضتها حالة التو�سع يف الفتوح .فهو �أول من حمل الدرة .وهو �أول من
دون الدواوين على مثال دواوين الفر�س والرومَ ،دونها له َع ِقيل بن �أبي طالب،
وج َبيرْ بن ُمط ِعم ،وكانوا من نبهاء قري�ش لهم علم بالأن�ساب
ومخَ ْ َرمة بن نوفلُ ،
و�أيام النا�س .والديوان :الدفرت �أو جمتمع ال�صحف ،والكتاب يكتب فيه �أهل
اجلي�ش و�أهل العطية .وعرفوا الديوان ب�أنه مو�ضع حلفظ ما تعلق بحقوق ال�سلطنة
من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من اجليو�ش والعمال .و�أُطلق بعد حني
على جميع �سجالت احلكومة ،وعلى املكان الذي يجل�س فيه القائمون على هذه
ال�سجالت والأ�ضابري والطوامري .وثبت �أنه كان له �سجن و�أنه �سجن احلطيئة على
الهجو؛ و�سجن �صبي ًعا على �س�ؤاله عن «الذاريات» و«املر�سالت» و«النازعات»
ِ
و�ش ْبههن ،و�ضربه مرة بعد مرة ونفاه �إىل العراق .وكتب �أال يجال�سه �أحد ،فلو كانوا
(((	امل�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.241

الر�أي و�أطواره
257

257

مائة تفرقوا عنه ،حتى كتب �إليه عامله �أن ح�سنت توبته ف�أمره عمر فخلى بينه وبني
جدا كلها .ال يجوز لأحد �أن يجل�س يف امل�سجد يف غري
النا�س .وكانت �أعمال عمر ًّ
�أوقات ال�صالة؛ وبنى يف امل�سجد رحبة ت�سمى البطيحا .قال :من كان يريد �أن
�شعرا �أو يرتفع �صوته فليخرج �إىل الرحبة .وما كان امل�سجد يف �أيامه
يلفظ �أو ين�شد ً
لغري ال�صالة والق�ضاء .وكان اخللفاء يجل�سون يف امل�سجد لق�ضاء اخل�صومات ،وملا
كرثت الفتوحات و�أ�سلمت الأعاجم و�أهل البوادي وكرث الولدان �أمر عمر ببناء
بيوت املكاتب ،ون�صب الرجال لتعليم ال�صبيان وت�أديبهم.
و�ضع عمر �أول ديوان يف الإ�سالم للخراج والأموال بدم�شق والب�صرة
والكوفة على النحو الذي كان عليه قبل؛ وقيل �إن �أول ديوان و�ضع يف الإ�سالم
هو ديوان الإن�شاء ،ودواوين ال�شام تكتب بالرومية ،ودواوين العراق بالفار�سية،
ودواوين م�صر بالقبطية ،يتوالها الن�صارى واملجو�س دون امل�سلمني .وال�سبب يف
تدوين الدواوين �أن عامل عمر على البحرين �أتاه يو ًما بخم�سمائة �ألف درهم،
حرا�سا يف امل�سجد .ف�أ�شار عليه بع�ض من عرفوا فار�س
فا�ستعظمها وجعل عليها ً
وال�شام �أن يدون الدواوين؛ يكتبون فيها الأ�سماء وما لواحد واحد .وجعل
الأرزاق م�شاهرة؛ وجعل عمر تابو ًتا � -أي �صندوقًا  -جلمع �صكوكه ومعاهداته؛
وجند الأجناد � -أي �ألَّف الفيالق(((  -ف ََ�صيرَّ فل�سطني جن ًدا ،واجلزيرة جن ًدا،
واملو�صل و ِق َّن ْ�سرين جن ًدا .و�أ�صبح كل جند يف ال�شام والعراق يت�ألف من مقا ِتلة
جمع كتائب اجلي�ش.
((( �ألَّف الفيالقَّ :
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امل�سلمني؛ يقب�ضون �أعطياتهم من البلد الذي نزلوه .ف�أ�صبحت اجلندية خا�صة
بفئة امل�سلمني .وي�سري النا�س بق�ضهم وق�ضي�ضهم �إىل الزحف عند احلاجة حتى
الن�ساء والأوالد .وما كان اجلند يجعلون كلهم يف امل�سالح ،بل يرتك بع�ضهم يف
البالد يكونون على ا�ستعداد للوثبة عند �أول �إ�شارة .والغالب �أنه كان يرتك ف�ضل
يف بيوت الأموال خارج احلجاز لي�ستخدم يف طارئ �إذا طر�أ .وما كانت ال�صوايف
حتمل كلها �إىل احلجاز بل يدخر بع�ضها يف بيوت الأموال يف ال�شام والعراق
وم�صر؛ وجزء عظيم من دخل الدولة ي�صرف يف الوجوه التي �أ�شرنا �إليها.
وعمر هو �أول من ُل ّقب ب�أمري امل�ؤمنني .و�أول من ا�ستق�ضى الق�ضاة .و�أول
من �أحدث التاريخ الهجري ف�أرخ �سنة �ستة ع�شر لهجرة ر�سول اهلل من مكة �إىل
املدينة .فكان �أول من �أرخ الكتب وختم على الطني .قال اليعقوبي :و�أمر زيد بن
ثابت �أن يكتب النا�س على منازلهم .و�أمره �أن يكتب لهم �صكاكًا من قراطي�سه ،ثم
يختم �أ�سفلها .فكان �أول من �صك وختم �أ�سفل ال�صكاك .وغري �أ�سماء امل�سلمني
م�صر امل�صرين الب�صرة والكوفة.
م�صر الأم�صارّ :
ب�أ�سماء الأنبياء .وكان �أول من ّ
وكان �إذا جاءته الأق�ضية املع�ضلة قال لعبد اهلل بن العبا�س� :إنها قد طر�أت علينا
�أق�ضية ُوع َ�ضل ف�أنت لها ولأمثالها ،ثم �أخذ بقوله ،وما كان يدعو لذلك �أح ًدا
�سواه .وكان يف امل�سائل العامة ي�س�أل النا�س يف امل�سجد عن �آرائهم ثم يعر�ض ر�أيه
ور�أيهم على جمل�س �شوراه وهم من كبار ال�صحابة ،فما ا�ستقر عليه ر�أيهم �أم�ضاه،
فكانت �أعماله ثمرة نا�ضجة من الآراء ال�صائبة ،ولذلك ندرت هفواته يف الإدارة
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بالقيا�س �إىل غريه؛ لأنه يرتوى ويعمل ب�آراء �أهل الر�أي .وملا �أر�سل عبد اهلل بن
ومعلما مع عمار بن يا�سر الذي اّوله الإمارة كتب �إىل
وزيرا ً
م�سعود �إىل العراق ً
�أهل العراق« :وقد جعلت على بيت مالكم عبد اهلل بن م�سعود ،و�آثرتكم به على
أمريا،
نف�سي» .وقد يبعث �إىل بع�ض الأقطار عام ًال على ال�صالة واحلرب وي�سميه � ً
ووزيرا ،كما فعل يف العراق؛ �أو
وعام ًال على الق�ضاء وبيت املال وي�سميه ً
معلما ً
يجمع للعامل بني ال�صالة واخلراج كعامل م�صر .وتق�سيم العماالت يف ال�شام
أنا�سا
يختلف عن اليمن ،وعامل البحرين ال يكون كعامل اليمامة .وقد يبعث � ً
أنا�سا لتقدير اخلراج ،و�آخرين لإح�صاء النا�س؛ وقال لعاملني
مل�ساحة الأر�ض و� ً
له توليا م�ساحة العراق وو�ضع اخلراج على �سوادها� :أخاف �أن تكونا َحملتما
الأر�ض ما ال تطيقه ،لئن �سلمني اهلل لأدعن �أرامل العراق ال يحتجن �إىل رجل
بعدي �أب ًدا .وقال :اللهم �إين �أ�شهدك على �أمراء الأم�صار ،ف�إين �إمنا بعثتهم ليعلموا
النا�س دينهم و�سنة نبيهم ،ويعدلوا عليهم ويق�سموا ف َْي َ�أهم بينهم ،ويرفعوا �إ َّيل ما
�أ�شكل عليهم من �أمورهم .وكان يرزق العامل بح�سب حاجته وبلده»(((.
تفسري ظهور اإلمجاع

ويف�سر ظهور الإجماع يف هذا الع�صر� ،أن الأئمة بعد النبي  كانوا
ي�ست�شريون يف الأحكام.
(((	الإدارة الإ�سالمية يف عز العرب ،حممد كرد علي� ،ص.47 - 44
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قال ال�شاطبي يف «االعت�صام»« :وكانت الأئمة بعد النبي  ي�ست�شريون
الأمناء من �أهل العلم يف الأمور املباحة لي�أخذوا ب�أ�سهلها ،ف�إذا وقع يف الكتاب
اقتداء بالنبي  ... وكان القراء �أ�صحاب م�شورة
وال�سنة مل يتعدوه �إىل غريهً ،
عمر ،كهو ًال كانوا �أو �شبانًا ،وكان وقّافًا عند كتاب اهلل»(((.
ويف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله»« :وعن يو�سف بن يعقوب
ابن املاج�شون قال :قال لنا ابن �شهاب ونحن ن�س�أله :ال حتقروا �أنف�سكم حلداثة
�أ�سنانكم ،ف�إن عمر بن اخلطاب كان �إذا نزل به الأمر املع�ضل دعا الفتيان
فا�ست�شارهم يبتغي حدة عقولهم»(((.
«وعن امل�سيب بن رافع قال :كان �إذا جاء ال�شيء من الق�ضاء لي�س يف
الكتاب وال يف ال�سنة �سمي �صوايف الأمراء فريفع �إليهمُ ،فجمع له �أهل العلم ،فما
اجتمع عليه ر�أيهم فهو احلق»(((.
وكان �أبو بكر وعمر �إذا مل يكن لهما علم يف امل�س�ألة ي�س�أالن النا�س.
ويف كتاب «�إعالم املوقعني» ...« :عن ميمون بن مهران قال :كان �أبو بكر
ال�صديق �إذا ورد عليه حكم نظر يف كتاب اهلل تعاىل ،ف�إن وجد فيه ما يق�ضي به
ق�ضى به ،و�إن مل يجد يف كتاب اهلل نظر يف �سنة ر�سول اهلل  ،ف�إن وجد ما يق�ضي
(((	االعت�صام ،ال�شاطبي ،ج� ،3ص.278 - 277
((( خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله ،ابن عبد الرب� ،ص.42
((( نف�س امل�صدر� ،ص.190
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به ق�ضى به ،ف�إن �أعياه ذلك �س�أل النا�س :هل علمتم �أن ر�سول اهلل  ق�ضى فيه
بق�ضاء؟ فرمبا قام �إليه القوم فيقولون ق�ضى فيه بكذا وكذا .و�إن مل يجد �سنة �سنها
النبي  جمع ر�ؤ�ساء النا�س فا�ست�شارهم ،ف�إذا اجتمع ر�أيهم على �شيء ق�ضى
به .وكان عمر يفعل ذلك ،ف�إذا �أعياه �أن يجد ذلك يف الكتاب وال�سنة �س�أل :هل
كان �أبو بكر ق�ضى فيه ق�ضاء؟ ف�إن كان لأبي بكر ق�ضاء ق�ضى به ،و�إال جمع علماء
النا�س وا�ست�شارهم ،ف�إذا اجتمع ر�أيهم على �شيء ق�ضى به»(((.
ويف الكتاب نف�سه« :عن عبد اهلل بن م�سعود قال :من عر�ض له منكم
ق�ضاء فليق�ض مبا يف كتاب اهلل ،ف�إن مل يكن يف كتاب اهلل ،فليق�ض مبا ق�ضى فيه
نبيه ؛ ف�إن جاء �أمر لي�س يف كتاب اهلل ومل يق�ض فيه نبيه  فليق�ض مبا ق�ضى
به ال�صاحلون؛ ف�إن جاء �أمر لي�س يف كتاب اهلل ومل يق�ض به نبيه ومل يق�ض به
ال�صاحلون فليجتهد ر�أيه؛ ف�إن مل يح�سن فليقم وال ي�ستحي»(((.
قال الأ�ستاذ �أحمد �أمني بك يف كتاب «فجر الإ�سالم»« :وقد وجدت نزعة
من الع�صر الأول لتنظيم هذا الر�أي من طريق اال�ست�شارة ،فقد �أخرج البغوي عن
ميمون بن مهران قال :كان �أبو بكر �إذا ورد عليه خ�صوم نظر يف كتاب اهلل ،ف�إن وجد
فيه ما يق�ضي بينهم ق�ضى به ،و�إن مل يكن يف الكتاب و َع ِل َم من ر�سول اهلل  يف
ذلك الأمر �سنة ق�ضى بها ،ف�إن �أعياه خرج ف�س�أل امل�سلمني وقال� :أنا يف كذا وكذا،
((( �إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن القيم ،ج� ،1ص.71 - 70
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.72
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فهل علمتم �أن ر�سول اهلل  ق�ضى يف ذلك بق�ضاء؟ فرمبا اجتمع عليه النفر كلهم
يذكر فيه عن ر�سول اهلل ق�ضاء ،ف�إن �أعياه �أن يجد فيه �سنة عن ر�سول اهلل 
جمع ر�ؤو�س النا�س وخيارهم فا�ست�شارهم ،ف�إن �أجمع ر�أيهم على �شيء ق�ضى
به .وكان عمر  يفعل ذلك ،ف�إن �أعياه �أن يجد يف القر�آن وال�سنة نظر هل كان
فيه لأبي بكر ق�ضاء ،ف�إن وجد �أبا بكر ق�ضى فيه بق�ضاء ق�ضى به ،و�إال دعا ر�ؤو�س
النا�س ،ف�إذا اجتمعوا على �أمر ق�ضى به»(((.
وكان العلماء من ال�صحابة يومئذ ،وهم املعتربون يف الإجماع قلة ،كما بينا
�آن ًفا ،ال يتعذر عالج التوفيق بني �آرائهم وتعرف االتفاق بينهم على حكم من
الأحكام.
الر�أي يف عهد بني �أمية

وكان بعد ذلك ع�صر بني �أمية من �سنة 40ﻫ (660م) �إىل �سنة 132ﻫ
(749م).
يف هذا الع�صر ات�سعت مملكة الإ�سالم ،ودخلت فيها �أمم من غري العرب ،ونقل
مركز اخلالفة �إىل دم�شق ال�شام ،وتفرق القراء وعلماء ال�صحابة يف البالد ،و�صار كل
واحد مقتدي ناحية من النواحي؛ فكرثت الوقائع ،ودارت امل�سائل فا�س ُتفتوا فيها
((( فجر الإ�سالم� ،أحمد �أمني بك� ،ص ،288 - 287من الطبعة الأوىل.
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ف�أجاب كل واحد ح�سبما حفظه �أو ا�ستنبطه؛ و�إن مل يجد فيما حفظه �أو ا�ستنبطه ما
ي�صلح للجواب ،اجتهد بر�أيه ...فعند ذلك وقع االختالف بينهم على �ضروب»(((.
وانتهى عهد ال�صحابة يف هذا الع�صر .قال ابن قتيبة املتوفَّى �سنة 276ﻫ
(889م) يف كتاب «املعارف»« :قال �أبو حممد :قال الواقدي� :آخر من مات
بالكوفة من ال�صحابة عبد اهلل بن �أبي �أَ ْوفَى يف �سنة �ست وثمانني؛ و�آخر من
مات باملدينة من ال�صحابة �سهل بن �سعد ال�ساعدي �سنة �إحدى وت�سعني ويقال:
هو ابن مائة؛ و�آخر من مات بالب�صرة من ال�صحابة �أن�س بن مالك �سنة �إحدى
وت�سعني ،ويقال� :سنة ثالث وت�سعني؛ و�آخر من مات بال�شام عبد اهلل بن ب�سر
�سنة ثمان وثمانني؛ وممن ت�أخر موته واثلة بن الأ�سقع هلك بال�شام �سنة خم�س
وثمانني وهو ابن ثمان وت�سعني ،وهو من بني ليث بن كنانة� .أبو الطفيل  هو
�أبو الطفيل عامر بن وائلة .ر�أى النبي  وكان �آخر من ر�آه مو ًتا ،ومات بعد �سنة
مائة»(((.
وخلف بعد ال�صحابة التابعون ،الذين ورثوا علمهم ،وكل طبقة من التابعني
ف�إمنا تفقهوا على من كان عندهم من ال�صحابة ،فكانوا ال يتعدون فتاويهم �إال
الي�سري مما بلغهم من غري من كان يف بالدهم من ال�صحابة  كاتباع �أهل املدينة
((( حجة اهلل البالغة� ،ص.113
(((	املعارف ،ابن قتيبة� ،ص.116
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يف الأكرث فتاوى عبد اهلل بن م�سعود .واتباع �أهل مكة يف الأكرث فتاوى عبد اهلل
ابن عبا�س ،واتباع �أهل م�صر يف الأكرث فتاوى عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص»(((.
وجاء يف كتاب «�إعالم املوقعني»« :و�أكابر التابعني كانوا يفتون يف الدين
وي�ستفتيهم النا�س و�أكابر ال�صحابة حا�ضرون يجوزون لهم ذلك»(((.
وملا انقر�ض عهد ال�صحابة وجاء على �أثرهم التابعون ،انتقل �أمر ال ُفتيا والعلم
بالأحكام �إىل املوايل �إال قليالً.
قال ابن القيم يف كتاب «�إعالم املوقعني»« :وقال عبد الرحمن بن زيد
ابن �أ�سلم :ملا مات العبادلة :عبد اهلل بن عبا�س ،وعبد اهلل بن الزبري ،وعبد اهلل
ابن عمرو بن العا�ص� ،صار الفقه يف جميع البلدان �إىل املوايل؛ فكان فقيه �أهل
مكة عطاء بن رباح ،وفقيه �أهل اليمن طاوو�س ،وفقيه �أهل اليمامة يحيى بن كثري،
وفقيه �أهل الكوفة �إبراهيم ،وفقيه �أهل الب�صرة احل�سن ،وفقيه �أهل ال�شام مكحول،
وفقيه �أهل ُخرا�سان عطاء اخلرا�ساين� ،إال املدينة ف�إن اهلل خ�صها بقر�شي فكان فقيه
الـم َ�س ّيب غري مدافع»(((.
�أهل املدينة �سعيد بن ُ
((( «اخلطط املقريزية» ،ج� ،4ص.143 - 142
((( �إعالم املوقعني ،ابن القيم ،ج� ،1ص.28
(((	امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص.25
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تشعب وجوه االختالف يف هذا العصر وأسبابه

ت�شعبت يف هذا الع�صر وجوه االختالف بني املفتني ،وتعددت مناحيها.
ال�سيد َالبطَ ل َْي ْو�سي الأندل�سي املتوفَّى
وقد �ألف �أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن ِّ
�سماه« :الإن�صاف يف التنبيه على الأ�سباب التي
�سنة 521ﻫ (1127م) كتابًا ّ
�أوجبت االختالف بني امل�سلمني يف �آرائهم»((( نبه فيه على املوا�ضع التي منها
ن�ش�أ اخلالف بني العلماء حتى تباينوا يف املذاهب والآراء ،وذكر �أن اخلالف عر�ض
لأهل امللة من ثمانية �أوجه:
(((1اخلالف العار�ض من جهة ا�شرتاك الألفاظ واحتمالها الت�أويالت الكثرية.
وهذا الباب ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام� .أحدها :ا�شرتاك يف مو�ضوع اللفظة
املفردة ،ب�أن تكون اللفظة مو�ضوعة ملعان خمتلفة مت�ضادة� ،أو غري مت�ضادة
ومن هذا النوع قوله « :ق�صوا ال�شوارب و�أعفوا اللحى» ،قال قوم :معناه
وفِّروا و�أكرثوا ،وقال �آخرون :ق�صروا وانق�صوا ،وكال القولني له �شاهد من
اللغة .هذا من اال�شرتاك يف املعاين املت�ضادة� .أما اال�شرتاك يف املعاين
جدا ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ
املختلفة غري املت�ضادة فهو كثري ًّ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮊ [املائدة ]33 /ذهب قوم �إىل �أن كلمة
((( طبع مطبعة املو�سوعات مب�صر� ،سنة 1319ﻫ.
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«�أو» هنا للتخيري ،فقالوا ال�سلطان خميرَّ يف هذه العقوبات ،يفعل بقاطع
ال�سبيل �أيها ي�شاء؛ وهو قول احل�سن الب�صري وعطاء ،وبه قال مالك،
وذهب �آخرون �إىل �أن كلمة «�أو» هنا للتف�صيل والتعيني ،فمن حارب وقَتل
و�أخذ املال�ُ ،ص ِلب ،ومن قَتل ومل ي�أخذ املال قُتل ،ومن �أخذ املال ومل
وح ّجاج
َي ْقتل ،قُطعت يده ،وهو قول �أبي مجِ ْ لَز الحق ابن ُح َم ْيد التابعي َ
ابن � ْأرط�أة ال َّنخعي الكويف ،وبه قال �أبو حنيفة وال�شافعي واختلفوا يف النفي
من الأر�ض :ما هو؟ فقال احلجازيونُ :ينفى من مو�ضع �إىل مو�ضع ،وقال
العراقيون :ي�سجن ويحب�س ،والعرب ت�ستعمل النفي مبعنى ال�سجن.
وثانيها :اال�شرتاك العار�ض من قبل اختالف �أحوال الكلمة دون مو�ضع
لفظها ،مثل قوله تعاىل :ﮋﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [البقرة ]282 /قال
قوم :م�ضارة الكاتب �أن يكتب ما مل ميل عليه ،وم�ضارة ال�شهيد �أن ي�شهد
بخالف ال�شهادة ،وقال �آخرون :م�ضارتهما �أن مينعا من �أ�شغالهما و ُي َكلَّفا
الكتابة وال�شهادة يف وقت ي�شق ذلك فيه عليهما .و�إمنا �أوجب هذا اخلالف
�أن قوله« :ال ي�ضار» يحتمل �أن يكون تقديره :وال ي�ضار بفتح الراء ،ويحتمل
أي�ضا بك�سر الراء ،وقد رويت القراءتان ب�إظهار الت�ضعيف
�أن يكون تقديره � ً
مع الفتح ومع الك�سر ،قر�أ بالأوىل ابن م�سعود ،وبالثانية ابن عمر .ومثل هذا
قوله تعاىل :ﮋﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﮊ [البقرة.]233 /
وثالثها :اال�شرتاك العار�ض من ِق َبل تركيب الكالم وبناء بع�ض الألفاظ
على بع�ض :ومنه ما يدل على معان خمتلفة مت�ضادة ،ومنه ما يدل على معان
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خمتلفة غري مت�ضادة ،فمن النوع الأول قوله تعاىل :ﮋﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﮊ [الن�ساء ]127 /قال قوم :معناه وترغبون يف نكاحهن ملالهن،
َ
وقال �آخرون� :إمنا �أراد وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن .ومنه
قول علي ّ � :أيها النا�س! �أتزعمون �أين قتلت عثمان؟ �أال و�إن اهلل قتله
علي � أن اهلل قتله و�سيقتلني معه ،فعطف �أنا على الهاء من
و�أنا معه� ،أراد ّ
قتله ،وجعل الهاء يف معه عائدة على عثمان ،وت�أوله اخلوارج على �أنه عطف
�أنا على ال�ضمري الفاعل يف َق َتلَه� ،أو على مو�ضع املن�صوب ب�أن ،كما تقول:
عمرا عط ًفا على مو�ضع زيد ،وما عمل فيه،
�إن زي ًدا قائم وعمرو ،فرتفع ً
وجعلوا ال�ضمري يف قوله معه عائ ًدا على اهلل تعاىل ،ف�أوجبوا عليه من هذا
اللفظ �أنه �شارك يف قتل عثمان ومن الدال على معان خمتلفة غري مت�ضادة
قوله تعاىل ﮋﮒ ﮓ ﮔﮊ [الن�ساء ]157 /ف�إن قو ًما يرون ال�ضمري
من «قتلوه» عائ ًدا �إىل امل�سيح  وقو ًما يرونه عائ ًدا �إىل العلم املذكور
يف قوله :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ [الن�ساء ]157 /فيجعلونه
علما» ،ومنه قوله تعاىل :ﮋﭣﭤ
من قول العرب« :قتلت ال�شيء ً
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﮊ[البقرة ]183 /اختلفوا يف هذا الت�شبيه :من �أين وقع؟ فذهب قوم
�إىل �أن الت�شبيه �إمنا وقع يف عدد الأيام ،واحتجوا بحديث رووه� :أن الن�صارى
كان فُر�ض عليهم يف الإجنيل �صوم ثالثني يو ًما ،و�أن ملوكهم زادوا فيها
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تطو ًعا حتى �صريوها خم�سني .وذهب �آخرون �إىل �أن الت�شبيه �إمنا وقع يف
الفر�ض ال يف عدد الأيام .يقول البطليو�سي :وهذا القول هو ال�صحيح،
و�إن كان القوالن جائزين يف كالم العرب؛ ف�إنك �إذا قلت� :أعطيت زي ًدا
عمرا ،احتمل �أن تريد ت�ساوي العطيتني ،واحتمل �أن تريد:
كما �أعطيت ً
ت�ساوي الإعطائني ،و�إن �أعطيت �أحدهما خالف ما �أعطيت الآخر.
(((2اخلالف العار�ض من جهة احلقيقة واملجاز .وقد ذهب قوم �إىل �إثباته ،يقول
�صاحب «الإن�صاف»« :و�إمنا كالمنا فيه على مذهب من �أثبته؛ لأنه ال�صحيح
الذي ال يجوز غريه» .واملجاز ثالثة �أنواع :نوع يعر�ض يف مو�ضوع اللفظة،
ونوع يعر�ض يف �أحوالها املختلفة عليها من �إعراب وغريه ،ونوع يعر�ض يف
الرتكيب ،وبناء بع�ض الألفاظ على بع�ض ،فمثال النوع الأول :ال�سل�سلة،
ف�إن العرب ت�ستعملها حقيقة وت�ستعملها جما ًزا مبعنى الإجبار والإكراه،
كقوله « :عجبت لقوم يقادون �إىل اجلنة بال�سال�سل» مبعنى املنع من
ال�شيء والكف عنه كقول �أبي ِخرا�ش ال�شاعر املخ�ضرم التابعي:
ِ
كعهد الدا ِر يا �أ َّم ٍ
مالك
فلي�س
َ

ولكن � َ
ُ
ال�سال�سل
أحاط ْت بالرقاب
ْ

يريد بال�سال�سل :حدود الإ�سالم وموانعه ،التي كفت الأيدي الغا�شمة(((،
ومنعت من �سفك((( الدماء �إال بحقها ،ومبعنى ما تتابع بع�ضه يف �أثر
بع�ض وات�صل ،كقولهم :ت�سل�سل احلديث ،وقولهم� :سال�سل الرمل،
(((	الغا�شمة :الظاملة.
((( �سفك� :إراقة و�إ�سالة.
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ﮋﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﮊ[الأعراف ]26 /ومعلوم �أن اهلل مل ينزل من ال�سماء مالب�س
تلب�س ،و�إمنا ت�أويله  -واهلل �أعلم � -أنه �أنزل املطر فنبت عنه النبات ،ثم رعته
ووبرا على �أبدانها ،ونبت عنه القطن والكتان،
و�شعرا ً
البهائم ،ف�صار �صوفًا ً
لبا�سا �إذ كان �سبب ذلك.
واتخذت من ذلك �أ�صناف املالب�س ف�سمي املطر ً
أي�ضا قوله « :ينزل ربنا كل ليلة �إىل �سماء الدنيا ثلث
ومن هذا الباب � ً
الليل الأخري فيقول :هل من �سائل ف�أعطيه؟ هل من م�ستغفر ف�أغفر له؟
املج�سم ُة نزو ًال على احلقيقة ،وقد �أجمع
هل من تائب ف�أتوب عليه؟» جعلته ّ
العارفون على �أن اهلل ال ينتقل؛ لأن االنتقال من �صفة املحدثات ،ولهذا
احلديث ت�أويالن:
�أحدهما� :أن معناه ينزل �أمره يف كل �سحر� ،أي �أن اهلل تعاىل ي�أمر ً
ملكا بالنزول
�إىل �سماء الدنيا .وقد تقول العرب :كتب الأمري �إىل فالن كتابًا وقطع الأمري
يد الل�ص ،و�ضرب ال�سلطان فالنًا� ،إذ هي تن�سب الفعل �إىل من �أمر به ،كما
تن�سبه ملن فعله ،ويقول العرب :جاء فالن �إذا جاء كتابه ،ويقولون للرجل:
�أنت �ضربت زي ًدا وهو مل ي�ضربه� ،إذا كان قد ر�ضي بذلك و�شايع عليه.
وثانيهما� :أن من املعاين املجازية للنزول الإقبال على ال�شيء بعد الإعرا�ض
عنه ،واملقاربة بعد املباعدة ،فيكون معنى احلديث على هذا� :أن العبد يف
هذا الوقت �أقرب �إىل رحمة اهلل منه يف غريه من الأوقات ،و�أن الباري
�سبحانه يقبل على عباده بالتحنن والعطف يف هذا الوقت ،مبا يلقيه يف
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قلوبهم من التنبيه والتذكري الباعثني لهم على الطاعة واجلد يف العمل.
الـم ْعلى من
ومن ا�ستعمال العرب النزول يف هذا املعنى قول ِحطّ ان بن ُ
�شعراء «احلما�سة»:
الدهر على ُح ْكمه
�أنزلني
ُ

من �شاهقٍ ٍ
ْ�ض
عال �إىل َخف ِ

�أي جعلني �أُقَارب من كنت �أُباعده ،و�أُقبل على من كنت �أعر�ض عنه.
أي�ضا قوله تعاىل ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [النور]35 /
ومن ذلك � ً
املج�سمة �أن اهلل نور ،و�إمنا املعنى هادي ال�سموات والأر�ض ،والعرب
َت َو ّهم ِّ
نورا قال اهلل
ت�سمي كل ما جال ال�شبهات ،و�أزال االلتبا�س ،و�أو�ضح احلق ً
تعاىل :ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ [الن�ساء ]174 /يعني القر�آن ،ثم
قال امل�ؤلف« :ولو ُم ِنحت املج�سمة طرفًا من التوفيق ،وت�أملت الآية بعني
التحقيق ،لوجدت فيها ما يبطل دعواهم بدون تكلف ت�أويل ومن غري طلب
دليل؛ لأن اهلل تعاىل قال بعقب هذه الآية :ﮋﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﮊ[النور.]35 /
�أما النوع الثاين :نوع احلقيقة واملجاز العار�ضني يف اللفظة من ِق َبل �أحوالها
فمثاله قوله تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶﮊ [حممد ]21 /والأمر ال يعزم و�إمنا
يعزم عليه ،ونحو قوله تعاىل :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [�سب�أ� ]33 /أي
مكركم يف الليل والنهار ،ويقول العرب :نهارك �صائم وليلك قائم.
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و�أما النوع الثالث� :أي املجاز واحلقيقة العار�ضان من طريق الرتكيب وبناء
بع�ض الألفاظ على بع�ض ،فنحو الأمر َيرِد ب�صيغة اخلرب ،واخلرب يرد ب�صيغة
الأمر ،والإيجاب يرد ب�صيغة النفي ،والنفي يرد ب�صيغة الإيجاب ،والواجب
يرد ب�صيغة املمكن �أو املمتنع ،واملمكن واملمتنع يردان ب�صيغة الواجب،
واملدح يرد ب�صيغة الذم ،والذم يرد ب�صيغة املدح ،والتقليل يرد ب�صيغة
التكثري ،والتكثري يرد ب�صيغة التقليل ،ونحو ذلك من �أ�ساليب الكالم
التي ال يقف عليها �إال من حتقق بعلم الل�سان .فمن الأمر الوارد ب�صيغة
اخلرب قوله تعاىل :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [البقرة]233 /
و�إمنا املعنى لرت�ضع الوالدات �أوالدهن ،واخلرب الوارد ب�صيغة الأمر كقوله
تعاىل :ﮋﰅ ﰆ ﰇﮊ [مرمي� ]38 /أي ما �أ�سمعهم و�أب�صرهم� .أما
عالـما ،ف�إن �صيغته
الإيجاب الوارد ب�صيغة النفي فكقولك :مازال زيد ً
عالـما ،والأول �إيجاب ،والثاين نفي ،و�أما
ك�صيغة قولك :ما كان زيد ً
النفي الوارد ب�صورة الإيجاب فنحو قولهم :لو جاءين زيد لأكرمته،
ف�صورته �صورة كالم موجب؛ لأنه لي�س فيه �أداة من �أدوات النفي ،وهو
منفي يف املعنى؛ لأنه مل يقع املجيء وال الإكرام ،ومنه قوله تعاىل ﮋﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [ال�سجدة ]13/ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [يون�س ]99 /وورود الواجب ب�صورة املمكن
كقوله تعاىل :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ [املائدة ]52 /وقوله :ﮋﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [الإ�سراء ]79 /وورود املمتنع ب�صورة املمكن
كقول النابغة الذبياين يرثي النعمان بن احلارث الغ�ساين:
حتيى ال �أملل حياتي و�إن متت
ف�إن َ

فما يف حياتي بعد موتك ُ
طائل

()1

أعرابيا ر�أى
جني �أن � ًّ
و�أما ورود املدح يف �صورة الذم فمنه ما ذكره ابن ّ
ثوبًا فقال :ماله حمقه اهلل! قال :فقلت له :مل تقول هذا؟ فقال� :إذا ا�ستح�سنا
�شي ًئا دعونا عليه ،و�أ�صل هذا �أنهم يكرهون �أن ميدحوا ال�شيء في�صيبونه( )2بالعني
فيعدلون عن مدحه �إىل ذمه ،و�أما ورود الذم يف �صورة املدح؛ فكقوله تعاىل
ﮋﯖ ﯗ ﯘ ﯙﮊ [هود.]87 /
(((3اخلالف العار�ض من جهة الإفراد والرتكيب ،وذلك �أنك جتد الآية الواحدة
رمبا ا�ستوفت الغر�ض املق�صود بها من التعبد ،فلم حتوجك �إىل غريها مثل
قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [الن�ساء ]1 /وقوله تعاىل :ﮋﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﮊ [املائدة ]92 /وقوله تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀﮊ [الن�ساء ]136 /ف�إن كل واحدة من هذه الآيات قائمة
بنف�سها ،م�ستوفية للغر�ض املراد منها ،وكذلك الأحاديث الواردة كقوله:
الـم َّد َعى عليه» ورمبا
«الزعيم غارم ،والبينة على الـمدعي ،واليمني على ُ
وردت الآية غري م�ستوفية للغر�ض املراد من التعبد ،وورد متام الغر�ض يف �آية
(((1طائل :فائدة.
(((2هكذا في الأ�صل ،وال�صواب في�صيبوه.
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�أخرى وكذلك احلديث .ومثال ذلك قوله تعاىل :ﮋﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ [البقرة ]186 /ثم قال يف
�آية �أخرى ﮋﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [الأنعام]41 /
فدل ا�شرتاط امل�شيئة يف هذه الآية الثانية على �أنه مراد يف الآية الأوىل ،ورمبا
وردت الآية جمملة ثم يف�سرها احلديث ،كالآيات الواردة جمملة يف ال�صالة
والزكاة وال�صيام واحلج ،ثم �شرحت ال�سنة والآثار جميع ذلك؛ ولأجل هذا
م�ضطرا يف ا�ستعمال القيا�س �إىل اجلمع بني الآيات املفرتقة،
�صار الفقيه
ً
وبني الأحاديث املتغايرة وبناء بع�ضها على بع�ض ،ووجه اخلالف العار�ض
يف هذا املو�ضع �أنه رمبا �أخذ بع�ض الفقهاء مبفرد الآية �أو مبفرد احلديث،
وبنى �آخر قيا�سه على جهة الرتكيب الذي ذكرنا ،ب�أن ي�أخذ مبجموع �آيتني
�أو مبجموع حديثني� ،أو مبجموع �آيات �أو مبجموع �أحاديث ،فيف�ضي بهما
احلال �إىل اخلالف فيما ينتجانه ،فعلى مثل هذا ُركِّ بت القيا�سات ،و�أنتجت
النتائج ،ووقع اخلالف بني �أ�صحاب القيا�س ،وخالفهم قوم �آخرون مل يروا
القيا�س ،ور�أوا الأخذ بظاهر الألفاظ فن�ش�أ من ذلك نوع �آخر من اخلالف،
ومما اختلفت فيه �أقوال الفقهاء من هذا الباب ما يكون لأخذ كل واحد
منهم بحديث مفرد ات�صل به ومل يت�صل به �سواه.
(((4اخلالف العار�ض من جهة العموم واخل�صو�ص .وهو نوعان� :أحدهما يعر�ض
يف مو�ضوع اللفظة املفردة ،والثاين يعر�ض يف الرتكيب .فالأول« :كالإن�سان»
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ي�ستعمل عمو ًما نحو قوله تعاىل :ﮋﭓﭔ ﭕ ﭖﮊ[الع�صر]2 /
ويدل على �أنه لفظ عام ال يخ�ص واح ًدا دون �آخر قوله :ﮋﭘﭙ
ﭚﮊ [الع�صر ]3 /ف�إن اال�ستثناء يكون �إال من جملة ،وي�ستعمل
�شخ�صا معي ًنا .والثاين نحو
خ�صو�صا نحو ذلك :جاءين الإن�سان .تريد ً
ً
قوله تعاىل :ﮋﯿﰀﰁﰂﮊ [البقرة ،]256 /قال قوم« :هذا خ�صو�ص
يف �أهل الكتاب ال يكرهون على الإ�سالم �إذا �أدوا اجلزية» ،وقال قوم :هي
عموم ،ثم ن�سخت بقوله :ﮋﭓﭔ ﭕﮊ [التوبة]73 /
وقد ي�أتي من هذا الباب ما مو�ضوعه يف اللغة على العموم ،ثم تخ�ص�صه
ال�شريعة كاملتعة ،ف�إنها عند العرب ا�سم لكل �شيء ا�ستمتع به ال يخ�ص به
�شيء دون �آخر ،ثم نقلت عن ذلك وا�ستعملت يف ال�شريعة على �ضربني:
�أحدهما :املتعة التي كانت مباحة يف �أول الإ�سالم ،ثم نهى عنها ون�سخت
بالنكاح والو ّ
يل ،والثاين :ما تمُ َ ّتع به املر�أة من مهرها ،كقوله تعاىل :ﮋﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ [البقرة ]236 /وقد وقع اخلالف يف قوله
تعاىل :ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ [الن�ساء]24 /
فكان ابن عبا�س يذهب مبعناه �إىل املتعة الأوىل ،وذهب جماعة الفقهاء �إىل
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�أن املتعة الأوىل من�سوخة و�أن هذه الآية كالتي يف «البقرة» ،و�أن معنى قوله:
ﮋﭮﭯﮊ �إمنا املراد املهر(((.
(((5اخلالف العار�ض من جهة الرواية والعلل التي تعر�ض للحديث فتحيل
معناه ،فرمبا �أوهمت فيه معار�ضته بع�ضه لبع�ض ،ورمبا ولدت فيه �إ�شكا ًال
يحوج العلماء �إىل طلب الت�أويل البعيد على � ْأ�ض ُرب:
العلة الأوىل ف�ساد الإ�سناد .وهذه العلة �أ�شهر العلل عند النا�س حتى
كثريا منهم يتوهم �أنه �إذا �صح الإ�سناد �صح احلديث .ولي�س كذلك،
�إن ً
وف�ساد الإ�سناد يكون من الإر�سال((( وعدم االت�صال ،ويكون من �أن بع�ض
م�شهورا ببله وغفلة� ،أو
الرواة �صاحب بدعة� ،أو متهم بكذب وقلة ثقة� .أو
ً
م�شهورا
متع�صبا لبع�ض ال�صحابة منحرفًا عن بع�ضهم .ف�إن من كان
يكون
ً
ً
بالتع�صب ثم روى حدي ًثا يف تف�ضيل من يتع�صب له .ومل يرد من غري
طريقه ،لزم �أن ُي ْ�سرتاب به(((.
((( ونكاح املتعة هو امل�ؤقت يف العقد ،وقال يف «العباب» :كان الرجل ي�شارط املر�أة �شرطًا على �شيء �إىل �أجل
معلوم ويعطيها ذلك في�ستحل فرجها ثم يخلي �سبيلها من غري تزويج وال طالق .وقيل يف قوله تعاىل :ﮋﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ واملراد نكاح املتعة ،والآية حمكمة ،واجلمهور على حترمي
نكاح املتعة .وقالوا معنى قوله ﮋﭪ ﭫﮊ فما نكحتم على ال�شريطة التي يف قوله تعاىل :ﮋﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ �أي عاقدين النكاح» .امل�صباح املنري.
(((	املر�سل من احلديث ما �أ�سنده التابعي �أو تبع التابعي �إىل النبي  من غري �أن يذكر ال�صحابي الذي روى
احلديث عن النبي  كما يقول« :قال ر�سول اهلل « ،»التعريفات» للجرجاين.
((( ُي�سرتاب بهُ :ي َ�شك فيه.
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وما يبعث على اال�سرتابة بنقل الناقل �أن ُي ْعلم منه حر�ص على الدنيا،
وتهافت على االت�صال بامللوك ،ونيل املكانة واحلظوة عندهم ،ف�إن من كان
بهذه ال�صفة مل ي�ؤمن عليه التغيري والتبديل واالفتعال للحديث والكذب،
حر�صا على مك�سب يح�صل عليه .وقد روي �أن قو ًما من الفر�س واليهود
ً
وغريهم ملا ر�أوا الإ�سالم قد ظهر وعم ود ّوخ و�أذل جميع الأمم ،ور�أوا �أنه ال
�سبيل �إىل منا�صبته ،رجعوا �إىل احليلة واملكيدة ،ف�أظهروا الإ�سالم من غري
رغبة فيه ،و�أخذوا �أنف�سهم بالتعبد والتق�شف .فلما حمد النا�س طريقتهم
و ّلدوا الأحاديث واملقاالت وفرقوا النا�س فرقًا ،و�أكرث ذلك يف ال�شيعة ،كما
بعلي  و�صار
ُي ْحكى عن عبد اهلل بن �سب�أ اليهودي �أنه �أ�سلم وات�صل ّ
من �شيعته ،فلما �أُ ْخرب بقتله وموته قال :كذبتم واهلل! لو جئتمونا بدماغه
م�صرورا يف �سبعني �صرة ما �صدقنا مبوته ،وال ميوت حتى ميلأ الأر�ض عد ًال
ً
كما ملئت َج ْو ًرا(((؛ جند ذلك يف كتاب اهلل .ف�صارت مقالة يعرف �أهلها
بال�سبئية ،و ُيقال �إنه قال :علي هو �إله ،و�إنه يحيي املوتى ،و�إمنا غاب ومل
ميت .و�إذا كان عمر بن اخلطاب  يت�شدد يف احلديث ويتوعد عليه،
والزمان زمان وال�صحابة متوافرون ،والبدع مل تظهر ،فما ظنك باحلال يف
الأزمنة التي ذمها الر�سول ،وقد كرثت البدع وقلَّت الأمانة؟!
العلة الثانية :نقل احلديث على املعنى دون اللفظ بعينه .فرمبا اتفق �أن
ي�سمع الراوي احلديث فيت�صور معناه يف نف�سه على غري اجلهة التي �أرادها؛
ظلما.
((( َج ْو ًراً :
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و�إذا عرب عن ذلك املعنى ب�ألفاظ �أخر ،كان قد حدث بخالف ما �سمع من
غري ق�صد منه؛ وذلك �أن الكالم الواحد قد يحتمل معنيني وثالثة ،وقد
يكون فيه اللفظة امل�شرتكة .ومن ظريف الغلط الواقع يف ا�شرتاك الألفاظ،
لعلي  عمامة ت�سمى «ال�سحاب»؛ فاجتاز
ما روي �أن النبي  وهب ّ
عليا يف
علي  م َت ّعم ًما بها ،فقال النبي  ملن كان معه� :أما ر�أيتم ًّ
ّ
لعلي فظن
ال�سحاب؟ �أو نحو ذلك من اللفظ ،ف�سمعه بع�ض املت�شيعني ّ
عليا يف
�أنه يريد ال�سحاب املعروف ،فكان ذلك ً
�سببا العتقاد ال�شيعة �أن ًّ
ال�سحاب �إىل يومنا هذا.
العلة الثالثة :اجلهل بالإعراب ومباين كالم العرب وجمازاتها.
املحدثني ال ي�ضبطون
كثريا من ّ
العلة الرابعة :وهي الت�صحيف ،وذلك �أن ً
احلروف ،ولكنهم ير�سلونها �إر�سا ًال غري مقيدة وال مثقفة اتكا ًال على احلفظ؛
ف�إذا غفل املحدث عما كتب مدة من زمانه ،ثم احتاج �إىل قراءة ما كتب �أو
قر�أه غريه ،فرمبا رفع املن�صوب ون�صب املرفوع ،فانقلبت املعاين �إىل �أ�ضدادها؛
ورمبا ت�صحف له احلرف بحرف �آخر؛ لعدم ال�ضبط فيه ،فانعك�س املعنى �إىل
ال�شعر �إىل «�أقرع» بالقاف مبعنى
نقي�ض املراد ،كما يحرف «�أ ْف َرع» مبعنى :تا َّم َّ
ال �شعر بر�أ�سه ،وذلك �أن هذا اخلط العربي �شديد اال�شتباه.
ومن ظريف ما وقع من الت�صحيف يف كتاب م�سلم وم�سنده ال�صحيح:
نحن يوم القيامة على كذا انظر ،وهذا �شيء ال يتح�صل له معنى ،وهكذا
جنده يف كثري من الن�سخ ،و�إمنا هو :نحن يوم القيامة على كوم .والكوم جمع
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كومة وهو املكان امل�شرف ،ف�صحفه بع�ض النقلة فكتب :نحن يوم القيامة
على كذا ،فقر�أ من قر�أ فلم يفهم ما هو فكتب على طرة الكتاب :انظر،
ي�أمر قارئ الكتاب بالنظر فيه وينبهه عليه ،فوجده ثالث فظنه من الكتاب
و�أحلقه مبتنه.
العلة اخلام�سة :هي �إ�سقاط �شيء من احلديث ال يتم املعنى �إال به.
العلة ال�ساد�سة :هي �أن ينقل املحدث احلديث ويغفل عن نقل ال�سبب
املوجب له؛ فيعر�ض من ذلك �إ�شكال يف احلديث �أو معار�ضة حلديث �آخر.
العلة ال�سابعة :هي �أن ي�سمع املحدث بع�ض احلديث ويفوته �سماع بع�ضه،
كنحو ما روي من �أن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها � -أخربت �أن �أبا هريرة
حدث �أن ر�سول اهلل  قال�« :إن يكن ال�ش�ؤم ففي ثالث :الدار واملر�أة
والفر�س» .وهذا احلديث معار�ض للأحاديث الكثرية الناهية عن التطري؛
فغ�ضبت عائ�شة وقالت :واهلل ما قال هذا ر�سول اهلل قط� ،إمنا قال� :أهل
اجلاهلية يقولون� :إن يكن ال�ش�ؤم ففي ثالث :الدار واملر�أة والفر�س .فدخل
�أبو هريرة ف�سمع احلديث ومل ي�سمع �أوله .وهذا غري منكر �أن يعر�ض؛ لأن
النبي  كان يذكر يف جمل�سه الأخبار حكاية ويتكلم مبا ال يريد به � ًأمرا
�سن به ،وذلك معلوم
نهيا ،وال �أن يجعله �أ�ص ًال يف دينه وال �شي ًئا ُي ْ�س َت ُّ
وال ً
من فعله وم�شهور من قوله.
امل�صحف دون لقاء ال�شيوخ وال�سماع من
العلة الثامنة :نقل احلديث َّ
امل�سودة والكتب التي ال ُيعلم
الأئمة ،واالكتفاء بالأخذ من ال�صحف َّ
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في�صحف احلروف
�صحتها من �سقمها ،ورمبا كانت خمالفة لرواية �شيخهِّ ،
ظالـما.
ويبدل الألفاظ ،وين�سب جميع ذلك �إىل �شيخه ً
(((6اخلالف العار�ض من قبل االجتهاد والقيا�س .وهو نوعان� :أحدهما اخلالف
الواقع بني املنكرين لالجتهاد والقيا�س واملثبتني لهما؛ والثاين :خالف
يعر�ض بني �أ�صحاب القيا�س يف قيا�سهم.
(((7اخلالف العار�ض من قبل الن�سخ ،وهو يعر�ض بني من �أنكر الن�سخ ومن
�أثبته ،ويعر�ض بني القائلني بالن�سخ من جهة اختالفهم يف الأخبار :هل
يجوز فيها الن�سخ كما يجوز يف الأمر والنهي �أم ال؟ واختالفهم يف ن�سخ
ال�س َّنة للقر�آن ،واختالفهم يف �أ�شياء من القر�آن واحلديث ،ذهب بع�ضهم �إىل
ُ
�أنها ن�سخت وبع�ضهم �إىل �أنها مل تن�سخ.
(((8اخلالف العار�ض من قبل الإباحة� .أي من قبل �أ�شياء �أو�سع اهلل تعاىل فيها
على عباده ،و�أباحها لهم على ل�سان نبيه؛ كاختالف النا�س يف الأذان
ووجوه القراءات ال�سبع ،ونحو ذلك(((.
وجدت يف الع�صر الذي نحن ب�صدده كل هذه اخلالفات �أو �أكرثها ،تب ًعا
ال�ستقرار امللك وات�ساعه ،وت�شعب حاجاته الت�شريعية ،وخروج العرب من طور
البداوة والأمية وات�صالهم ب�أمم �أعجمية لها حظ من العلم واملدنية .وكانت هذه
اخلالفات من بواعث النه�ضة الأوىل لإن�شاء العلوم العربية ،وتدوين احلديث
ملخ�صا.
(((	انتهى ً
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والتف�سري على �أنها �أدوات ال�ستنباط الأحكام ال�شرعية من دالئلها ،ولالجتهاد
بالر�أي الذي هو �أ�صل من �أ�صول ال�شرع.
نظرة �إجمالية

