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مقّدمة ال�صل�صلة

الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإع�دة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ الت��صع ع�صر  ِ االإ�صالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة االإ�صكندرية ب�ص�أن  والع�صرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جم�الت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �صرورة 
بني  التوا�صل  الأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ص�همة 
اأجي�ل االأمة عرب ت�ريخه� احل�ص�ري؛ اإذ اإن االإنت�ج الثق�يف - ال �صكَّ - تراكمي، 
واإن االإبداع ينبت يف االأر�ص اخل�صبة بعط�ء ال�ص�بقني، واإن التجديد الفع�ل ال 
يتم اإال مع الت�أ�صيل. و�صم�ن هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�صطلعت به�، منذ ن�ص�أته� االأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ص�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  الختي�ر  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن االإ�صه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�صلمني يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�صل عرب االأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��صرة التي ت�صمل القرنني االأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
اأهم االأعم�ل الفكرية لرواد االإ�صالح والتجديد االإ�صالمي  ت�صم خمت�رات من 
املخت�رات  هذه  الإت�حة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�صع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�صداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
االإلكرتوين اأي�ًص� على �صبكة املعلوم�ت الدولية )االإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�صتهدف يف 

املق�م االأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�صب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�صفة خ��صة. 

منهجية  وفق  املتميزين،  الب�حثني  اأحد  اأعده  تقدمٌي  كت�ب  كلَّ  وي�صبق 
من�صبطة، جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجته�داتهم من جهة، والتعريف 
من جهة  االجته�دات  تلك  فيه  ظهرت  الذي  االجتم�عي  الت�ريخي/  ب�ل�صي�ق 
اأ�ص��ًص� على  اأخرى؛ مب� ك�ن فيه من حتدي�ت وق�ص�ي� نه�صوية كربى، مع الت�أكيد 
اأعلى  اآراء املوؤلف واجته�داته واالأ�صداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر 
مع�يري الدقة، ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من 
من�ق�ص�ت م�صتفي�صة، وحوارات علمية  بعد  املتخ�ص�صني، وذلك  االأ�ص�تذة  كب�ر 
ر�صينة، ا�صتغرقت جل�ص�ت متت�لية لكل تقدمي، �ص�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه 
الب�حثني الذين �ص�ركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة  من فريق 
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من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة االأ�صلية 
للكت�ب.

هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًص� - يف اإط�ر هذا امل�صروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل االإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبن�ء امل�صلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ص�ص�ت �صن�عة  �صتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ص�عد ذلك على تنقية �صورة االإ�صالم من الت�صويه�ت 
التي يل�صقه� البع�ص به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من االته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�صلمون يف جملتهم، خ��صة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

االإ�صالمي  الفكر  واالإ�صالح يف  التنوير  رواد  كت�ب�ت  كبرًيا من  ق�صًم�  اإن 
خالل القرنني الث�لث ع�صر والرابع ع�صر الهجريني، ال يزال بعيًدا عن االأ�صواء، 
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. 
اأ�صب�ب  النه�صوي االإ�صالمي �صبًب� من  الق�صم من الرتاث  ورمب� ك�ن غي�ب هذا 
تكرار االأ�صئلة نف�صه� التي �صبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �صي�ق واقعهم 
االأزم�ت  تف�قم  اأ�صب�ب  من  �صبًب�  اأي�ًص�  الغي�ب  هذا  ك�ن  ورمب�  ع��صروه.  الذي 
الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ص له� اأبن�وؤن� من االأجي�ل اجلديدة داخل جمتمع�تن� 
العربية واالإ�صالمية وخ�رجه�. ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، 
واالأفغ�ين، والكواكبي، وحممد اإقب�ل، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، 
ل الف��صي، والط�هر ابن ع��صور، وم�صطفى املراغي، وحممود  وم�لك بن نبي، وعالَّ
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 �صلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت ب��ص� - وغريهم - 
ال تزال مبن�أًى عن اأيدي االأجي�ل اجلديدة من ال�صب�ب يف اأغلبية البلدان العربية 
اأو  اأوروبية  جمتمع�ت  يف  يعي�ص  الذي  امل�صلم  ال�صب�ب  عن  ف�صاًل  واالإ�صالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ص�عًف�  عبًئ�  املكتبة  على  يلقي  الذي  االأمر  اأمريكية؛ 
 � )ورقيًّ عليه�  احل�صول  وتي�صري  ب�لعربية  ن�صره�  اإع�دة  فقط  ولي�ص  االأعم�ل، 

.)� واإلكرتونيًّ

واالإبداع،  والتجديد،  االإحي�ء،  بني  للجمع  ي�صعى  امل�صروع  هذا  اإن 
والتوا�صل مع االآخر. ولي�ص اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ص�رة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��صبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�صرتك،  االإن�ص�ين  الرتاث  اإ�صه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  االأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�ص�در  اإت�حة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�صتنه�ص هذه االإ�صه�م�ت همم االأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�صه� االأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ص�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��صوا خالل القرنني 
الهجريني االأخريين، وتف�علوا مع ق�ص�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ص�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي االإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�صرهم من اأجل نه�صته� وتقدمه�. 
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مكتبة  يف  م�صئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صب�ب يف  من  اجلديدة  االأجي�ل  توعية  يف  ن�صهم  اأن  االإ�صكندرية، 
غريه� من البلدان العربية واالإ�صالمية، وغريهم من ال�صب�ب امل�صلم يف البالد غري 
االإ�صالمية  ب�لعط�ء احل�ص�ري للعلم�ء امل�صلمني يف الع�صر احلديث، خالل القرنني 
خ االنطب�ع ال�ص�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ص�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ال يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرن� اإليه؛ فلي�ص �صحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ص�ري واالإبداع الفكري 
للم�صلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليه� عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�ص�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد الأمتهم ولالإن�ص�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صني نوعية احلي�ة لبني الب�صر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ص�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ص عرب االأجي�ل وفيم� بني 

االأمم.

إمساعيل سراج الدين

مدير مكتبة االإ�صكندرية 
وامل�صرف الع�م على امل�صروع
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حممد حلمي عبد الوهاب

م�شطفى عبد الرازق وكتابه التمهيد... مدر�شة فل�شفية 

يف رحاب اجلامعة امل�شرية

اأوًل: التعريف باملوؤلف)1(

ع�ليــــــــة،  اأمنيٍة  اإىل  �صبياًل  تكوَن  اأننْ  ينبغي  احلي�ة  »اإّن 
فَمن �صّحى يف �صبيِل اأمنيتِه بكلرِّ عزيز عندُه، حتى نف�صه التي بنَي 

للمزيد من التف��صيل حول حي�ة ال�صيخ واآث�ره الفكرية راجع النبذة التف�صيلية التي �صّدر به� �صقيقه علي   )1(
عبد  الرازق كت�ب: »من اآث�ر م�صطفى عبد الرازق - �صفح�ت من �صفر احلي�ة، ومذكرات م�ص�فر، ومذكرات 
)ال�صفح�ت   مب�صر، 1957م  املع�رف  دار  بقلم طه ح�صني،  واالإ�صالح«، مقدمة  االأدب  اأخرى يف  واآث�ر  مقيم 
5 - 75(. وجدير ب�لذكر اأنه قد اأعيد ن�صر اأجزاء من هذا الكت�ب حتت عنوان: »ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق 
ومذكراته، عقل م�صتنري حتت العم�مة«، ت�أليف: د. اأحمد زكري� ال�صلق، الهيئة امل�صرية الع�مة للكت�ب، 2006م. 
عبد الرازق،  م�صطفى  االأكرب  ال�صيخ  بعنوان:  عنه  �صدر  الذي  التذك�ري  الكت�ب  راجع  ذاته  ال�صي�ق  ويف 
مفكًرا واأديًب� وم�صلًح�، تقدمي د. ع�طف العراقي، املجل�ص االأعلى للثق�فة، 1997م. واأي�ًص� كت�ب الدكتور علي 
عبد  الفت�ح اأحمد: املفكر االإ�صالمي م�صطفى عبد الرازق، دار املع�رف، الق�هرة، 1985م. وحول مدر�صته 
الفكرية راجع: ع�صمت ن�ص�ر: مدر�صة م�صطفى عبد الرازق واأثره� على الفكر االإ�صالمي، اأطروحة م�ج�صتري 

غري من�صورة، كلية االآداب، ج�معة جنوب الوادي، 1991م، وتقع يف حوايل 650 �صفحة. 
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وَن ب�أرواحهـم  نُّ جنبيه، فذلَك االإن�ص�ُن كّل االإن�صـــ�ن. اأم� الذيَن ي�صِ
ــوَن اآم�لهـــــم واأغرا�َص حي�ِتهم ف�أولئَك ال ُيق�ُم لهــم وزٌن  وي�صمُّ

عنــــَد اهلِل وال عنَد الب�صر«.

مصطفى عبد الرازق

يعد ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق )1302 - 1366هـ/ 1885 - 1947م( 
اأنه  عن  ف�صاًل  احلديث.  العربّي  فكرن�  يف  الفل�صفّي  الدر�ص  رواد  اأهم  اأحد  بحق 
�ص�حب اجت�ه يف االإ�صالح والتجديد الدينّي ب�صفة خ��صة ومدر�صة فل�صفية ت�أ�صيلية، 

وذلك بحكم انتم�ئه ملدر�صة ال�صيخ االإم�م حممد عبده تويف)1323هـ/ 1905م(.

�صليُل  املدر�صة،  وتلك  االجت�ه  هذا  �ص�حب  الرازق  عبد  م�صطفى  ال�صيخ 
حيث  امل�صرية؛  الوطنية  الق�ص�ي�  بخدمة  اأبن�ئه�  من  كثرٌي  ا�صتهر  عريقة،  اأ�صرة 
اأغلبهم ب�لق�ص�ء وال�صي��صة. فجدُه الث�لث »عبد الرازق ب��ص�« ك�ن قد ُويلرِّ  عمل 
ثم  1798م(،   / )1213هـ  �صنة   - املني�  مديرية  اأعم�ل  من   - ن�ص�«  »الَبهنْ ق�ص�َء 
»اآل  تواله من  اآخر من  بذلك  ليكوَن  ابنُه حُممد  بعدِه  ذاته من  املن�صب  �صغل 
ن�ص�« اأمًرا متوارًث� بينهم جياًل بعد جيل.  عبد الرازق« الذين ك�ن َتَويلرِّ ق�ص�ء »الَبهنْ

ُوِلَد ال�صيخ م�صطفى �صنة )1302هـ/ 1885م( - على اأرجح االأقوال - 
يف قرية »اأبو جرج« الت�بعة ملركز بني مزار مبح�فظة املني�؛ حيث ن�ص�أ يف كنف اأبيه 
ع�صًوا  وانُتِخَب  1844م(،  )1260هـ/  حوايل  ُوِلَد  الذي  الرازق«  عبد  »ح�صن 
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مبجل�ص �صورى القوانني يف عهد »اإ�صم�عيل ب��ص�«، وبقي فيه الأكرث من ثم�نية ع�صر 
ع�ًم� اإىل اأننْ اغتيل الأ�صب�ب �صي��صية يف )1325هـ/ 1907م(.

ت�أ�صي�ص  يف  عبده«  حممد  »االإم�م  مع  ا�صرتك  اأنه  والده  عن  امل�أثور  ومن 
مزار  ببني  له�  ت�بعة  مدر�صة  اأن�ص�أ  حيث  ب�لق�هرة«؛  االإ�صالمية  اخلريية  »اجلمعية 
من:  كل  مع  اأي�ًص�  ا�صرتك  كم�  بعد.  فيم�  بنف�صه  ب�فتت�حه�  االإم�م  ال�صيخ  وق�م 
»حممود ب��ص� �صليم�ن«، و»علي ب��ص� �صعراوي«، واآخرين يف ت�أ�صي�ص »حزب االأمة« 

ع�م )1325هـ/ 1907م(، واخِترَي وكياًل للحزب.

التحق ال�صيخ بكّت�ب القرية يف �صن مبكرة ثم ب�در والده ب�إحل�قه ب�الأزهر 
اإىل  ال�صريف وهو يف احل�دية ع�صرة من عمره و�صرع�ن م� ظهَر عليه ميٌل وا�صح 
التي  الف�ص�ئل«  غر�ص  »جمعية  واأ�ص�ص  ع�ئلية،  �صحيفة  اأ�صدر  حيث  االأدب؛ 
ا�صتمرت يف العمل فيم� بني ع�مي )1318/ 1900م( و)1323هـ/ 1905م(. 
ويف ع�م )1326هـ/ 1908م( ح�صل على اإج�زة »الع�ملية« من الدرجة االأوىل، ثم 
انُتِدَب يف اأغ�صط�ص من الع�م ذاته للتدري�ص بـ »مدر�صة الق�ص�ء ال�صرعي«، والتي 

ك�نت تن�ف�ص يف ذلك احلني االأزهر ال�صريف.

اأّن ال�صيخ ك�ن يقود حركة االإ�صالح  ومن الالفت للنظر يف هذا ال�صي�ق 
لكن،  املدر�صة.  بتلك  مدر�ًص�  فيه  يعمُل  ك�ن  الذي  الوقت  نف�ص  يف  االأزهرّي 
وب�صبب ان�صم�مه اإىل »جمعية ت�ص�من العلم�ء«)1( - االأمر الذي فهمه اخلديوي 

جمعية ت�ألفت للمط�لبة ب�الإ�صالح ك�ن ال�صيخ عبد الرازق من اأبرز اأع�ص�ئه�.  )1(
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عب��ص ب�عتب�ره ال�صبب الرئي�ص يف ا�صتع�ل احلركة االأزهرية - ا�صطر ال�صيخ اإىل 
اال�صتق�لة من املدر�صة يف )24 �صفر 1327هـ/ 16 م�ر�ص 1909م(.