وجملة القول �أن الت�شريع يف عهد النبي  كان يقوم  -كما بينا �آن ًفا -
على الوحي من الكتاب وال�سنة؛ وعلى الر�أي من النبي ومن �أهل النظر،
واالجتهاد من �أ�صحابه بدون تدقيق يف حتديد معنى الر�أي وتف�صيل وجوهه،
وبدون تنازع وال �شقاق بينهم.
وم�ضى عهد النبي  وجاء بعده عهد اخللفاء الرا�شدين من �سنة 11ﻫ
(632م) �إىل 40ﻫ ( 660م) ،وقد اتفق ال�صحابة يف هذا العهد على ا�ستعمال
القيا�س يف الوقائع التي ال ن�ص فيها من غري نكري من �أحد منهم.
ويف هذا العهد �أخذت تبدو ال�صورة الأوىل للإجماع ،مبا كان يركن �إليه
الأئمة من م�شاورة �أهل الفتوى من ال�صحابة ،وهم املع َتربون يف انعقاد الإجماع،
وكانوا قلة ال يتعذر تعرف االتفاق بينهم(((.
نف�سا
((( يف «�إعالم املوقعني»« :والذين ُح ِفظت عنهم الفتوى من �أ�صحاب ر�سول اهلل  مائة وونيف وثالثون ً
وعلي بن �أبي طالب ،وعبد اهلل بن م�سعود،
ما بني رجل وامر�أة .وكان املكرثون منهم �سبعة :عمر بن اخلطابّ ،
وعائ�شة �أم امل�ؤمنني ،وزيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن عبا�س ،وعبد اهلل بن عمر .قال �أبو حممد بن حزم :وميكن
�أن يجمع من فتوى كل واحد منهم ِ�س ْفر �ضخم ،قال :وقد جمع �أبو بكر حممد بن مو�سى بن يعقوب بن �أمري
امل�ؤمنني امل�أمون ُف ْتيا عبد اهلل بن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -يف ع�شرين كتابًا ،و�أبو حممد املذكور �أحد �أئمة
الإ�سالم يف العلم واحلديث» ،ج� ،1ص.13
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ومل يكن ُي ْفتي من ال�صحابة �إال حملة القر�آن الذين قر�أوه وكتبوه وفهموا
وجوه داللته ،وعرفوا نا�سخه ومن�سوخه ،وكانوا ي�سمون «القراء» لذلك ،ومتيي ًزا لهم
عن �سائر ال�صحابة بهذا الو�صف الغريب يف �أمة �أمية ال تقر�أ وال تكتب.
ومل يكن الر�أي يف هذا الدور قد تعني معناه وال تخ�ص�ص .قال املرحوم
ال�شيخ حممد اخل�ضري بك يف كتاب «تاريخ الت�شريع الإ�سالمي»« :بينا �أنهم
كانوا «�أي ال�صحابة» يعمدون �إىل الفتوى بالر�أي� ،إن مل يكن هناك عندهم يف
احلادثة ن�ص من القر�آن وال�سنة .والر�أي عندهم �إمنا كان للعمل مبا يرونه م�صلحة
و�أقرب �إىل روح الت�شريع الإ�سالمي من غري نظر �إىل �أن يكون هناك �أ�صل معني
خليج
للحادثة �أو ال يكون� .أال ترى �أن عمر حتم على حممد بن م�سلمة �أن مير ُ
جاره يف �أر�ضه؛ لأنه ينفع الطرفني وال ي�ضر حمم ًدا يف �شيء .و�أفتى بوقوع الطالق
الثالث مر ًة واحد ًة؛ لأن النا�س قد ا�ستعجلوا � ًأمرا كانت لهم فيه �أناة .وحرم على
زجرا له.
من تزوج امر�أة يف عدتها �أن يتزوج بها مرة �أخرى بعد التفريق بينهما؛ ً
والنظر يف امل�صالح يختلف باختالف الناظرين؛ لذلك جند بع�ض املفتني يف ع�صر
عمر خالفوه يف ما ر�أى .وهناك م�سائل خالف فيها عمر �أبا بكر وق�ضى بغري ما
كان يق�ضي به ،كما ذكرنا يف مرياث اجلد مع الأخوة ،ويف التف�ضيل يف العطاء.
علي بغري ما �أفتى به غريه من �إخوانه .فقد كان
وكذلك هناك م�سائل �أفتى فيها ٌّ
ُيخرِج الزكاة عن �أموال اليتامى الذين يف ِح ْجره ،وكان غريه يقول :لي�س على
مال اليتيم زكاة.

282

متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
282

وقد بينا �أن اخلالف مل يكن يف هذا الع�صر بال�شيء الكثري؛ لأن �أق�ضيتهم
كانت بقدر ما ينزل من احلوادث ،ومل تدون هذه الأق�ضية يف ع�صرهم ،فقد انتهى
ذلك الدور.
والفقه هو ن�صو�ص القر�آن الكرمي وال�سنة الطاهرة املتبعة وما ارت�ضاه كبار
ال�صحابة مما رواه لهم غريهم من ال�صحابة �أو ما �سمعوه هم ،وقليل من الفتاوى
�صادرة عن �آرائهم بعد االجتهاد والبحث .و�أ�شهر املت�صدرين للفتوى يف هذا
الع�صر :اخللفاء الأربعة ،وعبد اهلل بن م�سعود ،و�أبو مو�سى الأ�شعري ،ومعاذ
ابن جبل ،و�أُ َب ُّي بن كعب ،وزيد بن ثابت .واملكرثون منهم :عمر بن اخلطاب،
وعلي بن �أبي طالب ،وعبد اهلل بن م�سعود ،وزيد بن ثابت ،وهذا يف الفرائ�ض
ّ
(((
خا�صة» .
ويف كتاب «�إعالم املوقعني» البن قيم اجلوزية« :وقال حممد بن جرير :مل
يكن �أحد له �أ�صحاب معروفون حرروا ُف ْتياه ومذاهبه يف الفقه غري ابن م�سعود
وكان يرتك مذهبه وقوله لقول عمر .وكان ال يكاد يخالفه يف �شيء من مذاهبه.
ويرجع من قوله �إىل قوله .وقال ال�شعبي :كان عبد اهلل ال يق ُنت((( ،وقال :لو قنت
عمر لقنت عبد اهلل.
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.120 - 118
(((	القنوت :ال�سكوت ،وعدم الكالم .واملراد هنا :ال�سكوت وعدم الإقدام على الإفتاء.
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ف�صل :وكان من املفتني عثمان بن عفان ،غري �أنه مل يكن له �أ�صحاب
معروفون .واملبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه و�أحكامه يف الدين بعده �أكرث من
علي بن �أبي طالب  فانت�شرت �أحكامه
املبلغني عن عثمان وامل�ؤدين عنه .و�أما ّ
كثريا من علمه بالكذب عليه،
وفتاويه .ولكن قاتل اهلل ال�شيعة! ف�إنهم �أف�سدوا ً
ولهذا جتد �أ�صحاب احلديث من �أهل ال�صحيح ال يعتمدون من حديثه وفتواه
ين،
�إال ما كان عن طريق �أهل بيته و�أ�صحاب عبد اهلل بن م�سعود كعبيدة ال�سلما ّ
و�شُ َريح و�أبي وائل ونحوهم»(((.
علم وفقه

ثم كان ع�صر بني �أمية من �سنة 40ﻫ (660م) �إىل �سنة 132ﻫ (749م)
وتكاثر املمار�سون للقراءة والكتابة من العرب ،ودخلت يف دين اهلل �أمم لي�ست
غريبا ي�صلح لتمييز �أهل الفتوى ومن ي�ؤخذ عنهم
�أُ َّمية ،فلم يعد لفظ القراء نع ًتا ً
الدين .هنالك ا�ستعمل لفظ «العلم» للداللة على حفظ القر�آن ورواية ال�سنن
و�س ِّمي �أهل هذا ال�ش�أن «العلماء» .وا�ستعمل لفظ الفقه للداللة على
والآثارُ ،
ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية بالنظر العقلي فيما مل يرد فيه ن�ص كتاب وال �سنة،
و�س ِّمي �أهل هذا ال�ش�أن «الفقهاء» ،ف�إذا جمع امر�ؤ بني ال�صفتني جمع له اللفظان
ُ
فهما.
�أو ما يراد ً
((( �إعالم املوقعني ،ابن القيم ،ج� ،1ص.23 - 22
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ويف «طبقات» ابن �سعد :كان ابن عمر جيد احلديث غري جيد الفقه ،وكان
وعاملـا بال�سنن.
زيد بن ثابت فقي ًها يف الدين ً
(((

وروى ابن القيم يف «�إعالم املوقعني» عن بع�ض التابعني ،قال :دفعت
�إىل عمر ف�إذا الفقهاء عنده مثل ال�صبيان ،قد ا�ستعلى عليهم يف فقهه وعلمه .ويف
أي�ضا عن ميمون بن مهران« :مار�أيت �أفقه من ابن عمر وال �أعلم
«�إعالم املوقعني» � ً
من ابن عبا�س».
اخلالف يف كتابة العلم وختليده يف الصحف

وقد كان كثري من ال�صحابة والتابعني يكره كتابة العلم وتخليده يف
وال�ش ْعبي والنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم.
ال�صحف ،كعمر وابن عبا�س َّ
قال ابن عبد الرب يف «خمت�صر جامع بيان العلم»« :من كره كتاب العلم
�إمنا كرهه لوجهني� .أحدهما �أال يتخذ مع القر�آن كتاب ي�ضاهى به ،ولئال يتكل
الكاتب على ما يكتب فال يحفظ فيقل احلفظ»(((.
أي�ضا يف الكتاب نف�سه« :قال �أبو عمر :من ذكرنا قوله يف
وقال ابن عبد الرب � ً
هذا الباب ف�إمنا ذهب يف ذلك مذهب العرب؛ لأنهم كانوا مطبوعني على احلفظ
((( يف ل�سان العرب« :ودفع فالن �إىل فالن �إذا انتهى �إليه».
((( خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله ،ابن عبد الرب� ،ص.34
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وال�ش ْعبي وابن �شهاب
خم�صو�صني بذلك؛ والذين كرهوا الكتابة كابن عبا�س َّ
وج ِبل جبلَّتهم ،كانوا قد ُط ِبعوا على احلفظ،
والنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم ُ
فكان �أحدهم يجتزي بال�سمعة؛ �أال ترى ما جاء عن ابن �شهاب �أنه كان يقول:
�إين لأمر بالبقيع ف�أ�سد �أذاين خمافة �أن يدخل فيها �شيء من ا َخل َنا ،فواهلل ما دخل
�أذين �شيء قط فن�سيته .وجاء عن ال�شعبي نحوه وه�ؤالء كلهم عرب»(((.
ويف تاريخ «الت�شريع الإ�سالمي»((( لل�شيخ حممد اخل�ضري بك:
«وقال ال�سيوطي يف «تنوير احلوالك �شرح موط�أ الإمام مالك»� :أخرج
وي يف ذم الكالم من طريق الزهري ،قال �أخربين عروة بن الزبري� ،أن عمر
ال َه َر ّ
بن اخلطاب �أراد �أن يكتب ال�سنن وا�ست�شار فيه �أ�صحاب ر�سول اهلل ،ف�أ�شار عليه
�شهرا ي�ستخري اهلل يف ذلك �شاكًّ ا فيه ،ثم �أ�صبح يو ًما وقد عزم
عامتهم بذلك ،فلبث ً
اهلل له فقال� :إين كنت ذكرت لكم من كتابة ال�سنن ما قد علمتم ،ثم تذكرت،
كتبا ،ف�أكبوا عليها،
ف�إذا �أنا�س من �أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب اهلل ً
وتركوا كتاب اهلل ،و�إين واهلل ال �ألب�س كتاب اهلل ب�شيء؛ فرتك كتابة ال�سنن .وقال
ابن �سعد يف «الطبقات»� :أخربنا ق َُب ْي َ�ص ُة بن عقبة� ،أنب�أنا �شعبان عن َم ْع َمر عن
�شهرا ،ثم �أ�صبح وقد عزم
الزهري قال� :أراد عمر �أن يكتب ال�سنن فا�ستخار اهلل ً
له ،فقال ذكرت قو ًما كتبوا كتابًا ف�أقبلوا عليه ،وتركوا كتاب اهلل .اﻫ»(((.
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.35
(((	الت�شريع الإ�سالمي ،حممد اخل�ضري� ،ص.100
((( من «التعليق املمجد على موط أ� الإمام حممد».
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وملا م�ضى عهد ال�صحابة ما بني ت�سعني ومائة من الهجرة ،وجاء عهد
التابعني ،انتقل �أمر ال ُف ْتيا والعلم بالأحكام �إىل املوايل �إال قليالً.
جاء يف كتاب «مناقب الإمام الأعظم» للب َّزار« :عن عطاء قال :دخلت
على ه�شام بن عبد امللك فقال :هل لك علم بعلماء الأم�صار؟ قلت :بلى ،قال:
فمن فقيه املدينة؟ قلت :نافع موىل ابن عمر املتوفَّى �سنة 117ﻫـ (735م)؛ وفقيه
مكة عطاء بن رباح املوىلاملتوفَّى �سنة 114ﻫـ (732م) ،وفقيه اليمن طاوو�س
ابن كي�سان املوىل ،وهو فار�سي تويف �سنة 106هـ (725 - 724م) ،وفقيه ال�شام
مكحول (مات �سنة ب�ضع ومائة) ،وفقيه اجلزيرة ميمون بن مهران املوىل (مات
�سنة 117ﻫـ735 /م) وفقيها الب�صرة احل�سن وابن �سريين «حممد بن �سريين
�أبو بكر بن �أبي عمرة» (مات �سنة 110ﻫـ729 - 728 /م) املوليان؛ وفقيه الكوفة
�إبراهيم النخعي العربي «�أبو عمران �إبراهيم بن يزيد» (مات �سنة 95ﻫـ- 713 /
714م) .قال ه�شام :لوال قولك عربي لكادت نف�سي تخرج»(((.
وجاء يف كتاب «اخلطط» للمقريزي« :وعن عون بن �سليمان ا َحل ْ�ضرمي قال:
كان عمر بن عبد العزيز قد جعل ال ُف ْتيا مب�صر �إىل ثالثة رجال :رجالن من املوايل،
ورجل من العرب ،ف�أما العربي فجعفر بن ربيعة ،و�أما املوليان فيزيد بن �أبي حبيب،

((( مناقب الإمام الأعظم ،البزار ،ج� ،1ص.57
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وعبد اهلل بن �أبي جعفر فك�أن العرب �أنكروا ذلك ،فقال عمر بن عبد العزيز :ما
ذنبي �إذا كانت املوايل ت�سمو((( ب�أنف�سها ُ�ص ُع ًدا و�أنتم ال ت�سمون!»(((.
تدوين العلم

ٍ
عندئذ ت�ضاءلت النزعة العربية �إىل حظر التدوين و�صارت كتابة العلم � ًأمرا
الز ًما .ومما �أكد احلاجة لتدوين ال�سنن �شيوع رواية احلديث ،وقلة الثقة ببع�ض
الرواة ،وظهور الكذب يف احلديث عن ر�سول اهلل  لأ�سباب �سيا�سية �أو مذهبية.
«عن �سعد بن �إبراهيم قال� :أمرنا عمر بن عبد العزيز املتوفَّى �سنة  101هـ (720م)
(((
بجمع ال�سنن فكتبناها دف ًرتا دف ًرتا ،فبعث �إىل كل بلد له عليها �سلطان دف ًرتا».
ويف �شرح ال َّز ْرقاين على «موط�أ مالك»« :و�أفاد يف الفتح �أن �أول من د ّون
احلديث ابن �شهاب ب�أمر عمر بن عبد العزيز ،يعني كما رواه �أبو ُن َعيم من طريق
حممد بن احل�سن بن َزباله عن مالك قال� :أول من د ّون العلم ابن �شهاب.
و�أخرج الهروي يف «ذم الكالم» من طريق يحيى بن �سعيد عن عبد اهلل بن دينار
قال :مل يكن ال�صحابة وال التابعون يكتبون الأحاديث� ،إمنا كانوا ي�ؤدونها لفظًا،
وي�أخذونها حفظًا� ،إال كتاب ال�صدقات وال�شيء الي�سري الذي يقف عليه الباحث
بعد اال�ستق�صاء ،حتى خيف عليه الدرو�س و�أ�سرع يف العلماء املوت �أمر عمر
((( «�سما ب�صري �صع ًدا ب�ضم �صاد وعني� :أي �صاع ًدا» جممع بحار الأنوار.
((( طبع املليجي مب�صر ،ج� ،4ص.143
((( «خمت�صر جامع بيان العلم»� ،ص.33
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ابن عبد العزيز �أبا بكر احلزمي فيما كتب �إليه �أن انظر ما كان من �س ّنة �أو حديث
عمر فاكتبه .وقال مالك يف «املوط�أ» رواية حممد بن احل�سن� :أخربنا يحيى بن
�سعيد �أن عمر بن عبد العزيز كتب �إىل �أبي بكر((( حممد بن عمرو بن حزم �أن
انظر ما كان من حديث ر�سول اهلل � أو �سنة �أو حديث �أو نحو هذا ،فاكتبه يل
ف�إين خفت درو�س العلم وذهاب العلماء .علقه((( البخاري يف �صحيحه ،و�أخرجه
�أبو ُن َعيم يف تاريخ �أ�صبهان بلفظ :كتب عمر بن عبد العزيز �إىل الآفاق انظروا
حديث ر�سول اهلل  فاجمعوه .وروى ابن عبد الرازق عن ابن وهب� ،سمعت
ً
مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز يكتب �إىل الأم�صار يعلّمهم ال�سنن والفقه،
ويكتب �إىل املدينة ي�س�ألهم عما م�ضى و�أن يعملوا مبا عندهم ،ويكتب �إىل �أبي بكر
((( �أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم الأن�صاري اخلزرجي البخاري املدين القا�ضي ،يقال ا�سمه �أبو بكر وكنيته
�أبو حممد وقيل ا�سمه كنيته  ...وقال �أبو ثابت عن ابن وهب عن مالك :مل يكن عندنا �أحد باملدينة عنده
من علم الق�ضاء ما كان عند �أبي بكر حممد بن عمرو بن حزم ،وكان واله عمر بن عبد العزيز ،وكتب �إليه
�أن يكتب له من العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقا�سم بن حممد ،ومل يكن باملدينة �أن�صاري �أمري
قا�ضيا .زاد غريه ف�س�ألت ابنه عبد اهلل بن �أبي بكر عن تلك الكتب فقال �ضاعت.
غري �أبي بكر بن حزم وكان ً
واختلف يف موته فقيل مات �سنة 100هـ (719 - 718م) وقيل �سنة 110هـ (729 - 728م) وقيل 117هـ/
735م وقيل 120هـ (738 - 737م)« ،تهذيب التهذيب» البن حجر.
((( «التعليق» هو عند املحدثني :حذف راو واحد �أو �أكرث من �أوائل �إ�سناد احلديث فاحلديث الذي حذف
من �أوائل �إ�سناده راو واحد ف�أكرث ي�سمى معل ًقا ،كقول ال�شافعي  -رحمه اهلل  -مثالً :قال نافع �أو قال ابن
عمر �أو قال النبي  ال ما حذف من �أوا�سط �إ�سناده فقط ف�إنه منقطع ،وال ما حذف من �أواخره فقط
ف�إنه مر�سل .كذا يف خال�صة اخلال�صة .وقد يحذف متام الإ�سناد كما هو عادة امل�صنفني حيث يقول:
قال النبي  وقد يحذف متام الإ�سناد �إال ال�صحابي �أو �إال التابعي وال�صحابي م ًعا ،وقد يحذف من
�شيخا لذلك امل�صنف فاختلف فيه هل ي�سمى تعلي ًقا �أم
حدثه وي�ضيفه �إىل من فوقه؛ ف�إن كان من فوقه ً
َّ
ال ،وال�صحيح التف�صيل ،ف�إن عرف بالن�ص �أو اال�ستقراء �أن فاعل ذلك مدل�س فتدلي�س و�إال فتعليق.
«ك�شاف ا�صطالحات الفنون للتهانوي».
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كتبا
ابن حزم �أن يجمع ال�سنن ويكتب بها �إليه ،فتويف عمر وقد كتب ابن حزم ً
قبل �أن يبعث بها �إليه»(((.
ويقول املرحوم حممد بك اخل�ضري يف كتاب «تاريخ الت�شريع
الإ�سالمي»�« :أما ال�سنة فمع كرثة روايتها يف هذا الدور [يريد عهد �صغار
ال�صحابة ومن تلقى عنهم من التابعني من �سنة  41هـ (662 - 661م) �إىل
�أوائل القرن الثاين من الهجرة] وانقطاع فريق من علماء التابعني لروايتها،
مل يكن لها حظ من التدوين؛ �إال �أنه مل يكن من املعقول �أن ي�ستمر هذا
الأمر طوي ًال مع اعتبار اجلمهور لل�سنة �أنها مكملة للت�شريع ببيانها للكتاب،
ومل يكن ظهر بني اجلمهور من يخالف هذا الر�أي .و�أول من تنبه لهذا
النق�ص الإمام عمر بن عبد العزيز على ر�أ�س املائة الثانية من الهجرة .فقد
كتب �إىل عامله باملدينة �أبي بكر بن حممد بن عمرو بن حزم �أن :انظر ما
كان من حديث ر�سول اهلل � أو �سنته؛ فاكتبه ف�إين خفت درو�س العلم
وذهاب العلماء .رواه مالك يف «املوط�أ» رواية حممد بن احل�سن .و�أخرج �أبو
نعيم يف «تاريخ �أ�صبهان» عن عمر بن عبد العزيز �أنه كتب �إىل �أهل الآفاق:
انظروا �إىل حديث ر�سول اهلل  فاجمعوه»(((.

((( «حا�شية الزرقاين على موط أ� مالك» ،ج� ،1ص.10
((( تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،حممد اخل�ضري� ،ص.141 - 140
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وجاء يف كتاب «الإحكام» البن حزم ...« :ولئن كان جمع حديث
النبي  مذمو ًما ،ف�إن ً
مالكا لمَ ِ ْن �أول من فعل ذلك .ف�إن �أول من �أ ّلف يف جمع
ومعمر ثم مالك ثم تالهم النا�س»(((.
الأحاديث فحماد بن �سلمة ْ
وقد بدت خمايل نه�ضة يف الت�شريع الإ�سالمي منذ ذلك العهد ،فح�صل
تدوين بع�ض ال�سنن وبع�ض امل�سائل ،ومل ي�صل �إلينا من تلك املد َّونات �إال
�صدى.
أول تدوين السنن باملعنى احلقيقي

�أما �أول تدوين لل�سنن باملعنى احلقيقي فيقع ما بني �سنة 120هـ (738م)،
�سنة 150هـ (767م).
ويقول ابن قتيبة� :إن ابن �شهاب الزهري املتوفَّى �سنة 124هـ (742 - 741م)
هو �أول من كتب احلديث.
ويف «�إعالم املوقعني»« :وجمع حممد بن نوح فتاويه يف ثالثة �أ�سفار �ضخمة
على �أبواب الفقه»(((.

(((	الإحكام ،ابن حزم ،ج� ،2ص.137
((( �إعالم املوقعني ،ابن القيم ،ج� ،1ص.26
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ويف كتاب «ك�شف الظنون»« :الإ�شارة الثالثة يف �أول من �ص َّنف((( يف الإ�سالم:
واعلم �أنه اختلف يف �أول من �صنف :فقيل الإمام عبد امللك بن عبد العزيز بن ُج َر ْيج
الب�صري املتوفَّى �سنة خم�س وخم�سني ومائة ،وقيل� :أبو الن�صر �سعيد بن
�أبي عروبة املتوفَّى �سنة �ست وخم�سني ومائة ،ذكرهما اخلطيب البغدادي ،وقيل:
ربيع بن �صبيح املتوفَّى �سنة �ستني ومائة ،قاله �أبو حممد الرامهرمزي .ثم �ص ّنف
�سفيان بن عيينة املتوفَّى �سنة 198هـ (814 - 813م) ومالك بن �أن�س باملدينة
وعبد  اهلل بن وهب املتوفَّى �سنة 197هـ (813 - 812م) مب�صر ،وعبد الرزاق
باليمن ،و�سفيان الثوري وحممد بن ف�ضيل بن عزوان بالكوفة ،وحماد بن �سلمة
وروح بن عبادة بالب�صرة ،وه�شيم املتوفَّى �سنة 183هـ (799م) بوا�سط ،وعبد اهلل
ابن املبارك املتوفَّى �سنة 182هـ (798م) بخرا�سان .وكان مطمح نظرهم يف
التدوين� .ضبط معاقد القر�آن واحلديث ومعانيهما .ثم د ّونوا فيما هو كالو�سيلة
و�إليهما»(((.
وجاء يف «خطط املقريزي»« :فكان �أول من د ّون العلم حممد بن �شهاب
وبوب �سعيد بن عروبة والربيع بن �صبيح بالب�صرة،
الزهري؛ وكان �أول من �ص ّنف ّ
بالري ،وعبد اهلل بن املبارك مبرو
والوليد بن م�سلم بال�شام ،وجرير بن عبد احلميد َّ

((( �ص َّنف� :ألَّف.
((( ك�شف الظنون ،ج� ،1ص ،80الطبعة الأوروبية.
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وخرا�سان ،وه�شيم بن ب�شري بوا�سط ،وتفرد بالكوفة �أبو بكر بن �أبي �شيبة بتكثري
الأبواب وجودة الت�صنيف وح�سن الت�أليف»(((.
وقال الغزايل يف «الإحياء»« :بل الكتب والت�صانيف محُ ْ َدثة ،مل يكن �شيء
منها يف زمن ال�صحابة و�صدر التابعني .و�إمنا حدثت بعد �سنة مائة وع�شرين من
الهجرة ،وبعد وفاة جميع ال�صحابة وجلة التابعني  وبعد وفاة �سعيد
بن امل�سيب
ّ
واحل�سن وخيار التابعني؛ بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وت�صنيف
الكتب؛ لئال ي�شتغل النا�س بها عن احلفظ وعن القر�آن وعن التدبر والتذكر،
وقالوا :احفظوا كما كنا نحفظ  ...وكان �أحمد بن حنبل ينكر على مالك ت�صنيف
ابتدع ما مل تفعله ال�صحابة  .وقيل� :أول كتاب ُ�ص ِّنف يف
«املوط�أ» .ويقولَ :
الإ�سالم كتاب ابن جريج يف الآثار وحروف التفا�سري عن جماهد وعطاء و�أ�صحاب
ابن عبا�س  مبكة؛ ثم كتاب معمر بن را�شد ال�صنعاين (املتوفَّى �سنة 154هـ/
771م) باليمن جمع فيه �سن ًنا م�أثورة نبوية ثم كتاب «املوط�أ» باملدينة ملالك بن
�أن�س؛ ثم «جامع» �سفيان الثوري؛ ثم يف القرن الرابع حدثت م�صنفات الكالم
وكرث اخلو�ض يف اجلدال والغو�ص يف �إبطال املقاالت»(((.
((( خطط املقريزي ،ج� ،4ص.144 -143
(((	الإحياء ،الغزايل ،ج� ،1ص 79من طبعة بوالق� ،سنة 1296م.
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ويف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم»« :وعن عبد العزيز بن حممد
الداروردي قال� :أول من د ّون العلم وكتبه ابن �شهاب .وعن عبد الرحمن
ابن �أبي الزناد عن �أبيه قال :كنا نكتب احلالل واحلرام .وكان ابن �شهاب يكتب
كل ما �سمع ،فلما ْاح ِتيج �إليه علمت �أنه �أعلم النا�س  ......وعن احل�سن �أنه كان ال
يرى بكتاب العلم ب� ًأ�سا ،وقد كان �أملى التف�سري ف َُكتب .وعن الأعم�ش قال :قال
كتبا نتعاهدها  ......وعن ه�شام بن عروة عن �أبيه �أنه قد احرتقت
احل�سن� :إن لنا ً
كتبه يوم ا َحل َّـرة ،وكان يقول :وددت لو �أن عندي كتبي ب�أهلي ومايل»(((.
ويقول جولدزيهر يف مقاله عن كلمة «فقه» يف دائرة املعارف الإ�سالمية:
«وينبغي �أال ُيعطى كبري ثقة ملا ن�سب له�شام بن عروة ،مع �أنه يف يوم ا َحل َّـرة ُح ِّرقت
�صور بحال �أنه يف ذلك العهد البعيد كانت
لأبيه كتب فقه ،وال ميكن �أن ُي َت َّ
توجد كتب باملعنى ال�صحيح ،و�إمنا هي �صحائف متفرقة .وتويف عروة �سنة 94هـ
(712م) وتلك ال�سنة هي التي كانت ت�سمى �سنة الفقهاء لكرثة من مات فيها
من الفقهاء»....
لكن جولدزيهر يذكر يف املقال الذي �أ�شرنا �إليه �آن ًفا ما ي�أتي« :وقد اكت�شف
جرفيني بني املخطوطات القيمة يف املكتبة الأمربوزية مبيالنو اخلا�صة ببالد العرب
علي» املتوفَّى �سنة 122هـ
اجلنونية
ً
خمت�صرا يف الفقه ا�سمه «جمموعة زيد بن ّ
(740م) ،وهو من�سوب �إىل م�ؤ�س�س فرقة الزيدية من ال�شيعة .وعلى ذلك تكون
((( خمت�صر جامع بيان العلم ،ابن عبد الرب� ،ص.37
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هذه املجموعة �أقدم جمموعة يف الفقه الإ�سالمي .وعلى كل حال ينبغي �أن يو�ضع
هذا الكتاب مو�ضع االعتبار فيما يتعلق بتاريخ الت�أليف يف الفقه الإ�سالمي .و�إذا
علي وجب �أن نعرتف ب�أن �أقدم ما و�صل �إلينا
�صح �أنه و�صل �إلينا من بطانة زيد بن ّ
من امل�صنفات الفقهية هو من م�ؤلفات ال�شيعة الزيدية ،على �أن البحث الذي �أثري
لتعيني مركز هذا الباب بني امل�ؤلفات الفقهية مل يكمل».
وعلى اجلملة ف�إنه �إذا كان ُد ّون �شيء ل�ضبط معاقد القر�آن واحلديث ومعانيهما
أي�ضا كما يقول
يف عهد بني �أمية� ،أو ُد ّون �شيء مما يت�صل بالق�ضاء يف هذا العهد � ً
ال�سكتواري يف كتاب «حما�ضرة الأوائل وم�سامرة الأواخر»�« :أول الق�ضاة مب�صر
ّ
�سجل �سج ًال بق�ضائه� ،سليم بن عز :ق�ضى يف مرياث و�أ�شهد فيه ،وكتب كتابًا
بالق�ضاء به ،و�أ�شهد فيه �شيوخ اجلند .فكان �أول الق�ضاة ت�سجيالً .وكانت واليته
من �سنة �أربعني �إىل موت معاوية � سنة �ستني � -أوائل ال�سيوطي(((  -ف�إن
التدوين يف الفقه باملعنى املحدث مل يكن �إال يف عهد العبا�سني .هذا هو الر�أي
مقررا وجمم ًعا عليه بني الباحثني.
الذي يكاد يكون ً
وقد ذكر �صاحب «الفهر�ست» عند الكالم على الزيدية ما ن�صه« :الزيدية
الذين قالوا ب�إمامة زيد بن علي  ثم قالوا بعده بالإمامة يف ولد فاطمة ،كائ ًنا

ال�سكتواري� ،ص.65
((( حما�ضرة الأوائل وم�سامرة الأواخر،
ّ
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من كان ،بعد �أن يكون ا�ستويف �شروط الإمامة ،و�أكرث املحدثني على هذا املذهب
و�س ْفيان الثوري ،و�صالح بن حي وولده((( وغريهم»(((.
مثل �سفيان بن ُع َي ْينةُ ،
وعالقة ابن ُع َي ْينة والثوري بنه�ضة الفقه عند �أهل ال�سنة جتعل للبحث
خطريا.
الذي ي�شري �إليه جولدزيهر �ش�أنًا ً
ويف ر�سائل اجلاحظ  -كتاب ف�ضل بني ها�شم« :ف�أما الفقه والعلم
علي بن
والتف�سري والت�أويل ف�إن ذكرمتوه مل يكن فيه �أحد ،وكان لنا فيه مثل ّ
علي،
علي بن احل�سني بن ّ
�أبي طالب ،وعبد اهلل بن عبا�س ،وزيد وحممد ابني ّ
علمه وف�ضله .ويقال �إن �أبا حنيفة من تالمذته،
وجعفر بن حممد الذي ملأ الدنيا ُ
وكذلك �سفيان الثوري ،وح�سبك بهما يف هذا الباب .ولذلك ُن�سب �إىل �سفيان
علي بن احل�سني زين العابدين!.
�أنه ّ
زيدي املذهب ،وكذلك �أبو حنيفة .ومن مثل ّ
وقال ال�شافعي يف «الر�سالة» يف �إثبات خرب الواحد :وجدت علي بن احل�سني
وهو �أفقه �أهل املدينة يقول على �أخبار الآحاد .ومن مثل ابن احلنفية ،وابنه �أبي
ها�شم الذي قرر علوم التوحيد والعدل حتى قالت املعتزلة غُلب النا�س كلهم

علي ابنته ،وا�ستخفى معه
((( «احل�سن بن �صالح بن حي يكنى �أبا عبد اهلل ،وكان يت�شيع ،وزوج عي�سى بن زيد بن ّ
يف مكان واحد حتى مات عي�سى بن زيد ،وكان املهدي يطلبهما ،فلم يقدر عليهما .ومات احل�سن بعد عي�سى
ب�ستة �أ�شهر»« ،املعارف البن قتيبة»� ،ص.171
(((	الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.178
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(((
علي كتاب يقولون� :إن
ب�أبي ها�شم الأول  .على �أن ال�شيعة كان ب�أيديهم بعد ّ
فيه ق�ضاياه ،وقد عر�ض هذا الكتاب على ابن عبا�س ف�أنكر �أكرثه.

قال املرحوم ال�شيخ اخل�ضري يف كتاب «تاريخ الت�شريع الإ�سالمي»ُ :وروي
عن ابن �أبي ملكية قال :كتبت �إىل ابن عبا�س �أ�س�أله �أن يكتب يل كتابًا ويخفي
اختيارا و�أخفي عنه .قال فدعا بق�ضاء
عني ،فقالٌ :
ولد ٌ
نا�صح �أنا �أختار له الأمور ً
علي بهذا �إال �أن
علي فجعل يكتب منه �أ�شياء ،ومير بال�شيء فيقول :واهلل ما ق�ضى ّ
ّ
علي فمحاه
يكون �ضلُ .وروي عن طاوو�س قال� :أُتي ابن عبا�س بكتاب فيه ق�ضاء ّ
�إال قدر ،و�أ�شار �سفيان بن عيينة بذراعه .وروى عن ابن �إ�سحاق قال :ملا �أحدثوا
علي :قاتلهم اهلل �أي علم
علي  قال رجل من �أ�صحاب ّ
تلك الأ�شياء بعد ّ
�أف�سدوا»(((.
علي
ثم قال« :ويظهر من حديث ابن عبا�س ال�سابق �أنه كان عند �شيعة ّ
علي
كتاب فيه �أق�ضيته :وذلك ما مل يثق ابن عبا�س ب�صحته ،وقال :واهلل ما ق�ضى ّ
كثريا ومل يبق �إال �أقله»(((.
بهذا �إال �أن يكون �ضل ،وحما منه ً

((( ر�سائل اجلاحظ جمع ال�سندوبي� ،ص.106
((( تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،ال�شيخ اخل�ضري� ،ص.130
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.141
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سبق الشيعة إىل تدوين الفقه

وعلى كل حال ف�إن ذلك ال يخلو من داللة على �أن النزوع �إىل تدوين الفقه
كان �أ�سرع �إىل ال�شيعة من �سائر امل�سلمني .ومن املعقول �أن يكون النزوع �إىل تدوين
الأحكام ال�شرعية �أ�سرع �إىل ال�شيعة؛ لأن اعتقادهم الع�صمة يف �أئمتهم �أو ما ي�شبه
حريا �أن ي�سوقهم �إىل احلر�ص على تدوين �أق�ضيتهم وفتاواهم .ذلك
الع�صمة كان ًّ
�إىل �أن الت�شيع ت�أثر منذ بداية �أمره بعنا�صر من غري العرب الأميني الذين كانوا
جمبولني على احلفظ نافرين من الكتابة والتدوين ،كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك.
«ويف هذا العهد مل يكن عرف بني النا�س االنت�ساب �إىل فقيه معني يعمل
مبا ذهب �إليه من رواية �أو ر�أي ،و�إمنا كان ه�ؤالء املفتون بالأم�صار املختلفة معروفني
بالفقه ورواية احلديث .فكان امل�ستفتي يذهب �إىل من �شاء منهم ،في�س�أله عما نزل
به فيفتيه .ورمبا ذهب مرة �أخرى �إىل ٍ
مفت �آخر .وكان الق�ضاة يف الأم�صار يق�ضون
بني النا�س مبا يفهمونه من كتاب اهلل� ،أو �سنة ر�سوله� ،أو �أي ر�أي� ،إن ظهر لهم ،ورمبا
ا�ستفتوا من ببلدهم من الفقهاء املعروفني ،ورمبا �أر�سلوا �إىل اخلليفة ي�س�ألونه كما
(((
ح�صل يف عهد عمر بن عبد العزيز».