وعلى اإثر ا�صتق�لته تلك، وتف�قم االأمور يف االأزهر، فكر يف ال�صفر اإىل فرن�ص� 
الثالث�ء  اإليه� يوم  العلوم هن�ك)1(. وب�لفعل �ص�فر  الفرن�صية وبع�ص  اللغة  لدرا�صة 
)4 جم�دى االآخرة 1327هـ/ 22 يونية 1909م( ب�صحبة االأ�صت�ذ اأحمد لطفي 
ال�صيد الذي ك�ن يوم ذاك رئي�ًص� لتحرير »اجلريدة«، ل�ص�ن ح�ل »حزب االأمة«. 
يف  ال�صيخ  ق�صى  واحًدا  ع�ًم�  الرحلة  هذه  مدة  تكون  اأن  املقرر  من  ك�ن  وفيم� 
 فرن�ص� ثالثة اأعوام متت�لية؛ حيث مل يعد اإىل م�صر اإال يف �صهر )رجب 1330هـ/ 

يوليو 1912م(.

يف فرن�ص� ح�صر ال�صيخ درو�ص »دورك�مي« يف االجتم�ع ودرو�ًص� اأخرى يف ت�ريخ 
االآداب، كم� ح�صر اأي�ًص� درو�ص االأ�صت�ذ »جوبلو« يف ت�ريخ الفل�صفة، ثم حتول مطلع 
الع�م )1329هـ/ 1911م( اإىل كلية »ليون« لي�صتغل مع العالمة »اإدوارد المبري« يف 
درا�صة اأ�صول ال�صريعة االإ�صالمية و�صرع�ن م� ُعني بعد ذلك مدر�ًص� الأ�صول الفقه 
االأوىل  اجلذور  ترجع  اخل�صبة  الت�أ�صي�صية  الفرتة  تلك  واإىل  ذاته�.  ب�لكلية  وال�صريعة 
واحلقيقية الإمي�ن ال�صيخ ب�صرورة ت�صمني علم »اأ�صول الفقه« �صمن مب�حث الفل�صفة 
االإ�صالمية كم� ورد يف كت�به التمهيد. فقد ك�ن ال�صيخ اآنذاك مت�أثًرا بتع�ليم اأ�صت�ذه 

�ص�بق، �ص49 - 55. وكذلك كت�ب:  الرازق، مرجع  اآث�ر م�صطفى عبد  بهذا اخل�صو�ص كت�ب: من  راجع   )1(
ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق م�ص�فًرا ومقيًم�، مذكرات حرره� وقّدم له� اأ�صرف اأبو اليزيد، دار عني للدرا�ص�ت 

والبحوث االإن�ص�نية واالجتم�عية، الق�هرة، الطبعة االأوىل، 2006م. 
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التالمذة  من  نخبة  حوله  وكّون  امل�صري«)1(  العلمي  »املجمع  اأحي�  الذي  المبري 
الدكتور حممود فتحي، وعزيز مرهم، وحممد لطفي  راأ�صهم  ي�أتي على  امل�ص�عدين 
جمعة، واآخرون ممن ُوكَل اإليهم مهمة تدري�ص الفقه، والفقه املق�رن، واأ�صول الفقه يف 

كلية احلقوق بج�معة ليون ثم مبدر�صة احلقوق امللكية فيم� بعد.

الدكتوراه حتت  درجة  لنيل  اأطروحته  اأعد  قد  ال�صيخ  ك�ن  االأثن�ء  تلك  ويف 
ال�صيخ يف  عبقرية  تبدو  َثمَّ  ومن  االإ�صالم«.  م�صرعي  اأكرب  ال�ص�فعي  »االإم�م  عنوان 
التق�طه اأهمية درا�صة اأ�صول الفقه وتطوره من ن�حية، والبن�ء على هذا االأمر فيم� بعد 
ب�ل�صكل الذي اأت�ح له اإنت�ج روؤيته اخل��صة بن�ص�أة وتطور الفل�صفة االإ�صالمية من ن�حية 

اأخرى على النحو الذي ظهر ب�صورة �ص�فية �صمن ت�ص�عيف كت�به التمهيد.

يوليو 1914م(  الع�ملية االأوىل يف )رم�ص�ن 1332هـ/  اإن ق�مت احلرب  وم� 
له  يت�صن  ثّم مل  ومن  مري�ًص�  ك�ن  اأنه  اإال  مل�صر؛  ث�نية  العودة  ال�صيخ يف  فكر  حتى 
القعدة 1333هـ/  )ذي  ويف  ذاته.  الع�م  من  دي�صمرب  �صهر  يف  اإال  اإليه�  يرجع  اأن 
م�  �صرع�ن  اأنه  غري  لالأزهر،  االأعلى  ب�ملجل�ص  موظًف�  ال�صيخ  ُعني  اأكتوبر 1915م( 
ا�صتق�ل من من�صبه اأي�ًص�. ومل� غ�صب عليه امللك فوؤاد االأول لدعمه حركة االإ�صالح 
يف االأزهر، قرر »جمل�ص الوزراء« يف )21 ذي احلجة 1338هـ/ 4 �صبتمرب 1920م( 

اأن�صئ اإب�ن االحتالل الفرن�صي مل�صر يف 20 اأغ�صط�ص 1798م ب�أمر من ن�بليون بون�برت. ك�ن مقره االأول مبنزل   )1(
دوره  ا�صمحل  زينب.  ب�ل�صيدة  االآن(  ال�صنية  )مدر�صة  الن��صرية  بحي  املم�ليك  اأمراء  اأحد  ك��صف  ح�صن 
بعد خروج احلملة الفرن�صية وع�د للظهور 1859م، وانتقل ملقره احل�يل ب�لق�صر العيني ع�م 1918م، من اأبرز 

اإ�صه�م�ته كت�ب و�صف م�صر.
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يوؤيدون  ك�نوا  الذين  ورج�له  االأزهر  الإبع�ده عن  ال�صرعية«  ب�ملح�كم  »مفت�ًص�  تعيينه 
 )� الق�هرة ح�ليًّ فوؤاد االأول )ج�معة  للعمل بكلية االآداب بج�معة  انتقل  الثورة. ثم 

ابتداء من )ربيع االآخر 1346هـ/ نوفمرب 1927م(. 

اإدارة دار الكتب امل�صرية، وع�صًوا  ِتري ع�صًوا يف جمل�ص  ويف الفرتة ذاته� اخنْ
)رجب 1354هـ/  الفل�صفة يف  اأ�صت�ذ  لقب  ُمِنح  ثم  اأي�ًص�،  العربية  اللغة  يف جممع 
اأكتوبر 1935م(. ويف )�صفر 1357هـ/ اإبريل 1938م( ُعني ال�صيخ وزيًرا لالأوق�ف 
مرات  �صت  به�  تعيينه  اأعيد  حيث  وزارة؛  يتوىل  اأزهري  اأول  وك�ن  االأوىل  للمرة 
 ك�ن اآخره� �صمن حكومة اأحمد ب��ص� م�هر التي ت�ألفت يف )22 �صوال 1363هـ/ 
9 اأكتوبر 1944م( وبقي به� وزيًرا لالأوق�ف اإىل اأن مت تعيينه �صيًخ� لالأزهر يف ظل 
حكومة حممود فهمي النقرا�صي يف )23 املحرم 1365هـ/ 27 دي�صمرب 1945م(، 

اإىل اأن تويف يف )24 ربيع االأول 1366هـ/ 15 فرباير 1947م()1(.

ك�ن ال�صيخ قد تن�زل يف �صنة )1365هـ/ 1945م( عن الب��صوية التي منحت له ع�م )1360هـ/ 1941م(   )1(
ب�إ�صالحه  عبده  حممد  االإم�م  اأ�صت�ذه  بغية  حتقيق  �صئونه  يه  َتَولرِّ منذ  ح�ول  وقد  لالأزهر،  �صيًخ�  تعيينه  وقبل 
املن�هج الدرا�صية، واالهتم�م بدرا�صة االأدي�ن  ال�صيخ املراغي، الذي ح�ول من ج�نبه تطوير  واإكم�ل م� بداأه 
املق�رنة وفق منهج مو�صوعي. وقد اأ�ص�د مع��صروه ب�لنه�صة الفل�صفية التي بدت وا�صحة، والأول مرة، يف كت�ب�ت 
بداأه�  التي  االإ�صالح�ت  تلك  ترتقب  ك�نت  ب�أ�صره  جيل  اآم�ل  اأن  اإىل  العق�د  فذهب  ودرو�صهم،  االأزهريني 
اإىل  االأزهر  م�صيخة  �ص�رت  اأن  بعد  العظمى،  املهمة  هذه  اإجن�ز  يف  الرج�ء  كبري  لدين�  »ونحن  موؤكًدا  ال�صيخ 
اأ�صت�ذ الفل�صفة االإ�صالمية على اأحد املن�هج الع�صرية، ف�إنه اأقدر الن��ص على اأن يحقق للج�مع االأزهر وظيفته 
يف ثق�فة العقل وثق�فة الروح، واأعوانه من االأزهريني غري قليلني«. العق�د، ج�مع وج�معة، جملة الر�ص�لة، عدد 
711، فرباير، 1947م، �ص 189. وكذلك االأب قنواتي، هل من جديد يف االأزهر؟ )1( الر�ص�لة، عدد 684، 

اأغ�صط�ص، 1946م، �ص 890. وهل من جديد يف االأزهر؟ )2( جملة االأزهر، ج9، 1946م، �ص479. 
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ثانًيا: عالقته بال�شيخ الإمام حممد عبده

ات�صل والد املوؤلف، بحكم ع�صويته مبجل�ص �صورى القوانني، ب�ل�صيخ االإم�م 
حممد عبده الذي ك�ن بحكم من�صبه مفتي الدي�ر امل�صرية اآنذاك من االأع�ص�ء 
الدائمني ب�ملجل�ص، وك�ن ذلك ابتداء من ع�م )1317هـ/ 1899م(، وهي ال�صنة 

ذاته� التي توىل فيه� االإم�م من�صب االإفت�ء.

ويوؤكد ال�صيخ علي عبد الرازق، �صقيق ال�صيخ م�صطفى، اأن والدهم� قد توخى 
احلذر اأول االأمر ُمت�أثًرا يف ذلك مب� ك�ن يذيعه خ�صوم االإم�م عنه من ع�مة االأزهريني 
عى  �صي على القذى، وبنَي هّم�ز غّم�ز يوري ب�لطعن، وي�صنْ الذين ك�نوا »بنَي �ص�كٍت ُيغنْ
اإىل الد�صي�صِة اإال فريًق� من املوؤمنني، وقليٌل م� هم. طبيعٌي - وهذا هو جّو االأزهر - اأننْ 

ي�صوَء راأُي طلبِة االأزهر وظنهم ب�الأ�صت�ذ االإم�م ولو اإىل حني)1(.

لكن �صرع�ن م� توطدت العالقة بينهم�؛ بحيث ن�ص�أت يف ظالله� العالقة التي 
 ربطت الحًق� ال�صيخ م�صطفى ب�أ�صت�ذه االإم�م ابتداء من الع�م )1321هـ/ 1903م( 
ُر لالإم�م درو�َصه التي ك�ن ُيلقيه� عقَب �صالة املغرب يف اجل�مع االأزهر  فك�ن يح�صُ
اأدل على �صوء �صمعة االأ�صت�ذ االإم�م بني �صفوف  اآث�ر م�صطفى عبد الرازق، مرجع �ص�بق، �ص20. وال  من   )1(
االأزهرية من قول ال�صيخ عبد الرازق: »فلم� راأيت الرجل )االإم�م( ب�لرواق العب��صي و�صمعته يف�صر كت�ب  اهلل 
اأين  الثقالن  فلي�صهد  اآل حممد  راف�ًص� حب  ك�ن  واإن  امللحدين؛  اأول  ف�أن�  اإحل�ًدا  هذا  ك�ن  اإن  اللهم  قلت: 
راف�ص«. راجع م�صطفى عبد الرازق، حممد عبده، تقدمي عثم�ن جن�تي، دار املع�رف، 1946م، �ص9. وهذا 
الكت�ب يف االأ�صل عب�رة عن جمموعة من املح��صرات التي األق�ه� ال�صيخ بج�معة ال�صعب ع�م 1919م، وق�م 
بجمعه� تلميذه حممد عثم�ن جن�تي، وهو ي�صتمل على �صبع حم��صرات تتن�ول ن�ص�أة االإم�م، وحركة التجديد 
يف االأزهر، ون�صج االإم�م العلمي، واملن��صب التي �صغله�، ومب�دئه الوطنية، وموقفه من الثورة العرابية ... اإلخ.
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يف قراءة دالئل االإعج�ز لعبد الق�هر اجلرج�ين وتف�صري القراآن الكرمي. وعندم� ع�د 
االإم�ُم من رحلته اإىل اأورب� يف نف�ص الع�م ا�صتقبله م�صطفى عبد الرازق بق�صيدة 

مديح وثن�ٍء ق�ل فيه�:

نيـاُماأقبـْل عليــَك حتيـٌة و�شـــــــالُم  وامل�شلموَن  �شاهًرا  يا 
اأْعالُم تطوي البالَد وحيُث جئت لأمٍة  بينهْم  ِلَك  لف�شْ ُن�ِشَرْت 
اإمـــاُمكالبـدر اأّنى �شاَر ُي�شرُق نـــوُره  فهو  حـّل  اأّنى  واحلق 
وال�شــاُماإْن يقدروا يف الغرب قْدَرك حقُه منهُم  اأوىل  ُر  فَلِم�شْ
الأيـاُمفيـَك الرجـاُء لأمٍة لعبْت مبــــــا وجّدِت  ال�شغار  ُيلهي 
ـِـــِه واهلل ير�شى عنَك والإ�شــالُمل زلَت غيًظـا لل�شالل واأهل

وال �صك اأّن ال�صيخ م�صطفى قد اأ�ص�بُه ي�أ�ٌص وغيظ وغّم �صديد على �صب�به 
الذي �ص�ع هدًرا يف املتون بال ثمن، وهو يقول يف ذلك: »اإين نظرت يف اأمري بعد 
م� ق�صيُت م� ق�صيُت يف اجل�مع االأزهر، واأ�صعُت م� اأ�صعُت من �صحتي و�صب�بي 
يف طلب العلم، فلم اأجد ثمًن� مل� بذلُت اإال ح�صًدا من ال�صور واخلي�الت ال ُي�صيُء 

الب�صرية، وال يبعُث العزمية، وال ُيِعدُّ لل�صع�دة يف احلي�ة الدني� وال يف االآخرة«)1(.