((( تاريخ الت�شريع الإ�سالمي ،حممد اخل�ضري� ،ص.159
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الر�أي يف الع�صر العبا�سي الأول
من 132هـ (750 - 749م) إىل 232هـ (847 - 846م)

جاء عهد العبا�سيني منذ 132هـ (750 - 749م) ،و�شجع اخللفاء احلركة
طبيعيا �أن تنتع�ش العلوم الدينية يف ظلهم ،بل
العلمية و�أمدوها ب�سلطانهم ،فكان ًّ
كانت حركة النهو�ض �أ�سرع �إىل العلوم ال�شرعية؛ لأنها كانت يف دور منو طبيعي
وتكامل.
وهناك �سبب يذكره «جولدزيهر» يف كتابه «عقيدة الإ�سالم و�شرعه»« :وهو
�أن حكومة الأمويني كانت متهمة ب�أنها دنيوية ،فحلت حملها دولة دينية �سيا�ستها
�سيا�سة ملية».
قائما على �أنهم �ساللة
«كان العبا�سيون يجعلون حقهم يف الإمامة ً
البيت النبوي ،وكانوا يقولون �أنهم �سي�شيدون على �أطالل احلكومة املو�سومة
إلهي.
بالزندقة عند �أهل التقى نظا ًما ًّ
منطقيا على �سنة النبي و�أحكام الدين ال ّ
ويالحظ �أن املثل الأعلى لل�سيا�سة الفار�سية  -وهو االت�صال الوثيق بني الدين
واحلكومة  -كان برنامج احلكم العبا�سي .وقد اقت�ضى �ضبط �أمور الدولة على
منهاج �شرعي جمع الأحكام ال�شرعية وتدوينها وترتيبها»(((.
إ�سالميا
((( ويف كتاب «�ضحى الإ�سالم» للأ�ستاذ �أحمد �أمني بك« :فاحلق �أن احلكم الأموي مل يكن ً
حكما � ًّ
عربيا كان �أو موىل ،ومل =
َّ
عربيا كان �أو موىل ،ويعاقب فيه من �أجرم ًّ
ي�سوى فيه بني النا�س ،و ُيكاف أ� فيه املح�سن ًّ
عربيا واحلكام فيه خدمة للعرب على ح�ساب
= يكن احلكام َخد َمة للرعية على ال�سواء� ،إمنا كان احلكم ًّ
غريهم ،وكانت ت�سود العرب فيه النزعة اجلاهلية ال النزعة الإ�سالمية ،ج� ،1ص.27
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تطور معنى كلمة الفقه يف هذا العهد

ويف �صدر العهد العبا�سي متكن اال�ستنباط وا�ستقرت �أ�صوله .وجعل
لفظ الفقه ينتهي بالتدريج �إىل �أن يكون غري مق�صور على املعنى الأ�صلي� ،أي
ن�صو�صا ،و�أ�صبح املعنى الأول للفقه هو كما
اال�ستنباط من الأدلة التي لي�ست ً
يقول الآمدي يف كتاب «الإحكام» :ويف عرف املت�شرعني ،الفق ُه((( خم�صو�ص
بالعلم احلا�صل بجملة من الأحكام ال�شرعية الفروعية بالنظر واال�ستدالل(((.
وقال اجلاحظ يف كتاب «ف�ضل ها�شم على عبد �شم�س» :والذي ح�سن �أمره  -يريد عمر بن عبد العزيز  -و�شبه
على الأغبياء حاله �أنه قام بعقب قوم بدلوا عامة �شرائع الدين ،و�سنن النبي  وكان النا�س قبله من الظلم
واجلور والتهاون بالإ�سالم يف �أمر �صغر يف جنبه ما عاينوا منه و�ألفوه عليه فجعلوه ملا نق�ص من تلك الأمور
اللفظية يف عداد الأئمة الرا�شدين».
ر�سائل اجلاحظ ،جمع ال�سندوبي� ،ص.91
((( جاء يف كتاب �أبجد العلوم« :علم الفقه :قال يف ك�شاف ا�صطالحات الفنون :علم الفقه وي�سمى هو وعلم
أي�ضا على ما يف جممع ال�سلوك ،وهو معرفة النف�س ما لها وما عليها .هكذا نقل عن
�أ�صول الفقه بعلم الدراية � ً
�أبي حنيفة .وقوله ما لها وما عليها ممكن �أن يراد به ما تنتفع به النف�س وما تت�ضرر به يف الآخرة .وامل�شعر بهذا
�شهرة �أن علم الفقه من العلوم الدينية وميكن �أن يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها� ،أو ما يجوز لها وما يحرم
عليها ،ثم ما لها وما عليها يتناول االعتقاديات كوجوب الإميان ونحوه والوجدانيات �أي الأخالق الباطنة
وامللكات النف�سانية والعمليات كال�صوم وال�صالة والبيع ونحوها .فالأول :علم الكالم ،والثاين :علم الأخالق
والت�صوف ،والثالث :هو الفقه امل�صطلح .وذكر الغزايل �أن النا�س ت�صرفوا يف ا�سم الفقه فخ�صوه بعلم الفتاوى
والوقوف على دالئلها وعللها .وا�سم الفقه يف الع�صر الأول كان مطل ًقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق النفو�س،
واالطالع على الآخرة وحقارة الدنيا .قال �أ�صحاب ال�شافعي :الفقه هو العلم بالأحكام ال�شرعية العملية من
�أدلتها التف�صيلية ،واملراد باحلكم الن�سبة التامة اخلربية التي العلم بها ت�صديق وبغريها ت�صور ،فالفقه عبارة
عن الت�صديق بالق�ضايا ال�شرعية املتعلقة بكيفية العمل ت�صدي ًقا حا�ص ًال من الأدلة التف�صيلية التي ن�صت يف
ال�شرع على تلك الق�ضايا ،وهي الأدلة الأربعة الكتاب وال�سنة والإجماع والقيا�س» ،ج� ،2ص.560 - 559
(((	الإحكام ،الآمدي ،ج� ،1ص.7
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�أو هو العلم بالأحكام ال�شرعية عن �أدلتها التف�صيلية كما اختاره ال�شوكاين
يف كتاب «�إر�شاد الفحول» .واملراد من الأدلة التف�صيلية ما كان ًّن�صا �أو ر� ًأيا ،و�سمي
�أهل هذا ال�ش�أن بالفقهاء.
�أهل الر�أي و�أهل احلديث

ظاهرا �إىل فريقني:
ون�ش�أ الت�أليف على هذا املعنى .وانق�سم الفقهاء انق�سا ًما ً
�أ�صحاب الر�أي والقيا�س وهم �أهل العراق .و�أهل احلديث :وهم �أهل احلجاز.
و ُم َّقدم جماعة �أهل الر�أي الذي ا�ستقر املذهب فيه ويف �أ�صحابه هو �أبو حنيفة
النعمان بن ثابت (املتوفَّى �سنة 150هـ767 /م) ،املعترب �أبًا ملذهب �أهل العراق،
�أ�س�سه و�أعانه على ت�أ�سي�سه تلميذاه اجلليالن �أبو يو�سف القا�ضي (املتوفَّى �سنة
182هـ798 /م) وحممد بن احل�سن ال�شيباين (املتوفَّى �سنة 189هـ804 /م).
وبد�أ النزاع بني الر�أي واحلديث .وظهور �أن�صار لكل منهما ي�سبق عهد
�أبي حنيفة .فقد كان يف كبار التابعني �أهل ر�أي و�أهل حديث.
قال الدهلوي يف كتابه «حجة اهلل البالغة» :اعلم �أنه كان من العلماء يف
(((
الـم َ�س َّيب (املتوفَّى �سنة 91هـ710 - 709 /م) ،و�إبراهيم
ع�صر �سعيد بن ُ
والزهري (املتوفَّى 124هـ742 - 741 /م) ويف ع�صر مالك و�سفيان وبعد ذلك،
النخعي (املتوفَّى �سنة 96هـ715 - 714 /م).
((( هو �إبراهيم
ّ
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قوم يكرهون اخلو�ض بالر�أي ويهابون ال ُف ْتيا واال�ستنباط �إال ل�ضرورة ال يجدون
(((
منها ًّبدا ،وكان �أكرب همهم رواية حديث ر�سول اهلل .»
وقال املرحوم اخل�ضري يف كتاب «تاريخ الت�شريع الإ�سالمي» عند الكالم
على الدور الثالث  -الت�شريع يف عهد �صغار ال�صحابة ومن تلقى عنهم من التابعني -
يف مميزات هذا الدور:
(((1بدء النزاع بني الر�أي واحلديث وظهور �أن�صار لكل من املبد�أين :قدمنا
�أن كبار ال�صحابة كانوا يف الع�صر الأول ي�ستندون يف فتواهم �أو ًال �إىل
الكتاب ثم �إىل ال�سنة ،ف�إن �أعجزهم ذلك �أفتوا بالر�أي وهو القيا�س ب�أو�سع
معانيه .ومل يكونوا مييلون �إىل التو�سع يف الأخذ بالر�أي  ...وملا جاء هذا
اخللف  -يريد �صغار ال�صحابة ومن تلقى عنهم من التابعني ُ -و ِجد منهم
من يقف عند الفتوى على احلديث وال يتعداهُ .يفتي يف كل م�س�ألة مبا
يجده من ذلك ،ولي�ست هناك روابط تربط امل�سائل بع�ضها ببع�ض؛ و ُو ِجد
فريق �آخر يرى �أن ال�شريعة معقولة املعنى ،ولها �أ�صول ُيرجع �إليها ،فكانوا
ال يخالفون الأولني يف العمل بالكتاب وال�سنة ما وجدوا �إليها �سبيالً،
ولكنهم القتناعهم مبعقولية ال�شريعة وابتنائها على �أ�صول حمكمة فهمت
من الكتاب وال�سنة ،كانوا ال يحجمون عن الفتوى بر�أيهم فيما مل يجدوا
فيه ًّن�صا.
((( حجة اهلل البالغة ،الدهلوي ،ج� ،1ص.118
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وجد بذلك �أهلُ حديث ،و�أهلُ ر�أي؛ الأولون يقفون عند ظواهر الن�صو�ص
بدون بحث يف عللها وقلما يفتون بر�أي ،والآخرون يبحثون عن علل الأحكام
وربط امل�سائل بع�ضها ببع�ض ،وال يحجمون عن الر�أي �إذا مل يكن عندهم �أثر.
وكان �أكرث �أهل احلجاز �أهل حديث ،و�أك ُرث �أهل العراق �أهلَ ر�أي؛ ولذلك قال
�سعيد بن امل�سيب لربيعة (ابن �أبي عبد الرحمن املتوفَّى �سنة 136هـ- 753 /
754م) ملا �س�أله عن علة احلكم� :أعراقي �أنت؟
أهل الرأي من فقهاء العراق

النخعي
وممن ا�شتهر بالر�أي والقيا�س من فقهاء العراق �إبراهيم بن يزيد
ّ
الكويف فقيه العراق ،وهو �شيخ حماد بن �أبي �سليمان (املتوفَّى �سنة 120هـ/
738 - 737م) �شيخ �أبي حنيفة املقدم من �أهل العراق .وقد �أخذ �إبراهيم الفقه
عن خاله علقمة (املتوفَّى �سنة 60هـ680 - 679 /م �أو 70هـ690-689 /م).
النخعي الكويف .وهو من متقدمي فقهاء التابعني من الطبقة
وهو علقمة بن قي�س
ّ
الأوىل منهم .وكان �أنبل �أ�صحاب ابن م�سعود.
وكان �إبراهيم يعا�صر عامر بن �شرحبيل ال�شعبي (املتوفَّى �سنة 104هـ/
733 - 732م) حمدث الكوفة وعاملها ،وكان الأمر بعي ًدا بينهما ،ف�إن ال�شعبي
كان �صاحب حديث و�أثر� ،إذا عر�ضت له ال ُف ْتيا ،ومل يجد فيها ًّن�صا انقب�ض عن
الفتوى ،وكان يكره الر�أي و�أر�أيت .وقال مرة� :أر�أيتم لو قُتل الأحنف وقُتل معه
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�صغري �أكانت ديتهما �سواء؟ �أم يف�ضل الأحنف لعقله وحكمه؟ قالوا :بل �سواء،
قال :فلي�س القيا�س ب�شيء.
فالفرق بني الرجلني �أن ال�شعبي ومن على طريقته من رجال احلديث
والأثر يقفون عند ال�سنة ال يتعدونها ،وينقب�ضون �أن يقولوا ب�آرائهم فيما فيه �سنة
وما لي�س فيه �سنة ،وال يحكم العقل يف �شيء من ذلك ،ولي�س هناك م�صالح
من�ضبطة اعتربها ال�شارع يف ت�شريعه يرجعون �إليها عند الفتيا ،ك�أنه ال رابطة بني
الأحكام ال�شرعية.
وقد ت�أمل �سعيد بن امل�سيب �شيخ فقهاء �أهل احلديث من ربيعة ملا �س�أله
عن املعقول يف دية الأ�صابع ،وكان �أهل املدينة ي�سمون ربيعة هذا بربيعة الر�أي،
ملا يبحث يف علل ال�شريعة ،حتى قال ربيعة بن �سوار القا�ضي :ما ر�أيت �أح ًدا
�أعلم من ربيعة بالر�أي ،قيل له :وال احل�سن وابن �سريين؟ فقال :وال احل�سن
وابن �سريين.
النخعي ومن على طريقته من فقهاء العراق وبع�ض فقهاء
�أما �إبراهيم
ّ
أي�ضا يف فتاويهم �إىل الكتاب وال�سنة� ،إال �أنهم فهموا
املدينة ،ف�إنهم كانوا ي�ستندون � ً
�أن هذه ال�شريعة البد �أن تكون لها م�صالح مق�صودة التح�صيل من �أجلها �شرعت،
أ�سا�سا لال�ستنباط فيما مل يروا فيه كتابًا
و�صح لهم اعتبار هذه امل�صالح فجعلوها � ً
وال �سنة ،ولهم يف ذلك �سلف �صالح ،ف�إن ال�صحابة قا�سوا يف كثري من امل�سائل
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التي عر�ضت لهم ومل يكن عندهم فيها كتاب وال �سنة ،ومل تكن �آرا�ؤهم �إال
نتيجة اعتبار تلك امل�صالح»(((.
أبو حنيفة

ولئن كان حماد بن �أبي �سليمان الكويف (املتوفَّى �سنة 120هـ738 /م) هو
�أول من جمع حوله طائفة من التالميذ يعلمهم الفقه مع ميل غالب للر�أي ،وكان
�أبو حنيفة من ه�ؤالء التالميذ  -كما يف مقال جولدزيهر  -ف�إن حما ًدا مل يرتك
علميا مكتوبًا.
� ًأثرا ًّ
�أما �أبو حنيفة فيقول �صاحب الفهر�ست« :وله من الكتب كتاب «الفقه
الأكرب» ،وكتاب «ر�سالة �إىل الب�ستي» (�أبو �سليمان �أحمد بن حممد اخلطابي)،
وكتاب «العامل واملتعلم» رواه عنه مقاتل ،وكتاب «الرد على القدرية» .والعلمًّ ،برا
وبحرا و�شرقًا وغربًا بع ًدا وقربًا ،تدوينه .(((»
ً
ويف كتاب «�أ�صول الفقه لفخر الإ�سالم» البزدوي« :وقد �صنف
�أبو حنيفة  يف ذلك � -أي يف علم التوحيد وال�صفات  -كتاب «الفقه الأكرب»
وذكر فيه �إثبات ال�صفات ،و�إثبات تقدير اخلري وال�شر من اهلل ،و�أن ذلك كله مب�شيئته،
و�أثبت اال�ستطاعة مع الفعل ،و�أن �أفعال العباد خملوقة بخلق اهلل تعاىل �إياها كلها،
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.138 - 134
(((	الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.202
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ورد القول بالأ�صلح ،و�صنف كتاب «العامل واملتعلم» وكتاب «الر�سالة»؛ وقال فيه
ال يكفر �أحد بذنب وال يخرج به من الإميان و ُي َرت َّحم عليه»(((.
ويذكر املُ َوفَّق بن �أحمد املكي احلنفي يف كتابه «مناقب الإمام الأعظم»
�أثر �أبي حنيفة يف الفقه بقوله« :و�أبو حنيفة �أول من دون علم هذه ال�شريعة ،مل
ي�سبقه �أحد ممن قبله؛ لأن ال�صحابة والتابعني مل ي�ضعوا يف ال�شريعة �أبوابًا مبوبة
كتبا مرتبة� ،إمنا كانوا يعتمدون على قوة فهمهم ،وجعلوا قلوبهم �صناديق
وال ً
منت�شرا فخاف عليه اخللف ال�سوء
علمهم ،فن�ش�أ �أبو حنيفة بعدهم ،فر�أى العلم
ً
�أن ي�ضيعوه .ولهذا قال النبي �« :إن اهلل ال يقب�ض العلم انتزا ًعا ينتزعه
من النا�س ،و�إمنا ينتزعه مبوت العلماء ،فيبقى ر�ؤ�ساء ج ّهال ،فيفتون بغري علم،
(((
وكتبا مرتبة،
َفي ِ�ضلُّون و ُي ِ�ضلُّون»  .فلذلك د َّونه �أبو حنيفة ،فجعله �أبوابًا مبوبةً ،
فبد�أ بالطهارة ،ثم بال�صالة ،ثم ب�سائر العبادات على الوالء ،ثم باملعامالت ،ثم
ختم بكتاب املواريث .و�إمنا ابتد�أ بالطهارة ثم بال�صالة؛ لأن املكلَّف بعد �صحة
االعتقاد �أول ما ُي َخاطَ ب بال�صلوات؛ لأنها �أخ�ص العبادات و�أعم وجوبًا؛ و� ّأخر
املعامالت؛ لأن الأ�صل عدمها وبراءة الذمة منها ،وختم بالو�صايا واملواريث؛
لأنها �آخر �أحوال الإن�سان .فما �أح�سن ما ابتد�أ به وختم ،وما �أحذقه و�أفهم،
و�أفقه و�أمهر و�أعلم و�أب�صر!
((( �أ�صول الفقه لفخر الإ�سالم ،البزدوي ،ج� ،1ص.9 ،7
((( مناقب الإمام الأعظم ،املوفق بن �أحمد ،ج� ،1ص.137 - 136
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ثم جاء الأئمة من بعده فاقتب�سوا من علمه واقتدوا به ،وقرنوا كتبهم على
كتبه؛ ولهذا روينا ب�إ�سناد ح�سن عن ال�شافعي  -رحمه اهلل � -أنه قال يف حديث
طويل :العلماء عيال على �أبي حنيفة يف الفقه .وروي عن ابن �سريح �أنه �سمع
رج ًال يتكلم يف �أبي حنيفة فقال له :يا هذا .مه((( ،ف�إن ثالثة �أرباع العلم م�سلَّمة
له بالإجماع ،والرابع ال ن�سلمه لهم .قال :وكيف ذلك؟ قال :لأن العلم �س�ؤال
وجواب ،وهو �أول من و�ضع الأ�سئلة ،فهذا ن�صف العلم ،ثم �أجاب عنها ،فقال
بع�ض �أ�صاب وبع�ض �أخط�أ ،ف�إذا جعلنا �صوابه بخطئه �صار له ن�صف الن�صف
الثاين ،والربع الرابع ينازعهم فيه وال ي�سلمه لهم ....
(((

ولأنه �أول من و�ضع كتابًا يف الفرائ�ض ،و�أول من و�ضع كتابًا يف ال�شروط
وال�شروط ال ي�ستطيع �أن ي�ضعها �إال من تناهى يف العلم ،وعرف مذاهب العلماء
ومقاالتهم؛ لأن ال�شروط تتفرع على جميع كتب الفقه ،ويتحرز بها من كل
املذاهب؛ لئال يتعقبها حاكم بنق�ض �أو ف�سخ .وقد قيل :بلغت م�سائل �أبي حنيفة
خم�سمائة �ألف م�س�ألة ،وكتبه وكتب �أ�صحابه تدل على ذلك.
ويقول �صاحب كتاب «املب�سوط»« :و�أول َم ْن َّفرع فيه  -يريد الفقه  -و�ألف
�سراج الأمة �أبو حنيفة  -رحمة اهلل عليه  -بتوفيق من اهلل عز وجل خ�صه
و�ص َّنف ُ
به ،واتفاق من �أ�صحاب اجتمعوا له ك�أبي يو�سف يعقوب بن �إبراهيم بن خني�س

ا�سكت.
((( َم ْه :وتنطق � ً
أي�ضا َم ٍه :مبعنى ْ
اكفف� ،أو ْ
((( «ال�شرط يف ا�صطالح الفقهاء والأ�صوليني :هو اخلارج عن ال�شيء املوقوف عليه ذلك ال�شيء الغري امل�ؤثر يف
وجوده ،كالطهارة بالن�سبة �إىل ال�صالة»« ،ك�شاف ا�صطالحات الفنون» للتهانوي.
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الأن�صاري  -رحمه اهلل تعاىل  -املقدم يف علم الأخبار .واحل�سن بن زياد الل�ؤل�ؤي
املقدم يف ال�س�ؤال والتفريع ،وزفر بن الهزيل  -رحمه اهلل  -ابن قي�س بن �سليم
ابن قي�س بن مكمل بن ذهل بن ذ�ؤيب بن جذمية بن عمرو املقدم يف القيا�س،
وحممد بن احل�سن ال�شيباين  -رحمه اهلل تعاىل  -املقدم يف الفطنة وعلم الإعراب
والنحو واحل�ساب.
و َم ْن َّفرغ نف�سه لت�صنيف ما َّفرعه �أبو حنيفة  -رحمه اهلل  -حممد بن
احل�سن ال�شيباين  -رحمه اهلل  -ف�إنه جمع املب�سوط لرتغيب املتعلمني والتي�سري
عليهم بب�سط الألفاظ وتكرار امل�سائل يف الكتب ليحفظوها� ،شاءوا �أو �أبوا»(((.
ويقول الفخر الرازي« :قولهم� :إن �أبا حنيفة �أول من �صنف يف الفقه فكان
قوله �أوىل من غريه .اجلواب �أن هذه احلجة بالعك�س �أوىل ،وذلك لأن الوا�ضع
الأول ينقل كالمه عن م�ساهالت وم�ساحمات ،و�أما املت�أخر فيكون كالمه �أقرب
أي�ضا �إن �أرادوا به �أن �أبا حنيفة �صنف كتابًا يف الفقه فهذا
�إىل التنقيح والتهذيب .و� ً
ممنوع؛ لأنه مل يبق منه كتاب م�صنف بل �أ�صحابه هم الذين �صنفوا الكتب ،و�إن
�أرادوا به �أنه تكلم يف امل�سائل وا�شتغل بالتفاريع ،فال ن�سلم �أنه �أول من فعل ذلك،
بل ال�صحابة والتابعون كلهم كانوا م�شتغلني به»(((.
((( «املب�سوط» لل�سرخ�سي ،ج� ،1ص.3
((( «مناقب ال�شافعي» للرازي� ،ص.440
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أثر أهل الرأي يف الفقه اإلسالمي

وجملة القول �أن مذهب �أهل الر�أي هو الذي رتب �أبواب الفقه و�أكرث من
جمع م�سائله يف الأبواب املختلفة ،وكان احلديث قلي ًال يف العراق ،فا�ستكرثوا
من القيا�س ومهروا فيه ،فلذلك قيل �أهل الر�أي .ويف �شرح �أ�صول البزدوي
تعيريا
امل�سمى «ك�شف الأ�سرار» لعبد العزيز البخاري�« :سموهم �أ�صحاب الر�أي ً
لهم بذلك ،و�إمنا �سموهم بذلك لإتقان معرفتهم باحلالل واحلرام ،وا�ستخراجهم
املعاين من الن�صو�ص لبناء الأحكام ،ودقة نظرهم فيها ،وكرثة تفريعهم عليها.
وقد عجز عن ذلك عامة �أهل زمانهم ،فن�سبوا �أنف�سهم �إىل احلديث ،و�أبا حنيفة
و�أ�صحابه �إىل الر�أي ......
عن مالك بن �أن�س �أنه كان يقول :اجتمعت مع �أبي حنيفة وجل�سنا �أوقا ًتا،
وكلمته يف م�سائل كثرية ،فما ر�أيت رج ًال �أفقه منه ،وال �أغو�ص منه يف معنى
وحجة .وروي �أنه كان ينظر يف كتب �أبي حنيفة  -رحمهما اهلل  -وكان يتفقه بها.
و�إمنا كان �أهل احلجاز �أكرث رواية للحديث من �أهل العراق؛ لأن املدينة دار
الهجرة وم�أوى ال�صحابة ،ومن انتقل منهم �إىل العراق كان �شغلهم باجلهاد وغريه
وافيا
من �شئون الدولة �أكرث .ومذهب �أهل العراق كان يق�صد �إىل جعل الفقه ً
بحاجة الدولة الت�شريعية ،فكان همه �أن يجعل الفقه ف�صو ًال مرتبة ،ي�سهل الرجوع
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�إليها عند الق�ضاء واال�ستفتاء ،وكان همه �أن يكرث التفاريع حتى تقوم مبا يعر�ض
ويتجدد من احلوادث.
�أبو حنيفة :وذكر الإمام املرغنيناين �أن رج ًال جاء �إليه وقال :حلفت �أال
�أغت�سل من هذه اجلنابة .ف�أخذ الإمام بيده وانطلق به ،حتى �إذا مر على قنطرة نهر
فدفعه يف املاء فانغم�س يف املاء ثم خرج ،فقال :قد طهرت وبررت؛ لأن اليمني
كان على منع نف�سه عن فعل الغ�سل ومل يح�صل منه فعل .و�س�أله رجل عمن
حلف بطالق امر�أته �إن اغت�سل من جنابة اليوم ،ثم حلف كذلك �إن ترك �صالة
من هذا اليوم ،ثم حلف كذلك �إن مل يط�أها اليوم .قال :ي�صلي الع�صر ثم يط�ؤها،
ثم ي�ؤخر االغت�سال �إىل الغروب ،ف�إذا غربت ال�شم�س اغت�سل ،و�صلى املغرب وال
يحنث(((؛ لأنه مل يغت�سل يف اليوم ،ومل يرتك ال�صالة وال اجلماع.
وبه قال� :سئل عن امر�أة �صعدت ال�سلم ،فقال زوجها� :إن �صعدت ف�أنت
طالق ،و�إن نزلت فكذلك ،قال :يرفع ال�سلم وهي قائمة عليه ،ثم يو�ضع على
الأر�ض� ،أو ترفع املر�أة وتو�ضع على الأر�ض؛ وال يحنث؛ لأنها ما نزلت وال طلعت.
أي�ضا عن رجل قال المر�أته� :إن لب�ست هذا الثوب ف�أنت كذا ،و�إن مل
و�سئل � ً
�أجامعك فيه ف�أنت كذا؛ فتحري علماء الكوفة ،فقال :يلب�سه الزوج ويجامعها فيه.
أي�ضا عمن حلف بالطالق �أال ي�أكل البي�ض ،فجاءت امر�أته ويف كمها بي�ض
و�سئل � ً
ومل يعلم به ،فقال� :إن مل �آكل ما يف كمك ف�أنت كذا .قال :حت�ضن البي�ض حتت
((( يحنث :مل يفعل ما �أق�سم عليه ،ف�أذنب بذلك.
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الدجاجة ،ف�إذا خرج منه فرخ �شواه �إذا كرب و�أكله ،وال يعترب الق�شر والدم؛ لأنهما
ال ي�ؤكالن؛ �أو يطبخ الفرخ يف قدر وي�أكله وي�أكل املرقة فال يحنث يف اليمني .....
وبه عن �أبي بكر حممد بن عبد اهلل �أن املوايل قدموا الكوفة وكان لواحد منهم
امر�أة فائقة اجلمال :فتعلق بها رجل كويف ،وادعى �أنها زوجته ،واعرتفت املر�أة
أي�ضا بذلك ،وادعى املوىل املر�أة وعجز عن البينة ،فعر�ضت الق�ضية على الإمام
� ً
فذهب �إىل َر ْحلهم((( مع ابن �أبي ليلى وجماعة ،و�أمر جماعة من الن�سوان �أن
يدخلن رحل املوىل ،فلما قربن عوت عليهن كالبه ،ف�أمر املر�أة �أن تدخل وحدها،
فلما قربت ب�صب�ص((( الكالب حولها ،فقال الإمام :ظهر احلق ،فانقادت املر�أة
أي�ضا عن رجل قال المر�أته ويف يدها قدح من ماء فقال:
للحق واعرتفت .و�سئل � ً
�إن �شربته �أو �صببته �أو و�ضعته �أو ناولته �إن�سانًا ف�أنت كذا ،قال :تر�سل فيه ثوبًا
فتن�شفه»(((.
بني أهل الرأي وأهل احلديث

ال جرم كان مذهب �أهل الر�أي مذهب الق�ضاء ،وكان �أئمته ق�ضاة
ك�أبي يو�سف وحممد.

امل�سكن.
(((	الرحلْ :
((( ب�صب�ص الكلب :ه ّز ذيله طم ًعا �أو مت ُّل ًقا .واملراد هنا� :أن الكالب عرفت املر�أة.
((( «املناقب» للكردري ،ج� ،1ص.11 - 207
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وقد ورد يف «�أ�صول» البزدوي« :وقال حممد  -رحمه اهلل تعاىل  -يف
كتاب «�أدب القا�ضي»« :ال ي�ستقيم احلديث �إال بالر�أي؛ وال ي�ستقيم الر�أي �إال
باحلديث ،حتى �إن من ال يح�سن احلديث �أو علم احلديث وال يح�سن الر�أي ،فال
ي�صلح للق�ضاء والفتوى»(((.
وقد ُي ْ�شعر هذا مبا يف مذهب �أهل الر�أي من االهتمام ب�ش�ؤون الق�ضاء
والفتوى .ويف �شرح «تنوير الأب�صار» الذي كتب عليه ابن عابدين «حا�شيته»
امل�شهورة امل�سماة «رد املحتار �إىل الدر املختار»« :وقد جعل اهلل احلكم لأ�صحابه
و�أتباعه � -أي �أبي حنيفة  -من زمنه �إىل هذه الأيام� .إىل �أن يحكم مبذهبه
عي�سى .(((»
وكان �أهل احلديث يعيبون �أهل الر�أي بكرثة م�سائلهم وقلة روايتهم.
و�سئل رقبة بن م�صقلة عن �أبي حنيفة ،فقال« :هو �أعلم النا�س مبا مل يكن،
و�أجهلهم مبا قد كان .وقد روى هذا القول عن حف�ص بن غياث يف �أبي حنيفة،
يريد �أنه مل يكن له علم ب�آثار من م�ضى»((( .
ويروي ابن عبد الرب يف كتاب «االنتفاء»« :عن احلكم بن واقد ،قال :ر�أيت
�أبا حنيفة يفتي من �أول النهار �إىل �أن يعلو النهار ،فلما خف عنه النا�س دنوت
((( �أ�صول ،البزدوي ،ج� ،1ص.18 - 17
((( رد املحتار �إىل الدر املختار ،ابن عابدين ،ج� ،1ص.40
((( عن كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم».
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منه فقلت :يا �أبا حنيفة ،لو �أن �أبا بكر وعمر يف جمل�سنا هذا ثم ورد عليهما ما
ورد عليك من هذه امل�سائل امل�شكلة لك َّفا عن بع�ض اجلواب ووقفا عنه ،فنظر �إليه
وقال� :أحمموم �أنت؟ يعني ُمبرَ ْ َ�س ًـما(((»(((.
أهل احلديث

�أما �أهل احلديث � -أهل احلجاز  -ف�إمامهم مالك بن �أن�س (املتوفَّى �سنة
179هـ795 /م) .وكانت طريقة �أهل احلجاز يف الأ�سانيد �أعلى من �سواهم و�أمنت
يف ال�صحة ال�شتدادهم يف �شروط النقل من العدالة وال�ضبط ،وجتافيهم عن قبول
املجهول احلال يف ذلك.
«املوطأ»
مالك بن أنس وكتاب
َّ

وكتب مالك كتاب «املوط�أ»� ،أودعه �أ�صول الأحكام من ال�صحيح املتفق
عليه ،ورتبه على �أبواب الفقه.
يف «حا�شية» الزرقاين على «املوط�أ» :وقال �أبو عبد اهلل حممد بن �إبراهيم
الكتاين الأ�صفهاين ،قلت لأبي حامت الرازي :موط�أ مالك ،مل �سمي املوط�أ؟ فقال:
�شيء �صنعه ووط�أه للنا�س ،حتى قيل موط�أ مالك كما قيل جامع �سفيان .وروى
((( ُمبرَ ْ َ�سـم :م�صاب بالبرِ ْ �سام ،وهو التهاب الرئة.
(((	االنتفاء ،ابن عبد الرب� ،ص.147
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علي بن �أحمد اخللنجي �سمعت بع�ض امل�شايخ يقول :قال
�أبو احل�سن بن فهر عن ّ
مالك :عر�ضت كتابي هذا على �سبعني فقي ًها من فقهاء املدينة ،فكلهم واط�أين
عليه ف�سميته املوط�أ .قال ابن ِف ْهر :مل ي�سبق ً
مالكا �أحد �إىل هذه الت�سمية ،ف�إن من
�ألف يف زمانه بع�ضهم َ�س َّـمى باجلامع وبع�ضهم َ�س َّـمى بامل�ص َّنف ،وبع�ضهم بامل�ؤلف،
ولفظة املوط�أ مبعنى املمهد املنقح .و�أخرج ابن عبد الرب عن الف�ضل بن حممد
ابن حرب املدين قال� :أول من عمل كتابًا باملدينة على معنى املوط�أ من ذكر ما
املاج�شون ،وعمل
اجتمع عليه �أهل املدينة عبد العزيز بن عبد اهلل بن �أبي �سلمة ُ
ذلك كال ًما بغري حديث ،ف�أتى به ً
مالكا فنظر فيه فقال :ما �أح�سن ما عمل ،ولو
كنت �أنا الذي عملته ابتد�أت بالآثار ،ثم �سددت ذلك بالكالم .قال ثم �إن ً
مالكا
عزم على ت�صنيف «املوط�أ» ،ف�صنفه فعمل من كان يومئذ باملدينة من العلماء
املوط�آت .فقيل ملالك� :شغلت نف�سك بعمل هذا الكتاب وقد �شركك فيه النا�س
وعملوا �أمثاله ،فقال :ائتوين مبا فعلوا .ف�أُتي بذلك فنظر فيه وقال :لتعلمن �أنه
لقيت تلك الكتب يف الآبار ،وما
ال يرتفع �إال ما �أُ َ
ريد به وجه اهلل .قال :فك�أمنا �أُ ْ
�سمعت ل�شيء منها بعد ذلك بذكر .وروى �أبو م�صعب �أن �أبا جعفر املن�صور قال
ملالك� :ضع للنا�س كتابًا �أحملهم عليه .فكلمه مالك يف ذلك فقال� :ضعه فما
أحد اليوم �أعلم منك .فو�ضع «املوط�أ» فما فرغ منه حتى مات �أبو جعفر .ويف رواية
� ٌ
�أن املن�صور قال� :ضع هذا العلم ودون كتابًا وجنب فيه �شدائد ابن عمر ،ورخ�ص
ابن عبا�س ،و�شواذ ابن م�سعود ،واق�صد �أو�سط الأمور وما �أجمع عليه ال�صحابة
علما واح ًدا فقال له� :إن �أ�صحاب
والأئمة .ويف رواية قال له :اجعل هذا العلم ً
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ر�سول اهلل  تفرقوا يف البالد ،ف�أفتى كلٌّ يف م�صره مبا ر�أى ،فلأهل املدينة قول،
ولأهل العراق قول تعدوا فيه طورهم ،فقال� :أما �أهل العراق فال �أقبل منهم �صرفًا
وال عد ًال ،و�إمنا العلم علم �أهل املدينة ،ف�ضع للنا�س العلم .ويف رواية عن مالك
فقلت له� :إن �أهل العراق ال ير�ضون علمنا ،فقال �أبو جعفر ي�ضرب عليه عامتهم
بال�سيف ،وتقطع عليه ظهورهم بال�سياط.
و�إذا مل يكن مالك قد و�ضع «موط�أه» تلبية لدعوة املن�صور؛ ليجعل هذا
علما واح ًدا وليحمل النا�س عليه ،ف�إن ً
مالكا قد و�ضع «موط�أه» تلبية حلاجة
العلم ً
امل�سلمني الذين ا�شتدت حاجتهم يومئذ جلمع الأحكام وترتيبها وتنقيحها
ومتهيدها .و�شعر بهذه احلاجة املن�صور ،يدل على ذلك ما جاء يف «ر�سالة
ال�صحابة» البن املقفع ،ويف كتاب «�ضحى الإ�سالم»« :والبن املقفع ر�سالة �سميت
بال�صحابة  -ولي�س يعني �صحابة ر�سول اهلل  -كما هو امل�شهور يف ا�ستعمال الكلمة،
و�إمنا عني �صحابة الوالة واخللفاء  ....وللر�سالة قيمة كربى ،ف�إنها تقرير يف نقد نظام
احلكم �إذ ذاك ،ووجوه �إ�صالحه رفعه �إىل �أمري امل�ؤمنني ومل ي�سمه ،والظاهر �أنه �أبو
جعفر املن�صور»(((.
وبعد �أن خل�ص امل�ؤلف الر�سالة قال« :فمجمل ر�أي ابن املقفع يف �إ�صالح
الق�ضاء و�ضع قانون ر�سمي جتري عليه اململكة الإ�سالمية يف جميع �أنحائها»(((.
((( �ضحى الإ�سالم� ،أحمد �أمني� ،ص.205
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.210
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وقد يكون املن�صور �أراد �أن يحقق م�شورة ابن املقفع مبا كان يحاول �أن يحمل
النا�س على «املوط�أ» لوال �أن �أدركه الأجل.
ويف كتاب «تبيي�ض ال�صحيفة» �أن ً
«للم َوطَّ �أ» متابع
مالكا يف ترتيبه ُ
لأبي حنيفة؛ ومن الع�سري �إثبات ذلك ،ف�إن �أبا حنيفة ً
ومالكا كانا متعا�صرين ،و�إن
ت�أخر الأجل مبالك ،و�أقدم ما حفظ من املجاميع الفقهية امل�ؤلفة يف ع�صور الفقه
الأوىل بني ال�سنيني هو «موط�أ» مالك.
يف حا�شية حممد الزرقاين على « ُم َوطَّ �أ» مالك :و«املوط�أ» من �أوائل ما ُ�ص ّنف،
قال يف مقدمة فتح الباري :اعلم �أن �آثار النبي  مل تكن يف ع�صر �أ�صحابه وكبار
َت َب ِعهم مدونة يف اجلوامع وال مرتبة لأمرين� :أحدهما� :أنهم كانوا يف ابتداء احلال قد
ُن ُهوا عن ذلك  -كما يف م�سلم  -خ�شية �أن يختلط بع�ض ذلك بالقر�آن ،والثاين:
�سعة حفظهم و�سيالن �أذهانهم ،ولأن �أكرثهم كانوا ال يعرفون الكتابة ،ثم حدث يف
�أواخر ع�صر التابعني تدوين الآثار وتبويب الأخبار ملا انت�شر العلماء يف الأم�صار ،وكرث
االبتداع من اخلوارج والرواف�ض ومنكري الأقدار .ف�أول من جمع ذلك الربيع بن
�صبيح ،و�سعيد بن �أبي عروبة ،وغريهما ،ف�صنفوا كل باب على حدة� ،إىل �أن قام كبار
�أهل الطبقة الثالثة يف منت�صف القرن الثاين فدونوا الأحكام .ف�صنف الإمام مالك
«املوط�أ» وتوخى فيه القوي من حديث �أهل احلجاز ،ومزجه ب�أقوال ال�صحابة وفتاوى
التابعني ،و�صنف ابن ُج َر ْيج مبكة ،والأوزاعي بال�شام ،و�سفيان الثوري بالكوفة ،وحماد
ابن �سلمة بالب�صرة ،وه�شيم بوا�سط ،و ُم ْع َمر باليمن ،وابن املبارك ُبخرا�سان ،وجرير بن
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عبد احلميد بالري ،وكان ه�ؤالء يف ع�صر واحد فال ُيدرى �أيهم �أ�سبق ،ثم تالهم كثري
من �أهل ع�صرهم يف الن�سج على منوالهم �إىل �أن ر�أى بع�ض الأئمة �أن يفرد حديث
ر�سول اهلل  خا�صة وذلك على ر�أ�س املائتني ف�ص ّنفوا امل�سانيد .انتهى(((.
وقال �أبو طالب املكي يف القوت« :هذه الكتب حادثة بعد �سنة ع�شرين �أو
ثالثني ومائة ،ويقال� :إن �أول ما ُ�ص ِّنف كتاب ابن جريج مبكة يف الآثار وحروف
من التفا�سري ،ثم كتاب َم ْع َمر باليمن جمع فيه �سن ًنا منثورة مبوبة .ثم «املوط�أ»
باملدينة ثم ابن ُع َي ْي َنة اجلامع والتف�سري يف �أحرف ممن علم القر�آن ،ويف الأحاديث
أي�ضا يف هذه املدة ،وقيل� :إنها �ص ّنفت �سنة
املتفرقة ،وجامع �سفيان الثوري �ص ّنفه � ً
�ستني ومائة .انتهى».
ويقول �صاحب الفهر�ست يف �سرد كتاب مالك« :وله من الكتب كتاب:
(((
«املوط�أ» ،وكتاب «ر�سالة �إىل الر�شيد».
وكانت وجهة �أهل احلجاز كوجهة �أهل العراق تدوين الأحكام ال�شرعية
مبوبة مرتبة� ،إال �أن اعتماد �أهل احلديث على ال�سنة �أكرث من اعتمادهم على
الر�أي .بل هم كانوا يعتربون الر�أي �ضرورة ال يلج�أون �إليها �إال على كره وعلى
غري اطمئنان.
((( حا�شية حممد الزرقاين على موط أ� مالك ،ج� ،1ص.10 - 9
(((	الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص199
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وقد ُروي عن مالك �أنه قال يف بع�ض ما كان ينزل في�س�أل عنه فيجهد فيه
بر�أيه�« :إن نظن �إال ظ ًّنا وما نحن مب�ستيقنني»(((.
وكان �أهل احلديث يكرهون �أن يتكاثر النا�س بامل�سائل كما يتكاثر �أهل
الدرهم بالدراهم ،وكانوا يكرهون ال�س�ؤال عما مل يكن قالوا� .أال ترى �أنهم كانوا
يكرهون اجلواب يف م�سائل الأحكام ما مل تنزل ،فكيف بو�ضع اال�ستح�سان
والظن والتكلف ونظري ذلك واتخاذه دي ًنا؟
ويف «االنتقاء» قال الهيثم بن جميل�« :شهدت مالك بن �أن�س �سئل عن
ثمان و�أربعني م�س�ألة فقال يف اثنتني وثالثني منها :ال �أدري.
ومل يكن �أهل احلديث مع ذلك ينكرون اجتهاد الر�أي والقيا�س على
الأ�صول يف النازلة تنزل عند عدم الن�صو�ص».
ال�شافعي و�أمر الفقه عند ظهوره

ظهر ال�شافعي والأمر على ما و�صفناه من نه�ضة الدرا�سة الفقهية يف بالد
الإ�سالم ،نه�ضة ترمي �إىل الوفاء باحلاجة العملية يف دولة تريد �أن جتعل �أحكام
د�ستورا لها.
ال�شرع ً
((( خمت�صر «جامع بيان العلم»� ،ص.192
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ومن انق�سام الفقهاء �إىل �أهل ر�أي يعتمدون يف نه�ضتهم على �سرعة �أفهامهم
ونفاذ عقولهم وقوتهم يف اجلدل ،و�أهل حديث يعتمدون على ال�سنن والآثار وال
ي�أخذون من الر�أي �إال مبا تدعو �إليه ال�ضرورة.
كان �أهل الر�أي يعيبون �أهل احلديث بالإكثار من الروايات الذي هو مظنة
لقلة التدبري والتفهمُ .حكي عن �أبي يو�سف قال� :س�ألني الأعم�ش (املتوفَّى �سنة
147هـ764 /م) عن م�س�ألة و�أنا وهو ال غري ،ف�أجبته ،فقال يل :من �أين قلت هذا
يا يعقوب؟ فقلت :باحلديث الذي حدثتني �أنت ،فقال :يا يعقوب� ،إين لأحفظ
عرفت ت�أويله �إال الآن»(((.
هذا احلديث من قبل �أن يجتمع �أبواك ،ما ُ
ويف �شرح عبد العزيز البخاري على �أ�صول البزدوي�« :أنه �س�أل واح ًدا من
�أهل احلديث عن �صبيني ارت�ضعا لنب �شاة ،هل تثبت بينهما حرمة الر�ضاع؟
ف�أجاب ب�أنها ثبتت عم ًال بقوله « :كل �صبيني اجتمعا على ثدي واحد حرم
�أحدهما على الآخر» ،ف�أخط�أ لفوات الر�أي ،وهو �أنه مل يت�أمل �أن احلكم متعلق
باجلزئية والبع�ضية ،وذلك �إمنا يثبت بني الآدميني ال بني ال�شاة والآدمي.
و�سمعت عن �شيخي  -رحمه اهلل � -أنه قال :كان واحد من �أ�صحاب
احلديث يوتر بعد اال�ستنجاء عم ًال بقوله « :من ا�ستنجى فليوتر»(((.
((( «خمت�صر جامع بيان العلم»� ،ص.182
((( �شرح عبد العزيز البخاري على �أ�صول البزدوي ،ج� ،1ص.18 - 17
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ف�أ�صحاب احلديث كانوا حافظني لأخبار ر�سول اهلل� ،إال �أنهم كانوا عاجزين
عن النظر واجلدل ،وكلما �أورد عليهم �أحد من �أ�صحاب الر�أي �س�ؤ ً
اال �أو �إ�شكا ًال
بقوا يف �أيديهم متحريين»(((.
هم �ضعاف يف اال�ستنباط ويف القدرة على دفع املطاعن وال�شبهات عن
احلديث .وكان �أهل احلديث يعيبون �أهل الر�أي ب�أنهم ي�أخذون يف دينهم بالظن،
أن�صارا ،وال هم فيها مبتثبتني ،ف�إن �أ�صحاب �أبي حنيفة يقدمون
و�أنهم لي�سوا لل�سنة � ً
القيا�س اجللي على خرب الواحد ،وهم يقبلون املرا�سيل واملجاهيل.
ويف كتاب «االنتقاء»�« :سمعت عبد اهلل بن املبارك (املتوفَّى �سنة 181هـ/
797م) يقول :كان �أبو حنيفة قدميًا �أدرك ال�شعبي والنخعي وغريهما من الأكابر
تهيما يف احلديث»(((.
وكان ب�صري الر�أي ي�سلم له فيه ،ولكنه كان ً
«ثم ال يقبلون احلديث ال�صحيح �إذا كان خمال ًفا للقيا�س وال يقبلونه يف
الواقعة التي تعم فيه البلوى»(((.
ويف كتاب �أ�صول البزدوي« :وهم � -أي �أبو حنيفة ،و�أ�صحابه � -أ�صحاب
احلديث واملعاين� ،أما املعاين فقد �سلم لهم العلماء حتى �سموهم �أ�صحاب
أي�ضا� ،أال ترى �أنهم
الر�أي  -والر�أي ا�سم للفقه الذي ذكرنا  -وهم �أوىل باحلديث � ً
(((	الرازي� ،ص.38
(((	االنتقاء ،ابن عبد الرب� ،ص.132
(((	الرازي� ،ص251 - 250
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جوزوا ن�سخ الكتاب بال�سنة لقوة منزلة ال�سنة عندهم ،وعملوا باملرا�سيل ً
مت�سكا
بال�سنة واحلديث ،ور�أوا العمل به مع الإر�سال �أوىل من الر�أي ومن رد املرا�سيل(((،
كثريا من ال�سنة وعمل بالفرع بتعطيل الأ�صل ،وقدموا رواية املجهول على
فقد رد ً
القيا�س ،وقدموا قول ال�صحابي على القيا�س»(((.
نشأة الشافعي

كانت احلال على ما ذكرنا حني جاء ال�شافعي .وقد تفقه ال�شافعي �أول ما
تفقه على �أهل احلديث من علماء مكة :كم�سلم بن خالد الزجني (املتوفَّى �سنة
179هـ795 /م) ،و�سفيان بن ُع َي ْي َنة (املتوفَّى �سنة 198هـ813 /م) ثم ذهب �إىل
�إمام �أهل احلديث «مالك» بن �أن�س يف املدينة فلزمه ولقي من عطفه وف�ضله ما
جعله يحبه ويجله.
عن �أن�س بن عبد الأعلى �أنه �سمع ال�شافعي يقول�« :إذا ذكر العلماء فمالك
(((
علي من مالك بن �أن�س».
النجم ،وما �أحد � َّ
أمن َّ

املحدثني ما يرويه التابع عن ر�سول اهلل ،ومل يذكر َم ْن بينه
((( «املرا�سيل :ا�سم جمع للمر�سل ،وهو يف ا�صطالح ِّ
وبني الر�سول ،واملجهول هو الذي مل ي�شتهر برواية احلديث ،ومل يعرف �إال برواية حديث �أو حديثني»�« ،شرح
الربذوي».
((( كتاب �أ�صول البزدوي ،ج� ،1ص.17 - 16
(((	االنتقاء� ،ص.22
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على �أن ن�ش�أة ال�شافعي مل تكن من كل وجه ن�ش�أة �أهل احلديث ،وال
ا�ستعداده ا�ستعدادهم.
لقد توجه يف �أول �أمره �إىل در�س اللغة وال�شعر والأدب و�أخبار النا�س ،ومل
يقطع �صلته بهذه العلوم حني و�صل حبله ب�أهل احلديث الذين كانوا ال يرونها من
العلم النافع.
ُحكي عن ُم ْ�صعب الزبريي قال« :كان �أبي وال�شافعي يتنا�شدان ،ف�أتى
ال�شافعي على �شعر ُهذَ يل حفظًا وقال« :ال ُت ْعلم بهذا �أح ًدا من �أهل احلديث،
(((
ف�إنهم ال يحتملون هذا».
ويف كتاب «طبقات ال�شافعية» للنووي من ن�سخة خطية يف ترجمة حممد
علي البجلي القريواين« :قال البجلي :وقال يل الربيع :كان ال�شافعي �إذا
ابن ّ
خال يف بيته كال�سيل يهدر ب�أيام العرب».
نهما يف العلم .يلتم�س كل ما يجده من فنونه .وقد
وكان ال�شافعي بطبعه ً
ذكر من ترجموا له �أنه ا�شتغل بالفرا�سة حني ذهب �إىل اليمن((( وعالج التنجيم
والطب ،ورمبا كان در�سهما يف �إحدى رحالته �إىل العراق؛ حيث كان التنجيم
يعترب فر ًعا من فروع العلوم الريا�ضية ،وكان الطب فر ًعا من العلم الطبيعي ،والعلم
((( معجم الأدباء ،ج� ،6ص 380من الطبعة الأوروبية.
((( وقد عزا �إليه �صاحب «ك�شف الظنون» كتابًا يف القيافة فقال« :تنقيح يف علم القيافة ر�سالة للإمام «ال�شافعي».
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الريا�ضي ،والعلم الطبيعي ق�سمان من �أق�سام الفل�سفة التي كان م�سلمو العراق
�أخذوا يتن�سمون ريحها .وكان ال�شافعي ُم ْغرى بالرمي والفرو�سية يف �شبابه ،ومل
يكن يف كهولته ي�أنف((( من الوقوف عند مهرة الرماة يدعو لهم وميدهم باملال،
وكان يحب اقتناء اخليل اجليدة والبغال الفارهة(((.
ويف كتاب «طبقات ال�شافعية» للقا�ضي �شم�س الدين ال�صفدي يف �صفة
ال�شافعي« :وكان مقت�ص ًدا يف لبا�سه ،يتخ ّتم يف ي�ساره ،وكان ذا معرفة تامة يف
الطب والرمي ،وكان �أ�شجع النا�س و�أفر�سهم ،ي�أخذ ب�أذنه و�أذن الفر�س والفر�س
يعدو».
ويف كتاب «مفتاح ال�سعادة» لطا�ش كربى زاده :روي عن ال�شافعي �أنه ر�أى
على باب مالك كُ را ًعا((( من �أفرا�س خرا�سان وبغال م�صر ،ما ر�أيت �أح�سن منه،
فقلت له :ما �أح�سنه! فقال :هو هدية مني �إليك يا �أبا عبد اهلل .قلت :دع لنف�سك
منها دابة تركبها .فقال� :أنا �أ�ستحي من اهلل تعاىل �أن �أط أ� تربة فيها ر�سول اهلل 
بحافر دابة»(((.

((( ي�أنف :يتكبرّ .
(((	الفارهة :اجليدة احل�سنة.
ُ
(((	الكراع بال�ضم :ا�سم يجمع اخليل.
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،2ص.87
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ويظهر �أنه مل يكن �شدي ًدا يف جرح الرجال كعادة �أهل احلديث ،وقد نقل
�صاحب «طبقات ال�شافعية الكربى» حكاية تدل على �سخرية ال�شافعي من تزمت
الـم َزكِّ ني.
ُ
قال ال�شافعي « :ح�ضرت مب�صر رج ًال ُم َز ًّكيا يجرح رج ًال ف�سئل عن
قائما .قيل :وما يف ذلك؟ فقال :يرد الريح من
�سببه ،و�ألح عليه فقال :ر�أيته يبول ً
ر�شا�شه على بدنه وثيابه في�صلي فيه .قيل :هل ر�أيته �أ�صابه الر�شا�ش ،و�صلى قبل
�أن يغ�سل ما �أ�صابه؟ قال :ال ،ولكن �أراه �سيفعل»(((.
وكان يف العلماء املعا�صرين لل�شافعي من ال يراه ممع ًنا يف احلديث .عن
�أبي عبد اهلل ال�صاغاين يحدث عن يحيى بن �أكثم قال« :كنا عند حممد
ابن احل�سن يف املناظرة ،وكان ال�شافعي رج ًال قر�شي العقل والفهم� ،صايف الذهن
�سريع الإ�صابة ،ولو كان �أكرث �سماع احلديث ال�ستغنت �أمة حممد به عن غريه
من العلماء»(((.
وملا ذهب ال�شافعي �إىل العراق ا�سرتعى نظره حتامل �أهل الر�أي على �أ�ستاذه
مالك وعلى مذهبه .وكان �أهل الر�أي �أقوى �سن ًدا و�أعظم جا ًها مبا لهم من املكانة
عند اخللفاء وبتوليهم �ش�ؤون الق�ضاء ،ذلك �إىل �أنهم �أو�سع حيلة يف اجلدل من �أهل
((( طبقات ال�شافعية الكربى ،ج� ،1ص.195 -194
(((	ابن حجر� ،ص.59
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احلديث و�أنفذ بيانًا .وميثل حال الفريقني من هذه الناحية ما ُروي عن �إمامي �أهل
الر�أي و�أهل احلديث� :أبي حنيفة ومالك.
روى ابن عبد الرب املالكي عن الطربي قال« :وكان مالك قد ُ�ضرب
بال�سياط ،واختلف فيمن �ضربه ،ويف ال�سبب الذي �ضرب فيه قال :حدثني
العبا�س بن الوليد ،قال :خربنا ذكوان عن مروان الطاطري �أن �أبا جعفر نهى ً
مالكا
عن احلديث :لي�س على م�ستكره طالقة .ثم د�س �إليه من ي�س�أله عنه ،فحدث به
على ر�ؤو�س النا�س»(((.
�أما �أبو حنيفة فينقل يف �ش�أنه املُ َوفَّق املكي يف كتاب «املناقب» عن َم ْع َمر
ابن احل�سن الـ َه َروي يقول :اجتمع �أبو حنيفة وحممد بن �إ�سحاق (املتوفَّى �سنة
150هـ767 /م) عند �أبي جعفر املن�صور ،وكان جمع العلماء والفقهاء من �أهل
الكوفة واملدينة و�سائر الأم�صار لأمر حزبه ،وبعث �إىل �أبي حنيفة فنقله على الربيد
�إىل بغداد ،فلم يخرجه من ذلك الأمر الذي وقع له �إال �أبو حنيفة ،فلما ق�ضيت
احلاجة على يديه حب�سه عند نف�سه لريفع الق�ضاة واحلكام الأمور �إليه ،فيكون
هو الذي ينفذ الأمور ويف�صل الأحكام ،وحب�س حممد بن �إ�سحاق ليجمع
البنه املهدي حروب النبي  وغزواته ،قال :فاجتمعا يو ًما عنده ،وكان حممد
ابن �إ�سحاق يح�سده؛ ملا كان يرى من املن�صور من تف�ضيله وتقدميه وا�ست�شارته فيما
ينوبه وينوب رعيته وق�ضاته وحكامه ،و�س�أل �أبا حنيفة عن م�س�ألة �أراد بها �أن يغري
(((	االنتقاء� ،ص.44 - 43
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املن�صور عليه ،فقال له :ما تقول يا �أبا حنيفة يف رجل حلف �أال يفعل كذا وكذا،
�أو �أن يفعل كذا وكذا ومل يقل �إن �شاء اهلل مو�صو ًال باليمني ،وقال ذلك بعدما
فرغ من ميينه و�سكت؟ فقال �أبو حنيفة :ال ينفعه اال�ستثناء �إذا كان مقطو ًعا من
جد �أمري
اليمني ،و�إمنا ينفعه �إذا كان مو�صو ًال به .فقال :وكيف ال ينفعه وقد قال ُّ
امل�ؤمنني الأكرب �أبو العبا�س عبد اهلل بن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما� :إن ا�ستثناءه جائز
ولو كان بعد �سنة ،واحتج بقوله  :ﮋﮧ ﮨ ﮩﮪﮊ [الكهف]24 /
فقال املن�صور ملحمد بن �إ�سحاق� :أهكذا قال �أبو العبا�س �صلوات اهلل عليه؟ قال:
نعم ،فالتفت �إىل �أبي حنيفة  -رحمه اهلل  -وقد عاله الغ�ضب فقال :تخالف �أبا
العبا�س؟ فقال �أبو حنيفة :مل �أخالف �أبا العبا�س ،ولقول �أبي العبا�س عندي
ت�أويل يخرج على ال�صحة ،ولكن بلغني �أن النبي  قال« :من حلف على ميني
وا�ستثنى فال حنث عليه» ،و�إمنا و�ضعناه �إذا كان مو�صو ًال باليمني ،وه�ؤالء ال
يرون خالفتك لهذا يحتجون بخرب �أبي العبا�س .فقال له املن�صور :كيف ذلك؟
قال :لأنهم يقولون� :إنهم بايعوك حيث بايعوك َت ِق َّية ،و�إن لهم ال ُّث ْنيا متى �شاءوا
يخرجون من بيعتك وال يبقى يف �أعناقهم من ذلك �شيء .قال :هكذا؟! قال:
نعم ،فقال املن�صور :خذوا هذا  -يعني حممد بن �إ�سحاق َ -ف ُ�أخذ وجعل ودا�ؤه
يف عنقه وحب�سوه»(((.

(((	املناقب ،الهروي ،ج� ،1ص.144 - 142
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ويف ن�سخة خطية من كتاب «طبقات الفقهاء» للقا�ضي �شم�س الدين
العثماين ال�صفدي« :وكان الطو�سي يكره �أبا حنيفة ،وهو يعرف ذلك .فدخل
�أبو حنيفة على املن�صور وكرث النا�س ،فقال الطو�سي :اليوم �أقتل �أبا حنيفة .فقال
لأبي حنيفة� :إن �أمري امل�ؤمنني ي�أمرنا ب�ضرب عنق الرجل ال ندري ما هو ،فهل
لنا قتله؟ فقال :يا �أبا العبا�س! �أمري امل�ؤمنني ي�أمر باحلق �أو الباطل؟ فقال :باحلق،
قال :اتبع احلق حيث كان وال ت�س�أل عنه ،ثم قال ملن قرب منه� :إن هذا �أراد �أن
(((
يوثقني فربطته».
طبيعيا �أن يجادل ال�شافعي عن �أ�ستاذه وعن مذهب �أ�ستاذه ،وقد نه�ض
كان ًّ
(((
قويا ب�شباب يف عنفوانه
قويا بف�صاحتهًّ ،
قويا بعلمهًّ ،
قويا بعقلهًّ ،
ال�شافعي لذلك ًّ
وحمية عربية .وقد رويت لنا مناذج من دفاع ال�شافعي عن مالك ومذهبه« :عن
حممد بن احلكم قال� :سمعت ال�شافعي يقول قال يل حممد بن احل�سن� :صاحبنا
�أعلم من �صاحبكم  -يعني �أبا حنيفة ً
ومالكا  -وما كان على �صاحبكم �أن يتكلم،
وما كان ل�صاحبنا �أن ي�سكت .قال فغ�ضبت وقلت :ن�شدتك اهلل من كان �أعلم
ب�سنة ر�سول اهلل  مالك �أو �أبو حنيفة؟ قال :مالك ،لكن �صاحبنا �أقي�س .فقلت:
نعم! ومالك �أعلم بكتاب اهلل تعاىل ونا�سخه ومن�سوخه ،و�سنة ر�سول اهلل 
من �أبي حنيفة ،فمن كان �أعلم بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله كان �أوىل بالكالم»(((.
((( طبقات الفقهاء� ،شم�س الدين العثماين ال�صفدي ،ن�سخة خطية مبكتبة باري�س ،رقم � ،2093ص.39
وحدته.
((( عنفوان ال�شباب :ن�شاطه ّ
(((	االنتقاء� ،ص.24
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كان هذا احلجاج عن مذهب مالك يف قدوم ال�شافعي �إىل العراق �أول
�أمره .و�أقام ال�شافعي يف العراق زم ًنا غري ق�صري ،در�س فيه كتب حممد بن احل�سن
وغريه من �أهل الر�أي فيما در�س يف العراق ،والزم حممد بن احل�سن ورد على
بع�ض �أقواله و�آرائه منا�صر ًة لأهل احلديث.
وال �شك �أن ال�شافعي يف ذلك العهد كان مت� ًأثرا مبذهب �أهل احلديث،
ومت� ًأثرا مبالزمة عامل دار الهجرة ،فهو كان يدافع عن مذهبه هو مع دافع من حميته
لأ�ستاذه و�أن�صار �أ�ستاذه من امل�ست�ضعفني.
�أما البزار الكردري فهو يروي يف �سبب اختالف ال�شافعي على حممد
ابن احل�سن و�صحبه روايات يلمز بها قدرة ال�شافعي على الدخول يف مداخل �أهل
الر�أي تارة ،ويطعن بها يف وفاء ال�شافعي ملن �أح�سن �إليه �أحيانًا ،فهو يقول« :عن
علي بن احل�سني الرازي قال :اجتمع يف عر�س هو و�سفيان بن �سحبان ،وفرقد،
ّ
وعي�سى بن �أبان ،و�أخذوا يف م�س�ألة يف الو�صايا غام�ضة وفيهم ال�شافعي ،فدخل
يف نكتة من امل�س�ألة غام�ضة ،فظن الإمام ال�شافعي �أنه فطن للم�س�ألة ومل يكن
فجره ُ�سفيان �إىل �أغم�ض منها حتى حتري ،ومل يتهي�أ له الكالم ،فحكى
كذلكَّ ،
(((
ذلك ملحمد فقال :ارفقوا به؛ ف�إنه جال�سنا و�صحبنا ،وال تفعلوا به هذا».

((( مناقب الإمام الأعظم ،البزار الكردري ،ج� ،2ص.150
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أي�ضا« :عن عبد الرحمن ال�شافعي :مل يعرف ال�شافعي ملحمد
ويقول � ً
حقه ،و�أح�سن �إليه فلم ِ
يف له .وعن �إ�سماعيل املزين ،قال الإمام ال�شافعي:
ُح ِب ْ�س ُت بالعراق َلدين ،ف�سمع حممد بي فخل�صني ،ف�أنا له �شاكر من بني
اجلميع .وعن ابن �سماعة قال� :أفل�س ال�شافعي غري مرة ،فجاء �إىل حممد
فحدث �أ�صحابه فجمع له مائة �ألف ،فكان فيه ق�ضاء حاجته ،ثم �أفل�س مرة
�أخرى ،فجمع له �سبعني �ألف درهم ،ثم �أتاه الثالثة فقال :ال �أُذهب مروءتي من
بني �أ�صحابي ،ولو كان فيك خري لكفاك ما جمعته لك ول َع ْقبك((( ،وكان قبل
هذا مول ًعا بكتبه يناظر �أو�ساط �أ�صحابه ،ويعد نف�سه منهم ،فلما �أتى حمم ًدا
((( .
الثالثة �أظهر اخلالف» .
وال�شافعي نف�سه يرد على ذلك ،فقد �أخرج احلاكم من طريق حمفوظ
ابن �أبي توبة قال�« :سمعت ال�شافعي يقول« :يقولون� :إين �إمنا �أخالفهم للدنيا،
وكيف ذلك والدنيا معهم؟ و�إمنا يريد الإن�سان لبطنه وفرجه ،وقد منعت ما �ألذُّ
من املطاعم ،وال �سبيل �إىل النكاح  -يعني ملا كان به من البوا�سري  -ولكن ل�ست
(((
�أخالف �إال من خالف �سنة ر�سول اهلل».
وملا عاد ال�شافعي �إىل بغداد يف �سنة 195هـ (811 - 810م) ليقيم فيها
�سنتني ا�شتغل بالتدري�س والت�أليف .وروى البغدادي يف كتاب تاريخ بغداد« :عن
(((	ال َع ْقب� :أوالد الرجل.
((( «املناقب» ج� ،2ص.151-150
(((	ابن حجر� ،ص.76
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�أبي الف�ضل الزجاج يقول :ملا قدم ال�شافعي �إىل بغداد وكان يف اجلامع �إما ِّنيف
و�أربعون حلقة� ،أو خم�سون حلقة ،فلما دخل بغداد مازال يقعد يف حلقة حلقة
ويقول لهم :قال اهلل وقال الر�سول وهم يقولون :قال �أ�صحابنا .حتى ما بقي يف
امل�سجد حلقة غريه»(((.

واختلف �إىل درو�س ال�شافعي جماع ٌة من كبار �أهل الر�أي ك�أحمد بن حنبل
و�أبي ثور ،فانتقلوا عن مذهب �أهل الر�أي �إىل مذهبه.
ويروى عن �أحمد بن حنبل �أنه قال :ما �أحد من �أ�صحاب احلديث حمل
حمربة �إال ولل�شافعي عليه م َّنة((( ،فقلنا يا �أبا حممد ،كيف ذلك؟ قال�« :إن
�أ�صحاب الر�أي كانوا يهز�أون ب�أ�صحاب احلديث حتى علمهم ال�شافعي ،و�أقام
احلجة عليهم»(((.
مذهب الشافعي القديم ومذهبه اجلديد

وو�ضع ال�شافعي يف بغداد كتاب احلجة .روى ابن حجر عن ُالب َو ْيطي �أن
علي �أ�صحاب احلديث ف�س�ألوين �أن �أ�ضع على كتاب
ال�شافعي قال :اجتمع َّ
كتب حممد
�أبي حنيفة فقلت :ال �أعرف قولهم حتى �أنظر يف كتبهمُ ،فك ِتبت يل ُ
(((	النيف :العدد من واحد �إىل ثالثة.
ِّ
((( تاريخ بغداد ،البغدادي ،ج� ،2ص.69 - 68
((( م َّنة :ف�ضل.
(((	االنتقاء� ،ص.86
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ابن احل�سن ،فنظرت فيها �سنة حتى حفظتها ،ثم و�ضعت الكتاب البغدادي،
يعني احلجة»(((.
ويظهر من ذلك �أن مذهب ال�شافعي القدمي الذي و�ضعه يف بغداد كان يف
قريبا �إىل مذهب �أهل احلديث.
جل �أمره ر ًّدا على مذهب �أهل الر�أي ،وكان ً
يت ببغداد
وروى البغدادي عن حرملة �أنه �سمع ال�شافعي يقول�«ُ :س ِّـم ُ
نا�صر احلديث»(((.
ونقل ابن حجر عن البيهقي �أن كتاب «احلجة» الذي �صنفه ال�شافعي
ببغداد حمله عنه الزعفراين ،وله كتب �أخرى حملها غري الزعفراين ،منها كتاب
ال�سري رواية �أبي عبد الرحمن �أحمد بن يحيى ال�شافعي .ويف كتاب «ك�شف
الظنون»« :احلجة للإمام ال�شافعي وهو جملد �ضخم �ألفه بالعراق� ،إذا �أطْ ِلق القد ُمي
من مذهبه يراد به هذا الت�صنيف .قاله ال ْإ�س َنوِي يف «املبهمات» ،ويطلق على ما
أي�ضا».
�أفتى به هناك � ً
ثم انتهى ال�شافعي �إىل م�صر .وي�أبى البزار الكردري يف كتابه «مناقب الإمام
وفرارا ،فهو يقول:
الأعظم» �إال �أن يجعل رحيل ال�شافعي من بغداد �إىل م�صر هزمية ً
«عن اجلارود بن معاوية قال :كان ال�شافعي  بالعراق ي�صنف الكتب و�أ�صحاب
((( م�سند ال�شافعي ،ابن حجر� ،ص.76
(((	ابن حجر ،ج� ،2ص.68
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حممد يك�سرون عليه �أقاويله باحلجج وي�ضعفون �أقواله ،و�ضيقوا عليه ،و�أ�صحاب
أي�ضا ال يلتفتون �إىل قوله ،ويرمونه باالعتزال ،فلما مل َي ُق ْم له بالعراق
احلديث � ً
�سوق خرج �إىل م�صر ،ومل يكن بها فقي ٌه معلوم ،فقام بها �سوقُه»(((.
ويف م�صر �آزره تالميذ مالك ،حتى �إذا و�ضع مذهبه اجلديد ،و�أخذ ي�ؤلف
الكتب ر ًّدا على مالك ،تنكروا له ،و�أ�صابته منهم حمن.
ويف كتاب طبقات ال�شافعية للنووي من ن�سخة خطية بدار الكتب امل�صرية
يف ترجمة يو�سف بن يحيى �أبي يعقوب البويطي« :قال �أبو بكر ال�صرييف يف
كتابه �شرح اختالف ال�شافعي ومالك  -ر�ضي اهلل عنهما  -عن البويطي :قدم
متحريا ،فكنت �أكرث
علينا ال�شافعي م�صر ف�أكرث الرد على مالك ،فاتهمته وبقيت ً
ال�صالة والدعاء رجاء �أن يريني اهلل مع �أيهما احلقَ .ف�أُريت يف منامي �أن احلق مع
ال�شافعي ،فذهب ما كنت �أجده .فالبويطي م�شهور �أنه كان يرى مذهب مالك
أي�ضا �أن املزين كان يرى �أهل العراق».
قبل �أن يقول بقول ال�شافعي .وذكر فيه � ً
قال الربيع�« :سمعت ال�شافعي يقول :قدمت م�صر ال �أعرف �أن ً
مالكا
يخالف من �أحاديثه �إال �ستة ع�شر حدي ًثا ،فنظرت ف�إذا هو يقول بالأ�صل ويدع
الفرع ،ويقول بالفرع ويدع الأ�صل.
((( مناقب الإمام الأعظم ،البزار الكردري ،ج� ،2ص.153
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ثم ذكر ال�شافعي يف رده على مالك امل�سائل التي ترك الأخبار ال�صحيحة
فيها بقول واحد من ال�صحابة� ،أو بقول واحد من التابعني �أو لر�أي نف�سه.
ثم ذكر ما ترك فيه �أقاويل ال�صحابة لر�أي بع�ض التابعني �أو لر�أي نف�سه.
وذلك �أنه يدعي الإجماع وهو مخُ ْ َتلَف فيه.
ثم َبينَّ ال�شافعي �أن ا ّدعاء �أن �إجماع �أهل املدينة حجة قول �ضعيف»(((.
ويروي بع�ض الرواة�« :أن ال�شافعي �إمنا و�ضع الكتب على مالك؛ لأنه بلغه
�أن بالأندل�س قلن�سوة ملالك ُي ْ�س َت�س َقى بها ،وكان يقال لهم :قال ر�سول اهلل 
فيقولون :قال مالك :فقال ال�شافعي� :إن ً
مالكا ب�شر يخطئ .فدعاه ذلك �إىل
ت�صنيف الكتاب يف اختالفه معه ،وكان يقول :ا�ستخرت اهلل تعاىل يف ذلك»(((.
ويف كتاب «مغيث اخللق يف اختيار الأحق» ت�صنيف �إمام احلرمني اجلويني
من ن�سخة خطية بدار الكتب امل�صرية« :فمالك �أفرط يف مراعاة امل�صالح املطلقة
املر�سلة غري امل�ستندة �إىل �شواهد ال�شرع ،و�أبو حنيفة ق ََ�صر نظره على اجلزئيات
والفرع والتفا�صيل من غري مراعاة القواعد والأ�صول ،وال�شافعي  جمع بني
القواعد والفروع ،فكان مذهبه �أق�صد املذاهب ،ومطلبه �أَ َ�س ّد املطالب».
(((	الرازي� ،ص.26
(((	ابن حجر� ،ص.76
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مذهب الشافعي اجلديد

ومذهب ال�شافعي اجلديد الذي و�ضعه يف م�صر هو الذي يدل على
�شخ�صيته ،وينم((( على عبقريته ،ويربز ا�ستقالله.
«�سئل �أحمد ما ترى يف كتب ال�شافعي التي عند العراقيني� ،أهي �أحب
�إليك �أم التي مب�صر؟ قال :عليك بالكتب التي و�ضعها مب�صر ،ف�إنه و�ضع هذه
الكتب بالعراق ومل ُيحكمها ،ثم رجع �إىل م�صر ف�أحكم ذلك كما يرويه الذهبي
يف تاريخه الكبري»(((.
ويف كتاب «مغيث اخللق»« :لل�شافعي مذهبان :مذهب قدمي ،ومذهب
جديد نا�سخ للقدمي ،فال يجوز �أن ُي ْف َتى و ُي� َؤخذ بالقدمي مع �إمكان الأخذ باجلديد؛
من�سوخا؛ ولأن املت�أخر يرفع املتقدم ال حمالة كاملن�سوخ ال يبقى
لأن القدمي �صار
ً
مع النا�سخ ،فعلى هذا ال تردد ،فلم يبق لل�شافعي تردد �إال يف ثماين ع�شر م�س�ألة �إذ
مل يفرغ للتخريج على �أ�صله ويحكمه ويتمه؛ لأنه اخرتمته املنية يف ريعان �شبابه».
ومذهب ال�شافعي اجلديد و�صل �إلينا فيما �ألفه مب�صر من الكتب .وقد �سرد
البيهقي املتوفَّى �سنة 458هـ (1066 - 1065م) ،كتب ال�شافعي وخل�صها عنه
ابن حجر« :الر�سالة القدمية ،ثم الر�سالة اجلديدة ،اختالف احلديث ،جماع العلم،
((( ينم :يدل.
((( هام�ش االنتقاء� ،ص.77
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�إبطال اال�ستح�سان� ،أحكام القر�آن ،بيان ال َغ َر�ض� ،صفة الأمر والنهي ،اختالف
علي
مالك وال�شافعي ،اختالف العراقيني ،اختالفه مع حممد بن احل�سن ،كتاب ّ
وعبد اهلل ،ف�ضائل قري�ش ،كتاب الأم»(((.
ِوع َّد ُة كتاب الأم((( مائة ونيف و�أربعون كتابًا .وحمل عنه حرملة كتابًا
كبريا ي�سمى كتاب ال�سنن ،وحمل عنه املزين يف كتابه املب�سوط ،وهو املخت�صر
ً
الكبري واملنثورات ،وكذا املخت�صر امل�شهور .قال البيهقي :وبع�ض كتبه اجلديدة مل
يعد ت�صنيفها وهي :ال�صيام ،واحلدود ،والرهن ال�صغري ،والإجارة ،واجلنائز ،ف�إنه
�أمر بقراءة هذه الكتب عليه يف اجلديد ،و�أمر بتحريق ما يغاير اجتهاده ،قال :ورمبا
اكتفاء مبا نبه عليه من رجوعه عنه يف موا�ضع �أخرى .قلت :وهذه احلكاية
تركته ً
كثريا من الإ�شكال الواقع ب�سبب م�سائل ا�شتهر عن ال�شافعي الرجوع
مفيدة ترفع ً
عنها ،وهي موجودة يف بع�ض هذه الكتب.
ثم نقل ابن حجر �أن لأ�صحاب ال�شافعي من �أهل احلجاز والعراق عنه
كتبا �أخرى حملها عنه ه�ؤالء؛ لأن
م�سائل وزيادات .قال :وهذا يدل على �أن ً
هذه امل�سائل لي�ست يف الكتب املقدم ذكرها.

((( م�سند ال�شافعي ،ابن حجر� ،ص.78
((( يف كتاب طبقات ال�شافعية للنووي يف ترجمة �أحمد بن امل�ؤدب �أبي عبد اهلل الهروي« :كان يقر�أ لعا�صم رواية
بكر ف�إذا �أم�سى �صلى املغرب ونظر يف كتاب الربيع والفقه �إىل بعد الع�شاء .قلت :الأم ت�سمى كتاب الربيع».
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وقد ترك ابن حجر يف تلخي�صه كتاب «م�سند ال�شافعي» وال ندري �إن كان
امل�سمى مب�سند ال�شافعي
البيهقي قد تركه � ً
أي�ضا �أم ال .ويقول الرازي�« :إن كتابه َّ
كتاب م�شهور يف الدنيا»(((.
على �أين ر�أيت يف كتاب طبقات ال�شافعية للنووي ،من ن�سخة خطية بدار
الكتب امل�صرية ،عند ترجمة حممد بن يعقوب بن يو�سف �أبي العبا�س ال�سناين
الني�سابوري املعروف بالأ�صم املولود �سنة 249هـ ( 863م)« ،وم�سند ال�شافعي
املعروف لي�س من جمع ال�شافعي وت�أليفه ،و�إمنا جمعه من �سماعات الأ�صم بع�ض
�أ�صحابه؛ ولذلك ال ي�ستوعب حديث ال�شافعي؛ ف�إنه مق�صور على ما كان عند
الأ�صم من حديثه».
توجيه الشافعي للدراسات الفقهية توجيهًا جديدًا

كان اجتاه املذاهب الفقهية قبل ال�شافعي �إىل جمع امل�سائل وترتيبها وردها
ن�صو�صا.
�إىل �أداتها التف�صيلية،
خ�صو�صا عندما تكون دالئلها ً
ً
تعر�ضا لذكر الدالئل
و�أهل احلديث لكرثة اعتمادهم على الن�ص كانوا �أكرث ً
من �أهل الر�أي.

((( م�سند ال�شافعي ،ابن حجر� ،ص.146
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فلما جاء ال�شافعي مبذهبه اجلديد كان قد در�س املذهبني والحظ ما فيهما
من نق�ص بدا له �أن يكمله .و�أخذ ينق�ض بع�ض التعريفات من ناحية خروجها عن
متابعة نظام متحد يف طريقة اال�ستنباط.
وذلك ُي ْ�ش ِعر باجتاهه يف الفقه اجتا ًها جدي ًدا هو اجتاه العقل العلمي الذي ال
يكاد ُيع َنى باجلزئيات والفروع.
ويدل على �أن اجتاه ال�شافعي مل يكن �إىل متحي�ص الفروع ما نقله ابن
عبد الرب يف «االنتقاء» من �أن �أحمد بن حنبل قال« :قال ال�شافعي لنا� :أما �أنتم
�صحيحا ف�أعلموين� ،إن يكن
ف�أعلم باحلديث والرجال مني؛ ف�إذا كان احلديث
ً
�شاميا �أذهب �إليه �إذا كان
�صحيحا»(((.
ً
كوفيا �أو ًّ
ب�صريا �أو ًّ
ًّ
وطريقة عالجه للعلم تدل على منهجه .قال حممد ابن �أخت ال�شافعي عن
�أمه قالت« :رمبا َّقدمنا يف ليلة واحدة ثالثني مرة �أو �أقل �أو �أكرث امل�صباح بني يدي
(((
هلمي
م�صباحا .فتقدمه،
ً
ال�شافعي؛ وكان ي�ستلقي ويتذكر ثم ينادي :يا جارية ّ
ويكتب ما يكتب؛ ثم يقول :ارفعيه؛ فقيل لأحمد :ما �أراد ِب َر ّد امل�صباح؟ قال:
الظلمة �أجلى((( للقلب»(((.
(((	االنتقاء ،ابن عبد الرب� ،ص.75
هلمي :تعايل.
((( ّ
((( �أجلى� :أو�ضح.
((( مفتاح ال�سعادة ،ج� ،2ص.91
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ولي�س هذا النوع من التفكري الهادئ يف ظلمة الليل كتفكري من يهتم
بامل�سائل اجلزئية والتفاريع ،بل ُي ْع َنى ب�ضبط اال�ستدالالت التف�صيلية ب�أ�صول
جتمعها ،وذلك هو النظر الفل�سفي.
قال ابن �سينا يف منطق ال�شفاء�« :إنا ال ن�شتغل بالنظر يف الألفاظ اجلزئية
ومعانيها؛ ف�إنها غري متناهية فتح�صر .وال ،لو كانت متناهية ،كان علمنا بها من
حكميا �أو يبلغنا غاية حكمية».
حيث هي جزئية يفيدنا كما ًال ًّ
وكان �أحمد يقول« :ال�شافعي فيل�سوف يف �أربعة �أ�شياء :يف اللغة واختالف
النا�س ،واملعاين ،والفقه»(((.
علما
وقد حاول ال�شافعي �أن يجمع �أ�صول اال�ستنباط الفقهي وقواعدها ً
ممتا ًزا .و�أن يجعل الفقه تطبي ًقا لقواعد هذا العلم .وبهذا ميتاز مذهب ال�شافعي من
مذهب �أهل العراق و�أهل احلجاز.
قال الغزايل يف امل�ست�صفى« :بيان حد �أ�صول الفقه :اعلم �أنك ال تفهم
حد �أ�صول الفقه ما مل تعرف �أو ًال معنى الفقه .والفقه عبارة عن العلم والفهم
يف �أ�صل الو�ضع ،يقال :فالن فقيه اخلري وال�شر� :أي يعلمه ويفهمه .ولكن �صار
بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام ال�شرعية الثابتة لأفعال املكلفني خا�صة،
وحمدث
حتى ال يطلق بحكم العادة ا�سم الفقيه على متكلم وفل�سفي ونحوي ِّ
(((	الرازي� ،ص.35
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ومف�سر .بل يخت�ص بالعلماء بالأحكام ال�شرعية الثابتة للأفعال الإن�سانية،
�صحيحا وفا�س ًدا
كالوجوب واحلظر والإباحة والندب والكراهة ،وكون العقد
ً
وباطالً ،وكون العبادة ق�ضاء و�أداء و�أمثاله .وال يخفى عليك �أن للأفعال �أحكا ًما
أعرا�ضا وقائمة باملحل وخمالفة للجوهر ،وكونها
عقلية �أي مدركة بالعقل ،ككونها � ً
متكلما ال فقي ًها .و�أما
�أكوانًا حركة و�سكونًا و�أمثالها .والعارف بذلك ي�سمى
ً
�أحكامها من حيث �إنها واجبة وحمظورة ومباحة ومكروهة ومندوب �إليها ،ف�إمنا
يتوىل الفقيه بيانها ،ف�إذا فهمت هذا فافهم �أن �أ�صول الفقه عبارة عن �أدلة هذه
الأحكام وعن معرفة وجوه داللتها على الأحكام من حيث اجلملة ال من حيث
أي�ضا م�شتمل على �أدلة الأحكام ووجوه
التف�صيل؛ ف�إن علم اخلالف من الفقه � ً
داللتها ،ولكن من حيث التف�صيل كداللة حديث خا�ص يف م�س�ألة النكاح بال
ويل على اخل�صو�ص ،وداللة �آية خا�صة يف م�س�ألة مرتوك الت�سمية على اخل�صو�ص.
و�أما الأ�صول فال يتعر�ض فيها لإحدى امل�سائل وال على طريق �ضرب املثال،
بل يتعر�ض فيها لأ�صل الكتاب وال�سنة والإجماع ول�شرائط �صحتها وثبوتها ،ثم
لوجوه داللتها اجلملية� ،إما من حيث �صيغتها �أو مفهوم لفظها �أو معقول لفظها
وهو القيا�س ،من غري �أن يتعر�ض فيها مل�س�ألة خا�صة ،فبهذا تقارن �أ�صول الفقه
فروعه .وقد عرفت من هذا �أن �أدلة الأحكام :الكتاب وال�سنة والإجماع .فالعلم
بطرق ثبوت هذه الأ�صول الثالثة و�شروط �صحتها ووجوه داللتها على الأحكام
هو :العلم الذي يعرب عنه ب�أ�صول الفقه»(((.
(((	امل�ست�صفى ،الغزايل ،ج� ،1ص.5 - 4
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الشافعي أول من وضع مصن ًفا يف العلوم الدينية على منهج علميّ

�إذا كان ال�شافعي هو �أول من وجه الدرا�سات الفقهية �إىل ناحية علمية،
أي�ضا �أول من و�ضع م�صن ًفا يف العلوم الدينية الإ�سالمية على منهج علمي
فهو � ً
بت�صنيفه يف �أ�صول الفقه .قال الرازي« :اتفق النا�س على �أن �أول((( من �صنف يف
هذا العلم �-أي �أ�صول الفقه -ال�شافعي ،وهو الذي رتب �أبوابه ،وميز بع�ض �أق�سامه
من بع�ض ،و�شرح مراتبها يف القوة وال�ضعف.
ُوروي �أن عبد الرحمن بن مهدي التم�س من ال�شافعي وهو �شاب �أن ي�ضع
له كتابًا يذكر فيه �شرائط اال�ستدالل بالقر�آن وال�سنة والإجماع والقيا�س ،وبيان
النا�سخ واملن�سوخ ومراتب العموم واخل�صو�ص فو�ضع ال�شافعي  الر�سالة وبعثها
�إليه .فلما قر�أها عبد الرحمن بن مهدي قال :ما �أظن �أن اهلل  خلق مثل هذا
(((
الرجل.