ا على ق�صيدته ال�ص�بقة، ومم�  وك�ن ال�صيخ االإم�م قد اأر�صل اإليه بخط�ب، ردًّ
ج�ء فيه: »م� �صررُت ب�صيٍء �صروري ب�أنك �صعرت من علم حداثتك مب� مل ي�صُعر به 
الكب�ُر من قومك. فلله اأنت! وهلل اأبوك! ولو اأذَن لوالد اأن يق�بَل وجه ولدِه ب�ملدح 

من اآث�ر م�صطفى عبد الرازق، مرجع �ص�بق، �ص26.   )1(
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يف  ب�الإخال�ص  اأكتفي  ولكني  الف�ص�ء،  عليَك  ميالأ  م�  الثن�ء  من  اإليَك  ل�ُصقُت 
ك،  الدع�ِء اأننْ مُيتعني اهلُل من نه�يتَك مب� تفر�صتُه يف بدايتك، واأننْ يخل�ص للحق �صرُّ

ويقدرك على الهداية اإليه، وين�صط بنف�صك جلمع قومك عليه، وال�صالم«)1(.

�صيخه  ب�أفك�ر  كثرًيا  ت�أثر  قد  الرازق  عبد  م�صطفى  اأّن  اأي�ًص�  �صكَّ  وال 
لكت�ب  تقدميه  يف  اأ�صت�ذه  عن  قوله  بو�صوح  عنه  يك�صف  م�  وهو  االإ�صالحية، 
ت�ص�رلز اآدمز »االإ�صالم والتجديد يف م�صر«: »ال جرَم ك�ن القب�ص الروحّي الذي 
األق�ُه ال�صيخ حممد عبده يف االأزهر ويف غري االأزهر ي�صتعُل رويًدا، وك�نت بذوُر 
األق�ه� بكلت� يديِه تنمو يف كّل ن�حية؛ ... وك�َن  االإ�صالح واحلرّية الفكرّية التي 
له اأمٌل ال ُيزعزعُه �صيٌء يف اإ�صالح اأمته، وك�ن عندُه اعتق�ٌد متنٌي يف اأّن البذرة 
، كم� نبتت،  ، واأثمرتنْ ، واأزهرتنْ الطيبة متى األقيتنْ يف اأر�ص بالدن� اخل�صبة، نبتتنْ
واأزهرت، واأثمرت بذوُر الف�ص�ِد فيه�. لهذا ك�ن ُيلقي مبلء يديِه م� جمعُه يف حي�تِه 

من االأفك�ر ال�ص�حلة، والعواطِف ال�صريفة، والتع�ليم املفيدة«)2(.

املرجع ال�ص�بق، �ص27.  )1(
ت�ص�رلز اآدمز، االإ�صالم والتجديد يف م�صر، نقله عب��ص حممود، قدم له م�صطفى عبد الرازق، جلنة ترجمة دائرة   )2(
املع�رف االإ�صالمية )1353هـ/ 1935م(. ومم� اأورده اآدمز عن تلمذة م�صطفى عبد الرازق لل�صيخ االإم�م قوله: 
»اأم� م�صطفى عبد الرازق )1303هـ/ 1885م( ف�صلته ب�الأ�صت�ذ االإم�م ال يخ�جلن� فيه� �صك، وهي متت�ز عن 
�صالت الكت�ب الذين تكلمن� عنهم االآن ب�لو�صوح والتعيني. فهو واأخوه علي اأبن�ء ح�صن عبد الرازق ب��ص� 
الذي ك�ن �صديًق� حميًم� لالأ�صت�ذ االإم�م ون�صرًيا له يف جمل�ص �صورى القوانني... وم�صطفى وعلي كالهم� 
� من اأخيه. وك�ن م�صطفى يف حقيقة  ُد اأولهم� به اأقدم؛ الأنه اأكرب �صنًّ من تالميذ االإم�م يف اجل�مع االأزهر، وعهنْ

االأمر واحًدا من التالميذ املقربني اإىل ال�صيخ حممد عبده«. املرجع ال�ص�بق، �ص245. 
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� لتع�ليم اأ�صت�ذه؛ فف�صاًل عن ترجمته »ر�ص�لة التوحيد« اإىل  وظل ال�صيخ وفيًّ
الفرن�صية وكت�بة مقدمة له� ب�لتع�ون مع امل�صت�صرق الفرن�صي امل�صيو مي�صيل برن�ر؛ 
األقى ال�صيُخ يف �صت�ء ع�م )1337 - 1338هـ/ 1918 - 1919م( »�صل�صلة من 
املح��صرات يف اجل�معة امل�صرية )ج�معة ال�صعب( تكلم فيه� عن حي�ة االإم�م وعن 
األقى  االإم�م،  لوف�ة  ع�صرة  ال�ص�بعة  ال�صنوية  ب�لذكرى  االحتف�ُل  اأُِقيَم   � َـّ ومَل اآرائه. 
م�صطفى اخلطبة الرئي�صية التي خل�ص فيه� حي�ة ال�صيخ حممد عبده، وطبعتنْ مع 

غريه� من اخلطب التي األقيتنْ يومئٍذ يف �صنة )1341هـ/ 1922م(«.)1(

االإم�م  بزع�مة  الدينّي  االإ�صالح  حرك�ُت  خّلفتنْ  لقد  املح�صلة؛  ويف 
َمي�دينه� الفكرية  العربيِة مُبختلف  الثق�فيِة  اآث�َره� امللحوظة يف احلي�ِة  حممد عبده 
واالجتم�عية وال�صي��صية »ت�صهُد بهذا حركة الت�أليف يف الفكر الدينّي يف �صتى 
مي�دينِه وحُم�ولة رد اأ�صوله اإىل االإ�صالم، ف�مل�صتغلون ب�لفل�صفة االإ�صالمية ُيت�بعون 
تلميذ االإم�م ال�صيُخ االأكرب م�صطفى عبد الرازق يف اإثب�ِت اأّن الفل�صفة االإ�صالمية 

املرجع ال�ص�بق، �ص246. وحول اأهم اجلوانب التي ت�أثر به� م�صطفى عبد الرازق يف �صخ�ص اأ�صت�ذه يت�بع اآدمز:   )1(
»على اأنه يبدو لن� اأن م�صطفى مع مت�صكه ب�لدف�ع عن مب�دئ ال�صيخ عبده يعنى عن�ية خ��صة ب�لنواحي العقلية 
 � من النه�صة التي اأن�ص�أه� االإم�م، اأكرث من عن�يته بن�حيته� الدينية. وهذه احلقيقة هي التي ت�صع ف�رًق� جوهريًّ
ف�إنهم جعلوا  ب�لزع�مة للمن�ر،  ال�صيخ م�صطفى ومراميه، وبني غريه من �صيعة االإم�م الذين دانوا  بني نزع�ت 
اهتم�مهم ب�الإ�صالح الديني اأكرث من اهتم�مهم ب�أي �صيء اآخر. وهذا االهتم�م العقلي الذي ُيظهره م�صطفى 
ب�الإ�صالح�ت االجتم�عية واخللقية،  قلياًل  الذين اهتموا اهتم�ًم�  بينه وبني املحدثني  القرابة  نوًع� من  يجعل 
وجعلوا غر�صهم االأول حرية الفكر وا�صتقالل الراأي يف البحث العلمي. على اأنه ب�لرغم من كل هذا يجب اأن 
نقرر اأن م�صطفى عبد الرازق هو اأقرب املحدثني اإىل ال�صيخ عبده، واأنه ي�صلك �صبيله، وي�صري على �صنته، ويتبع 

تع�ليمه«.
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مل تكن جُمرَد نقل وت�أويل للفل�صفة اليون�نية واإمّن� هي فكٌر اإ�صالميٌّ نبَت ومن� وع��َص 
يف ظّل االإ�صالم ... وعلى هذا النهج جتري موؤلف�ُت جمهرِة املع��صرين يف اأ�صول 

الفقه والكالم والت�صوف و�ص�ئر فروع الفكر الدينّي«)1(.

م�صطفى  مدر�صة  يف  بدوره  اأَثَّر   � رئي�صيًّ تي�ًرا  ثمة  اإّن  القوُل:  وميكنن� 
عبد الرازق؛ اأال وهو التي�ُر االإ�صالحي عند حممد عبده بك�فة تفرع�ته؛ حيث 
ُيعد ال�صيخ عبد الرازق وتالمذته من اأكرث رواد حركة التجديد ت�أثًرا ب�آراء االإم�م 
وا�صطالًع� بر�ص�لته. فمن قلب هذا التي�ر ظهر زعم�ء التجديد الذين اجته بع�صهم 
الدينّي، كم� يف ح�لة كل من: حممد م�صطفى  والتجديد  الروحية  التعبئة  اإىل 
املراغي)2(، وعبد املجيد �صليم)3(، وال�صيخ الزنكلوين)4(، الذين ا�صطلعوا مبهم�ت 

توفيق الطويل، الفكر الديني االإ�صالمي يف الع�مل العربي اإب�ن امل�ئة ع�م االأخرية، �صمن كت�ب: الفكر العربي   )1(
اجل�معة  يف  1966م  نوفمرب  الث�ين/  ت�صرين  يف  املنعقد  العربية  الدرا�ص�ت  هيئة  موؤمتر  بحوث  �صنة،  م�ئة  يف 
الدار  املئوي،  العيد  من�صورات  ف�ر�ص،  اأمني  ونبيه  �صروف  فوؤاد  حتريره:  على  اأ�صرف  بريوت،  يف  االأمريكية 

ال�صرقية للطب�عة والن�صر، بريوت، 1967م، �ص335.
�صغل  م�صري،  �صرعي  وق��ص  اأزهري  ع�مل  املراغي )1298 - 1364هـ/ 1881 - 1945م(  م�صطفى  حممد   )2(
من�صب �صيخ االأزهر يف الفرتة من)1347هـ/ 1928م( حتى ا�صتق�لته يف )1349هـ/ 1930م( ثم توىل امل�صيخة 

مرة اأخرى ع�م )1354هـ/ 1935م( وحتى وف�ته يف ليلة )14 رم�ص�ن 1364هـ/ 22 اأغ�صط�ص 1945م(.
عني ف�صيلته مفتًي� للدي�ر امل�صرية يف )2 ذي احلجة 1346هـ/ 22 م�يو 1928م( ، وظل يب��صر �صئون االإفت�ء قرابة   )3(
ع�صرين �صنة، وبلغت فت�واه اأكرث من 15 األف فتوى. ثم توىل م�صيخة االأزهر اأول مرة يف )26 ذي احلجة 1369هـ/ 
8 اأكتوبر 1950م(، اإال اأنه اأعفي من من�صبه يف )3 من ذي احلجة 1370هـ/ 4  �صبتمرب 1951م( العرتا�صه على 
احلكومة عندم� خف�صت من ميزانية االأزهر، ثم توىل امل�صيخة للمرة الث�نية يف )15 جم�دى االأوىل 1371هـ / 10 

فرباير 1952م( وا�صتق�ل يف )28 ذي احلجة 1371هـ / 17 �صبتمرب 1952م(. 
من علم�ء ومدر�صي اجل�مع االأزهر، تتلمذ على يد حممد عبده وك�ن �صديًق� ملحمد ر�صيد ر�ص� ومن موؤلف�ته:   )4(

»الدعوة والدع�ة«.
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الدعوة واإ�صالح االأزهر واإع�دة تنظيمه على نط�ق وا�صع مب� يتفق وح�ج�ت الع�صر 
الن��صئ  اجليل  يف  القوي  احلم��ص  تعبئة  اإىل  االآخر  البع�ص  اجته  فيم�  احلديث. 
ق��صم  امل�صرية، كم� يف ح�لة كل من:  واجل�معة  واالإعالم  ال�صح�فة  و�ص�ئل  عرب 
اأمني، وحممد ح�صني هيكل، ومن�صور فهمي، واأحمد لطفي ال�صيد، وطه ح�صني، 

والعق�د واآخرين)1(.