((( «و�أول من ابتكر هذا العلم الإمام ال�شافعي  بالإجماع و�ألف فيه كتاب الر�سالة الذي �أر�سل به �إىل
ابن مهدي وهو مقدمة الأم».
(كتاب �إمتام الدراية لقراء النقابة جلالل الدين ال�سيوطي املطبوع بهام�ش مفتاح العلوم� ،ص.)79
((( يف كتاب طبقات الفقهاء للقا�ضي �شم�س الدين العثماين الأ�صفهاين يف ترجمة ال�شافعي« :و�س�أله
عبد  الرحمن بن مهدي �إمام �أهل احلديث يف ع�صره �أن ي�صنف كتابًا يف �أ�صول الفقه ،ف�صنف الر�سالة
ف�أعجب بها �أهل الع�صر ،و�أجمع النا�س على ا�ستح�سانها ،و�أكبوا على حفظها .قال املزين :قر�أت الر�سالة
خم�سمائة مرة ما من مرة �إال ا�ستفدت منها �شي ًئا مل �أكن عرفته».
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الشافعي واضع علم األصول

ثم قال الرازي« :واعلم �أن ن�سبة ال�شافعي �إىل علم الأ�صول كن�سبة
�أر�سططالي�س �إىل علم املنطق وكن�سبة اخلليل بن �أحمد �إىل علم العرو�ض .وذلك
�أن النا�س كانوا قبل �أر�سططالي�س ي�ستدلون ويعرت�ضون مبجرد طباعهم ال�سليمة
لكن ما كان عندهم قانون خمل�ص يف كيفية ترتيب احلدود والرباهني ،فال جرم
كانت كلماتهم م�شو�شة((( وم�ضطربة؛ ف�إن جمرد الطبع �إذا مل ي�ستعن بالقانون
الكلي قلما �أفلح .فلما ر�أى �أر�سططالي�س ذلك اعتزل عن النا�س مدة مديدة
كليا يرجع �إليه يف معرفة
وا�ستخرج لهم علم املنطق .وو�ضع للخلق ب�سببه قانونًا ًّ
احلدود والرباهني.
أ�شعارا ،وكان
وكذلك ال�شعراء كانوا قبل اخلليل بن �أحمد ينظمون � ً
اعتمادهم على جمرد الطبع ،فا�ستخرج اخلليل علم العرو�ض ،وكان ذلك قانونًا
كليا يف م�صالح ال�شعر ومفا�سده .فكذلك هنا النا�س ،كانوا قبل الإمام ال�شافعي
ًّ
يتكلمون يف م�سائل �أ�صول الفقه وي�ستدلون ويعرت�ضون ،ولكن ما كان لهم قانون
كلي مرجوع �إليه يف معرفة دالئل ال�شريعة ويف كيفية معار�ضتها وترجيحها.
كليا يرجع �إليه يف معرفة
فا�ستنبط ال�شافعي علم �أ�صول الفقه ،وو�ضع للخلق قانونًا ًّ
مراتب �أدلة ال�شرع .ثم يقول الرازي« :واعلم �أن ال�شافعي �صنف كتاب الر�سالة
((( م�شو�شة� :أي مخُ َتلَطة.

الر�أي و�أطواره
341

341

ببغداد ،وملا رجع �إىل م�صر �أعاد ت�صنيف كتاب الر�سالة ،ويف كل واحد منهما علم
كثري»(((.
ويف كتاب «مغيث اخللق يف اختيار الأحق» لإمام احلرمني اجلويني« :وال
(((
يخفى على امل�سرت�شد امل�ستب�صر وعلى ال�شادي((( واملبتدي وعلى الطغام
والعوام رجحان نظر ال�شافعي يف فن الأ�صول ،ف�إنه �أول من ابتدع ترتيب الأ�صول،
ومهد الأدلة ورتبها وبينها ،و�صنف فيها ر�سالته».
ويقول بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�شي املتوفَّى �سنة 294هـ (- 1291
1292م) يف كتابه «�أ�صول الفقه» ،امل�سمى بالبحر املحيط« :ف�صل :ال�شافعي
�أول من �صنف يف �أ�صول الفقه �صنف فيه كتاب الر�سالة وكتاب �أحكام القر�آن
واختالف احلديث ،و�إبطال اال�ستح�سان ،وكتاب جماع العلم ،وكتاب القيا�س
الذي ذكر فيه ت�ضليل املعتزلة ورجوعه عن قبول �شهادتهم.
ثم تبعه امل�صنفون يف علم الأ�صول .قال �أحمد بن حنبل« :مل نكن نعرف
اخل�صو�ص والعموم حتى ورد ال�شافعي» .وقال اجلويني يف �شرح الر�سالة« :مل
ي�سبق ال�شافعي �أحد يف ت�صانيف الأ�صول ومعرفتها .وقد ُحكي عن ابن عبا�س
تخ�صي�ص عموم ،وعن بع�ضهم القول باملفهوم ،ومن بعدهم مل يقل يف الأ�صول
(((	الرازي ،ج.102 ،98
(((	ال�شادي :طالب العلم.
(((	الطغام� :أرذال النا�س و�أوغادهم.
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�شيء ومل يكن لهم فيه قدم ف�إنا ر�أينا كتب ال�سلف من التابعني وتابعي التابعني
وغريهم ،وما ر�أيناهم �صنفوا فيه»(((.
ويف مو�ضع �آخر من هذه الن�سخة عند الكالم على منع ال�شافعي ن�سخ
ال�سنة للكتاب« :كيف وهو الذي مهد هذا الفن ور َّتبه و�أول من �أخرجه».
ويقول ابن خلدون يف املقدمة« :وكان �أول من كتب فيه � -أي يف علم
�أ�صول الفقه  -ال�شافعي � أَ ْملَى فيه ر�سالته امل�شهورة ،تكلم فيها يف الأوامر
وحكْ م العلة املن�صو�صة من القيا�س.
والنواهي ،والبيان واخلرب ،والن�سخ ُ
ثم كتب فقهاء احلنفية فيه وحققوا تلك القواعد و�أو�سعوا القول فيها،
أي�ضا»(((.
وكتب املتكلمون � ً
ويف كتاب طبقات الفقهاء للقا�ضي �شم�س الدين العثماين ال�صفدي« :ثم
خرج ال�شافعي �إىل م�صر �سنة ت�سع وت�سعني ومائة و�صنف بها كتبه اجلديدة ،و�سار
ذكره يف البلدان وق�صده النا�س من ال�شام واليمن والعراق وغريها من النواحي
للأخذ عنه و�سماع كتبه .وابتكر ال�شافعي ما مل ي�سبق �إليه من ذلك �أ�صول
الفقه؛ ف�إنه �أول من �صنف �أ�صول الفقه بال خالف».

((( �شرح الر�سالة ،اجلويني ،من ن�سخة خطية يف املكتبة الأهلية بباري�س.
(((	املقدمة ،ابن خلدون� ،ص.397
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«ومن ذلك كتاب الق�سامة ،وكتاب اجلزية ،وكتاب قتال �أهل البغي»(((.
ويقول �صاحب كتاب «ك�شف الظنون»« :و�أول من َ�ص َّنف فيه الإمام
ال�شافعي ،ذكره الإ�سنوي يف التمهيد ،وحكى الإجماع فيه»(((.
والباحثون يف هذا ال�ش�أن من الغربيني يرون يف ال�شافعي وا�ض ًعا لأ�صول
الفقه ،يقول جولدزيهر يف مقالته يف كلمة «فقه» يف دائرة املعارف الإ�سالمية:
«و�أظهر مزايا حممد بن �إدري�س ال�شافعي �أنه و�ضع نظام اال�ستنباط ال�شرعي يف
�أ�صول الفقه ،وحدد جمال كل �أ�صل من هذه الأ�صول ،وقد ابتدع يف ر�سالته
نظا ًما للقيا�س العقلي ،الذي ينبغي الرجوع �إليه يف الت�شريع من غري �إخالل مبا
للكتاب وال�سنة من ال�ش�أن املقدم .رتب اال�ستنباط من هذه الأ�صول وو�ضع
القواعد ال�ستعمالها بعد ما كان جزافًا».
على �أنا جند يف كتاب الفهر�ست يف ترجمة حممد بن احل�سن ذكر كتاب
املكي يف كتاب «مناقب الإمام
له ي�سمى كتاب «�أ�صول الفقه» ويقول املوفق ّ
الأعظم» نق ًال عن طلحة بن حممد بن جعفر�« :إن �أبا يو�سف �أول من و�ضع الكتب
يف �أ�صول الفقه على مذهب �أبي حنيفة»(((.

((( من ن�سخة خطية بدار الكتب الأهلية بباري�س.
((( ك�شف الظنون ،حاجي خليفة� ،ص.334
((( مناقب الإمام الأعظم ،املوفق املكي ،ج� ،2ص.245
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ونقل ذلك طا�ش كربى زاده يف كتابه مفتاح ال�سعادة (((.ومل يرد يف
هذا العلم فيما �أورده �صاحب الفهر�ست لأبي يو�سف من الكتب ،و�إذا �صح
�أن لأبي يو�سف �أو ملحمد كتابًا يف �أ�صول الفقه ،فهو فيما يظهر كتاب لن�صرة
ما كان ي�أخذ به �أبو حنيفة ،ويعيبه �أهل احلديث  -ومعهم ال�شافعي  -من
اال�ستح�سان .وقد ي�ؤيد ذلك �أن �صاحب الفهر�ست ذكر يف �أ�سماء كتب �أبي
يو�سف كتاب اجلوامع� ،ألفه ليحيى بن خالد يحتوي على �أربعني كتابًا ذكر
فيه اختالف النا�س والر�أي امل�أخوذ به ،ومل يكن يف طبيعة مذهب �أهل الر�أي
الذين كان من همهم �أن يجمعوا امل�سائل وي�ستكرثوا منها النزوع �إىل تقييد
رحبا .على �أن القول ب�أن �أبا يو�سف هو
اال�ستنباط بقواعد ال ترتكه مت�س ًعا ً
�أول من تكلم يف �أ�صول الفقه ،على مذهب �أبي حنيفة ال يعار�ض القول ب�أن
علما ذا قواعد عامة يرجع �إليها كل
ال�شافعي هو الذي و�ضع �أ�صول الفقه ً
م�ستنبط حلكم �شرعي .هذا وقد نقلنا �آن ًفا عن ابن عابدين �أن �أبا حنيفة كان
�شهورا �أو �أكرث حتى ي�ستقر �آخر الأقوال فيثبته
�إذا وقعت واقعة �شاور �أ�صحابه ً
�أبو يو�سف حتى �أثبت الأ�صول على هذا املنهاج».
ويف ر�سالة ابن عابدين امل�سماة العلم الظاهر يف نفع الن�سب الطاهر ،من
�سمى بظاهر الرواية والأ�صول
جمموعة ر�سائل ابن عابدين« :ثم هذه امل�سائل التي ُت َّ
هي ما وجد يف كتب حممد التي هي املب�سوط والزيادات واجلامع ال�صغري وال�سري
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،2ص.102
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ال�صغري واجلامع الكبري ،و�إمنا �سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن حممد برواية
(((
الثقاة فهي ثابتة عنه �إما متواترة �أو م�شهورة عنه».
وكل ذلك يدل على �أن �أبا يو�سف هو �أول من �أثبت الأ�صول التي هي
فتاوى اتفق عليها الإمام و�أ�صحابه ،و�أن حمم ًدا جمع من كتب ال�سنة م�سائل
أي�ضا« ،وهي  -كما يقول ابن عابدين يف الر�سالة
الأ�صول وت�سمى ظاهر الرواية � ً
املذكورة  -م�سائل رويت عن �أ�صحاب املذهب وهم� :أبو حنيفة و�أبو يو�سف
وحممد  -رحمهم اهلل تعاىل  -ويقال لهم العلماء الثالثة».
فلي�س مب�ستبعد �أن يكون ما ن�سب لأبي يو�سف من �أنه �أول من و�ضع الكتب
يف �أ�صول الفقه ،وما ُن ِ�سب ملحمد من �أنه �ألف كتاب �أ�صول الفقه� ،إمنا �أُ ِر َيد به
�أ�صول فقه �أبي حنيفة �أي امل�سائل التي �أ�شار الإمام ب�إثباتها بعد م�شاورة �أ�صحابه.
وقد يع�ضد هذا الفهم تعبري �صاحب الفهر�ست عند تعديد كتب �أبي يو�سف
بقوله« :ولأبي يو�سف من الكتب يف الأ�صول والأمايل((( كتاب ال�صالة وكتاب
الزكاة �إلخ.(((»...

((( ر�سالة ابن عابدين امل�سماة العلم الظاهر يف الن�سب الطاهر ،ج� ،1ص.16
((( «والأمايل :جمع �إمالء وهو �أن يقعد العامل حوله تالمذته باملحابر والقراطي�س ،فيتكلم العامل مبا فتح اهلل تعاىل
عليه من ظهر قلبه بالعلم وتكتبه التالمذة ،ثم يجمعون ما يكتبونه في�صري كتابًا في�سمونه الإمالء والأمايل»
(جمموعة ر�سائل ابن عابدين ،ج� ،1ص.)17
(((	الفهر�ست ،ابن الندمي� ،ص.203
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وعند ذكر الكتب التي �ألفها حممد بقوله« :وملحمد من الكتب يف الأ�صول
كتاب ال�صالة ،وكتاب الزكاة� ...إلخ»(((.
وقد ال يكون بعي ًدا عن غر�ض ال�شافعي يف و�ضع �أ�صول الفقه �أن يقرب
ال�شقة بني �أهل الر�أي و�أهل احلديث ،وميهد الوحدة التي دعا �إليها الإ�سالم.
علي املعروف بابن الدهان ،من ن�سخة
ويف كتاب تقومي النظر ملحمد بن ّ
خطية بدار الكتب الأهلية بباري�س« :وقيل لبع�ض الق�صا�ص :ما ال�سر يف ق�صر
عمر ال�شافعي؟ فقال :حتى ال يزالون خمتلفني ،ولو طال عمره رفع اخلالف».
حتليل الرسالة

و�صف ال�شافعي يف خطبة «الر�سالة» حال النا�س عند بعثة النبي من اجلهة
الدينية ،فبني �أنهم كانوا �ص ْنفني�« :أهل الكتاب بدلوا �أحكامه وكفروا باهلل وافتعلوا
كذبًا �صاغوه ب�أل�سنتهم ،فخلطوه بحق اهلل الذي �أنزل �إليهم».
و�ص ْنف كفروا باهلل فابتدعوا ما مل ي�أذن به اهلل ،ون�صبوا ب�أيديهم حجارة
و�صورا ا�ستح�سنوها ،ونبزوا �أ�سماء افتعلوها ودعوها �آلهة عبدوها� ،أو عبدوا
وخ�شبا ً
ً
ما ا�ستح�سنوا من حوت ودابة وجنم وغار وغريه».
(((	امل�صدر ال�سابق� ،ص.204
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ثم ذكر ال�شافعي �أن اهلل �أنقذ النا�س مبحمد من هذا ال�ضالل ،و�أنزل عليه
كتابه فقال :ﮋﮏ ﮐ ﮑ .ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮊ[ف�صلت ،]42 - 41 /فنقلهم به من الكفر والعمى �إىل ال�ضياء
والهدى.
وتكلم على منزلة القر�آن من الدين وا�شتماله على ما قد �أحل اهلل وما
حرم ،وما تعبد النا�س به ،وما �أعد لأهل طاعته من الثواب ،وما �أوجب لأهل
مع�صيته من العقاب ،ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم.
ورتب ال�شافعي على ذلك ما يحق على طلبة العلم بالدين من بلوغ غاية
جهدهم يف اال�ستكثار من علم القر�آن و�إخال�ص النية هلل ،ال�ستدراك علمه ًّن�صا
وا�ستنباطًا ،ف�إن من �أدرك علم �أحكام اهلل  يف كتابه ًّن�صا وا�ستد ً
الال ووفقه اهلل
تعاىل للقول والعمل مبا علم منه ،فاز بالف�ضيلة يف دينه ودنياه ،وانتفت عنه الريبة،
ونورت يف قلبه احلكمة ،وا�ستوجب يف الدين مو�ضع الإمامة.
ثم ختم ال�شافعي خطبة الر�سالة بقوله« :فلي�ست ب�أحد من �أهل دين اهلل نازلة �إال
ويف كتاب اهلل جل ثنا�ؤه الدليل على �سبيل الهدى فيها ،قال اهلل تعاىل :ﮋﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﮊ [�إبراهيم ،]1 /وقال:
ﭭ ﭮﮊ [النحل ،]44 /وقال :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﮋﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
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ﮋﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ .ﭯﭰ..ﮊ[ال�شورى.]53 - 52 /

وملا كان قد و�ضح من هذه املقدمة �أن القر�آن هو تبيان لكل �ش�ؤون الدين
قال تعاىل :ﮋﮤﮥﮦﮊ [�آل عمران ،]138 /و�أراد به القر�آن ،و�أنه الدليل
على �سبيل الهدى يف كل نازلة تنزل ب�أي �أحد من �أهل دين اهلل ،ف�إن ال�شافعي
عقد بعد هذه املقدمة بابًا عنوانه« :باب كيف البيان» ،بد�أه بتعريف البيان ب�أنه ا�سم
جامع ملعان جمتمعة الأ�صول مت�شعبة الفروع ،ف�أقل ما يف تلك املعاين املجتمعة
املت�شعبة �أنها بيان ملن خوطب بها ممن نزل القر�آن بل�سانه ،متقاربة اال�ستواء عنده،
و�إن كان بع�ضها �أ�شد ت�أكيد ٍ
بيان من بع�ض ،وخمتلفة عند من يجهل ل�سان العرب.
عر�ض من جاء بعد ال�شافعي لتحديد معنى البيان على وجه �أو�ضح .قال
الغزايل يف امل�ست�صفى« :م�س�ألة يف حد البيان :اعلم �أن البيان عبارة عن �أمر يتعلق
بالتعريف والإعالم .و�إمنا يح�صل الإعالم بدليل ،والدليل حم�صل للعلم؛ فههنا
ثالثة �أمور� :إعالم ،ودليل به الإعالم ،وعلم يح�صل من الدليل .من النا�س من
حده(((� :إنه �إخراج ال�شيء من حيز الإ�شكال
جعله عبارة عن التعريف ،فقال يف ِّ
�إىل حيز التجلي ،ومنهم من جعله عبارة عما حت�صل به املعرفة يف ما يحتاج �إىل
املعرفة� ،أعني الأمور التي لي�ست �ضرورية ،وهو الدليل فقال يف حده� :إنه الدليل
حده :تعريفه.
((( ِّ
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املو�صل ب�صحيح النظر فيه �إىل العلم مبا هو دليل عليه ،وهو اختيار القا�ضي ،ومنهم
من جعله عبارة عن نف�س العلم وهو تبيني ال�شيء ،فك�أن البيان عنده والتبيني
واحد .وال حجر يف �إطالق ا�سم البيان على كل واحد من هذه الأق�سام الثالثة،
�إال �أن الأقرب �إىل اللغة و�إىل املتداول بني �أهل العلم ما ذكره القا�ضي� ،إذ يقال
ملن دل غريه على ال�شيءّ :بينه له ،وهذا بيان منك ،لكنه مل يتبني ،وقال تعاىل:
ﮋﮤﮥﮦﮊ [�آل عمران ،]138 /و�أراد به القر�آن.
وعلى هذا فبيان ال�شيء قد يكون بعبارة و�ضعت باال�صطالح ،فهي بيان
يف حق من تقدمت معرفته بوجه املوا�ضعة ،وقد يكون بالفعل والإ�شارة والرمز �إذ
خم�صو�صا بالداللة بالقول.
الكل دليل ومبني ،ولكن �صار يف عرف املتكلمني
ً
فيقال :له بيان ح�سن� ،أي كالم ح�سن ر�شيق الداللة على املقا�صد .واعلم �أن
لي�س من �شرط البيان �أن يح�صل التبيني به لكل �أحد ،بل يكون بحيث �إذا �سمع
وت�ؤمل وعرفت املوا�ضعة �صح �أن يعلم به ،ويجوز �أن يختلف النا�س يف تبيني
ذلك»(((.
ويو�شك �أن يكون مذهب القا�ضي الباقالين هو �أقرب املذاهب �إىل ر�أي
ال�شافعي.

(((	امل�ست�صفى ،الغزايل ،ج� ،1ص.366 - 364
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ثم جعل ال�شافعي ما �أبان اهلل خللقه يف كتابه مما تعبدهم به من وجوه خم�سة،
جليا
وقد �سماها املت�أخرون مراتب البيان للأحكام� .أولها :ما �أبان اهلل يف كتابه ًّن�صا ًّ
يحتج مع التنزيل فيه �إىل غريه ،و�سماه املت�أخرون بيان
ال يتطرق �إليه الت�أويل ،فلم ْ
الت�أكيد .ثانيها :ما �أبانه القر�آن بن�ص يحتمل �أوج ًها ،فدلت ال�سنة على تعيني
املراد به من هذه الأوجه ،كما ي�ؤخذ من كالم ال�شافعي ،وقد �أ�سقط ال�شافعي هذا
ح�صل فيها جملة وجوه البيان ،كما يف الف�صل
الثاين يف موا�ضع من «الر�سالة» َّ
الذي عقده للبيان الرابع.
وذكر ال�شوكاين وغريه من الأ�صوليني معنى �آخر لهذا البيان .قال
ال�شوكاين« :الثاين الن�ص الذي ينفرد ب�إدراكه العلماء ،كالواو و�إىل يف �آية
الو�ضوء ،و�أن هذين احلرفني مقت�ضيان ٍ
وح ْمل
ملعان معلومة عند �أهل الل�سان»َ .
كالم ال�شافعي على هذا بعيد.
ثالثها :ما �أتى الكتاب على غاية البيان يف فر�ضه ،وبينَّ ر�سول اهلل كيف
فر�ضه؟ وعلى من فر�ضه؟ ومتى يزول فر�ضه ويثبت؟
رابعها :ما بينَّ الر�سول مما لي�س هلل فيه ن�ص حكم ،وقد فر�ض اهلل يف كتابه
طاعة ر�سوله واالنتهاء �إىل حكمه .فمن قُبل عن ر�سول اهلل فبفر�ض اهلل قبل.
خام�سها :ما فر�ض اهلل على خلقه االجتهاد يف طلبه وهو القيا�س،
«والقيا�س ما طلب بالدالئل على موافقة اخلرب املتقدم من الكتاب �أو ال�سنة»،
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وقد َ�س َّمى املت�أخرون هذا البيان ببيان الإ�شارة .قال ال�شوكاين« :اخلام�س
بيان الإ�شارة ،وهو القيا�س امل�ستنبط من الكتاب وال�سنة ،مثل الألفاظ التي
ا�ستنبطت منها املعاين وقي�س عليها غريها؛ لأن الأ�صل �إذا ا�س ُت ْن ِبط منه معنى
و�أُ ِحلق به غريه مل يقل مل يتناوله الن�ص ،بل تناوله؛ لأن النبي � أ�شار �إليه
بالتنبيه ،ك�إحلاق املطعومات يف باب الربويات بالأربعة املن�صو�ص عليها؛ لأن
حقيقة القيا�س بيان املراد بالن�ص .وقد �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل �أهل التكليف
باالعتبار واال�ستنباط واالجتهاد».
وبعد �أن �أجمل ال�شافعي مراتب البيان اخلم�س �أخذ يو�ضحها ويبني لها
الأمثلة وال�شواهد يف �أبواب خم�سة.
وبعد �أن �أمت الكالم على البيان اخلام�س يف الباب اخلام�س قال« :وهذا
ال�صنف من العلم «يعني االجتهاد» دليل على ما و�صفت قبل هذا ،على �أن لي�س
لأحد �أب ًدا �أن يقول يف �شيء حل وال حرم �إال من جهة العلم ،وجهة العلم اخلرب
يف الكتاب �أو ال�سنة �أو الإجماع �أو القيا�س».
وهذا يفيد �أن ال�شافعي يرى الإجماع من مراتب البيان ،و�إن مل يذكره
م�ستقالً .قال ال�شوكاين« :ذكر هذه املراتب اخلم�س للبيان ال�شافعي يف �أول
الر�سالة ،وقد اعرت�ض عليه قوم وقالوا :قد �أهمل ق�سمني وهما :الإجماع ،وقول
املجتهد �إذا انقر�ض ع�صره وانت�شر من غري نكري ،قال الزرك�شي يف البحر� :إمنا
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�أهملهما ال�شافعي؛ لأن كل واحد منهما �إمنا ُي َتو�صل �إليه ب�أحد الأق�سام اخلم�سة
التي ذكرها ال�شافعي؛ لأن الإجماع ال ي�صدر �إال عن دليل ،ف�إن كان ًّن�صا فهو من
الأق�سام الأُ َول ،و�إن كان ا�ستنباطًا فهو اخلام�س».
وما قاله الزرك�شي يف «البحر» متعل ًقا بالإجماع َبينِّ ٌ ((( من كالم ال�شافعي
نف�سه يف «الر�سالة» يف باب الإجماع.
وذكر ال�شافعي يف الباب اخلام�س �أن القر�آن الذي هو الأ�صل لكل �أق�سام
البيان عربي .و�أنه يخاطب العرب بل�سانها على ما تعرف من معانيها ،وكان مما
ظاهرا
تعرف من معانيها ات�ساع ل�سانها .و�أن فطرته �أن يخاطب بال�شيء منه عا ًّما ً
ظاهرا يراد به العام
يراد به العام الظاهر .و ُي�س َتغ َنى ب�أول هذا منه عن �آخره؛ وعا ًّما ً
ظاهرا يراد به
ويدخله اخلا�ص في�ستدل على هذا ببع�ض ما خوطب به فيه ،وعا ًّما ً
وظاهرا يعرف يف �سياقه �أنه يراد به غري ظاهره ،وكل هذا موجود علمه
اخلا�صً .
يف �أول الكالم �أو و�سطه �أو �آخره .وتبتدئ ال�شيء من كالمها يبني �أول لفظها
فيه عن �آخره .وتبتدئ ال�شيء من كالمها يبني �آخر لفظها فيه عن �أوله .و ُت َك ِّلم
بال�شيء تعرفه باملعنى دون الإي�ضاح باللفظ كما تعرف الإ�شارة .ثم يكون هذا
عندها من �أعلى كالمها النفراد �أهل علمها به دون �أهل جهالتها .وت�سمي ال�شيء
الواحد بالأ�سماء الكثرية ،وت�سمي باال�سم الواحد املعاين الكثرية؛ وكانت هذه
الوجوه التي و�صفت اجتماعها يف معرفة �أهل العلم منها به .و�إن اختلفت �أ�سباب
((( َبينِّ  :وا�ضح.
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وم�ستنكرا عند غريها ممن جهل هذا من ل�سانها،
معرفتها ،معرفة وا�ضحة عندها
ً
وبل�سانها نزل الكتاب وجاءت ال�سنة».
و�أخذ ال�شافعي ي�شرح وجود هذه الوجوه يف القر�آن يف �أبواب مرتبة كما
ي�أتي :باب بيان ما نزل من الكتاب عا ًّما يراد به العام ويدخله اخل�صو�ص .باب
بيان ما نزل من القر�آن عام الظاهر وهو يجمع العام واخل�صو�ص .باب ما نزل من
الكتاب عام الظاهر يراد به كله اخلا�ص .باب ال�صنف الذي يبني �سياقه معناه.
باب ال�صنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره .باب ما نزل عا ًّما فدلت
ال�سنة خا�صة على �أنه يراد به اخلا�ص.
وملا كان يف هذا الباب الأخري ما يدل على �أن ال�سنة تخ�ص�ص الكتاب
فقد عر�ض ال�شافعي لل�سنة وحجيتها ومنزلتها من الدين ،فو�ضع لذلك الأبواب
الآتية:
باب بيان فر�ض اهلل تعاىل يف كتابه اتباع �سنة نبيه  باب فر�ض اهلل طاعة
ر�سوله  مقرونة بطاعة اهلل  -جل ذكره  -ومذكورة وحدها ،باب ما �أمر اهلل به
من طاعة ر�سوله  باب ما �أبان اهلل خللقه من فر�ضه على ر�سوله اتباع ما �أوحى
�إليه ،وما �شهد له به من اتباع ما �أمر به ومن هداه ،و�أنه هاد ملن اتبعه.
ويف هذا الباب كرر ال�شافعي القول ب�أن ر�سول اهلل �سن مع كتاب اهلل وبني
ويحاج املخالفني يف �أن
فيما لي�س فيه بعينه ن�ص كتاب ،و�أخذ ي�ستدل على ذلك ّ
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ي�سن فيما لي�س فيه ن�ص كتاب ،ثم قال« :و�س�أذكر مما و�صفنا من ال�سنة مع
النبي ّ
كتاب اهلل وال�سنة فيما لي�س فيه ن�ص كتاب بع�ض ما يدل على جملة ما و�صفنا
منه� ،إن �شاء اهلل تعاىل .ف�أول ما نبد�أ به من ذكر �سنة ر�سول اهلل  مع كتاب
اهلل ذكر اال�ستدالل ب�سنته على النا�سخ واملن�سوخ من كتاب اهلل  ثم ذكر
الفرائ�ض املن�صو�صة التي �سن ر�سول اهلل  معها ،ثم ذكر الفرائ�ض اجلمل التي
� َّأبان((( ر�سول اهلل  عن اهلل كيف هي ومواقيتها ،ثم ذكر العام من �أمر اهلل تعاىل
الذي �أراد به العام ،والعام الذي �أراد به اخلا�ص ،ثم ذكر �سنته فيما لي�س فيه ن�ص
كتاب».
وبعد ذلك و�ضع ف�ص ًال عنوانه« :ابتداء النا�سخ واملن�سوخ» ذكر فيه حكمة
الن�سخ التي هي التخفيف والتو�سعة.
وذكر �أن الكتاب �إمنا ُين�سخ بالكتاب ،وال�سنة �إمنا تن�سخ بال�سنة ،ويلي
ذلك الف�صول الآتية :النا�سخ واملن�سوخ الذي يدل الكتاب على بع�ضه وال�سنة
على بع�ضه؛ باب فر�ض ال�صالة الذي دل الكتاب ثم ال�سنة على من تزول عنه
بالعذر وعلى من ال تكتب �صالته باملع�صية ،باب النا�سخ واملن�سوخ الذي تدل
عليه ال�سنة والإجماع ،باب الفرائ�ض التي �أنزلها اهلل تعاىل ًّن�صا ،باب الفرائ�ض
املن�صو�صة التي �سن ر�سول اهلل  معها ،باب ما جاء يف الفر�ض املن�صو�ص الذي
((( � َّإبان� :أوان ،ووقت.
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دلت ال�سنة على �أنه �إمنا �أريد به اخلا�ص ،جمل الفرائ�ض التي �أحكم اهلل تعاىل
فر�ضها بكتابه وبني كيف فر�ضها على ل�سان نبيه  باب يف الزكاة.
ثم ذكر ال�شافعي بابًا عنوانه «باب العلل يف الأحاديث» ذكر فيه ما يكون
بني الأحاديث من اختالف ب�سبب �أن بع�ضها نا�سخ وبع�ضها من�سوخ ،وما يكون
من االختالف ب�سبب الغلط يف الأحاديث وذكر بع�ض منا�شئ الغلط.
ثم عقد �أبوابًا للنا�سخ واملن�سوخ من الأحاديث ،و�أبوابًا لالختالف ب�سبب غري
الن�سخ .وتكلم يف بع�ض هذه الأبواب على االختالف يف القراءات يف القر�آن و�سببه.
يو�ضح بع�ضها معاين
وو�ضع بعد ذلك �أبوابًا يف النهي الوارد يف الأحاديث ّ
بع�ض؛ وتكلم على النهي و�أق�سامه.
ثم و�ضع بابًا للعلم فقال� :إن العلم علمان :علم عامة ال ي�سع بال ًغا غري مغلوب
على عقله جهله .وهذا ال�صنف كله من العلم موجود ًّن�صا يف كتاب  اهلل تعاىل.
وموجود عا ًّما عند �أهل الإ�سالم ينقله كله عوامهم عمن م�ضى من عوامهم،
يحكونه عن ر�سول اهلل ال يتنازعون يف حكايته ،وال يف وجوبه عليهم ،وهذا العلم
العام الذي ال ميكن فيه الغلط من اخلرب ،وال الت�أويل� .أما الثاين :فهو ما ينوب
العباد من فروع الفرائ�ض ،وما ُي َخ ُّ�ص به من الأحكام وغريها مما لي�س فيه ن�ص
كتاب وال يف �أكرثه ن�ص �سنة ،و�إن كانت يف �شيء منه �سنة ف�إمنا هي من �أخبار
قيا�سا .والفر�ض
اخلا�صة ال �أخبار العامة ،وما كان منه يحتمل الت�أويل وي�ستدرك ً
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يف هذا مق�صود به ق�صد الكفاية ،ف�إذا قام به من امل�سلمني من فيه الكفاية خرج
من تخلف عنه من امل�أثم ،ولو �ضيعوه مل يخرج واحد منهم مطيق فيه من امل�أثم.
ثم عقد بابني� :أولهما باب خرب الواحد ،والثاين احلجة يف تثبيت خرب الواحد،
ويتجلى يف هذين البابني �أ�سلوب ال�شافعي يف اجلدل ومنهجه يف الرتجيح.
�أما �أبواب الر�سالة بعد ذلك فهي :باب الإجماع؛ باب �إثبات القيا�س
واالجتهاد .وحيث يجب القيا�س وال يجب ،ومن له �أن يقي�س ،باب االجتهاد،
باب اال�ستح�سان ،وهو يبني فيه �أن حرا ًما على �أحد �أن يقول باال�ستح�سان �إذا
خالف اال�ستح�سان اخلرب .وقد �أفا�ض يف هذا الباب يف الكالم على القيا�س
و�أنواعه ،ورد القول باال�ستح�سان.
وختم ال�شافعي ر�سالة الأ�صول بالكالم على االختالف ،فبني �أن االختالف
من وجهني� :أحدهما :حمرم والآخر :غري حمرم� .أما االختالف املحرم فهو كل ما
من�صو�صا ِّبي ًنا ،فمن علمه مل يحل له
�أقام اهلل به احلجة يف كتابه �أو على ل�سان نبيه
ً
قيا�سا فيذهب
االختالف فيه .والثاين :االختالف فيما يحتمل الت�أويل �أو يدرك ً
املت�أول �أو القائ�س �إىل معنى يحتمله اخلرب �أو القيا�س و�إن خالفه فيه غريه.
وع َّقب ال�شافعي على باب االختالف بباب يف املواريث يذكر فيه �أوج ًها
اجلد وبه تكمل
من االختالف يف املواريث ،ويلي ذلك باب االختالف يف ِّ
الر�سالة .وقد ذكر يف هذا الباب الأخري ر�أيه يف �أقاويل ال�صحابة �إذا تفرقوا فيها،
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و�صرح ب�أنه هو ي�صري �إىل اتباع قول واحدهم �إذا مل يجد كتابًا وال �سنة وال �إجما ًعا
وال �شي ًئا يف معنى هذا �أو وجد معه القيا�س.
ورتب ال�شافعي بعد ذلك مراتب الأ�صول و�أنزلها منازلها مبا ن�صه« :نحكم
بالكتاب وال�سنة املجتمع عليها التي ال اختالف فيها ،فنقول لهذا حكمنا باحلق
يف الظاهر والباطن؛ ونحكم ب�سنة رويت من طريق االنفراد ال يجتمع النا�س
عليها ،فنقول حكمنا باحلق يف الظاهر؛ لأنه قد ميكن الغلط فيمن روى احلديث،
ونحكم بالإجماع ثم القيا�س وهو �أ�ضعف من هذا ،ولكنها منزلة �ضرورة؛ لأنه ال
يحل القيا�س واخلرب موجود».
مظاهر التفكري الفلسفي يف الرسالة

ور�سالة ال�شافعي  -كما ر�أينا  -ت�سلك يف �سرد مباحثها وترتيب �أبوابها ن�س ًقا
مقررا يف ذهن م�ؤلفها ،قد يختل اطراده �أحيانًا َوي ْخ َفى وجه التتابع فيه ،ويعر�ض له
ً
اال�ستطراد ويلحقه التكرار والغمو�ض .ولكنه على ذلك كله بداية قوية للت�أليف
العلمي املنظم يف فن يجمع ال�شافعي لأول مرة عنا�صره الأوىل.
و�إذا كنا نلمح يف الر�سالة ن�ش�أة التفكري الفل�سفي يف الإ�سالم من ناحية
العناية ب�ضبط الفروع واجلزئيات بقواعد كلية ،و�إن مل تغفل جانب الفقه� ،أي
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ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية الفرعية من �أدلتها التف�صيلية .ف�إنا نلمح للتفكري
الفل�سفي يف الر�سالة مظاهر �أخرى:
منها هذا االجتاه املنطقي �إىل و�ضع احلدود والتعاريف �أو ًال ،ثم الأخذ
يف التق�سيم مع التمثيل واال�ست�شهاد لكل ق�سم .وقد يعر�ض ال�شافعي ل�سرد
التعاريف املختلفة؛ ليقارن بينها وينتهي به التمحي�ص �إىل َت َخيرُّ ما يرت�ضيه منها.
ومنها �أ�سلوبه يف احلوار اجلديل املُ ْ�ش َبع ب�صور املنطق ومعانيه ،حتى لتكاد
حت�سبه ملا فيه من دقة البحث ولطف الفهم وح�سن الت�صرف يف اال�ستدالل
فل�سفيا على رغم اعتماده على النقل
والنق�ض ومراعاة النظام املنطقيً .
حوارا ًّ
�أو ًال وبالذات وات�صاله ب�أمور �شرعية خال�صة.
ومنها الإمياء((( �إىل مباحث من علم الأ�صول تكاد تهجم على الإلهيات
�أو علم الكالم ،كالبحث يف العلم ،و�أن هناك ح ًّقا يف الظاهر والباطن ،وح ًّقا يف
الظاهر دون الباطن ،و�أن املجتهد م�صيب �أو خمطئ معذور ،والفرق بني القر�آن
وال�سنةِ ،وعلَل الأحكام ،وترتيب الأ�صول بح�سب قوتها و�ضعفها.
وقد ا�ستدل ال�شافعي على حجية ال�سنة وما دونها من الأ�صول فلفت
الأذهان �إىل حجية القر�آن نف�سه ،وهي م�س�ألة وثيقة االت�صال ب�أبحاث املتكلمني.
(((	الإمياء :الإ�شارة.
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شراح الرسالة متكلمون وفقهاء

وقد �أثارت ر�سالة ال�شافعي اهتمام العلماء فجعلوا يروونها ويتناولونها بال�شرح
وبالنقد ،ممن �شرحها :حممد بن عبد اهلل �أبو بكر ال�صرييف املتوفَّى �سنة 330هـ
(932م) .ويف ترجمته يف طبقات ال�شافعية الكربى البن ال�سبكي« :الإمام اجلليل
الأ�صويل� ،أحد �أ�صحاب الوجوه امل�سفرة عن ف�ضله ،واملقاالت الدالة على جاللة
قدره .وكان يقال� :إنه �أعلم خلق اهلل تعاىل بالأ�صول بعد ال�شافعي ،ومن ت�صانيفه
�شرح الر�سالة» .وذكر له �صاحب الفهر�ست من الكتب يف الأ�صول كتاب البيان يف
دالئل الأعالم على �أ�صول الأحكام ،وكتاب �شرح ر�سالة ال�شافعي .وقال �صاحب
ك�شف الظنون« :ومن �شروحها � -أي الر�سالة  -دالئل الأعالم لل�صرييف» .فجعل
�شرحا للر�سالة .وذكر �صاحب الفهر�ست من كتب ال�صرييف« :كتاب
الكتاب الأول ً
نق�ض كتاب عبيد اهلل بن طالب الكاتب لر�سالة ال�شافعي».
ومنهم ح�سان بن حممد القر�شي الأموي �أبو الوليد الني�سابوري املتوفَّى �سنة
349هـ (960م) .روى �صاحب الطبقات ال�شافعية الكربى عن احلاكم �أنه قال:
«كان �إمام �أهل احلديث ُبخرا�سان ،و�أزهد من ر�أيت من العلماء و�أعبدهم ،و�أكرثهم
تق�ش ًفا ولزو ًما ملدر�سته وبيته» .ومل ي�شر �صاحب الطبقات �إىل �شرحه لر�سالة ال�شافعي،
لكن �صاحب ك�شف الظنون ذكره يف من �شرح الر�سالة ،وذكر الزرك�شي يف البحر
املحيط �شرحه للر�سالة فيما عنده من كتب الفن� ،أي فن الأ�صول.
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علي بن �إ�سماعيل الق ّفال الكبري ال�شا�شي املتوفَّى �سنة
ومنهم حممد بن ّ
365هـ (976 - 975م) .قال �صاحب طبقات ال�شافعية الكربى« :كان �إما ًما يف
التف�سري� ،إما ًما يف احلديث� ،إما ًما يف الكالم� ،إما ًما يف الأ�صول� ،إما ًما يف الفروع».
وقال ال�شيخ �أبو �إ�سحاق ال�شريازي« :كان �إما ًما وله م�صنفات((( كثرية لي�س لأحد
مثلها؛ وهو �أول َم ْن �ص َّنف اجلدل احل�سن من الفقهاء ،فله كتاب يف �أ�صول الفقه،
وله �شرح الر�سالة ،وعنه انت�شر فقه ال�شافعي يف ما وراء النهر» .وذكر يف البحر
املحيط للزرك�شي ويف ك�شف الظنون ويف الطبقات« :وقال احلافظ �أبو القا�سم بن
ع�ساكر :بلغني �أنه كان مائ ًال عن االعتدال ،قائ ًال باالعتزال يف �أول �أمره ،ثم رجع
�إىل مذهب الأ�شعري».
ومنهم احلافظ �أبو بكر اجلوزقي((( ،وحممد بن عبد اهلل بن حممد
الني�سابوري ال�شيباين ُتوفيِّ �سنة 378هـ (999 - 998م) :ويف طبقات ال�شافعية:
حمدث ني�سابور» ،ومل يذكر
علما ودي ًنا ،وكان ِّ
«كان �أبو بكر �أحد �أئمة امل�سلمني ً
�شرحه للر�سالة يف الطبقات ،لكن الزرك�شي و�صاحب ك�شف الظنون ذكراه.
قال الزرك�شي يف البحر املحيط يف الكالم على ما عنده من كتب الفن« :فمن
كتب الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه الر�سالة واختالف احلديث ،و�أحكام القر�آن،