ثالًثا: �شيوخه وتالمذته

ال�صيخ  يد  على  والت�صوف  الفقه  يف  تتلمذ  فقد  املب��صرون،  �صيوخه  اأم� 
ال�صيخ  يد  على  النحو  ويف  البوالقي،  ح�صنني  حممد  وال�صيخ  ع�صل،  ب�صيوين 
حممد �صقري، وال�صيخ حممد الغريني، ويف البالغة على يد ال�صيخ حممد احللبي، 
ويف اأ�صول الفقه على يد ال�صيخ حممد اأبو الف�صل اجليزاوي، �صيخ اجل�مع االأزهر، 
وال�صيخ حممد بخيت، مفتي الدي�ر امل�صرية، ويف املنطق والفل�صفة على يد ال�صيخ 

حممد ح�صنني خملوف العدوي، وال�صيخ اأحمد اأبو خطوة واآخرين.

ويرى  �ص2.  �ص�بق،  مرجع  االإ�صالمي،  الفكر  على  واأثره�  الرازق  عبد  م�صطفى  مدر�صة  ن�ص�ر،  ع�صمت   )1( 
د. ع�صمت اأنه قدر ملدر�صة ال�صيخ اأن ت�ص�رك م�ص�ركة فع�لة يف هذين امليدانني »االإ�صالحي والتنويري«، فقد 
�ص�ر ال�صيخ نحو حتقيق ر�ص�لة االأ�صت�ذ االإم�م يف اإ�صالح االأزهر مثلم� �ص�رك وتالمذته يف حركة التنوير؛ حيث 
حفلت ال�صحف ب�لعديد من اإ�صه�م�تهم املختلفة التي ك�نت متت�ز ب�الأ�ص�لة واالعتدال وامل�صي قدًم� يف طريق 

التجديد.
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لكن اأحًدا من اأ�ص�تذته وخلط�ئه »مل يِحل من نف�صه م� حلُه االأ�صت�ُذ االإم�م 
ِقَد رج�ئِه ومثله االأعلى الذي لي�ص له نظري.  من نف�صه، فقد اأ�صبَح حمط نظرِه ومعنْ
ولكن مل َيطل العهُد بينُه وبنَي اأ�صت�ذِه، فلم ي�صتطع االأ�صت�ذ اأننْ ينتهي بتلميذه اإىل 
م� ك�َن يطمُع يف اأننْ ُيهيئه له، ومل ي�صتطع التلميذ اأننْ ميالأ يديِه حتى يرتوي من 

منبع العلم واحلكمة الذي فجرُه اأ�صت�ذُه اأم�َم عينيه«)1(.

تلميًذا  وع�صرين  عددهم خم�صة  ج�وز  فقد  تالمذته  من  النجب�ِء  عن  اأم� 
�ص�روا يف م� بعد رواًدا يف الدر�ص الفل�صفّي، نذكر منهم على �صبيل املث�ل: عثم�ن 
 اأمني )1326 - 1398هـ/ 1908 - 1978م()2(، واأحمد فوؤاد االأهواين )1326 - 
1390هـ/ 1908 - 1970()3(، وتوفيق الطويل )1327 - 1412هـ/ 1909 - 
1991م()4(، وعلي �ص�مي الن�ص�ر )1335 - 1400هـ / 1917 - 1980م()5(، 

من اآث�ر م�صطفى عبد الرازق، مرجع �ص�بق، �ص 30. وجدير ب�لذكر اأن ال�صيخ قد حتدث مراًرا عن ت�أثره ب�الإم�م   )1(
� �صديد احلي�ء، من�صرًف� بكليتي اإىل درا�صتي،  اأزهريًّ حممد عبده، يقول يف اإحدى هذه املرات: »كنت ط�لًب� 
فت�أثرت  عبده،  حممد  ب�ل�صيخ  ات�صلت  ثم  وجموًدا،  رجعية  االأزهرية  االأو�ص�ط  ب�أ�صد  االأمر  اأول  يف  وت�أثرت 
بدرو�صه واآرائه وا�صطدمت يف نف�صي تلك اليقظة الفكرية التي بثه� هذا االإم�م يف عقول تالميذه مب� كن� نتلقى 
� واإجالاًل«. م�صطفى  عن �صيوخ مل تر�صن� مع�رفهم وال مذاهبهم، ولكن لهم يف نفو�صن� - على كل ح�ل - حبًّ

عبد الرازق، احل�دث الذي اأثر يف حي�تي، جملة الهالل، ج3، م�ر�ص 1947م، �ص 52 - 53. 
هو اأحد رواد املدر�صة الفل�صفية احلديثة التي اأن�ص�أه� ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق، وهو معروف ب�الجت�ه نحو الروحية،   )2(

اأو الذاتية من خالل فل�صفته امل�صم�ة »اجلوانية«.
عمل اأ�صت�ًذا بج�معة الق�هرة، واأحد رّواد علم النف�ص يف الع�مل العربي.  )3(

�صغل من�صب اأ�صت�ذ كر�صي االأخالق بق�صم الدرا�ص�ت الفل�صفية والنف�صية بكلية االآداب بج�معة الق�هرة.  )4(
من اأهم موؤلف�ته: ن�ص�أة الفكر الفل�صفي يف االإ�صالم »ثالثة اأجزاء«.  )5(
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وحممد م�صطفى حلمي )1322 - 1388هـ/ 1904 - 1969م()1(، واأبو  الوف� 
وحممود  1993م()2(،   -  1930 1415هـ/   -  1349( التفت�زاين  الغنيمي 
اله�دي  عبد  وحممد  1960م()3(،   -  1906 1379هـ/   -  1324( اخل�صريي 
اأبو ريدة)4(، وعب��ص حممود)5(، وعثم�ن جن�تي)6(، وعبد الرحمن بدوي)7(، واآخرين. 
وقد خّلف هوؤالِء بدورهم تالمذة جنب�ء ت�بعوا ال�صيخ م�صطفى يف مدر�صته التي مل 

ينقطع مداده� حتى االآن.

والواقع اأن كثريين من تالمذة ال�صيخ قد ت�أثروا ب�أفك�ره االإ�صالحية؛ حيث 
اأ�صيلة  جوانب  عن  تك�صف  جديدة  درا�ص�ت  وقدموا  بداأه  م�  هوؤالء  ا�صتكمل 
الدور  هذا  ا�صتكملوا  الذين  التالميذ  اأبرز  ومن  االإ�صالمّي.  الفل�صفّي  الفكر  يف 

خلف اأ�صت�ذه يف تدري�ص الت�صوف االإ�صالمي، ومن اأهم موؤلف�ته: »احلي�ة الروحية يف االإ�صالم«.  )1(
تتلمذ على يد الدكتور حممد م�صطفى حلمي، ومن اأهم موؤلف�ته: »مدخل اإىل الت�صوف االإ�صالمي«.  )2(

ك�ن من اأقرب تالمذة ال�صيخ اإليه، من اأبرز ترجم�ته ترجمته كت�ب »مق�ل عن املنهج« للفيل�صوف الفرن�صي   )3(
رينيه ديك�رت.

�صنة  امل�ج�صتري  درجة  ن�ل  �صنة )1353هـ/ 1934م(،  الق�هرة  امل�صرية يف  ب�جل�معة  الفل�صفة  ق�صم  تخرج يف   )4(
)1358هـ/ 1939م( عن اأطروحته حول )اإبراهيم بن �صي�ر النّظ�م واآراوؤه الفكرية والفل�صفية(، فيم� ح�صل 
بعنوان  ب�الأمل�نية  اأجنزه�  التي  ب�صوي�صرا �صنة )1364هـ/1945م( يف ر�ص�لته  ب�زل  الدكتوراه من ج�معة  على 

)الغزايل ونقده للفل�صفة االإغريقية(. ثم ع�د اإىل الق�هرة لي�صتغل اأ�صت�ًذا يف ج�معته�.
االأخ االأكرب للدكتور زكي جنيب حممود، من اأبرز اإ�صه�م�ته ترجمة كت�ب حممد اإقب�ل »جتديد التفكري الديني   )5(

يف االإ�صالم«.
اأبرز موؤلف�ته: »االإدراك احل�صي عند ابن �صين�«.  )6(

موؤلف�ته:  اأبرز  ومن  وترجمة  وت�أليف  حتقيق  بني  م�  ه�ئاًل   � فل�صفيًّ تراًث�  خلف  االأ�صهر،  الوجودي  الفيل�صوف   )7(
»االإن�ص�نية والوجودية يف الفكر العربي«، وان�صرف يف اآخر اأي�مه للدف�ع عن الر�صول  �صد املنتق�صني من 

قدره، وعن القراآن �صد منتقديه.



تقدمي
3131

حممود اخل�صريي الذي ك�صف يف اأبح�ثه ودرا�ص�ته املتنوعة عن مالمح الفل�صفة 
االإ�صالمية احلقيقية يف ع�صوره� املختلفة. وكذلك كتب حممد م�صطفى حلمي 
عن احلي�ة الروحية يف االإ�صالم، وانبث�قه� عن الدين احلنيف، وو�صع درا�صة �ص�فية 

عن فل�صفة احلب االإلهي عند �صلط�ن الع��صقني ابن الف�ر�ص.

اأبو ريدة درا�صة رائدة عن املعتزلة ممثلة  اله�دي  وكذلك قّدم حممد عبد 
اإبراهيم بن �صي�ر النظ�م، كم� قدم علي �ص�مي الن�ص�ر كت�بً� رائًع� بعنوان  يف فكر 
»من�هج البحث عند مفكري االإ�صالم ونقد امل�صلمني للمنطق االأر�صطي«)1(، رد 
فيه على موؤرخي املنطق الذين ينكرون اأن يكون للم�صلمني مك�نة يف نط�ق علم 
من�هج البحث، واالدع�ء ب�أنهم قد اأخذوا املنطق اليون�ين ب�عتب�ره املنهج الوحيد 
يف اأبح�ثهم. وموؤكًدا اأي�ًص� عدم قبول املفكرين امل�صلمني ملنطق اأر�صطو وحم�ربتهم 
له، واأنهم و�صعوا املنطق اال�صتقرائي ك�ماًل، وهو املنهج التجريبي، واأن ثمة وث�ئق 
ت�ريخية تثبت بال اأدنى �صك اأن امل�صلمني قد ا�صتخدموا طرق التحقيق التجريبية 
هذا  واأن  والنب�تية،  والفلكية  والكيمي�ئية  الطبيعية  والعلوم  للطب  درا�صتهم  يف 
املنهج قد و�صل اإىل اأورب� وا�صتف�د منه علم�وؤه� ون�صبوه اإىل اأنف�صهم، وك�ن ذلك 
�صبًب� يف اإق�متهم ح�ص�رة اإن�ص�نية. وللن�ص�ر اأي�ًص� درا�صة وافية يف ثالثة اأجزاء بعنوان 

»ن�ص�أة التفكري الفل�صفي يف االإ�صالم«.

علي �ص�مي الن�ص�ر، من�هج البحث عند مفكري االإ�صالم، دار املع�رف، ط4، 1978م.  )1(
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وال نن�صى اأي�ًص� جهود كل من: عثم�ن اأمني )�ص�حب مذهب اجلوانية وموؤلف 
كت�ب »�صخ�صي�ت ومذاهب فل�صفية«(، وتوفيق الطويل )موؤلف كت�ب »التنبوؤ ب�لغيب 
عند مفكري االإ�صالم«، وكت�ب »الت�صوف يف م�صر اإبَّ�ن الع�صر العثم�ين«(، واأحمد 

فوؤاد االأهواين )موؤلف كت�ب »التعليم يف راأي الق�ب�صي«( وغريهم الكثري)1(.