((( م�ص َّنفات :م�ؤلفات.
((( جوزق :قرية من قرى ني�سابور.
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وموا�ضع متفرقة من الأم و�شرح الر�سالة لل�صرييف ،وللقفال ال�شا�شي ،وللجويني(((،
ولأبي الوليد الني�سابوري ،وكتاب القيا�س للمزين».
�أما �صاحب ك�شف الظنون ،فيقول« :ر�سالة ال�شافعي يف الفقه على
مذهبه ،وهي م�شهورة بينهم ،ورواها عنه جماعة وتناف�سوا يف �شرحها ،ف�شرحها
�أبو بكر حممد بن عبد اهلل ال�شيباين اجلوزقي الني�سابوري املتوفَّى �سنة  388هـ
(998م) ،والإمام حممد بن علي القفال الكبري ال�شا�شي املتوفَّى �سنة  365هـ
(976 - 975م) ،و�أبو الوليد ح�سان بن حممد الني�سابوري القر�شي الأموي
املتوفَّى �سنة 349هـ (960م) و�أبو بكر حممد بن عبد اهلل ال�صرييف �سنة 330هـ
(942 - 941م) وا�سمه :دالئل الأعالم ،ذكره يف �شرح الألفية ،و�شرحها
�أبو زيد عبد الرحمن اجلزويل ،ويو�سف بن عمر ،وجمال الدين ....الأقفه�سي،
وابن الفاكهاين �أبو القا�سم بن عي�سى بن ناجي»(((.
ومل �أعرث على تراجم لل�شراح اخلم�سة الأخريين.
وال�شراح الذين تناولوا ر�سالة ال�شافعي كانوا ما بني متكلمني وفقهاء ،فنزع
كل فريق منهم املنزع املنا�سب لفنه؛ فعني الفقهاء بجانب اال�ستنباط والتفريع يف
الر�سالة؛ ُوعني املتكلمون مبا توحي به مباحث الكالم.
(((	ال�شيخ �أبو حممد اجلويني عبد اهلل بن يو�سف والد �إمام احلرمني كان يلقب بركن الإ�سالم ،له املعرفة التامة
بالفقه والأ�صول والنحو والتف�سري والأدب ،توفيِّ �سنة 438هـ (1046م).
((( ك�شف الظنون ،طبعة تركيا ،ج� ،1ص.873
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وتوجه الت�أليف يف علم الأ�صول هذا االجتاه .قال ابن خلدون((( يف املقدمة يف
باب «�أ�صول الفقه وما يتعلق به من اجلدل واخلالفيات» :وكان �أول من كتب فيه � -أي
يف علم �أ�صول الفقه  -ال�شافعي � أملى فيه ر�سالته امل�شهورة ،تكلم فيها يف الأوامر
والنواهي والبيان واخلرب والن�سخ وحكم العلة املن�صو�صة من القيا�س ،ثم كتب فقهاء
احلنفية فيه وحققوا تلك القواعد و�أو�سعوا القول فيها ،وكتب املتكلمون � ًأي�ضا كذلك.
أم�س بالفقه ،و�أليق بالفروع لكرثة الأمثلة منها وال�شواهد
�إال �أن كتابة الفقهاء فيها � ّ
وبناء امل�سائل فيها على النكت الفقهية ،واملتكلمون يجردون �صور تلك امل�سائل عن
الفقه ومييلون �إىل اال�ستدالل العقلي ما �أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقت�ضى طريقتهم.
وكان له الفقهاء احلنفية فيها اليد الطوىل من الغو�ص على النكت((( الفقهية والتقاط
هذه القوانني من م�سائل الفقه ما �أمكن .وجاء �أبو زيد الدبو�سي((( من �أئمتهم فكتب
((( وقول ابن خلدون� :إن فقهاء احلنفية هم الذين �أخذوا بعد ال�شافعي يكملون �أ�صول الفقه ال ي�ؤيده ما ذكرنا
من �أ�سماء ال�شافعيني الذين �شرحوا الر�سالة وكتبوا يف الأ�صول .وقد نقل يف ك�شف الظنون عن الإمام عالء
الدين احلنفي يف ميزان الأ�صول ما ي�أتي« :اعلم �أن �أ�صول الفقه فرع لأ�صول الدين فكان من ال�ضرورة �أن يقع
الت�صنيف فيه على اعتقاد م�صنف الكتاب .و�أكرث الت�صانيف يف �أ�صول الفقه لأهل االعتزال املخالفني لنا
يف الأ�صول ولأهل احلديث املخالفني لنا يف الفروع ،وال اعتماد على ت�صانيفهم .وت�صانيف �أ�صحابنا ق�سمان:
ق�سم وقع يف غاية الإحكام والإتقان ل�صدوره ممن جمع الأ�صول والفروع ،مثل :م�آخذ ال�شرع ،وكتاب اجلدل
للماتريدي � -أبي من�صور املتوفَّى �سنة 333هـ (945 - 944م) ونحوهما؛ وق�سم وقع يف نهاية التحقيق يف
املعاين وح�سب الرتتيب ل�صدوره ممن ت�صدى ال�ستخراج الفروع من ظواهر امل�سموع ،غري �أنهم ملا مل يتمهروا
يف دقائق الأ�صول وق�ضايا العقول �أف�ضى ر�أيهم �إىل ر�أي املخالفني يف بع�ض الف�صول ،ثم هجر الق�سم الأول،
و�إما لتوح�ش الألفاظ واملعاين� ،إما لق�صور الهمم والتواين ،وا�شتهر الق�سم الأخري .انتهى.
(((	النكت :جمع النكْ َتة ،وهي هنا معنى امل�س�ألة العلمية التي ُيتو�صل �إليها بعد تفكري عمبق.
(((	الإمام �أبو زيد عبيد اهلل بن عمر بن عي�سى القا�ضي الدبو�سي احلنفي املتوفَّى �سنة 430هـ ( 1039 - 1038م)
وهو �أول من و�ضع علم اخلالف.
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يف القيا�س ب�أو�سع من جميعهم ،ومتم الأبحاث وال�شروط التي يحتاج �إليها فيه،
وكملت �صناعة �أ�صول الفقه بكماله .وتهذبت م�سائله ومتهدت قواعدهُ ،وعني النا�س
بطريقة املتكلمني .وكان من �أح�سن ما كتب فيه املتكلمون كتاب الربهان لإمام
(((
احلرمني((( وامل�ست�صفى للغزايل((( .وهما من الأ�شعرية ،وكتاب العهد لعبد اجلبار
و�شرحه املعتمد لأبي احل�سني الب�صري((( وهما من املعتزلة؛ وكانت الأربعة قواعد
هذا الفن و�أركانه».
ويقول الزرك�شي يف البحر املحيط« :وجاء من بعده � -أي ال�شافعي -
فبينوا و�أو�ضحوا وب�سطوا و�شرحوا ،حتى جاء القا�ضيان قا�ضي ال�سنة �أبو بكر
ابن الطيب((( وقا�ضي املعتزلة عبد اجلبار ،فو�سعا العباراتَّ ،
وفكا الإ�شارات،

((( �أبو املعايل عبد امللك بن �أبي عبد اهلل بن يو�سف بن حممد اجلويني ال�شافعي امللقب �ضياء الدين املعروف
ب�إمام احلرمني املتوفَّى �سنة 478هـ (1085م).
((( �أبو حامد حممد بن حممد الغزايل امللقب حجة الإ�سالم زين الدين الطو�سي تلميذ �إمام احلرمني تويف �سنة
505هـ (1111م).
(((	القا�ضي �أبو احل�سن عبد اجلبار بن �أحمد الهمداين الأ�سد �آبادي �شيخ املعتزلة يف ع�صره ،تويف �سنة 415هـ
(1240م).
عالـما بعلم كالم الأوائل «وكان يتقي �أهل
((( حممد بن علي بن الطيب �أبو احل�سني املتكلم الب�صري ،كان �إما ًما ً
زمانه يف التظاهر به ،ف�أخرج ما عنده يف �صورة متكلمي امللة الإ�سالمية  ...ومل يزل على الت�صدر والت�صنيف
والإمالء والإفادة ملذهب االعتزال والتحقيق ملا انفرد به من الأقوال حتى �أتاه �أجله �سنة 436هـ (1044م)
�أخبار احلكماء.
(((	القا�ضي �أبو بكر حممد بن الطيب بن القا�سم املعروف بالباقالين الب�صري الأ�شعري املتوفَّى �سنة 403هـ
(1013م).
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وبينا الإجمال ،ورفعا الإ�شكال ،واقتفى((( النا�س ب�آثارهم و�ساروا على ِ
الحب
نارهم».

(((

وجملة القول� :إن املتكلمني منذ القرن الرابع الهجري و�ضعوا �أيديهم على
علم �أ�صول الفقه ،وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء فنفذت �إليه �آثار الفل�سفة
واملنطق ،وات�صل بهما ات�صا ًال وثي ًقا.

تتبع.
(((	اقتفىّ :
(((	الحب :طريق وا�ضح.

�ضميمة

يف علم الكالم وتاريخه

علم الكالم وتاريخه

تعريف علم الكالم

كثريا ما تدل على
للعلماء يف تعريف علم الكالم عبارات خمتلفةً ،
االختالف يف وجهة النظر.
ولأبي ن�صر الفارابي املتوفَّى �سنة 339هـ (950م) ،قول يف تعريف الكالم
وف ََّرق ما بينه وبني الفقه ،تفرد به  -فيما نعلم  -وهو من �أقدم ما و�صل �إلينا من
تعاريف هذا العلم ،قال يف الكالم:
«�صناعة الكالم :و�صناعة الكالم يقتدر بها الإن�سان على ن�صرة الآراء
والأفعال املحدودة التي �صرح بها وا�ضع امللة ،وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل.
أي�ضا :جزء يف الآراء وجزء يف الأفعال.
وهذا ينق�سم �إىل جزءين � ً
وهي غري الفقه؛ لأن الفقه ي�أخذ الآراء والأفعال التي َ�ص َّرح بها وا�ضع امللة
م�سلمة ويجعلها �أ�صو ًال ،فا�ستنبط منها الأ�شياء الالزمة عنها.
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واملتكلم ين�صر الأ�شياء التي ي�ستعملها الفقيه �أ�صو ًال من غري �أن ي�ستنبط
عنها �أ�شياء �أخر.
ف�إذا اتفق �أن يكون لإن�سان ما قدر ٌة على الأمرين جمي ًعا فهو فقيه متكلم،
فيكون ن�صرته لها مبا هو متكلم ،وا�ستنباطه عنها مبا هو فقيه.
و�أما الوجوه والآراء التي ينبغي �أن تن�صر امللل ،ف�إن قو ًما من املتكلمني
يرون �أن ين�صروا امللل ب�أن يقولوا� :إن �آراء امللل وكل ما فيها من الأو�ضاع لي�س
�سبيلها �أن ميتحن بالآراء والروية والعقول الإن�سية؛ لأنها �أرفع مرتب ًة منها؛ �إذ كانت
(((
أ�سرارا �إلهية ت�ضعف عن �إدراكها العقول
م�أخوذة عن وحي �إلهي؛ لأن فيها � ً
الإن�سية وال تبلغها.
أي�ضا ف�إن الإن�سان �إمنا �سبيله �أن تفيده مِاللَل بالوحي ما �ش�أنه �أ َّال يدركه
و� ً
بعقله وما يخور عقله عنه ،و�إال فال معنى للوحي وال فائدة� ،إذا كان �إمنا يفيد
الإن�سان ما كان يعمله((( وما ميكن �إذا ت�أمله �أن يدركه بعقله .ولو كان كذلك َل َوكَّ ل
النا�س �إىل عقولهم ،وملا كانت بهم حاجة �إىل نبوة وال �إىل وحي .لكن مل يفعل
بهم ذلك؛ فلذلك ينبغي �أن يكون ما تفيده مِاللَل من العلوم ما لي�س يف طاقة
((( لعلها :ولأن.
((( لعلها :يعلمه.
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أي�ضا؛ ف�إنه لي�س كل ما
عقولنا �إدراكه ،ثم لي�س هذا فقط ،بل وما ت�ستنكره عقولنا � ً
ا�ستنكارا عندنا كان �أبلغ يف �أن((( يكون �أكرث فوائد ،وذلك �أن التي ي�أتي
كان �أ�شد
ً
بها امللك مما ت�ستنكره العقول وت�ستب�شعه الأوهام لي�ست هي باحلقيقة منكرة وال
حمالة ،بل هي �صحيحة يف العقول الإلهية.
ف�إن الإن�سان ،و�إن بلغ نهاية الكمال يف الإن�سانية  ،ف�إن منزلته عند ذوي
العقول الإلهية منزلة ال�صبي و((( ا َحل َدث وال ُغ ْمر((( عند الإن�سان الكامل .وكما
كثريا من ال�صبيان والأغمار ي�ستنكرون بعقولهم �أ�شياء كثرية ،مما لي�ست يف
�أن ً
احلقيقة منكرة وال غري ممكنة ،ويقع له�ؤالء �أنها غري ممكنة ،فكذلك منزلة من هو
يف نهاية كمال العقل الإن�سي عند العقول الإلهية.
وكما �أن الإن�سان من قبل �أن يت�أدب ويحتنك((( ي�ستنكر �أ�شياء كثرية
وي�ستب�شعها ويخيل �إليه فيها �أنها حمالة ،ف�إذا ت�أدب بالعلوم واحتنك بالتجارب
زالت عنه تلك الظنون فيها ،وانقلبت الأ�شياء التي كانت عنده حمالة ف�صارت
هي الواجبة ،و�صار عنده ما كان يتعجب منه قدميًا يف حد ما يتعجب من �ضده،
(((
(((
(((
(((

لعلها� :أن ال يكون.
الواو فيما يظهر زائدة.
ال ُغ ْمر :الرجل الذي مل يجرب الأمور.
يحتنكُ :يهذّ ب ويتعلم.
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كذلك الإن�سان الكامل الإن�سانية ال ميتنع من((( �أن يكون ي�ستنكر �أ�شياء ويخيل
�إليه �أنها غري ممكنة من غري �أن تكون يف احلقيقة كذلك.
فلهذه الأ�شياء ر�أى ه�ؤالء �أن يحيل((( ت�صحيح امللل ،ف�إن الذي �أتانا
بالوحي من عند اهلل  -جل ذكره � -صادق ،وال يجوز �أن يكون قد كذب .وي�صح
�أنه كذلك من �أحد وجهني:
�إما باملعجزات التي يفعلها �أو تظهر على يده.
و�إما ب�شهادات من تقدم قبله من ال�صادقني املقبويل الأقاويل على �صدق
هذا ومكانه من اهلل جلَّ وع َّز� ،أو بهما جمي ًعا.
ف�إذا �صححنا �صدقه بهذه الوجوه ،و�أنه ال يجوز �أن يكون قد كذب ،فلي�س
ينبغي �أن يتفق بعد ذلك يف الأ�شياء التي هو((( لها جمال للعقول ،وال ت�أمل ،وال
روية ،وال نظر.
فبهذه وما �أ�شبهها ر�أى ه�ؤالء �أن ين�صروا امللل.
وقوم منهم �آخرون يرون �أن ين�صروا �أو ًال جميع ما �صرح به وا�ضع امللة
بالألفاظ التي بها عرب عنها ،ثم يتتبعوا املح�سو�سات وامل�شهورات واملعقوالت،
((( الظاهر �أن «من» زيادة من الن�ساخ.
((( لعلها :يحيلوا.
((( لعلها :يقولها.
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فما وجدوا منها �أو من اللوازم عنها  -و� ْإن بعد � -شاه ًدا ل�شيء مما يف امللة ن�صروا
مناق�ضا ل�شيء مما يف امللة و�أمكنهم �أن يت�أولوا
به ذلك ال�شيء ،وما وجدوا منها ً
اللفظ الذي به عرب عنه وا�ضع امللة على وجه موافق لذلك املناق�ض  -ولو ت�أوي ًال
(((
بعي ًدا  -ت�أولوه عليه ،و�إن مل ميكنهم ذلك ،و�أمكن �أن يزيف ذلك املناق�ض و�أن
يحملوه على وجه يوافق ما يف امللة فعلوه ،ف�إن ت�ضاد امل�شهورات واملح�سو�سات يف
ال�شهادة مثل �أن تكون املح�سو�سات �أو اللوازم عنها توجب �شي ًئا ،وامل�شهورات
�أو اللوازم عنها توجب �ضد ذلك .نظروا �إىل �أقواهما �شهادة ملا يف امللة ف�أخذوه
واطرحوا الآخر وزيفوه.
ف�إن مل ميكن �أن حتمل لفظة امللة على ما يوافق �أحد هذه .وال �أن يحمل
�شيء من هذه على ما يوافق امللة ،ومل ميكن �أن يطرح وال �أن يزيف �شيء من
املح�سو�سات وال من امل�شهورات وال من املعقوالت التي ت�ضاد �شي ًئا منها ،ر�أوا
ٍ
حينئذ �أن ين�صروا ذلك ال�شيء ب�أن يقال� :إنه حق؛ لأنه �أخرب به من ال يجوز
�أن يكون قد كذب وال غلط ،ويقول ه�ؤالء يف هذا اجلزء من امللة مبا قاله �أولئك
الأولون يف جميعها.
فبهذا الوجه ر�أى ه�ؤالء �أن ين�صروا امللل.

(((	�أو.
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وقوم من ه�ؤالء ر�أوا �أن ين�صروا �أمثال هذه الأ�شياء  -يعني التي ُي َخ َّيل فيها
�أنها �شنعة  -ب�أن يتتبعوا �سائر امللل فيلتقطوا الأ�شياء ال�شنعة التي فيها .ف�إذا �أراد
الواحد من �أهل تلك امللل تقبيح �شيء مما يف ملة ه�ؤالء ،تل َّقاه ه�ؤالء مبا يف ملة
�أولئك من الأ�شياء ال�شنعة فدفعوه بذلك عن ملَّتهم.
و�آخرون منهم ملا ر�أوا �أن الأقاويل التي ي�أتون بها يف ن�صرة �أمثال هذه
الأ�شياء لي�ست فيها كفاية يف �أن ت�صح بها تلك الأ�شياء �صحة تامة ،حتى يكون
�سكوت خ�صمهم ل�صحتها عنده ال لعجزه عن مقاومتهم فيها بالقول ،ا�ضطروا
عند ذلك �إىل �أن ي�ستعملوا معه الأ�شياء التي تلجئه �إىل �أن ي�سكت عن مقولتهم
وح�صرا �أو خوفًا من مكروه يناله.
�إما خج ًال
ً
و�آخرون ملا كانت ملَّتهم عند �أنف�سهم �صحيحة ال ي�شكون يف �صحتها ،ر�أوا
�أن ين�صروها عند غريهم ويح�سنوها ويزيلوا ال�شبهة منها ،ويدفعوا خ�صومهم عنها
ب�أي �شيء اتفق .ومل يبالوا ب�أن ي�ستعملوا الكذب واملغالطة والبهت((( واملكابرة؛
لأنهم ر�أوا �أن من يخالف ملَّتهم �أحد رجلني:
�إما عدو ،والكذب واملغالطة جائز �أن ي�ستعمل يف دفعه ويف غلبته كما يكون
ذلك يف اجلهاد واحلرب.

((( البهت :الكذب.

�ضميمة يف علم الكالم وتاريخه
373

373

و�إما لي�س بعدو  -ولكن جهل حظ نف�سه من هذه امللة ل�ضعف عقله
ومتييزه ،وجائز �أن يحمل الإن�سان على حظ نف�سه بالكذب واملغالطة كما يفعل
ذلك بالن�ساء وال�صبيان»(((.
ويقول الفارابي يف الفقه:
«علم الفقه ،و�صناعة الفقه هي التي بها يقتدر الإن�سان على �أن ي�ستنبط
تقدير �شيء مما مل ي�صرح وا�ضع ال�شريعة بتحديده على الأ�شياء التي �صرح فيها
بالتحديد والتقدير ،و�أن يتحرى ت�صحيح ذلك ح�سب غر�ض وا�ضع ال�شريعة
بالعلة التي �شرعها يف الأمة التي لها �شرع.
وكل ملة ففيها �آراء و�أفعال :فالآراء مثل الآراء التي ت�شرع يف اهلل ،وفيما
يو�صف به ،ويف العامل �أو غري ذلك ،والأفعال مثل الأفعال التي يعظم بها اهلل
والأفعال التي بها تكون املعامالت يف املدن.
فلذلك يكون علم الفقه جزءين ،جزء يف الآراء ،وجزء يف الأفعال»(((.
ول�سنا نعرف لغري الفارابي من علماء الإ�سالم هذا التمييز بني الكالم
والفقه ،ب�أن الأول يتعلق بن�صرة العقائد وال�شرائع التي �صرح بها وا�ضع امللة .على
�صرح به وا�ضع امللة مما �صرح به يف العقائد
حني يتعلق الثاين با�ستنباط ما مل ُي ِّ
(((	�إح�صاء العلوم ،مطبعة ال�سعادة ،القاهرة �سنة 1350هـ1931( ،م)� ،ص 77 - 71مع بع�ض الت�صحيحات.
((( «�إح�صاء العلوم»� ،ص.70-69
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وال�شرائع جمي ًعا .نعم ،للفقه يف بع�ض �إطالقاته عموم ي�شتمل جميع م�سائل
الدين ،قال �صاحب «ك�شاف ا�صطالحات الفنون»:
«وقد يطلق الفقه على علم النف�س مبا لها وما عليها ،في�شتمل جميع العلوم
الدينية؛ ولهذا َ�س َّمى �أبو حنيفة  -رحمه اهلل  -الكالم بالفقه الأكرب».
وجاء يف تاج العرو�س« :وقد غلب � -أي الفقه  -على علم الدين ل�شرفه
و�سيادته وف�ضله على �سائر �أنواع العلم ،كما غلب النجم على الرثيا((( والعود على
(((
خا�صا
املندل  .قال ابن الأثري :وا�شتقاقه من ال�شق والفتح ،وقد جعلته العرب ًّ
وتخ�صي�صا بعلم الفروع منها».
بعلم ال�شريعة
ً
ومع هذا ف�إن العلماء يكادون يتفقون على �أن علم الكالم خا�ص بامل�سائل
االعتقادية ،وعلم الفقه مت�صل بالأحكام العملية.
علي بن حممد اجلرجاين املتوفَّى
ويف كتاب «التعريفات» لل�سيد ال�شريف ّ
�سنة 816هـ (1413م)« :الفقه هو يف اللغة عبارة عن فهم غر�ض املتكلم من
كالمه ،ويف اال�صطالح هو العلم بالأحكام ال�شرعية العملية املكت�سب من �أدلتها
التف�صيلية .وقيل :هو الإ�صابة والوقوف على املعنى اخلفي الذي يتعلق به احلكم.

((( الرثيا :جمموعة من النجوم يف �صورة الثور .وا�ش ُتهرت كلمة النجم للداللة عليها كلها.
((( امل ْن َدل :عود طيب الرائحة.
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وهو علم م�ستنبط بالر�أي واالجتهاد ،ويحتاج فيه �إىل النظر والت�أمل؛ ولهذا ال
يجوز �أن ي�سمى اهلل تعاىل فقي ًها؛ لأنه ال يخفى عليه �شيء».
«الكالم علم يبحث فيه عن ذات اهلل تعاىل و�صفاته ،و�أحوال املمكنات من
املبد�أ واملعاد على قانون الإ�سالم .والقيد الأخري لإخراج العلم الإلهي للفال�سفة ..
الكالم علم باحث عن �أمور يعلم منها املعاد ،وما يتعلق به من اجلنة والنار
وال�صراط وامليزان والثواب والعقاب ،وقيل :الكالم هو العلم بالقواعد ال�شرعية
االعتقادية املكت�سبة من الأدلة».
وفال�سفة الإ�سالم �أنف�سهم ال يخالفون ذلك.
قال �أبو حيان التوحيدي املتوفَّى �سنة 400هـ (1009م) يف ر�سالة «ثمرات
العلوم»(((.
«�أما الفقه ف�إنه دائر بني احلالل واحلرام ،وبني اعتبار العلل يف الق�ضايا
والأحكام ،وبني الفر�ض والنافلة ،وبني املحظور واملباح ،وبني الواجب وامل�ستحب،
وبني املحثوث عليه واملنزه عنه .(((»..
«و�أما علم الكالم ف�إنه باب من االعتبار يف �أ�صول الدين يدور النظر فيه على
حم�ض العقل يف التح�سني والتقبيح والإحالة والت�صحيح والإيجاب والتجويز
((( املطبوعة بذيل كتاب «الأدب والإن�شاء يف ال�صداقة وال�صديق» ،باملطبعة ال�شرقية مب�صر� ،سنة 1323هـ.
((( ثمرات العلوم� ،أبو حيان التوحيدي� ،ص.191
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واالقتدار والتعديل والتجويز((( والتوحيد والتكفري .واالعتبار فيه ينق�سم بني
دقيق يتفرد العقل به ،وبني جليل يفزع �إىل كتاب اهلل تعاىل فيه .ثم التفاوت يف
ذلك بني املتحلني به على مقاديرهم يف البحث والتنقري((( والفكر والتحبري(((.
واجلدل واملناظرة ،والبيان واملنا�ضلة ،والظفر بينهم باحلق ِ�سجال((( .ولهم عليه
مكر وجمال .وبابه جماور لباب الفقه والكالم فيهما م�شرتك .و�إن كان بينهما
انف�صال وتباين ،ف�إن ال�شركة بينهما واقعة والأدلة فيهما مت�ضارعة� .أال ترى �أن
الباحث عن العامل يف قدمه وحدثه وامتداده وانقرا�ضه ي�شاور العقل ويخدمه
وي�ست�ضيء به وي�ستفهمه .كذلك الناظر يف العبد اجلاين هل هو م�شابه للمال
(((
فريد �إليه� ،أو م�شابه للحر فيحمل عليه ،فهو يخدم العقل وي�ست�ضيء به».
نعم �إن الفارابي يف «�إح�صاء العلوم» مل يق�صد �إىل بيان الكالم الإ�سالمي.
والفرق بينه وبني الفقه على م�صطلح �أهل الإ�سالم ،بل ق�صد الكالم يف العلوم
الدينية جملة فجعلها طائفتني :طائفة تبحث فيما يقتدر به الإن�سان على اال�ستنباط
ت�سليما؛ وطائفة تبحث فيما يقتدر به الإن�سان على
من ن�صو�ص الدين امل�أخوذة ً
ن�صرة ما جاء به الدين من العقائد والأحكام وتزييف كل ما خالفه بالرباهني
(((
(((
(((
(((
(((

لعلها التحوير.
التنقري :البحث.
التحبري :الكتابة.
الظفر بينهم �سجال� :أي الن�صر بينهم متداول .واملراد هنا� :أنهم مت�ساوون.
ثمرات العلوم� ،أبو حيان التوحيدي� ،ص.193 - 192
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العقلية ،ولهذا التق�سيم يف نف�سه وجه ظاهر ،وتق�سيمه بالفقه والكالم وجه .ولكن
تطبيق ما يراه الفارابي على املعروف من م�صطلح امل�سلمني لي�س بظاهر.
�أما كالم �أبي حيان التوحيدي فال يخالف اال�صطالح املعروف �إال يف قوله:
�إن الفقه والكالم ي�شرتكان يف ا�ستخدام العقل ،وتت�ضارع((( �أدلتهما يف قيامها
و�سع ميدانه من
على النظر العقلي .وتلك نظرة فيل�سوف ُي ِّقوي �سلطان العقل و ُي ِّ
خ�صو�صا
غري خمالفة للواقع ذات خطر ،ف�إن اال�ستنباط الفقهي يحتاج �إىل العقل
ً
�إذا كان ُم ِ
عتم ًدا على القيا�س.
�أما املتكلمون فلي�ست تعاريفهم للكالم متفقة من كل وجه؛ فالغزايل
املتوفَّى �سنة 505هـ (1111م) يقول:
«القول يف بيان مق�صود علم الكالم وحا�صله  -ثم �إين ابتد�أت بعلم
الكالم فح�صلته وعقلته ،وطالعت كتب املحققني منهم ،و�صنفت فيه ما �أردت
وافيا مبق�صوده غري واف مبق�صودي؛ و�إمنا مق�صوده حفظ
�أن �أ�صنف ،ف�صادفته ً
علما ً
عقيدة �أهل ال�سنة وحرا�ستها عن ت�شوي�ش �أهل البدعة .فقد �ألقى اهلل تعاىل �إىل
عباده على ل�سان ر�سوله عقيدة هي احلق على ما فيه �صالح دينهم ودنياهم ،كما
أمورا خمالفة
نطق مبعرفته القر�آن والأخبار ،ثم �ألقى ال�شيطان يف و�ساو�س املبتدعة � ً
لل�سنة ،فلهجوا بها وكادوا ي�شو�شون عقيدة احلق على �أهلها ،ف�أن� أش� اهلل تعاىل طائفة
((( تت�ضارع :تت�شابه.
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املتكلمني ،وحرك دواعيهم لن�صرة ال�سنة بكالم مرتب يك�شف عن تلبي�سات
�أهل البدعة املحدثة على خالف ال�سنة امل�أثورة ،فمنه ن�ش�أ علم الكالم و�أهله ،فلقد
قام طائفة منهم مبا ندبهم اهلل تعاىل �إليه ،ف�أح�سنوا الذَّ ّب((( عن ال�سنة والن�ضال
عن العقيدة املُ َتل َّقاة بالقبول من النبوة ،والتغيري يف وجه ما �أحدث من البدعة.
ولكنهم اعتمدوا يف ذلك على مقدمات ت�سلموها من خ�صومهم ،وا�ضطرهم �إىل
ت�سليمها �إما التقليد �أو �إجماع الأمة �أو جمرد القبول من القر�آن والأخبار .وكان
�أكرث خو�ضهم يف ا�ستخراج مناق�ضات اخل�صوم وم�ؤاخذتهم بلوازم م�سلماتهم،
وهذا قليل النفع يف جنب من ال ي�سلم �سوى ال�ضروريات �شي ًئا �أ�صالً؛ فلم يكن
�شافيا .نعم ،ملا ن�ش�أت �صنعة
كافيا وال لدائي الذي كنت �أ�شكوه ً
الكالم يف حقي ً
الكالم وكرث اخلو�ض فيه وطالت املدة ،ت�شوق املتكلمون �إىل جماوزة الذب عن
ال�سنة بالبحث عن حقائق الأمور ،وخا�ضوا يف البحث عن اجلواهر والأعرا�ض
و�أحكامها ،لكن ملا مل يكن ذلك مق�صود علمهم مل يبلغ كالمهم فيه الغاية
الق�صوى ،فلم يح�صل منه ما ميحو بالكلية ظلمات احلرية يف اختالف اخللق.
وال �أبعد �أن يكون قد ح�صل ذلك لغريي ،بل ل�ست �أ�شك يف ح�صول ذلك
لطائفة ،ولكن ح�صو ًال م�شوبًا بالتقليد يف بع�ض الأمور التي لي�ست من الأوليات.
والغر�ض الآن حكاية حايل ال الإنكار على من ا�ست�شفى به ،ف�إن �أدوية ال�شفاء
تختلف باختالف الداء ،وكم من دواء ينتفع به مري�ض وي�ست�ضر به �آخر»(((.
((( الذَّ ّب :الدفاع.
((( «املنقذ من ال�ضالل» ،الطبعة امليمنية مب�صر� ،سنة 1309هـ� ،ص.7 - 6
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وتعريف ابن خلدون املتوفَّى �سنة 806هـ (1406م) لعلم الكالم مالئم
متام املالءمة لكالم الغزايل ،فهو يقول« :علم الكالم هو علم يت�ضمن ا ِحل َجاج عن
العقائد الإميانية بالأدلة العقلية .والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن
مذاهب ال�سلف و�أهل ال�سنة»(((.
وابن خلدون ي�صرح مبا �صرح به الغزايل ،من �أن العقائد الإميانية �أخذها
حجاجا عن
ال�سلف عن �أدلتها من الكتاب وال�سنة ،و�إمنا حدث علم الكالم
ً
هذه العقائد ،ودف ًعا يف �صدور البدع وال�شبهات التي �أثارها املبتدعة حول عقائد
ال�سلف.
ويعرف ع�ضد الدين الإيجي املتوفَّى �سنة 756هـ (1355م) علم الكالم
يف كتاب «املواقف» مبا ن�صه:
«والكالم علم يقتدر معه على �إثبات العقائد الدينية ب�إيراد احلجج ودفع
ال�شبه ،واملراد بالعقائد ما يق�صد فيه نف�س االعتقاد دون العمل ،وبالدينية املن�سوبة
�إىل دين حممد  ف�إن اخل�صم ،و�إن خط�أناه ،ال نخرجه من علماء الكالم».
علي التهانوي الذي فرغ من
ويف «ك�شاف ا�صطالحات الفنون» ملحمد بن ّ
ت�صنيفه �سنة 1158هـ (1745م) �شرح لهذا التعريف ،نقتب�س منه فيما يلي ما
يتعلق بغر�ضنا:
((( «مقدمة» ابن خلدون� ،ص ،400من الطبعة البريوتية الثانية.
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وهو �أي علم الكالم علم يقتدر معه على �إثبات العقائد الدينية على
الغري ب�إيراد احلجج ودفع ال�شبه  ....ويف اختيار �إثبات العقائد على حت�صيلها
�إ�شعار ب�أن ثمرة الكالم �إثباتها على الغري ،وب�أن العقائد يجب �أن ت�ؤخذ من
ال�شرع ليعتد بها و�إن كانت مما ي�ستقل العقل فيه .وال يجوز حمل الإثبات
خارجا
ههنا على التح�صيل واالكت�ساب� ،إذ يلزم منه �أن يكون العلم بالعقائد ً
عن علم الكالم ثمرة له وال خفاء يف بطالنه  ....فحا�صل احلد �أنه علم ب�أمور
عاديا ،قدرة تامة على
دائما ًّ
يقتدر معها� ،أي يح�صل مع ذلك العلم ح�صو ًال ً
ال�ش َبه عنها.
�إثبات العقائد الدينية على الغري و�إلزامها �إياه ب�إيراد احلجج ودفع ُّ
ف�إيراد احلجج �إ�شارة �إىل وجود املقت�ضي((( ،ودفع ال�شبه �إىل انتفاء املانع .ثم
املراد بالعقائد ما يق�صد به نف�س االعتقاد كقولنا :اهلل تعاىل عامل قادر �سميع
ب�صري ،ال ما يق�صد به العمل كقولنا :الوتر واجب� ،إذ قد دون للعمليات الفقه.
واملراد بالدينية املن�سوبة �إىل دين حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم � -سواء
كانت �صوابًا �أو خط�أ ،فال يخرج علم �أهل البدع الذي يقتدر معه على �إثبات
عقائدهم الباطلة من علم الكالم .ثم املراد جميع العقائد؛ لأنها منح�صرة
م�ضبوطة ال يزاد عليها ،فال تتعذر الإحاطة بها واالقتدار عليها؛ و�إمنا تتكرث
وجوه ا�ستدالالتها وطرق دفع �شبهاتها بخالف العمليات .ف�إنها غري منح�صرة
التهي ؤ� التام».
فال تت�أتى الإحاطة بها ،و�إمنا مبلغ من يعلمها ُّ
((( املقت�ضي :الباعث.
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وتعريف الإيجي على هذا التف�سري غري خمتلف مع ما ذهب �إليه الغزايل؛
فهو يرى �أن العقائد يجب �أن ت�ؤخذ من ال�شرع ُليع َتد بها ،و�إمنا ثمرة الكالم �إثبات
ال�ش َبه .لكن تعريف الإيجي ُيخا ِلف تعريف الغزايل من
العقائد على الغري َو َر ِّد ُّ
ناحية ،هي �أن الغزايل يجعل علم الكالم �أداة لعقائد ال�سلف ودفا ًعا عن ال�سنة؛
�أما الإيجي فيجعل علم الكالم �أداة دفاع لكل معتقد عن عقيدته؛ فدفاع املبتدع
أي�ضا.
عن عقيدته بالرباهني العقلية كالم � ً
ويقول �سعد الدين التفتازاين املتوفَّى �سنة 792هـ (1389م) يف كتاب
«املقا�صد» تعري ًفا للكالم:
«الكالم هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية؛ ومو�ضوعه املعلوم
من حيث يتعلق به �إثباتها ،وم�سائله الق�ضايا النظرية ال�شرعية االعتقادية ،وغايته
حتلية الإميان بالإيقان ،ومنفعته الفوز بنظام املعا�ش وجناة املعاد ،فهو �أ�شرف العلوم.
واملتقدمون على �أن مو�ضوعه املوجود من حيث هو .ويتميز عن الإلهي بكون
البحث فيه على قانون الإ�سالم� ،أي ما علم قط ًعا من الدين ،ك�صدور الكرثة عن
الـملك من ال�سماء ،وكون العامل حمفوفًا بالعدم والفناء� ،إىل غري
الواحد ،ونزول َ
ذلك مما جنزم به امللة دون الفل�سفة ،ال ما هو احلق ولو ادعاء لت�شاركه الفل�سفة
ككالم املخالف  ...وقيل :مو�ضوعه ذات اهلل وحده �أو مع ذات املمكنات من
حيث ا�ستنادها �إليه ملا �أنه يبحث عن ذلك ،ولهذا يعرف بالعلم الباحث عن
�أحوال ال�صانع من �صفاته الثبوتية وال�سلبية ،و�أفعاله املتعلقة ب�أمر الدنيا والآخرة،
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�أو عن �أحوال الواجب و�أحوال املمكنات يف املبد�أ واملعاد على قانون الإ�سالم ....
واعرت�ض ب�أن �إثبات ال�صانع من �أعلى مطالب الكالم ،ومو�ضوع العلم ال يبينّ فيه،
بل فيما فوقه ،حتى ينتهي �إىل ما مو�ضوعه َبينِّ الوجود كاملوجود من حيث هو».
وظاهر �أن التفتازاين يخالف الإيجي يف جعله الكالم �شام ًال لكالم
املخالفني؛ فهو يخ�صه بالكالم القائم على قانون الإ�سالم� ،أي ما علم قط ًعا من
الدين والتفتازاين يف هذا موافق للغزايل ،و�إن كان يعترب علم الكالم حت�صي ًال
للعقائد بالدليل العقلي ودفا ًعا عنها خالفًا لر�أي الغزايل.
والظاهر �أن ال�شيخ حممد عبده املتوفَّى �سنة 1323هـ (1905م) يف ر�سالة
التوحيد ينهج نهج التفتازاين فهو يقول:
«التوحيد علم يبحث فيه عن وجود اهلل ،وما يجب �أن يثبت له من
�صفات ،وما يجوز �أن يو�صف به ،وما يجب �أن ينفى عنه ،وعن الر�سل؛
لإثبات ر�سالتهم وما يجب �أن يكونوا عليه ،وما يجوز �أن ين�سب �إليهم،
وما ميتنع �أن يلحق بهم((( وعر�ض طا�ش كربى زاده املتوفَّى �سنة 962هـ
(1458 - 1457م) يف كتاب «مفتاح ال�سعادة وم�صباح ال�سيادة» لتعريف
علم الكالم ،وبيان مو�ضوعه ،مع ذكر اخلالف يف هذا املو�ضوع ،واخلالف
يف عد كالم املبتدعة من علم الكالم .قال« :ال�شعبة اخلام�سة من العلوم
((( ر�سالة التوحيد ،حممد عبده� ،ص ،4من طبعة املنار الثالثة.
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ال�شرعية علم �أ�صول الدين امل�سمى بعلم الكالم  -وهو علم ُي ْقتدر معه
�إثبات العقائد الدينية ب�إيراد احلجج ودفع ال�شبه عنها ،ومو�ضوعه ذات اهلل
�سبحانه وتعاىل و�صفاته عند املتقدمني .وقيل مو�ضوعه الوجود من حيث
هو موجود ،و�إمنا ميتاز عن العلم الإلهي الباحث عن �أحوال الوجود املطلق
باعتبار الغاية؛ لأن البحث يف الكالم على قواعد ال�شرع ،ويف الإلهي على
مقت�ضى العقول .وعند املت�أخرين مو�ضوع الكالم املعلوم من حيث يتعلق به
�إثبات العقائد الدينية املن�سوبة �إىل دين حممد � -صلوات اهلل عليه و�سالمه -
وذلك ب�أن ي�سلَّم املد َعى منه ثم يقام عليه الربهان العقلي .وهذا الت�سليم هو
معنى التدين الالئق بحال املكلفني ،حتى لو مل ي�ؤخذ منه ،ال يعد كال ًما،
دينيا ،و�إن وافقه يف احلقيقة لفوات �أمر التدين ،بل يعد من الأمور
وال ً
علما ًّ
احلكمية .وباجلملة ي�شرتط يف الكالم �أن يكون الق�صد فيه ت�أييد ال�شرع بالعقل،
و�أن تكون العقيدة مما وردت يف الكتاب وال�سنة؛ ولو فات �أحد هذين ال�شرطني
ال ي�سمى كال ًما �أ�صالً .وملا مل يلزم من ق�صد موافقة ال�شرع املوافقة يف نف�س
الأمر ،عد بع�ضهم كالم �أهل االعتزال من الكالم ،و�إن مل يوافق الكتاب
وال�سنة .فظهر من هذا التف�صيل �أن الكالم من العلوم ال�شرعية ،لكن �إذا كان
على طريقة الكتاب وال�سنة؛ و�أن هناك كال ًما ممو ًها ي�شبه الكالم ولي�س بذاك
ككالم �أهل االعتزال و�أمثاله .فذلك علم �شرعي باعتبار دالئله»(((.
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،52ص.21 - 20
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وجملة القول �أن املتكلمني متفقون على �أن علم الكالم يعتمد على النظر
العقلي يف �أمر العقائد الدينية ،ثم هم يختلفون يف �أن الكالم يثبت العقائد الدينية
ال�ش َبه عن العقائد الإميانية الثابتة
بالرباهني العقلية كما يدافع عنها� ،أو هو �إمنا يدفع ُّ
بالكتاب وال�سنة .وهذا اخلالف يرجع �إىل اخلالف يف �أن العقائد الإميانية ثابتة
بال�شرع ،و�إمنا يفهمها العقل عن ال�شرع ويلتم�س لها بعد ذلك الرباهني النظرية،
�أو هي ثابتة بالعقل على معنى �أن الن�صو�ص الدينية قررت العقائد الدينية ب�أدلتها
العقلية.
وقد �أ�شار �إىل ذلك فخر الدين الرازي املتوفَّى �سنة 606هـ (1209م)  -عند
تف�سريه للآيتني  20 - 19من �سورة «البقرة» مدنية  -فقال:
«�إن الآيات الواردة يف الأحكام ال�شرعية �أقل من �ستمائة �آية :و�أما البواقي
ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان و�أ�صناف امل�شركني».
وبعد �أن ذكر معاقد الدالئل يف القر�آن مما يدل على وجود ال�صانع ،وعلى
�صفاته ،وعلى النبوة واملعاد قال« :و�أنت لو فت�شت علم الكالم مل جتد فنه �إال
تقدير هذه الدالئل ،والذب عنها ،ودفع املطاعن وال�شبهات القادحة فيها».
وقال بعد ذلك:
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«و�أما حممد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -فا�شتغاله بالدالئل على التوحيد
والنبوة واملعاد �أظهر من �أن يحتاج فيه �إىل التطويل».
وقد ذكر الفخر الرازي يف ذلك املقام ر�أي املخالفني القائلني ب�أن الكالم
بدعة .و�أنه مذموم نهى عنه الدين ،و�أنكره ال�سلف ،وب�سط �أدلة الفريقني .و�ستكون
لنا فر�صة للموازنة بني الر�أيني عند الكالم يف تاريخ البحث يف العقائد الدينية
عند امل�سلمني.
�ألقاب هذا العلم و�سبب ت�سميته بعلم الكالم

جمع التهانوي يف كتاب ك�شاف ا�صطالحات الفنون �أ�سماء هذا العلم،
فقال:
أي�ضا ،و�سماه �أبو حنيفة  -رحمه
«علم الكالم ،وي�سمى ب�أ�صول الدين � ً
اهلل تعاىل  -املتوفَّى �سنة 150هـ (767م) بالفقه الأكرب ،ويف «جممع ال�سلوك»:
أي�ضا بعلم التوحيد وال�صفات،
أي�ضا؛ وي�سمى � ً
وي�سمى بعلم النظر واال�ستدالل � ً
ويف «�شرح العقائد» للتفتازاين :العلم املتعلق بالأحكام الفرعية � -أي العملية -
ي�سمى علم ال�شرائع والأحكام ،وبالأحكام الأ�صلية � -أي االعتقادية  -ي�سمى
علم التوحيد وال�صفات».