رابًعا: موؤلفاته

نت�ًج�  خلََّف  ذلك  مع  ولكنه  غزيًرا،   � علميًّ نت�ًج�  وراءه  ال�صيخ  ُيخّلف  مل 
اإنت�جه  قلة  بعده. ولعل  رايَته� تالمذته من  رائدة حمَل  فل�صفية  خ�صًب� ومدر�صًة 

تعود اإىل اأ�صب�ب اأربعة: 

يوؤكد الدكتور علي �ص�مي الن�ص�ر يف كت�به »ن�ص�أة الفكر الفل�صفي يف االإ�صالم« اأن مدر�صة م�صطفى عبد الرازق   )1(
مل تكن وحده� التي تقوم بهذا التف�صري احل�ص�رّي العلمي حلقيقة الفل�صفة االإ�صالمية؛ بل »�صرع�ن م� تكونت 
مدر�صة اأخرى ذات ط�بع عقلي يف دار العلوم على يد الع�مل الكبري الدكتور حممود ق��صم الذي ن�صر اأبح�ثه 
الفي��صة عن ابن ر�صد �صواء يف الفرن�صية اأو يف العربية. وقد تن�ول حممود ق��صم ابن ر�صد من ن�حية جديدة، 
وهي اأنه معرب اأي�ًص� عن روح الفل�صفة االإ�صالمية واأ�ص�لته�، واأنه مل يت�بع اأر�صطو مت�بعة االأعمى، وبهذا اأنكر 
حممود ق��صم خرافة �ص�رح اأر�صطو. ثم بنّي اأثر ابن ر�صد يف فيل�صوف امل�صيحية توم��ص االإكويني«. وكذلك 
الع�مل االإ�صالمي،  اأم�م �صمري  فيه  الكبري  ال�صريف مالمح مدر�صة عظمى �صتوؤدي عمله�  ظهرت يف االأزهر 
على يد ع�مل االإ�صالم العظيم الدكتورعبد احلليم حممود. ملزيد من التف��صيل راجع: علي �ص�مي الن�ص�ر، 
ن�ص�أة التفكري الفل�صفي يف االإ�صالم، دار املع�رف، الطبعة الرابعة، 1966م، املجلد االأول، املقدمة. هذا وقد 
حلق بهذا اجليل من الرواد جيل اآخر كعم�ر الط�لبي ب�أبح�ثه عن اخلوارج وابن عربي وعبد احلميد بن ب�دي�ص، 
وحممد ر�ص�د �ص�مل ببحوثه عن ابن تيمية، واأحمد حممود �صبحي بدرا�ص�ته عن علم الكالم وعلم االأخالق 
عند امل�صلمني، وعبد الق�در حممود بدرا�ص�ته عن االإم�م جعفر ال�ص�دق وت�ريخ الت�صوف يف االإ�صالم، وفوقية 
ح�صني بكت�ب�ته� عن اجلويني، واأبو الوف� الغنيمي التفت�زاين ب�أبح�ثه عن ابن عط�ء اهلل ال�صكندري وابن �صبعني، 

وفتح اهلل خليف ب�أبح�ثه عن امل�تريدية وفخر الدين الرازي ... اإلخ.
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• اأوله�: اأنُه ك�ن يتوخى الدقة كثرًيا يف حتديد م�ص�دره ومراجعه، وهو م� عرَب 	
عنه »طه ح�صني« بقوله:»ك�ن �صديد االإيث�ر لالأن�ة ... وك�ن لهذه االأن�ة اأثُره� 
� مل يتم ن�صُجُه قبَل اأن  يف كت�بته، ف�أنَت ال جتُد فيم� يكتب معنى ن�فًرا اأو فجًّ
ُيعرَب عنه ... واإمن� ك�ن كالمُه يجري ه�دئً� ُمطمئًن� كم� يجري م�ُء اجلدول 
النقي، حتى حنَي ُيداِعُب �صفحته الن�صيُم. وكنُت اأ�صّبه له كت�بته بعمل 
جميلة  يِدِه  من  لتخرَج  نعه�  �صُ يف  ويت�أنُق  به�  ي�صت�أين  اجلواهر:  �ص�حب 

رائعة تثرُي فيمننْ يراه� املتعة والر�صى واالإعج�ب«)1(.
• املع�رك 	 خو�ص  عن  ف�صاًل  وتوابعه�،  ب�ل�صي��صة  كثرًيا  ا�صتغل  اأنُه  ث�نيه�: 

االإ�صالحية يف االأزهر والق�ص�ء وغريهم�، االأمر الذي �صغلُه كثرًيا عن ُمت�بعة 
َ ال�صيخ اأواخَر حي�تِه عن اأ�صفِه ال�صديد جت�ه هذا  م�صروعه الفكرّي. وقد عربَّ
االأمر، فكتب »�صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم« ويليه تلخي�ص 
ال�صيوطي لكت�ب »ن�صيحة اأهل االإمي�ن يف الرد على منطق اليون�ن« البن تيمية 
م� ن�صه: »وقد �صرفتني االأقداُر عن حي�ِة املنطق اإىل حي�ٍة لينْ�َصتنْ مبنطقية!!«. 
ويف الواقع، وكم� الحظ الدكتوُر اإبراهيم مدكور بحق، ف�إنُه »مل يكن يف و�صع 
للدر�ص  وتوفَر  ا�صتط�ع  وليَتُه  ال�صي��صة  عن  يبعَد  اأن  الرازق  عبد  م�صطفى 
ه�، وتربَّى  �، اإنه مل يكن يف و�صعِه اأننْ يبعد عنه�؛ الأنُه ن�ص�أ يف جوِّ والبحث. حقًّ

من اآث�ر م�صطفى عبد الرازق، مرجع �ص�بق، املقدمة.  )1(
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وترعرَع حتت كنفه�، وات�صل بكب�ر رج�له� ... اإال اأنُه مل ي�أخذ قط بتلك احلزبية 
الط�غية املتطرفة«)1(.

• ال�صيخ م�صطفى 	 التي ع�ي�صه�  الفل�صفّي يف تلك املرحلة  تراثن�  اأّن  ث�لثه�: 
ًق� اأو من�صوًرا بعد. واحلقيقة اأّن تالمذة ال�صيخ، وذلك بتحفيز  مل يكن حُمقَّ
ال�صعبة  امل�صئولية  ب�لغٍة م�ص�ق هذه  الذين حتملوا بجدارٍة  واإيع�ز منه، هم 

حتى بعد وف�ة اأ�صت�ذهم.
• الب�حثني، 	 رواد  من  بت�أ�صي�ص جيل جديد  مهموًم�  ك�ن  ال�صيخ  اأن  رابعه�: 

ومن�صغاًل ب�جلوانب العملية اأكرث من اهتم�مه ب�جل�نب النظرّي. فقد ك�ن ال�صيخ 
يرفع دائًم� من درجة العمل على النظر يف االأمور العقلية مت�أثًرا يف ذلك مب� ورد 
عن االإم�م م�لك بن اأن�ص اأنه ك�ن يدعو دائًم�: »اللهم اإين اأعوذ بك من قول 
لي�ص حتته عمل«، وكذلك مب� ق�له حجة االإ�صالم اأبو ح�مد الغزايل من اأّن 
»العلم بال عمل جنون، والعمل بغري علم ال يكون«. ورمب� يكون ال�صيخ قد ت�أثر 
يف ذلك املنحى اأي�ًص� بنهج اأ�صت�ذه ال�صيخ االإم�م حممد عبده الذي ك�ن يرى 

يف خالف�ت املتكلمني نق��ًص� ال ط�ئل من ورائه وال منفعة فيه)2(.

ج�نب  اإىل  والرتجمة،  والفل�صفة  االأدب  بني  م�  العلمّي  اإنت�ُجه  توزَع  وقد 
التقدمي للكتب. ومبوازاة ذلك دبج ال�صيخ العديد من مق�التِه ال�صي��صية والفكرية 

اإبراهيم مدكور، م�صطفى عبد الرازق رئي�ص مدر�صة، �صمن كت�ب: ال�صيخ االأكرب م�صطفى عبد الرازق مفكًرا   )1(
واأديًب� وم�صلًح�، مرجع �ص�بق، �ص27.

ع�صمت ن�ص�ر، مدر�صة م�صطفى عبد الرازق واأثره� على الفكر االإ�صالمي، مرجع �ص�بق، �ص77.  )2(
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واالأزهر،  وجملتي،  االأ�صبوعية،  وال�صي��صة  الهالل،  جمالت:  يف  واالجتم�عية 
والر�ص�لة، واجلريدة، واملقتطف، وال�صفور... وغريه�. و�صنح�ول فيم� يلي اأن ن�صوق 

ح�صًرا مبوؤلف�ته وترجم�ته وتقدمي�ته مًع�:

• البه�ء زهري، دار الكتب امل�صرية، 1930م.	
• متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، جلنة الت�أليف والرتجمة والن�صر، 1944م.	
• الدين والوحي واالإ�صالم، موؤلف�ت اجلمعية الفل�صفية امل�صرية، 1945م.	
• االإم�م ال�ص�فعي، �صل�صلة اأعالم االإ�صالم، دار اإحي�ء الكتب العربية، 1945م. 	

وجدير ب�لذكر اأّن هذا الكت�ب ي�صتمُل على ثالثة اأبح�ث خ��صة بكل من: 
االإم�م ال�ص�فعي )ن�ص�أته و�صريته وثق�فته(، والليث بن �صعد )مك�نته العلمية 
بو�صفه ع�مِلً� جمدًدا(، وحممد عبده )اجل�نب االإ�صالحي الديني يف فكره()1(.

وهو يف االأ�صل عب�رة عن جمموعة مق�الت ن�صره� ال�صيخ يف جملة الر�ص�لة من ع�م 1932م اإىل ع�م 1934م،   )1(
وتعد ملخ�ًص� الأطروحة الدكتوراه التي اأعده� جل�معة ليون. وحول هذا الكت�ب وارتب�طه بن�ص�أة الفكر الفل�صفي 
� لل�ص�فعي - رحمه اهلل - الأنه ك�ن يذهب مذهبه يف الفقه، ويرى الوف�ء  يف االإ�صالم يقول طه ح�صني: »ك�ن وفيًّ
له ديًن� عليه. ومن اأجل ذلك ترجم ر�ص�لته وعني بدر�صه� وترجمته� وقًت� غري ق�صري. واأثر هذا الوف�ء لل�ص�فعي 
اأبوابً� من العلم مل تفتح الأحد من قبله  ت�أثرًيا �صديًدا، وفتح له  يف حي�ته العقلية نف�صه� ويف نهجه الفل�صفي 
ي�صتغله تالميذه  راأًي� خ�صًب� مل  روعه  األقت يف  االأ�صول  ال�ص�فعي يف  لر�ص�لة  فدرا�صته  امل�صلمني.  من علم�ء 
بعده، واأرجو اأن يت�ح لبع�صهم تعمقه وا�صتق�ص�ء اآث�ره اخلطرية يف ت�ريخ احلي�ة العقلية للم�صلمني. فقد راأى اأن 
ال�ص�فعي يفل�صف يف اأ�صول الفقه وم� يت�صل به من امل�صكالت املختلفة يف الدين واللغة وا�صتنب�ط االأحك�م 
من الن�صو�ص، ف�رتقى براأيه هذا اإىل من �صبق ال�ص�فعي من املفكرين امل�صلمني الذين مل يج�دلوا يف اأ�صول 
الفقه وحده�، بل ج�دلوا يف اأ�صول الدين اأي�ًص� ... ومعنى ذلك اأن امل�صلمني قد اأن�ص�أوا فل�صفتهم االأوىل من 
عند اأنف�صهم، وك�نت فل�صفة ي�صرية �صمحة ك�الإ�صالم نف�صه، ثم لقيت الفل�صفة اليون�نية بعد ذلك ف�أدركه� م� يف 
هذه الفل�صفة من الع�صر والتعقيد. وكذلك جره الوف�ء لل�ص�فعي - رحمه اهلل، اإىل ا�صتك�ص�ف مذهب جديد= 
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• حممد عبده، تقدمي حممد عثم�ن جن�تي، دار املع�رف، الق�هرة، 1946م.	
• امل�صرية، 	 الفل�صفية  اجلمعية  موؤلف�ت  الث�ين،  واملعلم  العرب  فيل�صوف 

1945م. وهذا الكت�ب يت�صمن ف�صواًل عن: الكندي )فيل�صوف العرب(، 
والف�رابي )املعلم الث�ين(، اإىل ج�نب بحث اجلوانب الفل�صفية لكل من: 

املتنبي، واملعري، وابن الهيثم واآراوؤه الري��صية، وابن تيمية وفل�صفته.
• �صفح�ت من �صفر احلي�ة ومذكرات م�ص�فر ومذكرات مقيم واآث�ر اأخرى يف 	

االأدب واالإ�صالح، جمعه� �صقيقه علي عبد الرازق حتت عنوان »من اآث�ر 
م�صطفى عبد الرازق«، قدم له� طه ح�صني، دار املع�رف مب�صر، 1957م.

• األق�ه� ف�صيلته يف موؤمتر 	 ال�صوفية والفرق االإ�صالمية، وهو عب�رة عن كلمة 
علي  تلميذه  حتقيق  �صمن  ون�صره�  1932م،  �صنة  بلندن  االأدي�ن  ت�ريخ 
�ص�مي الن�ص�ر لكت�ب الرازي: اعتق�دات فرق امل�صلمني وامل�صركني، مكتبة 

النه�صة امل�صرية، 1356هـ/ 1938م، )�ص6 - 16(.
• التعليق على م�دة »ت�صوف« التي كتبه� م��صينيون، دائرة املع�رف االإ�صالمية، 	

طبعة دار ال�صعب، املجلد الت��صع. 
• م�صطفى 	 االأكرب  االإم�م  لف�صيلة  والعيدين  اجلمعة  وخطبت�  االأول  الدر�ص 

عبد الرازق، جملة االأزهر، العدد 172، اجلزء 2، 1945م.

= يف الفل�صفة االإ�صالمية له خطره العظيم اإن عرف تالميذه كيف يتعمقون وينتهون به اإىل غ�يته«. ق�رن مبقدمة 
طه ح�صني »م�صطفى عبد الرازق كم� عرفته« لكت�ب: من اآث�ر م�صطفى عبد الرازق، مرجع �ص�بق، املقدمة.
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• له� 	 والتقدمي  الفرن�صية  اإىل  عبده  حممد  لالإم�م  التوحيد«  »ر�ص�لة  ترجمة 
ب�ال�صرتاك مع برن�رد مي�صيل.

• بعنوان: »طيف 	 العربية  اإىل  الفرن�صية  كم� ترجم كت�ب قدرية ح�صني من 
ملكي«، مطبعة املقتطف، 1930م.

اأي�ًص� قّدم ال�صيخ للموؤلف�ت الت�لية:

• مطبعة 	 حممود،  عب��ص  نقله  م�صر،  يف  والتجديد  االإ�صالم  اآدمز،  ت�ص�رلز 
االعتم�د، جلنة ترجمة دائرة املع�رف االإ�صالمية، 1353هـ/ 1935م.

• جلنة 	 مطبعة  وم�صنف�ته،  حي�ته   - ميمون  بن  مو�صى  ولفن�صون،  اإ�صرائيل 
الت�أليف والرتجمة والن�صر، 1355هـ/ 1936م.