386

متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
386

وقد ذكر امل�ؤلفون �أقوا ًال متباينة يف �سبب ت�سمية هذا العلم بالكالم ،وجمع
ع�ضد الدين الإيجي هذه الأقوال يف كتاب «املواقف» مبا ن�صه:
«و�إمنا �سمي الكالم �إما لأنه ب�إزاء املنطق للفال�سفة ،و�إما لأن �أبوابه عنونت
�أو ًال بالكالم يف كذا� ،أو لأن م�س�ألة الكالم �أ�شهر �أجزائه حتى كرث فيه الت�شاجر
وال�سفك فغلب عليه� ،أو لأنه يورث قدرة على الكالم يف ال�شرعيات ومع اخل�صم».
ويبدو يل �أن البحث يف �أمور العقائد كان ي�سمى كال ًما قبل تدوين هذا
العلم ،وكان ي�سمى �أهل هذا البحث متكلمني .فلما دونت الدواوين و�أُلفت
لقبا لهذه الأبحاث
الكتب يف هذه امل�سائل� ،أطلق على هذا العلم املدون ما كان ً
وعلما على املتعر�ضني لها.
قبل تدوينهاً ،
و�س ِّمي �أهله متكلمني
و�إمنا ُ�س ِّمي البحث يف ال�ش�ؤون االعتقادية كال ًماُ ،
لأحد وجهني:
�أولهما :ي�ؤخذ مما رواه جالل الدين ال�سيوطي املتوفَّى �سنة 914هـ
(1505م) يف كتاب «�صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم» ،وهو
خمطوط بدار الكتب الأزهرية:
«و�أخرج عن مالك  املتوفَّى �سنة 179هـ (795م) قال� :إياكم والبدع.
قيل :يا �أبا عبد اهلل ،وما البدع؟ قال� :أهل البدع الذين يتكلمون يف �أ�سماء اهلل
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و�صفاته وكالمه وعلمه وقدرته ،وال ي�سكتون عما �سكت عنه ال�صحابة والتابعون
لهم ب�إح�سان».
وي�ؤيد ذلك ما نقل ال�سيوطي يف كتابه هذا عن كتاب «ذم الكالم و�أهله»
ل�شيخ الإ�سالم �أبي �إ�سماعيل عبد اهلل بن حممد الأن�صاري الهروي املتوفَّى
�سنة 481هـ:
«و�أخرج عن جابر بن عبد اهلل قال :قال ر�سول اهلل  :من تكلم يف الدين
بر�أيه فقد اتهمه».
«�أخرج عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل  :ال تقوم ال�ساعة حتى يكفر
جهارا .وذلك عند كالمهم يف ربهم».
باهلل ً
«و�أخرج عن حممد بن احلنفية قال :ال تهلك هذه الأمة حتى تتكلم يف
ربها».
علي بن �أبي طالب قال :يخرج يف �آخر الزمان �أقوام يتكلمون
«و�أخرج عن ّ
بكالم ال يعرفه �أهل الإ�سالم ويدعون النا�س �إىل كالمهم ،فمن لقيهم فليقاتلهم،
ف�إن قتلهم أُ� ِجر عند اهلل».
«و�أخرج عن ابن عمر قال� :إن القدرية حملوا �ضعف ر�أيهم على مقدرة
اهلل ،وقالوا ِل َـم؟ وال ينبغي �أن يقال هلل ِل َـم؛ لأنه ال ُي ْ�س�أل عما يفعل وهم ُي ْ�س�ألون»
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«و�أخرج عن ه�شام بن عبد امللك �أنه قال لبنيه� :إياكم و�أ�صحاب الكالم؛
ف�إن �أمرهم ال ي�ؤول �إىل الر�شاد».
«و�أخرج عن جعفر بن حممد قال� :إذا بلغ الكالم �إىل اهلل ف�أم�سكوا ،و�أخرج
عنه قال :تكلموا فيما دون العر�ش ،وال تكلموا فيما فوق العر�ش؛ ف�إن قو ًما تكلموا
يف اهلل فتاهوا».
«و�أخرج عن �شعبة قال :كان �سفيان الثوري يبغ�ض �أهل الأهواءَ ،وي ْن َهى
عن جمال�ستهم �أ�شد النهي ،وكان يقول :عليكم بالأثر ،و�إياكم والكالم يف
ذات اهلل».
«و�أخرج عن حممد بن احل�سن �صاحب �أبي حنيفة قال :قال �أبو حنيفة:
لعن اهلل عمرو بن عبيد ،ف�إنه فتح للنا�س الطريق �إىل الكالم فيما ال يعنيهم من
الكالم .قال :وكان �أبو حنيفة يحثنا على الفقه ،وينهانا عن الكالم».
فالكالم �ضد ال�سكوت ،واملتكلمون كانوا يقولون حيث ينبغي ال�صمت
اقتداء بال�صحابة والتابعني الذين �سكتوا عن امل�سائل االعتقادية ال يخو�ضون
فيها .ويف «الكليات» لأبي البقاء:
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«واختيار حمققي �أهل ال�سنة �أن الكالم يف احلقيقة مفهوم ينايف اخلر�س
وال�سكوت  ....والكالم عند �أهل الكالم ما ي�ضاد ال�سكوت .(((».....
�أما الثاين في�ؤخذ مما نقله ابن عبد الرب املتوفَّى �سنة 463هـ (-1070
1071م) يف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله»:
وعن م�صعب بن عبد اهلل الزبريي قال :كان مالك بن �أن�س يقول :الكالم
يف الدين �أكرهه ،ومل يزل �أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه ،نحو الكالم يف ر�أي
جهم والقدر وما �أ�شبه ذلك ،وال �أحب الكالم �إال فيما حتته عمل .قال �أبو عمر:
قد بني مالك  -رحمه اهلل � -أن الكالم فيما حتته عمل هو املباح عنده وعند �أهل
بلده ،يعني العلماء منهم  ،و�أخرب �أن الكالم يف الدين نحو قول جهم والقدر.
والذي قال مالك  -رحمه اهلل  -عليه جماعة الفقهاء والعلماء قدميًا وحدي ًثا من
�أهل احلديث والفتوى ،و�إمنا خالف ذلك �أهل البدع املعتزلة و�سائر الفرق .و�أما
اجلماعة فعلى ما قال مالك  -رحمه اهلل � -إال �أن ي�ضطر �أحد �إىل الكالم فال ي�سعه
ال�سكوت �إذا طمع برد الباطل و�صرف �صاحبه عن مذهبه� ،أو خ�شي �ضالل عامة
�أو نحو هذا(((.

((( الكليات� ،أبو البقاء� ،ص.302
((( خمت�صر جامع بيان العلم وف�ضله ،ابن عبد الرب� ،ص.155
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واعتبار �أن الدين هو �ش�ؤون االعتقادات ال �ش�ؤون الأحكام العملية ،ي�ؤيده
ما جاء يف كتاب �شرح �أبي من�صور املاتريدي املتوفَّى �سنة 332هـ (944 - 943م)
�أو 333هـ (945 - 944م) على كتاب «الفقه الأكرب» املن�سوب �إىل �أبي حنيفة:
«قال �أبو حنيفة « :الفقه يف الدين �أف�ضل من الفقه يف العلم»؛ لأن
الفقه يف الدين �أ�صل والفقه يف العلم فرع ،وف�ضل الأ�صل على الفرع معلوم،
قال اهلل تعاىل :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ [�آل عمران .]19 /وال �شك
�أن العبد �أو ً
ال يلزمه الإ�سالم؛ لقوله تعاىل:ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﮊ [الذاريات� ]56 /أي ليوحدون ،ثم العلم يبنى على الدين ،ف�صار
الدين هو التوحيد ،والعلم هو الديانة يعني ال�شرائع ،وهو بعد التوحيد .ثم الدين
عقد على ال�صواب ،والديانة �سرية على ال�صواب»(((.
والكالم على هذا مقابل الفعل كما يقال :فالن َّقوال ال فعال .واملتكلمون
قوم يقولون يف �أمور لي�س حتتها عمل ،فكالمهم نظري لفظي ال يتعلق به فعل،
بخالف الفقهاء الباحثني يف الأحكام ال�شرعية العملية.
وعلم الكالم علم يبحث فيما يت�صل بالعقائد التي هي �ش�ؤون غري عملية.
((( الفقه الأكرب� ،أبو حنيفة� ،ص 6من طبعة حيدر �آباد الدكن� ،سنة 1321هـ.
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ور ُّد ت�سمية هذا العلم بالكالم �إىل �أحد هذين الوجهني �أرجح عندي
ملنا�سبته للواقع من �سبق هذه الت�سمية للتدوين� .أما �سائر الوجوه فتجعل الت�سمية
الحقة لظهور العلوم وتدوينها.
تاريخ علم الكالم

تبني مما �أ�سلفنا �أن العبارات املختلفة يف تعريف علم الكالم متفقة على
�أن هذا العلم يعتمد على الرباهني العقلية فيما يتعلق بالعقائد الإميانية .وهذا
املعنى� ،أي البحث يف العقائد الإ�سالمية اعتما ًدا على العقل ،هو الذي نريده
عند البحث يف تاريخ علم الكالم.
الروحية يف
وا�ستيفاء القول يف هذا الباب ي�ستدعي الإملام بتقرير العقائد ُّ
عهد النبي  ويف عهد اخللفاء الرا�شدين من بعده ،وفيما تال ذلك �إىل عهد
التدوين يف علم الكالم .ثم تتبع الأدوار التي مر بها علم الكالم بعد تدوينه.
(أ) تقرير العقائد الدينية يف عهد الرسول 

جاء الإ�سالم يقرر �أن الدين احلق واحد ،هو وحي اهلل �إىل جميع �أنبيائه،
وهو عبارة عن الأ�صول التي ال تتبدل بالن�سخ وال يختلف فيها الر�سل ،وهي
ه ًدى �أب ًدا.
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�أما ال�شرائع العملية فهي متفاوتة بني الأنبياء ،وهي هدى ما مل تن�سخ ،ف�إذا
ن�سخت مل تبق هدى.
قال الزخم�شري املتوفَّى �سنة 538هـ (1944 - 1143م) يف تف�سري قوله
تعاىل :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ....ﮊ[الأنعام « :]90 /واملراد
بهداهم :طريقتهم يف الإميان باهلل وتوحيده و�أ�صول الدين ،دون ال�شرائع ف�إنها
خمتلفة ،وهي هدى ما مل تن�سخ ،ف�إذا ن�سخت مل تبق هدى ،بخالف �أ�صول
الدين ف�إنها ه ًدى �أب ًدا».
قال ابن تيمية املتوفَّى �سنة 728هـ (1327م):
«وقد �أر�سل اهلل جميع الر�سل ،و�أنزل جميع الكتب بالتوحيد الذي
هو عبادة اهلل وحده ال �شريك له ،كما قال تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ[الأنبياء ]25 /وقال
تعاىل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﮊ [الزخرف ،]45 /وقال تعاىل :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮊ [النحل ،]36 /وقال تعاىل:
ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ .ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﮊ [امل�ؤمنون.]52 - 51 /

ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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وقد قالت الر�سل كلهم مثل نوح وهود و�صالح وغريهم :ﮋﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮊ [نوح ،]3 /فكل الر�سل دعوا �إىل عبادة اهلل وحده ال �شريك له
و�إىل طاعتهم .والإميان بالر�سل هو الأ�صل الثاين من �أ�صلي الإ�سالم(((.
وقد ُبعث حممد  بدين و�شريعة� .أما الدين فقد ا�ستوفاه اهلل كله يف كتابه
الكرمي ووحيه ،ومل َي ِكل((( النا�س �إىل عقولهم يف �شيء منه ،و�أما ال�شريعة فقد
ا�ستويف �أ�صولها ،ثم ترك للنظر االجتهادي تف�صيلها.
ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

وجاء يف القر�آن املجيد:
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [املائدة ،]3 /وكان نزول هذه الآية يف يوم عرفة عام
حج النبي  حجة الوداع ،ومل يع�ش النبي بعد نزول هذه الآية �إال �إحدى
وثمانني ليلة ،ومل ميت ر�سول اهلل حتى كمل الدين.
روى الطربي املتوفَّى �سنة 310هـ (923 - 922م) عن ابن عبا�س يف
تف�سري هذه الآية:
«ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ وهو الإ�سالم .قال� :أخرب اهلل نبيه 
وامل�ؤمنني �أنه قد �أكمل لهم الإميان فال يحتاجون �إىل زيادة �أب ًدا ،وقد �أمته اهلل 

فال ينق�صه �أب ًدا ،وقد ر�ضيه فال ي�سخطه �أب ًدا».

((( جمموعة الر�سائل وامل�سائل ،ج� ،1ص  35من طبعة املنار� ،سنة 1341هـ.
((( َي ِكلُ :ي ْ�س ِلم.
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داعيا �إىل الوحدة يف الدين ،و�إىل
وقد بعث حممد  بدين الإ�سالمً ،
ناهيا عن الفرقة ،كما يف �آيات كثرية من القر�آن ،منها :ﮋ ﭹ ﭺ
الت�آلفً ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮊ [الأنعام.]159 /

وكان على القر�آن �أن يجادل خمالفيه من �أرباب الأديان وامللل يف العرب،
ر ًّدا لل�شبهات التي كانوا يثريونها حول عقائد الدين اجلديد ،على �أنه كان ال
وكثريا ما تختم �آيات اجلدل مبثل قوله:
ميد يف حبل اجلدل ً
حر�صا على الألفةً ،
ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ .ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮊ [احلج.]69 - 68 /
هذا اجلدل يف العقائد عر�ض له القر�آن للحاجة وعلى مقدارها ،من غري �أن
ي�شجع امل�سلمني على امل�ضي فيه ،بل هو قد نفرهم منه ،يف مثل قوله :ﮋﭑ
ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﮊ [املائدة.]14 /
جاء يف كتاب «خمت�صر جامع بيان العلم»:
العوام بن حو�شب عن �إبراهيم التيمي يف قوله تعاىل:
«وعن َّ
ﭞ ﭟ ﭠﮊ ،قال :اخل�صومات باجلدل يف الدين».

ﮋﭝ
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وهذا يتفق مع قول كثري من املف�سرين .كالزخم�شري ،والبي�ضاوي املتوفَّى
�سنة 791هـ (1389م).
كان لهذه املعاين الدينية التي قررها الإ�سالم منذ ن�ش�أته �أثرها العظيم يف
توجيه النظر العقلي عند امل�سلمني يف عهدهم الأول ،فكرهوا البحث واجلدل يف
�أمور الدين دون �أمور الأحكام الفقهية.
ويف كتاب «ت�أويل خمتلف احلديث» البن قتيبة الدينوري املتوفَّى �سنة
276هـ (879- 878م) ب�صدد الطعن على املختلفني يف �أ�صول الدين« :قال
�أبو حممد :لو كان اختالفهم يف الفروع وال�سنن الت�سع لهم العذر عندنا ،و�إن كان
ال عذر لهم مع ما يدعون لأنف�سهم ،كما ات�سع لأهل الفقه ووقعت لهم الأ�سوة
بهم ،ولكن اختالفهم يف التوحيد ،ويف �صفات اهلل تعاىل ،ويف قدراته ،ويف نعيم
�أهل اجلنة وعذاب �أهل النار ،وعذاب الربزخ ،ويف اللوح ،ويف غري ذلك من
الأمور التي ال يعلمها �إال نبي بوحي من اهلل تعاىل»(((.
فامل�سلمون يف ال�صدر الأول كانوا يرون �أال �سبيل لتقرير العقائد �إال بوحي
�أما العقل فمعزول عن ال�شرع و�أنظاره كما يقول ابن خلدون.
((( «ت�أويل خمتلف احلديث»� ،ص.17
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وكانوا يرون �أن التناظر والتجادل يف االعتقاد ي�ؤدي �إىل االن�سالخ
من الدين ،فقررت عقائد الدين يف القر�آن الكرمي املقطوع به يف اجلملة
والتف�صيل.
وقد عر�ض القر�آن للرد على من جادلوا يف بع�ض ما جاء به من العقائد
ب�أ�ساليب تنا�سب حالهم ،مثل :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ .ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ .ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﮊ[�آل عمران.]63 - 59 /

َوبينِّ ٌ يف هذا الأ�سلوب ما �أ�شرنا �إليه �آن ًفا من الرغبة عن �إطالة حبل اجلدل.
ومهما يكن يف القر�آن من تعر�ض للجدل ،ومن دعوة �إىل اجلدل برفق
عند احلاجة ،يف مثل قوله :ﮋﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

جدليا ،ومل تقم دعوته �إىل
ﯟﮊ [النحل ،]125 /ف�إن القر�آن لي�س كتابًا ًّ
الإميان على جدال.
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وقد م�ضى زمن النبي  وامل�سلمون على عقيدة واحدة هي ما جاء يف
كتاب اهلل؛ لأنهم  -كما يقول طا�ش كربى زاده�« :أدركوا زمان الوحي و�شرف
�صحبة �صاحبه ،و�أزال نور ال�صحبة عنهم ظلم ال�شكوك والأوهام(((.
قال تقي الدين املقريزي املتوفَّى �سنة 845هـ (1442 - 1441م) يف كتاب
«اخلطط»« :اعلم �أن اهلل تعاىل ملا بعث من العرب نبيه حممد  ر�سو ًال �إىل النا�س
جمي ًعا ،و�صف لهم ربهم �سبحانه وتعاىل مبا و�صف به نف�سه الكرمية يف كتابه العزيز
وح الأمني ،ومبا �أوحى �إليه ربه تعاىل .فلم ي�س�أله 
الر ُ
الذي نزل به على قلبه ُّ 
�أحد من العرب ب�أ�سرهم قرويهم وبدويهم عن معنى �شيء من ذلك ،كما كانوا
ي�س�ألونه  عن �أمر ال�صالة والزكاة وال�صيام واحلج وغري ذلك مما هلل فيه �سبحانه
�أمر ونهي :وكما �س�ألوه  عن �أحوال القيامة واجلنة والنار .ولو �س�أله �إن�سان
منهم عن �شيء من ال�صفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه 
يف �أحكام احلالل واحلرام ،ويف الرتغيب والرتهيب ،و�أحوال القيامة ،واملالحم
والفنت ،ونحو ذلك مما ت�ضمنته كتب احلديث ،ومعاجمها وم�سانيدها وجوامعها».
«ومن �أمعن النظر يف دواوين احلديث النبوي ووقف على الآثار ال�سلفية،
علم �أنه مل يرو قط من طريق �صحيح وال �سقيم عن �أحد من ال�صحابة  على
اختالف طبقاتهم وكرثة عددهم� ،أنه �س�أل ر�سول اهلل  عن معنى �شيء مما
و�صف الرب �سبحانه به نف�سه الكرمية يف القر�آن الكرمي وعلى ل�سان نبيه حممد 
((( «مفتاح ال�سعادة» ،ج� ،2ص.32
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بل كلهم فهموا معنى ذلك و�سكتوا عن الكالم يف ال�صفات .نعم ،وال َّفرق
�أحد منهم بني كونها �صفة ذات �أو �صفة فعل ،و�إمنا �أثبتوا له تعاىل �صفات �أزلية
من العلم والقدرة ،واحلياة والإرادة ،وال�سمع والب�صر والكالم واجلالل والإكرام
واجلود والإنعام والعز والعظمة و�ساقوا الكالم �سوقًا واح ًدا .وهكذا �أثبتوا  ما
�أطلقه اهلل �سبحانه على نف�سه الكرمية من الوجه واليد ونحو ذلك ،مع نفي مماثلة
املخلوقني ،ف�أثبتوا  بال ت�شبيه ،ونزهوا من غري تعطيل ،ومل يتعر�ض مع ذلك
�أحد منهم �إىل ت�أويل �شيء من هذا ،ور�أوا ب�أجمعهم �إجراء ال�صفات كما وردت».
«ومل يكن عند �أحد منهم ما ي�ستدل به على وحدانية اهلل تعاىل ،وعلى
�إثبات نبوة حممد � سوى كتاب اهلل ،وال عرف �أحد منهم �شي ًئا من الطرق
الكالمية ،وال م�سائل الفل�سفة»(((.
وقد بني �صاحب «الربهان القاطع» حممد بن �إبراهيم الوزير املتوفَّى �سنة
840هـ (1437 - 1436م) مذهبه يف طريقة �إميان امل�سلمني يف عهد النبي بقوله:
«وي�ؤيد ما ذكرناه من �أن خرب الواحد �إذا ان�ضمت �إليه القرائن يفيد العلم،
�أن خرب التواتر �إمنا �أفاد العلم لكرثة القرائن ،وذلك �أن خرب كل واحد من �أهل
التواتر قرينة تولد الظن ،ف�إذا ت�ضا َّمت((( القرائن وكرثت خلق اهلل عندها العلم
عادة ،فكذا �إذا تكاثرت القرائن يف �شخ�ص واحد جاز �أن يخلق اهلل العلم عند
((( خطط املقريزي ،ج� ،4ص.181 - 180
((( ت�ضا َّمت :اجتمعت.
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خربه ،وي�ؤيد ما ذكرنا �أن النبي  بل الأنبياء كافة ،ما كانوا ي�أمرون ال�صبي �إذا بلغ
م�صمما على �إنكار اهلل وجميع
التكليف بالنظر �إىل الأدلة ،وال الكافر الذي ي�أتي
ً
ال�شرائع بالنظر قبل ت�صديق النبي يف �إثبات ال�صانع ،و�أنه حكيم ،حتى يعلم �أن
قادرا مل يظهر املعجز على الكاذب ،وحتى �إنه �إن �صدق
اهلل متى كان ً
حكيما ً
النبي  قبل �إتقان معرفة ال�صانع ،و�أنه عامل بجميع املعلومات ،قادر على جميع
املقدورات ،حكيم ال يفعل القبيح ،فقد بني ت�صديقه للنبي على غري �أ�سا�س� ،إذ
ال ميتنع عنده �أن يكون اهلل قد �أظهر املعجز على يد الكاذب ،ف�إن قيل �إنه يجوز
�أنهم كانوا قد نظروا ،و�أن النبي  علم ذلك� ،أو كان ذلك هو الظاهر منهم،
والنبي  يحكم بالظاهر .قلنا الظاهر �أنهم كانوا يعرفون اهلل مبعجز النبي 
�أو قرائن �صدقه ،و�إمنا كانوا يفرعون جميع عقائدهم على ت�صديق النبي  باملعجز
فيهم� ،أو �أكرثهم ا�ستفادوا معرفة اهلل من الأنبياء»(((.
«ف�إن قيل :فلماذا حث اهلل على التفكر يف خلق ال�سموات والأر�ض و�سائر
املخلوقات ،وهال اقت�صر احلث على النظر يف معجزات الأنبياء و�أحوالهم؟ قلنا:
أي�ضا طريق �آخر ،والطرق �إىل
ل�سنا ننكر �أن ذلك طريق وا�ضح ،لكنا نقول �إن هذا � ً
معرفة اهلل كثرية ،وهلل من قال:
ويف كل �شيء له �آي ٌة

تدل على �أنه ِ
واح ُد

((( الربهان القاطع ،حممد بن �إبراهيم الوزير� ،ص ،37 - 36من طبعة القاهرة� ،سنة 1349هـ.
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وال ندعي �أن جميع املكلفني ما عرفوا اهلل �إال من طريق ت�صديق الأنبياء،
كثريا من املكلفني ما عرفوا اهلل �إال من طريق ت�صديق الأنبياء ،و�أن
بل ندعي �أن ً
معنويا
معنويا عن كثري من النا�س ،وتواتر �إلينا � ً
تواترا ًّ
تواترا ًّ
أي�ضا ً
ذلك تواتر �إلينا ً
�أن النبي  قررهم على ت�صديقهم له ،فلو مل يكن �صدقه معلو ًما �ضرورة من
قرائن �أحواله ،لكان قد �أقرهم على الت�صديق مع ال�شك يف ال�صانع ،وذلك �إقرار
على الكفر ،وال يجوز عليه مثل ذلك .ومن �أراد معرفة ذلك فعليه مبطالعة ال�سرية
النبوية ،وتواريخ ال�صحابة ،ومعرفة �أحوالهم ،ف�إن الداللة على مثل ذلك بالربهان
ال ت�صح»(((.
فبهذه الأمور علمنا �أن الأنبياء ما �أخذوا عقائدهم عن النظر ،وال كانوا
علما
بحيث يجوز عليهم التواط ؤ� على الكذب ،فلم يبق �إال �أنهم علموا ما دانو به ً
�ضروريا ،وال يقال �إنه � إمنا ترك ذلك لأنه مل يكن يف زمانه م�شبهة؛ لأن اليهود
ًّ
كانوا جماورين له ،وكانوا �أهل فل�سفة ،ولأن الن�صارى وابن ال ِّز َب ْعري ناظروه ،فلم
الروح ،ال يقال �إنه �أراد
ي�أت ب�شيء من جن�س علم الكالم .وكذلك ملا ُ�س ِئل عن ُّ
جن�سا من املالئكة؛ لأن ال�سابق �إىل الأفهام خالفه ،فهو ت�أويل بغري دليل ،كما
به ً
ال يقال� :إن الروح جربيل ،ملثل ذلك ،ولأنه  قد �أمر �أحدنا �أن يقول عند �أن
يكرث �س�ؤال النا�س� :آمنت باهلل ور�سله .ثبت ذلك يف ال�صحيح عن �أبي هريرة.
وخرب الواحد يكفي فيما يعامل به امل�شبهون واملكرثون لل�س�ؤال؛ لأن معاملتهم
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.49
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ﮋﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

لي�ست من م�سائل االعتقاد ،وقال تعاىل:
ﮜﮊ [�آل عمران .]20 /وهذا معنى حديث �أبي هريرة ف�صح بحمد اهلل،
ووجب العمل به»(((.

«ولي�س الق�صد بهذا الكالم �إنكار �صحة علم الكالم ،ف�إن فيه ما يعلم
�صحته بال�ضرورة ،و�إمنا فيه �إنكار اعتماد الأنبياء ومن عا�صرهم من امل�ؤلفني على
�أدلة الكالم امللخ�صة ،وبيان �أن الذي كانوا عليه يكفي امل�سلم ،وال يقال كانوا
يعلمون ذلك جملة؛ لأنه ال ي�صح ذلك ملا م�ضى»(((.
وللغزايل قول مف�صل يف الإميان ومراتبه وطرقه يك�شف عن وجهة نظره فيما
نحن ب�صدده من تقرير العقائد الدينية يف �صدر الإ�سالم� ،أورده يف كتاب «�إجلام
العوام عن علم الكالم» .قال:
«ف�صل :ف�إن قال قائل :العامي �إذا منع من البحث والنظر مل يعرف
الدليل ،ومن مل يعرف الدليل كان جاه ًال باملدلول ،وقد �أمر اهلل كافة عباده
مبعرفته �أي بالإميان به والت�صديق بوجوده �أو ًال ،وبتقدي�سه عن �سمات احلوادث
ثانيا ،وبوحدانيته ثال ًثا ،وب�صفاته من العلم والقدرة ونفوذ امل�شيئة
وم�شابهته غريه ً
وغريها راب ًعا ،وهذه الأمور لي�ست �ضرورية فهي �إذن مطلوبة .وكل علم مطلوب فال
�سبيل �إىل اقتنا�صه وحت�صيله �إال ب�شبكة الأدلة ،والنظر يف الأدلة والتفطن لوجه
((( الربهان القاطع ،حممد بن �إبراهيم الوزير� ،ص.54
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص.57 - 56

402

متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
402

داللتها على املطلوب وكيفية �إنتاجها ،وذلك ال يتم �إال مبعرفة �شروط الرباهني
وكيفية ترتيب املقدمات وا�ستنتاج النتائج ،وينجر ذلك �شي ًئا ف�شي ًئا �إىل متام علم
البحث وا�ستيفاء علم الكالم �إىل �آخر النظر يف املعقوالت .وكذلك يجب على
العامي �أن ي�صدق الر�سول  يف كل ما جاء به ،و�صدقه لي�س ب�ضروري ،بل
هو ب�شر ك�سائر اخللق فالبد من دليل مييزه عن غريه ممن حتدى بالنبوة كاذبًا،
وال ميكن ذلك �إال بالنظر يف املعجزة ومعرفة حقيقة املعجزة و�شروطها �إىل �آخر
النظر يف النبوات ،وهو لب علم الكالم« .قلنا» :الواجب على اخللق الإميان بهذه
الأمور ،والإميان عبارة عن ت�صديق جازم ال تردد فيه ،وال ي�شعر �صاحبه ب�إمكان
وقوع اخلط�أ فيه ،وهذا الت�صديق اجلازم يح�صل على �ست مراتب« :الأوىل» وهي
املحرر �أ�صوله ومقدماته
�أق�صاها :ما يح�صل بالربهان امل�ستق�صي امل�ستويف �شروطهَّ ،
درجة درجة وكلمة كلمة ،حتى ال يبقى جمال احتمال ،ومتكن التبا�س ذلك،
وهو الغاية الق�صوى ،ورمبا يتفق ذلك يف كل ع�صر لواحد �أو اثنني ممن ينتهي
�إىل تلك الرتبة ،وقد يخلو الع�صر عنه ،ولو كانت النجاة مق�صورة على مثل تلك
املعرفة لقلَّت النجاة وقَلَّ الناجون« .الثانية»� :أن يح�صل بالأدلة الوهمية الكالمية
املبنية على �أمور م�سلمة م�صدق بها ال�شتهارها بني �أكابر العلماء ،و�شناعة �إنكارها
أي�ضا يفيد يف بع�ض الأمور ،ويف
ونفرة النفو�س عن �إبداء املراء فيها؛ وهذا اجلن�س � ً
حق بع�ض النا�س ت�صدي ًقا جاز ًما بحيث ال ي�شعر �صاحبه ب�إمكان خالفه �أ�صالً.
«الثالثة»� :أن يح�صل الت�صديق بالأدلة اخلطابية � -أعني القدرة التي جرت
العادة با�ستعمالها يف املحاورات واملخاطبات اجلارية يف العادات  -وذلك يفيد يف
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حق الأكرثين ت�صدي ًقا ببادئ الر�أي و�سابق الفهم� .إن مل يكن الباطن م�شحونًا
بالتع�صب وبر�سوخ اعتقاد على خالف مقت�ضى الدليل ،ومل يكن امل�ستمع
م�شغوفًا بتكلف املماراة والت�شكك .ومنتج ًعا بتحديق املجادلني يف العقائد .و�أكرث
�أدلة القر�آن من هذا اجلن�س ،فمن الدليل الظاهر املفيد للت�صديق قولهم ال ينتظم
تدبري املنزل مبدبرين ،فلو كان فيهما �آلهة �إال اهلل لف�سدتا .فكل قلب باق على
الفطرة ،غري م�شو�ش مبماراة املجادلني ،ي�سبق من هذا الدليل �إىل فهم ت�صديق
جازم بوحدانية اخلالق .لكن لو �شو�شه جمادل وقال :مل يبعد �أن يكون العامل
بني �إلهني يتوافقان على التدبري وال يختلفان ،ف�إ�سماعه هذا القدر ي�شو�ش عليه
ت�صديقه ،ثم رمبا يع�سر �سل هذا ال�س�ؤال ودفعه يف حق بع�ض الأفهام القا�صرة،
في�ستويل ال�شك ويتعذر الرفع ،وكذلك من اجللي �أن من قدر على اخللق فهو
على الإعادة �أقدر ،كما قال :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [ي�س،]79 /
فهذا ال ي�سمعه �أحد من العوام ،ذكي �أو غبي� .إال ويبادر �إىل الت�صديق ويقول:
نعم ،لي�ست الإعادة ب�أع�سر من االبتداء ،بل هي �أهون .وميكن �أن ي�شو�ش عليه
ب�س�ؤال رمبا يع�سر عليه فهم جوابه ،والدليل امل�ستويف هو الذي يفيد الت�صديق
بعد متام الأ�سئلة وجوابها بحيث ال يبقى لل�س�ؤال جمال ،والت�صديق يح�صل قبل
ذلك« .الرابعة» :الت�صديق ملجرد ال�سماع ممن ح�سن فيه االعتقاد ب�سبب كرثة
ثناء اخللق عليه؛ ف�إن من َح ُ�س َن اعتقاده يف �أبيه و�أ�ستاذه �أو يف رجل من الأفا�ضل
امل�شهورين قد يخربه عن �شيء كموت �شخ�ص �أو قدوم غائب �أو غريه في�سبق
�إليه اعتقاد وت�صديق مبا �أخرب عنه ،بحيث ال يبقى لغريه جمال يف قلبه ،وم�ستنده
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ال�صديق � إذ قال:
ح�سن اعتقاده فيه ،فاملجرب بال�صدق والورع والتقوى مثل ِّ
قال ر�سول اهلل  كذا ،فكم من م�صدق به جز ًما وقابل له قبو ًال مطل ًقا ال م�ستند
لقوله �إال ح�سن اعتقاده فيه ،فمثله �إذا لقن العامي اعتقا ًدا وقال له :اعلم �أن خالق
العامل واحد ،و�أنه عامل قادر ،و�أنه بعث حمم ًدا  ر�سو ًال ،بادر �إىل الت�صديق ومل
ميازجه ريب وال �شك يف قوله .وكذلك اعتقاد ال�صبيان يف �آبائهم ومعلميهم؛ فال
جرم ي�سمعون االعتقادات وي�صدقون بها وي�ستمرون عليها من غري حاجة �إىل
دليل وحجة« .الرتبة اخلام�سة» :الت�صديق به الذي ي�سبق �إليه القلب عند �سماع
ال�شيء مع قرائن �أحوال ال تفيد القطع عند املحقق ،ولكن ُيلقي يف قلب العوام
اعتقا ًدا جاز ًما؛ كما �إذا �سمع بالتواتر مر�ض رئي�س البلد ثم ارتفع �صراخ وعويل
من داره ،ثم ي�سمع من �أحد غلمانه �أنه قد مات .اعتقد العامي جز ًما �أنه مات،
وبنى عليه تدبريه ،وال يخطر بباله �أن الغالم رمبا قال ذلك عن �إرجاف �سمعه ،و�أن
ال�صراخ والعويل لعله عن غ�شية �أو �شدة مر�ض �أو �سبب �آخر ،لكن هذه خواطر
بعيدة ال تخطر للعوام فتنطبع يف قلوبهم االعتقادات اجلازمة .وكم من �أعرابي
نظر �إىل �أ�سارير وجه ر�سول اهلل  و�إىل ح�سن كالمه ولطف �شمائله و�أخالقه،
ف�آمن به و�صدقه جز ًما مل يخاجله ريب من غري �أن يطالبه مبعجزة يقيمها �أو يذكر
وجه داللتها« .الرتبة ال�ساد�سة»� :أن ي�سمع القول فينا�سب طبعه و�أخالقه فيبادر
(((
�إىل الت�صديق ملجرد موافقته لطبعه ال من ح�سن اعتقاد يف قائله ،وال من قرينة
ت�شهد له ،لكن ملنا�سبة ما يف طباعه .فاحلري�ص على موت عدوه وقتله وعزله ي�صدق
((( قرينة :دليل.
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جميع ذلك ب�أدنى �إرجاف((( ،وي�ستمر على اعتقاده جاز ًما ،ولو �أخرب بذلك يف
حق �صديقه �أو ب�شيء يخالف �شهوته وهواه ،توقف فيه �أو �أباه((( كل الإباء ،وهذه
�أ�ضعف الت�صديقات و�أدنى الدرجات؛ لأن ما قبله ا�ستند �إىل دليل ما ،و�إن كان
�ضعي ًفا ،من قرينه �أو ح�سن اعتقاد يف املخرب �أو نوع من ذلك .وهي �أمارات يظنها
العامي �أدلة فتعمل يف حقه عمل الأدلة .ف�إذا عرفت مراتب الت�صديق فاعلم �أن
م�ستند �إميان العوام هذه الأ�سباب ،و�أعلى الدرجات يف حقه �أدلة القر�آن ،وما
يجري جمراه مما يحرك القلب �إىل الت�صديق ،وال ينبغي �أن يجاوز بالعامي �إىل
اجلليات امل�سكنة للقلوب ،امل�ستجرة لها �إىل
ما وراء �أدلة القر�آن وما يف معناه من َّ
الطم�أنينة والت�صديق ،وما وراء ذلك لي�س على قدر طاقته .و�أكرث النا�س �آمنوا يف
ال�صبا ،وكان �سبب ت�صديقهم جمرد التقليد للآباء واملعلمني ،حل�سن ظنهم بهم
وكرثة ثنائهم على �أنف�سهم وثناء غريهم عليهم ،وت�شديدهم النكري بني �أيديهم
على خمالفيهم ،وحكايات �أنواع النكال النازل مبن ال يعتقد اعتقادهم ،وقولهم
خنزيرا ،وحكايات
�إن فالنًا اليهودي يف قربه م�سخ ً
كلبا ،وفالنًا الراف�ضي انقلب ً
منامات و�أحوال من هذا اجلن�س تغر�س يف نفو�س ال�صبيان النفرة عنه وامليل
�إىل �ضده ،حتى ينزع ال�شك بالكلية عن قلبه .فالتعلم يف ال�صغر كالنق�ش يف
احلجر ،ثم يقع ن�ش�ؤه عليه وال يزال ي�ؤكد ذلك يف نف�سه ،ف�إذا بلغ ا�ستمر على
اعتقاده اجلازم وت�صديقه املحكم الذي ال يخاجله فيه ريب ،ولذلك ترى �أوالد
((( الإرجاف :اخلرب الكاذب املثري للفنت واال�ضطراب.
(((	�أباه� :أي َرفَ�ضه.
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الن�صارى والرواف�ض واملجو�س وامل�سلمني كلهم ال يبلغون �إال على عقائد �آبائهم،
واعتقاداتهم يف الباطل واحلق جازمة لو قطعوا �إربًا �إربًا((( ملا رجعوا عنها ،وهم قط
ر�سميا ،وكذا ترى العبيد والإماء ُي ْ�س َبون
حقيقيا وال ًّ
مل ي�سمعوا عليه دلي ًال ال ًّ
من امل�شرك وال يعرفون الإ�سالم ،ف�إذا وقعوا يف �أ�سر امل�سلمني و�صحبوهم مدة
ور�أوا ميلهم �إىل الإ�سالم ،مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم ،وتخلقوا ب�أخالقهم ،كل
ذلك ملجرد التقليد والت�شبه باملتبوعني ،والطبائع جمبولة على الت�شبيه ال �سيما
طباع ال�صبيان و�أهل ال�شباب .فبهذا يعرف �أن الت�صديق اجلازم غري موقوف على
البحث وحترير الأدلة.
«ف�صل :لعلك تقول :ال �أنكر ح�صول الت�صديق اجلازم يف قلوب العوام
بهذه الأ�سباب ،ولكن لي�س ذلك من املعرفة يف �شيء ،وقد كُ ِّلف النا�س املعرفة
احلقيقية دون اعتقاد هو من جن�س اجلهل الذي ال يتميز فيه الباطل عن احلق،
فاجلواب �أن هذا غلط ممن ذهب �إليه ،بل �سعادة اخللق يف �أن يعتقدوا ال�شيء
على ما هو عليه اعتقا ًدا جاز ًما لتنتف�ش قلوبهم بال�صورة املوافقة حلقيقة احلق،
حتى �إذا ماتوا وانك�شف لهم الغطاء ف�شاهدوا الأمور على ما اعتقدوها مل
ثانيا ،و�صورة احلق
يفت�ضحوا ومل يحرتقوا بنار اخلزي واخلجلة وال بنار جهنم ً
�إذا انتف�ش بها قلبه فال نظر �إىل ال�سبب املفيد له� ،أهو دليل حقيقي �أو ر�سمي �أو
�إقناعي� ،أو قبول بح�سن االعتقاد يف قائله �أو قبول ملجرد التقليد من غري �سبب،
(((	�إربًا� :أي ِقطَ ًعا.
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فلي�س املطلوب الدليل املفيد بل الفائدة ،وهي حقيقة احلق على ما هي عليه.
فمن اعتقد حقيقة احلق يف اهلل ويف �صفاته وكتبه ور�سله واليوم الآخر على ما هو
عليه فهو �سعيد ،و�إن مل يكن ذلك بدليل حمرر كالمي ،ومل يكلف اهلل عباده
�إال ذلك .وذلك معلوم على القطع بجملة �أخبار متواترة عن ر�سول اهلل 
يف موارد الأعراب عليه وعر�ضه الإميان عليهم وقبولهم ذلك وان�صرافهم �إىل
رعاية الإبل واملوا�شي ،من غري تكليفه �إياهم التفكري يف املعجزة ووجه داللته،
والتفكر يف حدوث العامل و�إثبات ال�صانع ،ويف �أدلة الوحدانية و�سائر ال�صفات،
بل الأكرث من �أجالف العرب لو كلفوا ذلك مل يفهموه ،ومل يدركوه بعد طول
املدة ،بل كان الواحد منهم يحلفه ويقول :واهلل �آهلل �أر�سلك ر�سو ًال؟ فيقول
واهلل اهلل �أر�سلني ر�سو ًال ،وكان ي�صدقه بيمينه وين�صرف .ويقول الآخر �إذا قدم
عليه ونظر �إليه :واهلل ما هذا وجه كذاب .و�أمثال ذلك مما ال يح�صى .بل كان
ي�سلم يف غزوة واحدة يف ع�صره وع�صر �أ�صحابه �آالف ال يفهم الأكرثون منهم
�أدلة الكالم ،ومن كان يفهمه يحتاج �إىل �أن يرتك �صناعته ويختلف �إىل معلم
�ضروريا �أن اهلل تعاىل
علما
ًّ
مدة مديدة ،ومل ينقل قط �شيء من ذلك .فعلم ً
مل يكلف اخللق �إال الإميان والت�صديق اجلازم مبا قاله كيفما ح�صل الت�صديق.
نعم ال ينكر �أن للعارف درجة على املقلد ،ولكن املقلد ،يف احلق م�ؤمن كما �أن
العارف م�ؤمن .(((»..
((( «�إجلام العوام عن علم الكالم»� ،ص.42 - 38
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وابن تيمية يرى �أن القر�آن قرر �أ�صول الدين وقرر دالئلها وبراهينها،
واملبتدعة يخالفون ما يف القر�آن من �أ�صول االعتقاد .ومن �أدلتها ال�سمعية والعقلية
قال يف كتاب «النبوات»:
«ف�صل :قد ذكرنا يف غري مو�ضع �أن �أ�صول الدين الذي بعث اهلل به ر�سوله
حمم ًدا  قد بينها اهلل يف القر�آن �أح�سن بيان .وبني دالئل الربوبية والوحدانية
ودالئل �أ�سماء الرب و�صفاته ،وبني دالئل نبوة �أنبيائه ،وبني املعاد ،بني قدرته عليه
يف غري مو�ضع ،وبني وقوعه بالأدلة ال�سمعية والعقلية .فكان يف بيان اهلل �أ�صول
الدين احلق وهو دين اهلل .وهي �أ�صول ثابتة �صحيحة معلومة ،فت�ضمن بيان العلم
النافع والعمل ال�صالح الهدى ودين احلق .و�أهل البدع الذين ابتدعوا �أ�صول
دين يخالف ذلك ،ولي�س فيما ابتدعوه ال هدى وال دين حق ،فابتدعوا ما زعموا
�أنه �أدلة وبراهني على �إثبات ال�صانع و�صدق الر�سول و�إمكان املعاد �أو وقوعه.
وفيما ابتدعوه ما خالفوا به ال�شرع ،وكل ما خالفوه من ال�شرع فقد خالفوا فيه
أي�ضا ،ف�إن الذي بعث اهلل به حمم ًدا وغريه من الأنبياء وهو حق و�صدق،
العقل � ً
وتدل عليه الأدلة العقلية،فهو ثابت بال�سمع والعقل .والذين خالفوا الر�سل لي�س
معهم ال �سمع وال عقل.(((»..
مل يكن بني امل�سلمني يف عهد النبي  خالف ظاهر .وروي عنهم
يف مدة مر�ض النبي خالف يف �أمور اجتهادية ال تت�صل مب�سائل العقائد ،وذلك
النبوات ،ابن تيمية� ،ص.145
((( ّ
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كاختالفهم عند قول النبي يف مر�ض موته :ائتوين بقرطا�س �أكتب لكم كتابًا ال
ت�ضلوا بعدي ،حتى قال عمر� :إن النبي قد غلبه الوجع؛ ح�سبنا كتاب اهلل! وكرث
اللغط يف ذلك حتى قال النبي :قوموا عني ال ينبغي عندي التنازع .وكاختالفهم
يف التخلف عن جي�ش �أ�سامة ،فقال قوم بوجوب االتباع لقوله  :لعن اهلل من
انتظارا ملا يكون من ر�سول اهلل يف مر�ضه.
تخلف عنه .وقال قوم بالتخلف ً
و�إن ُر ِويت عنهم �ألوان من اجلدل ،نهاهم ر�سول اهلل  عنها.
جاء يف كتاب «�صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم» لل�سيوطي
نق ًال عن كتاب «ذم الكالم و�أهله» ل�شيخ الإ�سالم �أبي �إ�سماعيل الهروي املتوفَّى
�سنة 481هـ:
«و�أخرج من طريق عمر بن �شعيب عن �أبيه عن جده قال :خرج ر�سول اهلل 

مغ�ضبا حتى وقف عليهم،
على �أ�صحابه ذات يوم وهم يرتاجعون يف القدر ،فخرج ً
فقال :يا قوم! بهذا �ضلت الأمم قبلكم باختالفهم على �أنبيائهم ،و�ضربهم الكتاب
بع�ضهم ببع�ض ،و�إن القر�آن مل ينزل لت�ضربوا بع�ضه ببع�ض ،ولكن نزل القر�آن
بع�ضا .ما عرفتم منه فاعملوا به ،وما ت�شابه ف�آمنوا به .و�أخرج عن
ف�صدق بع�ضه ً
�أبي هريرة قال :خرج علينا ر�سول اهلل  ونحن نتنازع يف القدر؛ فغ�ضب حتى
احمر وجهه ،ثم قال� :أبهذا �أمرمت �أم بهذا �أر�سلت �إليكم؟ �إمنا هلك من كان قبلكم
حتى تنازعوا يف هذا الأمر .عزمت عليكم �أال تنازعوا .و�أخرج عن �أبي الدرداء
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و�أبي� أمامة و�أن�س بن مالك ،وواثلة بن الأ�سقع قالوا :خرج �إلينا ر�سول اهلل 

غ�ضبا �شدي ًدا مل يغ�ضب مثله ثم
ونحن نتنازع يف �شيء من الدين ،فغ�ضب ً
انتهرنا .قال :يا �أمة حممد! ال تهيجوا على �أنف�سكم ،ثم قال� :أبهذا �أمرتكم؟! �أو
لي�س عن هذا نهيتكم؟! �إمنا هلك من كان قبلكم بهذا ،ثم قال :ذروا املراء لقلة
خريه ،ذروا املراء ف�إن نفعه قليل ،ويهيج العداوة بني الإخوان ،ذروا املراء ف�إن املراء
ال ت�ؤمن فتنته ،ذروا املراء ف�إن املراء يورث ال�شك ويحبط العمل ،ذروا املراء((( ف�إن
مماريا ،ذروا املراء ف�إن املماري ال
امل�ؤمن ال مياري ،ذروا املراء فكفى بك � ًإثما �أال تزال ً
�أ�شفع له يوم القيامة ،ذروا املراء ف�أنا زعيم بثالثة �أبيات يف اجلنة يف و�سطها وريا�ضها
و�أعالها ملن ترك املراء وهو �صادق ،ذروا املراء ف�إنه �أول ما نهاين اهلل عنه بعد عبادة
الأوثان و�شرب اخلمر ،ذروا املراء ف�إن ال�شيطان قد يئ�س من �أن يعبد ،ولكن ر�ضي
بالتحري�ش وهو املراء يف الدين ،ذروا املراء ف�إن بني �إ�سرائيل افرتقوا على �إحدى
و�سبعني فرقة ،والن�صارى على اثنني و�سبعني فرقة ،و�إن �أمتي �ستفرتق على ثالث
و�سبعني فرقة ،كلهم على ال�ضاللة �إال ال�سواد الأعظم؛ قالوا :يا ر�سول اهلل ومن
ال�سواد الأعظم؟ قال من كان على ما �أنا عليه و�أ�صحابي؛ ثم قال� :إن الإ�سالم
غريبا فطوبى((( للغرباء؛ قالوا :يا ر�سول اهلل ،و َم ْن الغرباء؟ قال:
غريبا و�سيعود ً
بد�أ ً
الذين ي�صلحون �إذا ف�سد النا�س ،وال ميارون يف دين اهلل».
((( ذروا املراء� :أي اتركوا اجلدال.
((( الطوبى :اخلري ،وكل ما هو م�ستطاب وح�سن ،وطوبى� :شجرة يف اجلنة.
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(ب) العقائد اإلميانية يف عهد اخللفاء الراشدين
من سنة 11هـ (632م) إىل سنة 40هـ (660م)
كان �أمر العقائد يف عهد اخللفاء الرا�شدين على ما كان عليه يف عهد النبي 

لكن النبي كان ي�صدع((( بكلمة الوحي؛ فال ي�ستطيع م�ؤمن �أن يجد عنها
حمي�صا؛ وما كان من خالف بني امل�سلمني ق�ضي الأمر فيه برده �إىل الر�سول.
ً
وقد حدث يف عهد اخللفاء الرا�شدين خالف يف �أمور اجتهادية� ،إن تكن مت�صلة
أ�سا�سا الختالفات م�ستمرة بني
بالأحكام العملية ،ف�إن لها من اخلطر ما جعلها � ً
امل�سلمني ،ورفع من �ش�أنها حتى و�صلها ب�أمور العقائد ،وعلى قواعدها قام كثري من
الفرق الإ�سالمية.
ظهر بني امل�سلمني عقب وفاة النبي اختالف يف وفاته ،حتى قال قوم منهم:
�إنه مل ميت ولكنه ُرفع كما ُرفع عي�سى ابن مرمي .وقد يكون لهذا اخلالف مظهر
يف بع�ض �أقاويل ال�شيعة يف �أئمتهم .واختلفوا يف الإمامة فقالت الأن�صار :منا �إمام
ومنكم �إمام .وطال بينهم الكالم يف ذلك ،حتى �صعد ال�صديق  املنرب وخطب،
ثم تال عليهم قوله تعاىل :ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [احل�شر.]8 /
قال :ف�سمانا ال�صادقني ،ثم �أمر امل�ؤمنني � -أي اهلل تعاىل � -أن يكونوا مع ال�صادقني بقوله
((( ي�صدع� :أي يبني ويعلن.
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تعاىل :ﮋﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﮊ [التوبة.]119 /
وروى لهم �أن ر�سول اهلل  قال :الأئمة من قري�ش.
وحديث اخلالفة له �ش�أن عظيم يف قيام الفرق الإ�سالمية ،وهو �أكرب مظاهر
اخلالف التي حدثت منذ وفاة النبي �إىل ختام عهد �أبي بكر و�أيام عمر ،حتى
ليقول الإمام �أبو احل�سن الأ�شعري املتوفَّى �سنة 324هـ (936م) يف كتاب
«مقاالت الإ�سالميني واختالفات امل�صلني»:
«و�أول ما حدث من االختالف بني امل�سلمني بعد نبيهم  اختالفهم يف
الإمامة»(((.
ويقول« :وكان االختالف بعد الر�سول  يف الإمامة ومل يحدث خالف
غريه يف حياة �أبي بكر  -ر�ضوان اهلل عليه  -و�أيام عمر»(((.
وقد اختلف امل�سلمون يف عهد �أبي بكر يف قتال مانعي الزكاة ،حتى قال
رت �أن �أقاتل النا�س حتى يقولوا ال �إله �إال
عمر :كيف تقاتلهم وقد قال � :أُ ِم ُ
اهلل ،ف�إذا قالوها ع�صموا مني دماءهم و�أموالهم ،فقال له �أبو بكر� :ألي�س قد قال:
�إال بحقها؛ ومن حقها �إقامة ال�صالة و�إيتاء الزكاة؛ ولو منعوين عقا ًال مما �أدوه �إىل
النبي لقاتلتهم عليه .ويبدو يل �أن اخلالف يف قتال مانعي الزكاة �أو �أهل الردة
((( مقاالت الإ�سالميني واختالفات امل�صلني ،الأ�شعري ،ج� ،1ص.2
((( امل�صدر ال�سابق ،ج� ،2ص.3
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كما ي�سمونهم ،كان �أ�ص ًال ملا حدث بعد ذلك من اخلالف يف الإميان والإ�سالم
وت�ضمنهما للعمل �أو عدم ت�ضمنهما له.
واختلف امل�سلمون يف تن�صي�ص �أبي بكر على عمر باخلالفة ،وفيما اتخذه
عمر يف �أمر اخلالفة من ال�شورى بني �ستة من ال�صحابة ،وذلك من ذيول حديث
اخلالفة الذي بد�أ يف عهد �أبي بكر.
ثم اختلفوا يف �أمر عثمان ،و�أنكر قوم عليه يف �آخر �أيامه �أفعا ًال واختلفوا
علي
يف قتله ،فقال قائلون :قُتل ً
ظلما وعدوانًا ،وقال قائلون بخالف ذلك ،وبويع ّ
ابن� أبي طالب فاختلف النا�س يف �أمره ،فمن بني منكر لإمامته ،ومن بني قاعد عنه،
ومن بني قائل ب�إمامته معتقد خلالفته ،ثم حدث االختالف يف �أمر طلحة والزبري
وحربهما �إياه ،ويف قتال معاوية �إياه يف الوقائع املعروفة بوقعة �أ�صحاب اجلمل،
ووقعة �صِ ّفني ،ويف حال ا َحل َك َمني ،وظهر من ذلك خالف اخلوارج .ويقول الإمام
�أبو املظفر طاهر بن حممد الإ�سفراييني املتوفَّى �سنة 471هـ (1078م) يف كتاب
«التب�صري يف الدين ،ومتييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكني»:
علي  -خالف ال�سبئية من الرواف�ض ،وهم الذين قالوا
«وظهر يف وقته � -أي ّ
علي جماعة منهم».
�إنه �إله اخللق حتى �أحرق ّ
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ويتبني مما ذكرنا �أن �أ�س�س اخلالفات التي قامت عليها بع�ض الفرق الإ�سالمية
ُو ِجدت يف عهد اخللفاء الرا�شدين .ولئن كان ا ِحل َجاج بني هذه املذاهب قام على
النقل يف غالب �أمره ،فهو كان �أحيانًا م�شوبًا بالنظر العقلي.
وقد ذكر ابن عبد الرب مناظرة ابن عبا�س للحزورية .وهم اخلوارج ،وهي
مناظرة تعتمد على النقل وال تخلو من نظر عقلي .وروى ابن عبد الرب �أنه ملا ظهر
علي على الب�صرة يوم اجلمل جعل لأ�صحابه ما يف ع�سكر القوم من ال�سالح،
ٌّ
ومل يجعل لهم غري ذلك ،فقالوا :كيف حتل لنا دما�ؤهم ،وال حتل لنا �أموالهم،
وال ن�سا�ؤهم؟ قال :هاتوا �سهامكم ،ف�أقرعوا على عائ�شة ،فقالوا :ن�ستغفر اهلل!
علي وعرفهم �أنها �إذا مل حتل مل يحل بنوها.
فخ�صمهم ّ
(جـ) العقائد الدينية يف عهد األمويني
من سنة 41هـ (661م) إىل سنة 132هـ (750م)

انتهى عهد ال�صحابة يف هذا الع�صر مابني ت�سعني ومائة من الهجرة.
ويف كتاب «التب�صري يف الدين»:
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«وظهر يف �أيام املت�أخرين من ال�صحابة خالف القدرية ،وكانوا يخو�ضون
(((
يف القدر واال�ستطاعة كمعبد ا ُجل َهني((( ،وغيالن الدم�شقي ،وجعد بن درهم
وكان عليهم من كان قد بقي من ال�صحابة عبد اهلل بن عبا�س((( ،وجابر(((،
و�أن�س((( ،و�أبي هريرة((( ،وعقبة (بن عمرو)((( ،و�أقرانهم ،وكانوا يو�صون �إىل
�أخالفهم ب�أال ي�سلموا عليهم ،وال يعودوهم �إن مر�ضوا ،وال ي�صلوا عليهم �إذا
ماتوا».
ويف كتاب «مفتاح ال�سعادة»:
«�إن رج ًال قال البن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -املتوفَّى �سنة 73هـ (- 692
693م) :ظهر يف زماننا رجال يزنون وي�سرقون وي�شربون اخلمر ويقتلون النف�س التي
حرم اهلل ،ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك يف علم اهلل ،فغ�ضب ابن عمر وقال:
�سبحان اهلل ،كان ذلك يف علم اهلل ،ومل يكن علمه يحملهم على املعا�صي....
و�أتى عطاء بن ي�سار املتوفَّى �سنة 94هـ (713م) ومعبد اجلهني احل�سن الب�صري
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

معبد اجلهني :يف �سنة  80هـ699 /م� .صلب عبد امللك معب ًدا اجلهني يف القدر ،وقيل :بل عذبه احلجاج
ب�أنواع العذاب وقتله.
اجلعد بن درهم :كان م�ؤدبًا ملروان بن حممد وابنه ،وقتله ه�شام بن عبد امللك يف خالفته بعد �أن طال حب�سه.
تويف �سنة 68هـ588 - 587 /م.
تويف �سنة 50هـ670 /م.
تويف �سنة 93هـ712 /م.
ُتوفيِّ �سنة � 57أو � 58أو 59هـ� 677 /أو � 678أو 679م.
عقبة بن عامر اجلهني من ال�صحابة� ،أمري معاوية على م�صر ،تويف �سنة 58هـ678 /م.
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وقاال :يا �أبا �سعيد ،ه�ؤالء امللوك ي�سفكون دماء امل�سلمني ،وي�أخذون �أموالهم،
ويقولون �إمنا جتري �أعمالنا على قدر اهلل تعاىل»(((.
بل قد روي �أن النبي  نهى ال�صحابة ملا ر�آهم يتكلمون يف م�س�ألة القدر،
وقال�« :إمنا هلك من قبلكم بخو�ضهم يف هذا».
وذلك يدل على �أن م�س�ألة القدر كانت �أول ما خا�ض فيه امل�سلمون وجتادلوا
من م�سائل االعتقاد.
وقد قال العلماء �إن �أول من تكلم يف القدر ودعا �إليه معبد اجلهني ،ثم
�أبو مروان غيالن بن م�سلم الدم�شقي .قال ابن قتيبة يف «كتاب املعارف»:
قدريا مل يتكلم �أحد قبله يف القدر ودعا �إليه
قبطيا ًّ
«غيالن الدم�شقي :كان ًّ
�إال معبد اجلهني .وكان غيالن يكنى «�أبا مروان» ،و�أخذه ه�شام بن عبد امللك
(املتوفَّى �سنة 125هـ743 /م) و�صلبه بباب دم�شق»(((.
ويف هذا العهد ظهرت طائفة ُت َك ِّفر مرتكب الكبرية ،وطائفة تقول ال ي�ضر
مع الإميان كبرية؛ وقالت فرقة املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني .و�أخذ اجلدل يف هذه
كالميا.
امل�سائل ينت�شر وينحو منحى ًّ
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،2ص.32
((( �ص ،166ومفتاح ال�سعادة ،ج� ،2ص.35

�ضميمة يف علم الكالم وتاريخه
417

417

قال طا�ش كربى زاده يف «مفتاح ال�سعادة»:
«فاعلم �أن مبد�أ �شيوع الكالم كان ب�أيدي املعتزلة والقدرية يف حدود املاية
من الهجرة ....لأن ظهور االعتزال كان من جهة وا�صل بن عطاء ،وكانت وفاته يف
�سنة 131هـ (749 - 748م) ووالدته يف �سنة 80هـ (699م) ،في�صري زمن طلبه
تقريبا»(((.
العلم وقدرته على االجتهاد يف حدود املاية ً
وجملة القول� :إنه يف هذا العهد ظهر اخلالف بني الفرق التي �أ�شرنا �إىل
منا�شئ وجودها يف هذا العهد ال�سالف ،واحتدم((( النزاع بينها .واعتمد هذا
النزاع على كل و�سائل الدفاع من جدل يقوم على �أدلة نقلية وعقلية؛ ثم تولدت
م�سائل اعتقادية كانت مو�ضع جتا ُدل وتنازع ،وافرتق امل�سلمون فيها فرقًا ،فظهر علم
خ�صو�صا املعتزلة ،و�إذا كان وا�صل بن عطاء هو
الكالم على �أيدي هذه الفرق،
ً
�أول من �أظهر االعتزال و�أ�شاعه ،ف�إنه �أخذ االعتزال عن الإمام �أبي ها�شم عبد اهلل
ابن حممد بن احلنفية الها�شمي املتوفَّى �سنة  98هـ (717 - 716م).
ويف «مفتاح ال�سعادة»:
«قيل :كان �أول من �أحدث مذهب االعتزال واخرتعه ،كان الإمام �أبو
ها�شم املذكور و�أخوه الإمام احل�سن بن حممد بن احلنفية (املتوفَّى �سنة 101هـ/
720 - 719م ،وقيل �سنة 95هـ714 - 713 /م).
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،2ص.37
((( احتدم� :أي ا�شتد.
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وقال برهان الدين احللبي يف «�شرح �شفاء قا�ضي عيا�ض»� :إن هذا الرجل،
وهو احل�سن بن حممد بن احلنفية كان �أول املرجئة وله فيه ت�صنيف»(((.
وعلى هذا يكون التدوين يف م�سائل الكالم قد بد أ� يف العهد الذي نحن
ب�صدده؛ ولكن التدوين يف هذا العهد مل يكن يف جملته �إال بداية ،ومل ي�صل
�إلينا من م�ؤلفات ذلك العهد �شيء.
(د) العقائد الدينية منذ عهد العباسيني أو علم الكالم منذ تدوينه
يف سنة 131هـ749 - 748 /م

يف �صدر هذا العهد ظهر التدوين و�ألفت الكتب يف علم الكالم ،كما �ألفت
يف غريه من العلوم الإ�سالمية.
أَ� ّلف يف علم الكالم �أهل الفرق مثل وا�صل بن عطاء ،وله كما يف «خطط»
(((
املقريزي كتاب املنزلة بني املنزلتني ،وكتاب الفتيا ،وكتاب التوحيد ،ومثل عمر
تقريبا) ،وقد ذكروا
ابن عبيد املتكلم املعتزيل املتوفَّى �سنة 142هـ (760 - 759م ً
له كتابًا يف الرد على القدرية ،وكبع�ض متكلمي ال�شيعة مثل ه�شام بن احلكم
املتوفَّى بعد نكبة الربامكة ،وقيل :يف خالفة امل�أمون .وله كتب يف الإمامة يف
الرد على املعتزلة وغريهم ذكرها �صاحب «الفهر�ست» كما ذكر متكلمي املجربة
((( �شرح �شفاء قا�ضي عيا�ض ،برهان الدين احللبي ،ج� ،2ص.33
((( ا�سمه عمرو بن عبيد.
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و�أ�سماء ما �صنفوه من الكتب ،ومتكلمي اخلوارج وكتبهم .و�ألفت يف هذا العهد
كتب يف العقائد لأهل ال�سنة ،مثل :كتاب «الفقه الأكرب» املن�سوب لأبي حنيفة
أي�ضا .وقد
النعمان املتوفَّى �سنة 150هـ (767م) ،وكتاب «العامل واملتعلم» له � ً
�صرح فيهما ب�أكرث مباحث علم الكالم .ومثل «الفقه الأكرب» املن�سوب لل�شافعي
املتوفَّى �سنة 204هـ (820 - 819م).
وراج مذهب االعتزال ملا فيه من مظاهر البحث العقلي واالعتماد على
�أ�ساليب املنطق واجلدل ،فمالت �إليه الطباع وكرث �أن�صاره ،و�أ�صبح املذهب ال�سائد
من بني املذاهب الكالمية ،قال �صاحب كتاب «مفتاح ال�سعادة»:
«فاعلم �أن مبد�أ �شيوع الكالم كان ب�أيدي املعتزلة والقدرية يف حدود املاية
من الهجرة ،وقد ثبت يف التواريخ ال�صحاح �أن �إحياء طريقة ال�سنة واجلماعة
كان يف حدود الثلثماية من الهجرة؛ لأن ظهور االعتزال كان جهة وا�صل بن
عطاء ،وكانت وفاته يف �إحدى وثالثني ومائة ،ووالدته يف �سنة ثمانني ،في�صري
أي�ضا
تقريبا؛ وظهر � ً
زمان طلبه العلم وقدرته على االجتهاد يف حدود املائة ً
مذهب �أهل ال�سنة واجلماعة بال�سعي اجلميل والإقدام امل�شهور من جهة �أبي
احل�سن الأ�شعري يف حدود الثلثمائة� ،إذ كانت والدته �سنة �ستني ومائتني،
ودام على االعتزال �أربعني �سنة ،فيكون علم الكالم ب�أيدي املعتزلة مائة �سنة
ما بني املائة والثلثمائة»(((.
((( مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،2ص.37
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وتويف الأ�شعري على الأرجح �سنة 324هـ (936م) ،والأ�شعري هو �أول
من عر�ض لن�صرة عقائد �أهل ال�سنة بالرباهني العقلية ،و�أخذ يف جمادلة خمالفيهم،
خ�صو�صا املعتزلة ،اعتما ًدا على النقل والعقل ،وقام مبثل ما قام به يف زمنه
ً
املاتريدي �أبو من�صور حممد بن حممد بن حممود املتوفَّى �سنة 333هـ (- 944
945م) ،وله كتاب يف املقاالت كما �أن للأ�شعري كتابًا يف املقاالت ،وله كتب
يف الرد على املعتزلة والقرامطة والرواف�ض ،وكتاب اجلدل وكتاب يف التوحيد،
وله �شرح لكتاب الأ�شعري يف علم الكالم امل�سمى بالإبانة عن �أ�صول الديانة،
على �أنه قد حدث بني �أتباع الأ�شعري و�أتباع املاتريدي خالف ذكره املقريزي يف
اخلطط بقوله:
«هذا وبني الأ�شاعرة واملا ُتر ِي َّدية �أتباع �أبي من�صور حممد بن حممد
ِيدي ،وهم طائفة الفقهاء احلنفية مقلدو الإمام �أبي حنيفة
ابن حممود املاتر ّ
النعمان بن ثابت و�صاحبيه� :أبي يو�سف يعقوب بن �إبراهيم احل�ضرمي ،وحممد
ابن احل�سن ال�شيباين  من اخلالف يف العقائد ما هو م�شهور يف مو�ضعه ،وهو
�إذا ُت ُت ِّبع يبلغ ب�ضع((( ع�شرة م�س�ألة ،كان ب�سببها يف �أول الأمر تبا ُين((( وتناق�ض،
((( الب�ضع :العدد من �أربعة �إىل ت�سعة .وقيل :هو العدد من ثالثة �إىل ت�سعة.
((( تبا ُين :اختالف.
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(((
أخريا �إىل الإغ�ضاء((( وهلل
وقدح كل منهم يف عقيدة الآخر �إال �أن الأمر �آل � ً
احلمد»(((.

بد�أ الأ�شعري ،بكتبه يف الرد على املعتزلة ،وطريقته يف ن�صرة العقائد الإميانية
على مذهب ال�سلف بالأدلة العقلية ،عه ًدا جدي ًدا تزلزل فيه �سلطان االعتزال،
ويقول يف هذا ال�صدد �صاحب «مفتاح ال�سعادة»:
«ودفع الكتب التي �ألفها على مذاهب �أهل ال�سنة ،وكانت املعتزلة
قبل ذلك قد رفعوا رءو�سهم فجحرهم الأ�شعري حتى دخلوا يف �أقماع
ال�سم�سم»(((.
و�إذا كان مذهب الأ�شعري يف حماربة املعتزلة مبثل �سالحهم من �أ�ساليب
النظر العقلي قد �أ�ضعف مذهب االعتزال ،و�أذل من طغيانه ،ف�إن �سلطان ال�سيا�سة
كان كبري الأثر فيما ناله مذهب االعتزال من القوة وال�سيادة �أو ًال ،وكان له �أثر يف
أخريا.
نزوله عن عر�شه � ً

(((
(((
(((
(((

قدح :عاب.
الإغ�ضاء :ال�سكوت.
خطط املقريزي ،ج� ،4ص.86 - 185
مفتاح ال�سعادة ،طا�ش كربى زاده ،ج� ،2ص.23
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�صورا من جدل الأ�شعري متثل لنا ُروح مذهبه .تناظر
وقد نقل امل�ؤرخون ً
علي اجلبائي �أحد �أئمة املعتزلة املتوفَّى �سنة 303هـ (915
الأ�شعري مع �أبي ّ
 916م) وكان اجلبائي �أ�ستاذًا للأ�شعري قبل �أن ينتقل هذا عن مذهباالعتزال:
قي،
«تناظر مع اجلبائي يو ًما و�س�أله عن ثالثة �إخوة ماتوا :الأكرب منهم م�ؤمن َب ٌّر َت ٌّ
والأو�سط كافر فا�سق �شقي ،والأ�صغر مات على ال�صغر مل يبلغ احللم ،فقال اجلبائي:
�أما الزاهد ففي الدرجات ،و�أما الكافر ففي الدركات((( ،بناء على �أن ثواب املطيع
وعقاب العا�صي واجبان على اهلل تعاىل عندهم ،و�أما ال�صغري فمن �أهل ال�سالمة ال
يثاب وال يعاقب .فقال الأ�شعري� :إن طلب ال�صغري درجات �أخيه الأكرب يف اجلنة؟
فقال اجلبائي :يقول اهلل تعاىل :الدرجات ثمرة الطاعات .قال الأ�شعري :ف�إن قال
ال�صغري لي�س مني النق�ص والتق�صري ،ف�إنك �إن �أبقيتني �إىل �أن �أكرب لأطعتك ودخلت
اجلنة .قال اجلبائي :يقول الباري تعاىل :قد كنت �أعلم منك �أنك لو بقيت لع�صيت
�صغريا ،فقال
ودخلت العذاب الأليم يف دركات اجلحيم ،ف�إن الأ�صلح لك �أن متوت ً
الأ�شعري� :إن قال العا�صي املقيم يف العذاب الأليم مناد ًيا من بني دركات النار
و�أطباق اجلحيم :يا �إله العاملني ،يا �أرحم الراحمني ،مل راعيت م�صلحة �أخي دوين
أ�سريا ،فماذا يقول
�صغريا وال �أ�صري يف ال�سعري � ً
و�أنت تعلم �أن الأ�صلح يل �أن �أموت ً
الرب؟ فبهت اجلبائي يف احلال وانقطع عن اجلدال»(((.
((( الدركات :مفردها الدركة ،وهي املنزلة ال�سفلى� .ضد الدرجة ،وهي املنزلة العليا.
((( «مفتاح ال�سعادة» ج� ،2ص.36
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كان زمن الأ�شعري قد امت أل بالفرق وجمادلتها القائمة على �أ�صول فل�سفية،
وقد كانت الفل�سفة منت�شرة املذاهب يف النا�س منذ �أمر بتعريب كتبها امل�أمون يف
�أعوام ب�ضع ع�شرة �سنة ومائتني .قال املقريزي:
«وا�شتهرت مذاهب الفرق من القدرية واجلهمية واملعتزلة والكرامية
واخلوارج والرواف�ض والقرامطة والباطنية حتى ملأت الأر�ض ،وما منهم �إال من
نظر يف الفل�سفة و�سلك من طرقها ما وقع عليه اختياره ،فلم تبق م�صر من الأم�صار
علي بن
وال قطر من الأقطار �إال وفيه طوائف كثرية ممن ذكرناهم؛ وكان �أبو احل�سن ّ
علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي والزمه
�إ�سماعيل الأ�شعري قد �أخذ عن �أبي ّ
عدة �أعوام؛ ثم بدا له فرتك مذهب االعتزال و�سلك طريق �أبي حممد عبد اهلل
ابن حممد بن �سعيد بن كُ لاَّ ب ،ون�سج على قوانينه يف ال�صفات والقدر ،وقال
بالفاعل املختار ،وترك القول بالتح�سني والتقبيح العقليني ،وما قيل يف م�سائل
ال�صالح والأ�صلح ،و�أثبت �أن العقل ال يوجب املعارف قبل ال�شرع ،و�أن العلوم
و�إن ح�صلت بالعقل فال جتب به ،وال يجب البحث عنها �إال بال�سمع ،و�أن اهلل تعاىل
ال يجب عليه �شيء ،و�أن النبوات من اجلائزات العقلية والواجبات ال�سمعية� ،إىل
غري ذلك من م�سائله التي هي مو�ضوع �أ�صول الدين»(((.
كخطّ اف لفظًا ومعنى
و�أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن �سعيد بن كُ الَّبُ ،
كما يف «طبقات ال�شافعية» لأن ال�سبكي ،هو عبد اهلل بن �سعيد ،ويقال عبد اهلل
((( «اخلطط» ج� ،4ص.184
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ابن حممد �أبو حممد بن كُ لاّ ب القطان �أحد �أئمة املتكلمني .وذكر ابن ال�سبكي
�أن وفاة ابن كالب فيما يظهر بعد الأربعني ومائتني بقليل ،ونفى ما ن�سبه �إليه
حممد بن �إ�سحاق الندمي من �أنه �أئمة من احل�شوية و�إن كان يقول� :إن كالم اهلل
هو اهلل.
ويقول �صاحب «طبقات ال�شافعية الكربى» املتوفَّى �سنة 756هـ (1355م):
مذهبا ،و�إمنا هو مقرر ملذاهب
«اعلم �أن �أبا احل�سن الأ�شعري مل يبدع ر� ًأيا ومل ين�شئ ً
ال�سلف ،منا�ضل عما كان عليه �صحابة ر�سول اهلل  فاالنت�ساب �إليه �إمنا هو
باعتبار �أنه عقد على طريق ال�سلف نطاقًا ،ومت�سك به ،و�أقام احلجج والرباهني عليه،
أ�شعريا  ..وقد
�سمى � ًّ
ف�صار املقتدي به يف ذلك ،ال�سالك �سبيله يف الدالئلُ ،ي َّ
ذكر �شيخ الإ�سالم ع ّز الدين بن عبد ال�سالم �أن عقيدته اجتمع عليها ال�شافعية
واملالكية واحلنفية والف�ضالء احلنابلة»(((.
أي�ضا:
ويقول ابن ال�سبكي � ً
«ومن كالم ابن ع�ساكر حافظ هذه الأمة الثقة الثبت :هل من الفقهاء
احلنفية واملالكية وال�شافعية �إال موافق للأ�شعري ومنت�سب �إليهٍ ،
ورا�ض بحميد
�سعيه يف دين اهلل ،مثنٍ بكرثة العلم عليه ،غري �شرذمة((( قليلة ت�ضمر الت�شبيه،
((( طبقات ال�شافعية الكربى ،ابن ال�سبكي ،ج� ،2ص.255 - 254
((( �شرذمة :جماعة قليلة من النا�س.
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وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه� ،أو ت�ضاهي قول املعتزلة يف ذمه ،وتباهي ب�إظهار
جهلها بقدره و�سعة علمه»(((.
وقد ف ََّ�صل املقريزي املتوفَّى �سنة 845هـ (1441م) حال املذهب الأ�شعري
منذ ن�ش�أته �إىل عهده فقال:
«وحقيقة مذهب الأ�شعري  -رحمه اهلل � -أنه �سلك طري ًقا بني النفي الذي
هو مذهب االعتزال ،وبني الإثبات الذي هو مذهب �أهل التج�سيم .وناظر على
قوله هذا ،واحتج ملذهبه ،فمال �إليه جماعة ،وعولوا((( على ر�أيه ،منهم القا�ضي
�أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين املالكي ،و�أبو بكر حممد بن احل�سن بن فورك،
وال�شيخ �إبراهيم ابن حممد بن مهران الإ�سفراييني ،وال�شيخ �أبو حامد حممد بن
حممد بن �أحمد الغزايل ،و�أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن �أحمد ال�شهر�ستاين
والإمام فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني الرازي ،وغريهم ممن يطول ذكره؛
ون�صروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه ،وا�ستدلوا له يف م�صنفات ال تكاد حت�صر،
فانت�شر مذهب �أبي احل�سن الأ�شعري يف العراق من نحو �سنة ثمانني وثلثمائة
وانتقل منه �إىل ال�شام»...
((( طبقات ال�شافعية الكربى ،ابن ال�سبكي ،ج� ،2ص.259
((( َع َّو ُلوا :ا�ستعانوا.
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وبعد �أن ذكر انت�شار املذهب يف م�صر ،على يد امللك النا�صر �صالح الدين
يو�سف بن �أيوب ومن بعده من ملوك الأيوبيني ،وانت�شار هذا املذهب يف بالد
املغرب على يد �أبي عبد اهلل حممد بن تومرت ،قال:
«فكان هذا هو ال�سبب يف ا�شتهار مذهب الأ�شعري وانت�شاره يف �أم�صار
وج ِهل ،حتى مل يبق اليوم مذهب
الإ�سالم ،بحيث ُن�سي غريه من املذاهب ُ
يخالفه؛ �إال �أن يكون مذهب احلنابلة �أتباع الإمام �أبي عبد اهلل �أحمد بن حممد
ابن حنبل  ف�إنهم كانوا على ما كان عليه ال�سلف ال يرون ت�أويل ما ورد من
ال�صفات �إىل �أن كان بعد ال�سبعمائة من الهجرة ا�شتهر بدم�شق و�أعمالها تقي
الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن تيمية احلراين،
فت�صدى لالنت�صار ملذهب ال�سلف ،وبالغ يف الرد على مذهب الأ�شاعرة ،و�صدع
بالنكري عليهم وعلى الراف�ضة وعلى ال�صوفية .فافرتق النا�س فيه فريقني :فريق
يقتدي به ويقول على �أقواله ويعمل بر�أيه ،ويرى �أنه �شيخ الإ�سالم ،و�أجل حفاظ
�أهل امللة الإ�سالمية ،وفريق يبدعه وي�ضلله و ُيزري عليه ب�إثباته ال�صفات ،وينتقد
عليه م�سائل منها ما له فيه �سلف ،ومنها ما زعموا �أنه خرق فيه الإجماع ومل يكن
له فيه �سلف ،وكانت له ولهم خطوب كثرية ،وح�سابه وح�سابهم على اهلل الذي
ال يخفى عليه �شيء يف الأر�ض وال ال�سماء .وله �إىل وقتنا هذا عدة �أتباع بال�شام
وقليل مب�صر»(((.
((( خطط املقريزي ،ج� ،4ص.185 - 184
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بد أ� الأ�شعري �أول ما بد�أ يف طوره الثاين بعد �أن ترك االعتزال مقت�ص ًدا
يف علم الكالم ،مقت�ص ًدا يف جمادلة اخل�صوم ،وقد نقل ابن ال�سبكي يف «طبقات
ال�شافعية» حكايات تدل على �أنه كان ال يتكلم يف علم الكالم �إال حيث يجب
ن�صرا للدين ،ودف ًعا للمبطلني؛ وكان �صاحب فرا�سة تعينه على التما�س
عليهً ،
وجوه من الأ�ساليب خمتلفة يف مناظرة من يناظرهم.
كان �أهل ال�سنة من قبل الأ�شعري ال يعتمدون �إال على النقل يف �أمور
االعتقاد على حني �أخذت الفل�سفة توجه �أهل الفرق �إىل االعتماد على العقل.
فلما �أخذ الأ�شعري يف منا�ضلة املبتدعة بالعقل حفاظًا لل�سنة ،جاء �أن�صار مذهبه
ال�ش َبه حولها ،وو�ضعوا
تدعيما لها ومن ًعا لإثارة ُّ
من بعده يثبتون عقائدهم بالعقل ً
املقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار مثل� :إثبات اجلوهر الفرد
واخلالء ،و�أن ال َع َر�ض ال يقوم بال َع َر�ض ،و�أنه ال يبقى زمانني ،و�أمثال ذلك مما
تتوقف عليه �أدلتهم؛ وجعلوا هذه القواعد تب ًعا للعقائد يف وجوب الإميان بها،
و�أن بطالن الدليل ي�ؤذن ببطالن املدلول؛ وهذه الطريقة هي امل�سماة بطريقة
املتقدمني ،ور�أ�سها القا�ضي �أبو بكر الباقالين املتوفَّى �سنة 403هـ (1013م)،
و�إمام احلرمني �أبو املعايل املتوفَّى �سنة 478هـ (1085م) من بعده .ومل يكن
املنطق ٍ
جزءا من �أجزاء الفل�سفة يجري حكمها
يومئذ
منت�شرا يف امللة العتباره ً
ً
عليه ،و ُي َت َح َّرج منه كما يتحرج منها.
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ثم مار�س �أتباع مذهب الأ�شعري املنطق ،وفرقوا بينه وبني العلوم الفل�سفية،
وراعوا يف ا�ستدالالتهم ومناظراتهم قواعده ،وقرروا �أن بطالن الدليل ال ي�ؤذن
(((
ببطالن املدلول الذي ميكن �أن يثبت بدليل �آخر ،ف�صارت هذه الطريقة مباينة
للطريقة الأوىل ،و�سميت طريقة املت�أخرين.
و�أول من كتب يف الكالم على هذا املنحى الغزايل ،وتبعه فخر الدين
الرازي ،وبعد ذلك توغل((( املتكلمون يف خمالطة كتب الفل�سفة ،والتب�س عليهم
�ش�أن املو�ضوع يف العلمني فح�سبوه واح ًدا ،واختلطت م�سائل الكالم مب�سائل
الفل�سفة ،بحيث ال يتميز �أحد الفنني عن الآخر كما فعل البي�ضاوي ،املتوفَّى
�سنة 691هـ (1286م) ،يف «الطوالع» وع�ضد الدين الإيجي املتوفَّى �سنة 750هـ
(1355م) يف كتاب «املواقف».
هذا ما ذكره ابن خلدون املتوفَّى �سنة 808هـ (1405م) «يف املقدمة».
ومل يعر�ض ابن خلدون ملا حدث يف علم الكالم من نزوع مقاوم لغلو
الغالني يف خلط الفل�سفة ،وذلك بنهو�ض ابن تيمية املتوفَّى �سنة 728هـ ()1327
وتلميذه ابن قيم اجلوزية املتوفَّى �سنة 751هـ (1350م) لإحياء مذهب ال�سلف
على طريقة احلنابلة ،ومقاومة مذهب الأ�شعري كما �أ�سلفنا.
((( مباينة� :أي خمالفة.
((( توغل :تعمق.
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ويقول املقريزي يف «خططه»� :إن مذهب احلنابلة الذي �أحياه ابن تيمية كان
له �أن�صار مب�صر.
ثم َ�ض ُع َفت الهمم عن الدرا�سات القوية لعلم الكالم« ،ومل يبق بني
الناظرين يف كتب ال�سابقني �إال حتاور يف الألفاظ ،وتناظر يف الأ�ساليب ،على �أن
ذلك يف قليل من الكتب اختارها ال�ضعف ،وف�ضلها الق�صور» .كما يقول ال�شيخ
حممد عبده يف «ر�سالة التوحيد».
�أما النه�ضة احلديثة لعلم الكالم ،فتقوم على نوع من التناف�س بني مذهب
الأ�شعرية ومذهب ابن تيمية.
و�إنا لن�شهد ت�ساب ًقا يف ن�شر كتب الأ�شعري وكتب ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم ،وي�سمي �أن�صار هذا املذهب الأخري �أنف�سهم بال�سلفية ،ولعل الغلبة يف
بالد الإ�سالم ال تزال �إىل اليوم ملذهب الأ�شاعرة.
 نهاية المتن 
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هذا الكتاب
فت في مجال الفلسلفة اإلسلامية
يكتسلب قيمة تاريخية ومذهبية كبرى بين الكتب التي ُأ ِّل ْ
ِ
ُ
موضوعاته ونتائجه .فمن ناحية؛ لم يأت
يختلف عنها جمي ًعا فلي
خلال القلرن العشلرين ،حيلث
الكتاب على النحو المألوف والنهج المعروف عند المؤلفين الشرقيين والمستشرقين ،ممن اتهموا
ِ
ِ
الفلسلفة اإلسلامية بعدم الدّ ِ
للفلسلفة
ليسلت إال ُمحاكاة
واألصالة والعجز عن االبتكار ،وبأنها
قة
ْ
اليوناني القديم!
اختصارا سيئًا قا َم به مترجمون ُضعفاء للفكر
اليونانية ،أو
ّ
ً
ومن ناحية أخرى؛ يعد «التمهيد» كتا ًبا في المنهج بالدرجة األولى :منهج الشيخ مصطفى
الفلسفي
خاصا بنشأة الفكر
عبد الرازق في دراسة تاريخ الفلسفة اإلسامية ،حيث قدم فيه
تصورا ًّ
ّ
ً
الغربي.
يدرس قبل ذلك على نحو يميل إلى النظر
ّ
في اإلسام بعد أن كان َ

الفلسلفي وضرورته في
لقد أراد الشليخ بمحاولته هذه أن يث ّبت في األذهان أهمية الدرس
ّ
جهود النهضة المعاصرة.
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