• عليه: 	 وعلق  ترجمه  االإ�صالمية،  الفل�صفة  لدرا�صة  املدخل  جوتييه،  ليون 
االأوىل،   الطبعة  الق�هرة،  االأهلية،  الكتب  دار  مو�صى،  يو�صف  حممد 
1364هـ/ 1945م. )جدير ب�لذكر اأّن الكت�ب يف االأ�ص��ص هو عب�رة عن 
جمموعة من املح��صرات التي األق�ه� املوؤلُف مبدر�صة االآداب العلي� ب�جلزائر 
عنوان  الدرا�صي )1325- 1326هـ/ 1907 - 1908م( حتت  الع�م  يف 
»الفال�صفة امل�صلمون واالإ�صالم«(. كم� اأّن املوؤلف قد خ�ص�ص الب�ب االأول 
للحديث عن الفروق الك�ئنة بني العقلية ال�ص�مية والعقلية االآرية )حتديًدا 
اأكرث قلياًل  اأو  اأي مب� يع�دل ثلث م�ص�حة الكت�ب  ال�صفح�ت 14 - 106 

حيث يقع الكت�ب »مرتجًم�« يف 225 �صفحة من القطع ال�صغري(.
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• حممد م�صطفى حلمي، ابن الف�ر�ص واحلب االإلهّي، مطبعة جلنة الت�أليف 	
يف  )والكت�ب  1945م.  1364هـ/  االأوىل،  الطبعة  والن�صر،  والرتجمة 
االأ�ص��ص عب�رة عن ر�ص�لة الدكتوراه التي ك�ن لل�صيخ م�صطفى عبد الرازق 

حظ اال�صرتاك يف نظره� ومن�ق�صته�، بح�صب م� ج�ء يف تقدميه للكت�ب(.
• و�صوفية 	 فل�صفية  االإ�صالمية  للمذاهب  درا�صة  االأحالم،  الطويل،  توفيق 

والرتاث  الدين  يف  من�بعه�  اإىل  تتبعه�  مع  االأحالم  مو�صوع  يف  ودينية 
اليون�ين وال�صرقي القدمي وبي�ن م� يق�بله� عند املحدثني من علم�ء النف�ص، 
االأ�ص��ص  الكت�ب يف  )هذا  الق�هرة، 1364هـ/ 1945م.  االآداب،  مكتبة 
هو عب�رة عن اأطروحة الدكتوراه التي متت حتت اإ�صراف ال�صيخ م�صطفى 
عبد الرازق ون�ل عنه� الب�حث درجة الدكتوراه مبرتبة ال�صرف املمت�زة يف 

)جم�دى االأوىل 1362هـ/ م�يو 1943م(.
• علي �ص�مي الن�ص�ر، حتقيق كت�ب ال�صيوطي »�صون املنطق والكالم عن فن 	

املنطق والكالم« ويليه خمت�صر ال�صيوطي لكت�ب »ن�صيحة اأهل االإمي�ن يف 
الرد على منطق اليون�ن« البن تيمية، مكتبة اخل�جني، 1366هـ/ 1947م)1(.

ومم� ورد يف تقدمي ال�صيخ عبد الرازق للكت�ب قوله: »وكنت عرثت يف دار الكتب االأزهرية على جمموعة ر�ص�ئل   )1(
لل�صيوطي يف �صمنه� كت�ب »�صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم« يتبعه كت�ب »جهد القريحة يف 
جتريد الن�صيحة« الذي خل�صه ال�صيوطي من كت�ب »ن�صيحة اأهل االإمي�ن«. ووجدت يف الكت�بني نفًع� حمقًق� 
فيم� اأح�وله، ف�صرعت يومئذ يف تدار�صهم� مع بع�ص الطالب، غري اأن ذلك مل يطل، فقد �صرفتني االأقدار عن 
حي�ة املنطق اإىل حي�ة لي�صت مبنطقية«. ويذكر الن�ص�ر اأي�ًص� يف مقدمته م� ن�صه: »وقد عرث على هذه الن�صخة منذ 
�صنوات م�صت اأ�صت�ذي اجلليل االأ�صت�ذ االأكرب ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق �صيخ اجل�مع االأزهر و�صيد الب�حثني 
= ال�صيوطي  اأورده  الذي  للهروي  الكالم«  »ذم  كت�ب  عليه  قراأت  وقد  االإ�صالمية،  الفل�صفة  يف   املع��صرين 
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• اأحمد فوؤاد االأهواين، التعليم يف راأي الق�ب�صي، مكتبة اخل�جني، 1364هـ/ 	
1945م.

• اأوؤمن ب�الإن�ص�ن، املجل�ص االأعلى لل�صئون االإ�صالمية، 	 عبد املنعم خالف، 
وزارة االأوق�ف امل�صرية، 1385هـ/ 1965م.

• دي بور، ت�ريخ الفل�صفة يف االإ�صالم، ترجمة حممد عبد اله�دي اأبو ريدة، 	
مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�صر، 1938م.

• حممد يو�صف مو�صى، فل�صفة االأخالق يف االإ�صالم، الق�هرة، 1940م.	
• عبد املنعم حم�دة، حممد عبده، مطبعة اال�صتق�مة، 1945م.	
• عثم�ن اأمني، رائد الفكر امل�صري احلديث االإم�م حممد عبده، مكتبة االأجنلو 	

امل�صرية، 1945م. واأهدى املوؤلف الطبعة الث�نية من كت�به )�صنة 1965م( 
روح  »اإىل  هو:  االإهداء  ون�صُّ  الرازق،  عبد  م�صطفى  ال�صيخ  اأ�صت�ذه  اإىل 
اأ�صت�ذي الفيل�صوف الك�مل ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق، �ص�حب الف�صل 
االأ�صل  )الكت�ب يف  االإم�م«.  االأ�صت�ذ  عن  الكت�ب  هذا  ظهور  االأول يف 
عب�رة عن اأطروحة الدكتوراه التي متت حتت اإ�صراف ال�صيخ عبد  الرازق(.

الوزارة )االأوق�ف(  اإعداد املخطوط للطبع لكن ف�صيلته توىل  �( يف  = يف مقدمة كت�به. ثم بداأن� العمل )�صويًّ
بعدئذ وح�لت اأعم�له� دون اإ�صرافه على العمل يف اإخراج الكت�ب كله فقمت ب�لعمل مبفردي«. راجع جالل 
الدين ال�صيوطي: �صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم، ويليه خمت�صر ال�صيوطي لكت�ب »ن�صيحة 
اأهل االإمي�ن يف الرد على منطق اليون�ن« لتقي الدين بن تيمية، ن�صره وعلق عليه: علي �ص�مي الن�ص�ر، مكتبة 

اخل�جني، 1366هـ/ 1947م، املقدمة. 
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• مب�صر، 	 املع�رف  دار  �صين�،  ابن  احل�صي عند  االإدراك  حممد عثم�ن جن�تي، 
الطبعة الث�نية، 1961م. )والكت�ب يف االأ�صل عب�رة عن جمموعة مق�الت 

ن�صره� الب�حث يف جملة االأزهر وغريه�(.
• كم� كتب ال�صيخ »توطئة« للطبعة الث�نية من »العروة الوثقى«، والتي �صدرت 	

)10 جم�دى االآخرة 1377هـ/ 1 ين�ير 1958م( بعد وف�ته، دار العرب، 
الق�هرة، وك�نت التوطئة بعنوان: »حممد عبده«. 

• التي 	 تلك  اأو  ب�ملجالت  ن�صرت  التي  �صواء  املق�الت،  مئ�ت  ج�نب  اإىل 
واأ�صله«  الدين  احلديث يف  العلم  »مذهب  الكتب كمق�لة  ببع�ص  ن�صرت 

التي ن�صرت �صمن �صل�صلة »اأح�صن م� كتب«، �صنة 1934م.
• وال نن�صى اأنه اإىل ج�نب م� �صبق ك�ن ال�صيخ اأحد املحفزين على �صرورة 	

ترجمة »دائرة املع�رف االإ�صالمية« التي كتبه� امل�صت�صرقون، وتوجيه بع�ص 
و�صف�ئه وتالمذته للتعليق على مواده�، ف�صاًل عن م�ص�عدتهم يف احل�صول 
الع�ملية وتوجيههم نحو حتقيقه�  ب�ملكتب�ت  املتوافرة  ن�صخ املخطوط�ت  على 
حققه�  التي  الفل�صفية  الكندي  ر�ص�ئل  ذلك  على  مث�ل  )اأبرز  ون�صره� 

اأبو ريدة(.

خام�ًشا: متهيد لتاريخ الفل�شفة الإ�شالمية؛ كتاب يف املنهج

يدين�  بني  الذي  العمل  طبيعة  بدايًة  نو�صح  اأننْ  علين�  يتوجب  اأنُه  اأعتقد 
�صي�ِقِه  ن�صَعُه يف  اأننْ  لن�  يت�صنى  اأهم ق�ص�ي�ه وم�ص�ئله حتى  االآن قبل اخلو�ص يف 
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ت�أليف الكتب مب��صرة، يدلُّ  اإىل  ال�صيخ ك�ن ال مييُل  اأّن  ال�صحيح. فمن املعلوم 
اأو حم��صرات  اأبح�ث  عن  عب�رة  االأ�ص��ص  موؤلف�ته هي يف  اأغلب  اأن  ذلك  على 
�صرح  الذي  التمهيد  كت�ب  على  ينطبُق  م�  اأكرَث  ينطبُق  االأمر  وهذا  تعليمية. 
� بدر�ص ت�ريخه� وا�صتكم�ل  موؤلفه يف مقدمته اأنُه ك�َن اأي�َم ا�صتغ�لِه ب�لفل�صفِة معنيًّ
حًف�، طويته� على ح�له�، منذ تركُت اجل�معة يف �صدر �صنة  بحثه� »ودونُت فيه� �صُ
)1358هـ/ 1939م( و�صرفتني ال�صواغُل عنه�. واليوم، اأعوُد اإىل هذه ال�صحف؛ 
، من غري تنقيح وال تعديل، ويف �صي�غته�  الأن�صره� كم� هي، ب�صورته� يوَم اأننْ كتبتنْ

التعليمية«.

هذه  كت�بة  ت�ريخ  اأّن  اأوله�،  االأمور:  من  جمموعة  �صبق  م�  على  ويرتتُب 
اأخذن� يف  اإذا  اأنه  ث�نيه�  اإىل م� قبل �صنة)1358هـ/ 1939م(.  املح��صرات يعود 
يعني  ف�إّن ذلك  االأوىل ع�م )1363هـ/ 1944م(،  للمرة  ُن�صرتنْ  االعتب�ر كونه� 
مت�صك موؤلفه� مب� ج�ء فيه� وعدم عدوله عن �صيء من ذلك. ث�لثه� اأنه� تك�ِصُف 
عن طريقتِه يف التعليم والتي يوؤكد فيه�: »ح�جة الطالب اإىل ُمراجعِة الن�صو�ص 
الكثرية، وُح�صن التدبر والفهم لالأ�ص�ليب املتف�وتة، واإن مل يخف ذلك على ذوق 
يعد  مل  التدري�ص  يف   � خ��صًّ منهًج�  هن�  يعك�ص  الذي  االأمر  جميًع�«.  املط�لعني 
موجوًدا ب�صورته تلك يف وقتن� احل��صر لالأ�صف ال�صديد. وك�أّن ال�صيخ ك�ن على 
بينٍة من اأمره واأنُه يوؤ�ّص�ُص ب�لفعل ملدر�صٍة فل�صفيٍة خ��صٍة ال نظري له� لدى اأقرانه من 

جهة، اأو حتى عند جموع امل�صت�صرقني من جهة اأخرى.
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يف كل االأحوال، �صرع�ن م� قوبَل هذا الكت�ب بعد ن�صره ب�الحتف�ء ال�صديد 
بعنوان:  عنه  مق�اًل   - املث�ل  �صبيل  على   - العق�ُد  فكتَب  الثق�فيِة؛  االأو�ص�ط  يف 
من  ب�لعديد  له  التق�ريظ  من  عدد  ُن�صر  كم�  الر�ص�لة،  جملة  يف  وج�معة«  »ج�مع 
والكت�ب،  امل�صري،  الك�تب  بينه�:  ومن  1947م(  )1366هـ/  �صنة  املجالت 
واالأزهر، وال�صي��صة االأ�صبوعية، والر�ص�لة، واالأمة... وغريه�. وبح�صب زكي جنيب 
حممود؛ ف�إّن ال�صيخ قد وقف يف عر�ص كت�بِه وقفة الع�مِل املُح�يد الذي يتخفى 
وراَء الن�صو�ص، واأنُه قد نح� َمنحى جديًدا يف درا�صِة الفل�صفِة االإ�صالمية، واأر�صى 

دع�ئَم مدر�صٍة ك�نِت احلي�ة الفل�صفية اأحَوَج م� تكوُن اإليه�)1(.

ويف ال�صي�ق ذاِته ينزُع تلميُذه حممد م�صطفى حلمي اإىل اعتب�ر كت�ب التمهيد 
»قيمة ت�ريخية ومذهبية كربى بني الكتب التي اأُلِّفتنْ يف الفل�صفة االإ�صالمية؛ الأنه 
يختلُف عنه� جميًع� يف مو�صوع�ِتِه ونت�ِئِجه: فهَو لي�َص على النحو امل�ألوف، والنهج 
املعروف عند املوؤلفني ال�صرقيني وامل�صت�صرقني، بل هو منهٌج جديٌد يف در�ص ت�ريخ 
الفل�صفِة االإ�صالمية ُمغ�يًرا لهذه املن�هج. وفيه تتجلى �صخ�صية ال�صيخ الفيل�صوف«)2(. 
وب�ملثل يوؤكد علي برك�ت اأّن كت�َب التمهيد اإمن� »ج�َء تعبرًيا عن ثق�فته - ال�صيخ - 

زكي جنيب حممود، تي�رات الفكر واالأدب يف م�صر املع��صرة، جملة الفكر املع��صر، عدد 33، ين�ير 1967م،   )1(
�ص56.

حممد م�صطفى حلمي، م�صطفى عبد الرازق رائد املدر�صة االإ�صالمية احلديثة، جملة الفكر املع��صر، العدد   )2(
الرابع، يوليو، 1965م، �ص187.
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مع�جلته  مييُز  مم�  قلبه،  و�َصداه� يف  الدينية  واهتم�م�ته  عقله،  مع  وتف�عله�  االإ�صالمية 
برح�بِة االأفق، والتنزه عن التع�صب، و�صعِة ال�صدر، واملو�صوعيِة يف العر�ص«)1(.

اأم� عن املنهج الذي عّوَل عليه ال�صيُخ يف كت�به، واتبعه تالميذه من بعده 
فهو  االإ�صالمية؛  الفل�صفة  ت�ريخ  املع��صرين يف  الب�حثني  اأحٌد من  عنُه  يحد  ومل 
ويت�صح  واملق�رن.  والنقدّي،  الت�ريخّي،  الثالثة:  املن�هج  بني  الت�أليف  على  يقوُم 
»املنهج  على  التعويل  كلَّ  تعّوُل  والتي  لالآراء  عر�صِه  طريقة  خالل  من  ذلك 
الت�ريخّي«، �صواء يف التن�ول اأو املع�جلة. فيم� يتمثل »املنهج النقدّي« يف من�ق�صتِه 
اآراَء امل�صت�صرقني من جهة وكت�ب�ت املوؤرخني االإ�صالميني من جهٍة ث�نية؛ حيث 
مل يقف نقده عند حدود ال�صند )النقد من خ�رج( واإمن� امتد لي�صمل نقد املتون 
)النقد من داخل( حُمّلاًل اأفك�َره� راف�ًص� م� هو دون الوا�صح واملتميز منه�. واأخرًيا 
بحديثَه�،  قدميَه�  ببع�ص،  بع�صه�  الن�صو�َص  مق�بلِتِه  يف  املق�رن«  »املنهج  يتمثُل 

مو�صًح� مواطَن الت�أثري والت�أثر فيه�)2(.

يونية 1982م،  االأمة، عدد 20،  الفل�صفة، جملة  ت�ريخ  الرازق ومتهيد يف  ال�صيخ م�صطفى عبد  برك�ت،  علي   )1(
�ص1 - 9. ويتفق اإبراهيم مدكور مع ال�صيخ مت�م االتف�ق، �صواء يف املنهج اأو النت�ئج، ويراه خليًق� ب�أن يكون رائًدا 
للدرا�ص�ت االإ�صالمية يف الع�مل العربي. ق�رن مبدكور، مع االأي�م، كت�ب الهالل، عدد 478، اأكتوبر، 1990م، 
االأكرب  ال�صيخ  كت�ب:  �صمن  التمهيد،  وكت�ب  الرازق  عبد  م�صطفى  زايد،  �صعيد  اأي�ًص�:  وانظر   .117 �ص 

م�صطفى عبد الرازق مفكًرا واأديًب� وم�صلًح�، م�صدر �ص�بق، �ص215 - 228.
وقد امتدح العق�د منهج ال�صيخ يف موؤلف�ته فق�ل: »ولقد ك�ن كظم املواجد واالنطواء يف حج�ب من ال�صمت   )2(
والوق�ر �صمة االأ�صت�ذ االأكرب يف حي�ته العقلية ... الأنه ك�ن يف موؤلف�ته يتجنب اإبراز نف�صه، وال يح�ول اأو ُيقحم 
ب�لن�صو�ص وال�صواهد وال  املوؤلف يقنع  اأن  التزامه هذه اخلطة )املنهج(  ق�رئه من  اإىل  ق�رئه، ويخيل  راأيه على 
اأم�نته يف عر�ص الن�صو�ص وال�صواهد مل تكن لتحجب الع�ر�ص،  يتج�وزه� وهو يف الواقع غري احلقيقة؛ الأن 
 وال لتخفي منح�ه ونتيجة بحثه. بل هو - حلر�صه على التمحي�ص - ك�ن ال يعفي نف�صه منه مبح�ولة التوفيق =
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يتح�صُل مم� �صبق اأّن كت�ب التمهيد الذي يعدُّ من اأهم موؤلف�ت ال�صيخ - اإن 
مل يكن اأهمه� على االإطالق - هو كت�ب يف املنهج ب�لدرجة االأوىل، منهج ال�صيخ 
يف درا�صة ت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية؛ حيث تعر�َص فيه لن�ص�أِة الفكر الفل�صفّي يف 
االإ�صالم يف وقٍت �ص�َع فيه اال�صتخف�ُف بهذا الفكر بنَي دار�صيه من م�صت�صرقني 
وعرب على حد �صواء! وك�ن ال�صيخ هو اأول من اأن�ص�أ يف الدرا�ص�ت اجل�معية م�دة 
اأوعَز كذلك  َمننْ  اأول  اأنه  ف�صاًل عن  االإ�صالمية«؛  »الفل�صفة  بـ  �ُصميت  للدرا�صة 
ذلك  قبل  ُيعدان  وك�ن�  الفل�صفة،  اأق�ص�م  يف  والت�صوف  الكالم  علمّي  بتدري�ص 

خ�رج هذا النط�ق البحثّي.

ع�م  لالأوق�ف  وزيًرا  ال�صيُخ  ُعنَي  مل�  اأنُه  الطويل  توفيق  الدكتور  يذكُر 
)1356هـ/ 1937م(، اأق�َم له ق�صم الفل�صفة بكلية االآداب »ج�معة الق�هرة« حفاًل 
ق�َل فيه اأحد اخلطب�ء: »اإّن �صيخن� هو اأوُل من ابتدَع م�دة الفل�صفة االإ�صالميِة وق�م 
بتدري�صه�«. ومل� نه�َص ال�صيُخ لي�صكر املُحتفنَي به ق�ل ُمعقًب� على ذلك: »اإّن علين� 
تدري�ص  اإىل  �ص�نتالن�  االإيط�يّل  امل�صت�صرُق  �صبقني  فقد  اإىل ذويه،  الف�صَل  نُردَّ  اأننْ 
هذه امل�دة يف اجل�معة امل�صرية االأهلية«)1(. لكن برجوعن� اإىل م�صمون املح��صرات 
التي قدمه� �ص�نتالن� يف هذا ال�ص�أن يت�صُح لن� اأنه� - على الّرغم مم� بذل فيه� من 

= بني الرواي�ت املت�ص�ربة، وك�ن يرى لزاًم� اأن يخت�ر منه� الرواية التي تتوافر له� اأدلة ال�صحة«. عب��ص العق�د، 
اأعمق ملنهج  العق�د هذا ي�صكل فهًم�  اإبريل، 1947م، �ص890. راأي  الرازق، جملة الكت�ب،  م�صطفى عبد 

ال�صيخ من روؤية زكي جنيب حممود وروؤية العق�د بنظرن�، اأ�صحُّ واأكرُث اإقن�ًع�.
توفيق الطويل، �صيخن� االأكرب م�صطفى عبد الرازق اأ�صت�ذ الفل�صفة االإ�صالمية، �صمن كت�ب: ال�صيخ االأكرب   )1(

م�صطفى عبد الرازق مفكًرا واأديًب� وم�صلًح�، مرجع �ص�بق، �ص39.
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جهد وا�صح - تبدو اأقرَب م� تكوُن اإىل االأم�ص�ج املُتن�ثرة واخلواطر املُبعرثة التي 
� متك�ماًل على النحو الذي خرجت به حم�ولة ال�صيخ هن� يف  ال تقيُم ن�صًق� فل�صفيًّ

كت�به التمهيد.

ونحن حني نتحدث عن مفهوم »الن�صق الفل�صفّي« ف�إنن� ُنعرُب به عن وجود 
منهج خ��ص ونظريٍة ُمرتابطة، فقد ك�َن لل�صيخ يف ن�ص�أة الفكر الفل�صفّي يف االإ�صالم 
به  ات�صَم  ُمبتكر، ف�صاًل عن م�  التعبري عن اجت�ه فكرّي  مذهٌب منفرٌد من حيث 
ال�صيُخ من مو�صوعيٍة يف البحث، واتزان يف اإ�صدار االأحك�م، وقدرٍة على تفنيد 
الراأي الذي يلتقي عنده خ�صوُم مذهبه. بهذا املعنى ميكُن القوُل: اإّن ال�صيخ قد 
ا ي�صرتيُح اإليه العقُل ويطمئُن اإليه القلُب، ومن هن�  ا�صتط�ع »اأننْ يخلَق حولُه جوًّ

ترَك مدر�صة تتبنى مذهبه وحتر�ُص على اإذاعتِه يف كل من��صبٍة اأتيحتنْ له�«)1(.

وتبًع� لذلك، ف�إّن م�صطفى عبد الرازق هو اأوُل اأ�صت�ٍذ ج�معّي م�صرّي يقوُم 
بتدري�ص الفل�صفِة االإ�صالمية بعد اأننْ ك�َن يقوُم بتدري�صه� جمموعة من امل�صت�صرقني 
االأج�نب)2(. ويف الواقع ك�ن عمُل ال�صيخ اأ�صت�ًذا للفل�صفة االإ�صالمية مبث�بة نقطة 
 � ت�صوًرا خ��صًّ قدم  املُع��صر؛ حيث  االإ�صالمّي  الفل�صفّي  الدر�ص  ت�ريخ  حتّول يف 

املرجع ال�ص�بق، �ص39.   )1(
و  - 1913م  من )1909  الفرتة  در�ص يف  ونلينو  ع�م )1910م(،  در�ص  �ص�نتالن�  االإيط�ليني:  ك�مل�صت�صرقنينْ   )2(
اأرنولد توم��ص ووكر )1929   : اآبل )1925- 1928م(، واالإجنليزينينْ اأرمند  1928 - 1931م(، والبلجيكّي 
: لوي�ص م��صينيون )1910- 1914م(، والذي دّر�ص  -1930م(، واآرثر اآربري )1932 - 1934(، والفرن�صينينْ
ون�ص�أة  االإ�صالم  الفل�صفية يف  املذاهب  ت�ريخ  اأربعني حم��صرة حول  طه ح�صني  راأ�صهم  وعلى  اجل�معة  لطلبة 
 امل�صطلح�ت الفل�صفية، وبول كراو�ص )1936 - 1944م(...اإلخ. وقد عّولن� يف حتديد هذه االأعوام ب�لرجوع =
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واأّن  ة  خ��صَّ قبل.  من  اأحٌد  اإليه  ي�صبقه  مل  االإ�صالم  يف  الفل�صفّي  الفكر  بن�ص�أِة 
�ُص قبل ذلك على نحو مييُل اإىل النظر الغربّي، ومن  الفل�صفة االإ�صالمية ك�نت تدرَّ
ثم فقد اتهمَه� امل�ص�صرقوَن بعدم الّدقِة واالأ�ص�لِة والعجز عن االبتك�ر من جهة، 
به مرتجمون  ق�َم  �صيًئ�  اخت�ص�ًرا  اأو  اليون�نية،  للفل�صفِة  حُم�ك�ة  اإال  لي�صتنْ  وب�أنه� 

عف�ء للفكر اليون�يّن القدمي من جهٍة اأخرى!!  �صُ

اأهمية الدر�ص الفل�صفّي  اأن يثبت يف االأذه�ن  اأراد  اأّن ال�صيخ  ويف تقديرن� 
و�صرورته يف جهود النه�صة املع��صرة، م�صتدالًّ على ذلك مب� ك�ن لهذا الدر�ص من 
اأهمية يف النه�صة االإ�صالمية اإب�ن ازده�ره�. ولعله اأراد اأن يوؤكد اأي�ًص� اأن اجلهود 

الراهنة �صتبقى ن�ق�صة م� بقي الدر�ص الفل�صفّي االإ�صالمّي االأ�صيل غ�ئًب�.

و�صنتن�ول فيم� يلي اأهم املوؤلف�ت التي �صبقت كت�ب التمهيد وتعر�صت: 
وغريه  رين�ن  مزاعم  على  الرد  مل�ص�ألة  اأو  االإ�صالمية،  الفل�صفة  ت�أريخ  مل�ص�ألة  اإم� 
قبل  وذلك  االأ�ص�لة،  بعدم  االإ�صالمية  الفل�صفة  اتهموا  الذين  امل�صت�صرقني  من 
اأهم الق�ص�ي� التي ا�صتمل عليه� التمهيد. وي�أتي يف مقدمة  اأن نف�صل القول يف 
هذه املوؤلف�ت كت�ب�ُت ال�صيخ االإم�م حممد عبده؛ خ��صة تلك التي عنيت ب�لرد 
ن االآرّي  على مزاعم كل من: رين�ن وه�نوتو)1(. فقد اأكرَث االأخرُي »من ذكر التمدُّ

= اإىل املواد اخل��صة بهوؤالء امل�صت�صرقني الواردة �صمن: عبد الرحمن بدوي، مو�صوعة امل�صت�صرقني، دار العلم 
للماليني، بريوت، الطبعة الث�لثة، مّتوز/ يوليو 1993م.

الطبعة  االإ�صكندرية،  ومكتبة  ال�صروق  دار  عم�رة،  د. حممد  وتقدمي  حتقيق  الك�ملة،  االأعم�ل  عبده،  حممد   )1(
الث�نية، 1427هـ/ 2006م، اجلزء الث�لث »االإ�صالح الفكري، والرتبوي، واالإلهي�ت«، �ص337 - 338.
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ن ال�ص�مّي، والتفريق بينهم�، واأّن اأحدهم� قهَر االآخر، واأّن التمّدن االآرّي  والتمدُّ
رده  وكذلك  ذلك«)1(،  ي�صبه  وم�  ال�ص�مّي،  ن  التمدُّ )قمة(  نَة  ِبُقرنْ ظفَر  الذي  هو 
على فرح اأنطون يف بحثه عن »ابن ر�صد وفل�صفته« وزعِمِه اأّن امل�صيحية ك�نت اأكرَث 

� مع العلم والعلم�ء من االإ�صالم)2(. ت�ص�حُمً

االإم�ُم  فيه�  بحَث  التي  التوحيد«  »ر�ص�لة  هن�ك  الردود  تلك  ج�نب  واإىل 
وحرية  والقدر،  ب�لق�ص�ء  يتعلُق  م�  ة  خ��صَّ الكالمية،  الق�ص�ي�  اأهمَّ  عبده  حممد 
االإرادة االإن�ص�نية، اإىل ج�نب بحِثِه فل�صفة ابن ر�صد، واآراء املتكلمني يف الوجود 
وعلم املنطق والوالية ال�صوفية ... اإلخ)3(. ويف ال�صي�ق ذاته )الردود( يقع كت�ُب 
رين�ن«، دار االآداب، 1908م. وهو عب�رة عن  »الرد على  املهند�ص علي يو�صف 
املوؤلف يف  �صمنه�  نقدية  تعليق�ت  اإىل  اإ�ص�فة  الفرن�صية  عن  رين�ن  لن�ص  ترجمة 
ح��صية الكت�ب. وجدير ب�لذكر اأّن املوؤلف ك�ن من اأوائل املهتمني ب�لفل�صفِة علًم� 
وت�أريًخ�؛ حيث خّلف عدة كتيب�ت �صغرية عن الف�رابي، ور�ص�ئل اإخوان ال�صف�، 
ف�صاًل عن ع�صرات املق�الت اخل��صة بفال�صفة االإ�صالم: ك�بن �صين�، والتوحيدّي 

وغريهم� والتي ن�صره� مبجلة االآداب.

االإ�صالم  يف  االإفرجن  طعن  عن  كلم�ت  اإىل  اإ�ص�فة  �صتة  مق�الت  الرد  ويت�صمن   ،218 �ص  ال�ص�بق،  املرجع   )1(
)ال�صفح�ت 215 - 256(.

وفرح اأنطون )1874 - 1922م( من اأعالم النه�صة العلم�نية العربية، ه�جر من لبن�ن اإىل الق�هرة ع�م 1897،   )2(
ال�ص�بق،  املرجع  واالإ�صالم«،  الن�صرانية  يف  »اال�صطه�د  عنوان  وذلك حتت  ر�صد،  ابن  عن  بدرا�ص�ته  وا�صتهر 

ال�صفح�ت 257 - 368. 
حممد عبده، ر�ص�لة التوحيد، املرجع ال�ص�بق، �ص377 - 568.  )3(
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جمموعة  عن  عب�رة  وهو  واالأخالق«،  العربية  »الفل�صفة  كت�ب  وكذلك 
 حم��صرات األق�ه� �صلط�ن بك حممد، اأ�صت�ذ الفل�صفة العربية واالأخالق ب�جل�معة

العلوم ع�م )1329هـ/ 1911م()1(. وكم� الحظ  امل�صرية واملدر�ص مبدر�صة دار 
الدكتور ع�صمت ن�ص�ر بحق؛ ف�إّن ميدان التحقيق ك�ن �ص�غًرا هو االآخر؛ بحيث 
اأن يقدم ال�صيخ وتالميذه على  اأحد الكتب املُحققة قبل  ُعُب الوقوف على  ي�صنْ
ذخ�ئر الرتاث العربّي االإ�صالمّي حمققنَي ون��صرين، ُمهذبنَي ومنقحني. ومل يكن 
التحقيق والرتجمة؛ حيث مل  اأف�صَل ح�اًل من  الت�صنيف يف هذا امليدان  ح�ُل 
ُيعَرف قبل كت�ب »التمهيد« اأي درا�صة ج�دة ميكُن التعويل عليه� يف البحث، واإننْ 
ك�ن هن�َك بع�ُص املح�والت التي ال تتعدى اجلمع اأو النقل عن كت�ب�ِت املوؤرخني 

االأَُول، ك�لقفطي وابن الندمي وكت�ب�ت امل�صت�صرقني)2(.

واأفالطون،  �صقراط  من:  عند كل  االأخالق  لفل�صفة  �صريًع�  عر�ًص�  ت�صمن  وقد  جزاأين  الكت�ب يف  هذا  يقع   )1(
اأخالق:  عن  فيه  حتدث  فقد  الث�ين،  اجلزء  اأم�  االأول(.  )اجلزء  ر�صد  وابن  �صين�،  وابن  والف�رابي،  واأر�صطو، 
ال�صج�عة، واحلكمة، والعفة، والعدالة، والغ�صب، واحللم، وال�صرب، والورع، ورذيلة احل�صد. ق�رن ب�صلط�ن بك 

حممد، الفل�صفة العربية واالأخالق، مطبعة دار املع�رف مب�صر، 1329هـ/ 1911م.
ع�صمت ن�ص�ر، مدر�صة م�صطفى عبد الرازق، �ص 7، 8. وميكنن� اأن ن�صيف اإىل م� �صبق اأن اأحمد اأمني ك�ن   )2(
قد ترجم كت�ب اأ.�ص. رابوبرت، مب�دئ الفل�صفة، )مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�صر، 1918م(، والذي 
�، مم� دفع املرتجم لكت�بة ف�صل عنه� )�ص141 - 161( ل�صد  جت�هل فيه موؤلفه الفل�صفة االإ�صالمية جت�هاًل ت�مًّ
م� دفع م�صطفى  امل�صت�صرقون. ولعل ذلك  م� كتبه  �صيًئ� على  فيه  يزد  م� فعل حيث مل  وليته  النق�ص،  هذا 
عبد الرازق الأن ينتقد موقف اأحمد اأمني يف كت�به التمهيد موؤكًدا اأن احلكم على العقلية العربية الذي ي�صتند 
�صوى  تدرك  ن�ق�صة ال  العقلية  هذه  اأن  الب�حثني  بع�ص  ادع�ء  عليه  ويرتتب  ع�دل  امل�صت�صرقني غري  اآراء  اإىل 
= وال�صعر  اللغة  تنح�صر يف  اجل�هلية  العقلية يف  احلي�ة  مظ�هر  اأن  اإىل  قد ذهب  اأمني  اأحمد  وك�ن   اجلزئي�ت. 
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جمعة  لطفي  حممد  كت�ب  اأي�ًص�  »التمهيد«  �صبقت  التي  الكتب  ومن 
ونقد حتليلي عن  واأعم�لهم  �ص�ملة عن حي�تهم  درا�صة  االإ�صالم،  »ت�ريخ فال�صفة 
يف  الكت�ب  اأّن  غري  1924م.  ع�م  االأوىل  للمرة  طبع  والذي  الفل�صفية«،  اآرائهم 
حقيقِتِه لي�ص ت�أريًخ� للفل�صفة وظهوره� وتطوره�؛ واإمن� هو عب�رة عن ترجمة وافية 
� هم: الكندي، والف�رابي، وابن �صين�،  اإ�صالميًّ حلي�ة واأعم�ل اثني ع�صر فيل�صوًف� 
ال�صف�،  واإخوان  خلدون،  وابن  ر�صد،  وابن  طفيل،  وابن  وابن ب�جة،  والغزايل، 
عنوان  ك�ن   ، َثمَّ ومن  ِم�صَكَوينْه.  وابن  العربي،  بن  الّدين  وحُميي  وابن الهيثم، 
الكت�ب داالًّ على م�صمونه؛ فهو ت�ريخ فال�صفة االإ�صالم، ولي�ص ت�ريًخ� لفل�صفة 
االإ�صالم اأو الفل�صفة االإ�صالمية)1( ال ُيعنى كت�ب حممد لطفي جمعة اإًذا ب�لت�أريخ 
للفل�صفة بقدر م� ُيعنى على وجه اخل�صو�ص ب�لرتجمة لهوؤالء الفال�صفة و�صت�ن م� 

بني االأمرين. 

= واالأمث�ل، اأم� العلم والفل�صفة فال اأثر لهم� عند العرب؛ الأن الطور االجتم�عي الذي بنوه ال ي�صمح لهم بعلم 
وال فل�صفة!! ق�رن ب�أحمد اأمني: فجر االإ�صالم - يبحث عن احلي�ة العقلية يف �صدر االإ�صالم اإىل اآخر الدولة 

االأموية، تقدمي طه ح�صني، مطبعة جلنة الت�أليف والن�صر والرتجمة، الطبعة االأوىل، 1929م، �ص41 - 48.
ع�ًم� م�صت )1322هـ/  ع�صرين  نحو  اإىل  ترجع  ت�أليفه  فكرة  اأن  كت�به  مقدمة  يذكر يف  نف�صه  املوؤلف  اإن  بل   )1(
1904م( واأنه عب�رة عن كرا�ص�ت دونه� حينم� ك�ن يتلقى العلم يف مدر�صة ليون اجل�معة والتي قّدر لل�صيخ 
م�صطفى اأن يدر�ص فيه� فيم� بعد. مثلم� يوؤكد اأي�ًص� اأنه و�صع كت�به هذا لالإج�بة عن اأ�صئلة ثالثة وهي: هل لن� 
� اأجداد يف الفكر والعقل؟ وهل لهوؤالء االأجداد قيمة يف ميدان العلم احلديث، واأين كتبهم؟ وم� مك�نتهم  حقًّ
واملجالت  الكتب  اأقوالهم يف  من  ب�صذور  ونعرث  �صورهم  ونرى  تراجمهم  نقراأ  الذين  الفال�صفة  ظهراين  بني 

وال�صحف؟  
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وهن�ك اأي�ًص� النت�ج املميز ملدر�صة دار العلوم، وعلى راأ�صه� موؤلف�ت الدكتور علي 
العن�ين خ��صة كت�بيه: »ت�ريخ الفل�صفة العربية« و»ت�ريخ الفل�صفة«. وكذلك موؤلف�ت 

الدكتور اإبراهيم �صالمة بخ��صة تعريبه لكت�ب اخلط�بة الأر�صطو )الق�هرة 1950م(.

ومن املوؤلف�ت التي ُعِنَيتنْ اأي�ًص� بهذه امل�ص�ألة قبل كت�ب التمهيد موؤلف�ت 
الثالثة،  )ب�أجزائه  االإ�صالم«  و»�صحى  )1929م(،  االإ�صالم«  »فجر  اأمني:  اأحمد 
�صنة  الحًق�  ظهر  فقد  االإ�صالم«،  »يوم  موؤلفه  اأم�  االإ�صالم«.  و»ظهر  1936م(، 
1952م، اأي بعد كت�ب التمهيد. ومن املعلوم اأنه� ك�نت اأقرَب م� تكوُن اإىل ت�أريخ 
ح�لة االإ�صالم يف فرتة زمنيٍة حُمددة اأكرَث منه� تف�صياًل للفل�صفِة ومذاهبه�، واحلي�ِة 

العقليِة يف االإ�صالم، ف�صاًل عن ت�أثره� الوا�صح ب�آراء امل�صت�صرقني.

من  قربً�  الكتب  اأكرث  وتعد  التمهيد  �صبقت  التي  املوؤلف�ت  من  اأخرًيا 
الفل�صفة  ت�ريخ  يف  »الو�صيط  ال�صعيدي:  املتع�ل  عبد  املجدد  كت�ب  ال�صيخ  نهج 
االإ�صالمية«، وهو يف االأ�صل عب�رة عن مق�الت من�صورة يف جملة االأزهر، ظهرت 
من:  لكل  اأخرى  مق�الت  ج�نب  اإىل  امل��صي  القرن  من  الثالثيني�ت  عقد  يف 
فيه  املوؤلف  تن�ول  وقد  واآخرين.  مو�صى  يو�صف  وحممد  واالأهواين،  اخل�صريي، 
ت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، واأهم مب�حثه�، واأ�صهر اأعالمه�، ومن َثمَّ يعد كت�به هذا 
من ب�كورة الكت�ب�ت الدرا�صية - يف جم�ل الفل�صفة - بكلية اللغة العربية ب�الأزهر 

ال�صريف.
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ومن اأهم امل�ص�ئل امل�صرتكة بني ال�صيخني متييزه� م� بني املب�حث الفل�صفية 
االأ�صيلة »فل�صفة امل�صلمني« التي تعرب عن الفكر االإ�صالمّي اخل�ل�ص ممثلة يف علم 
الكالم واأ�صول الفقه، والفل�صفة االإ�صالمية املتمثلة يف الين�بيع الفكرية املختلفة 
االإ�صالمية  »الفل�صفة  بعنوان:  ال�صعيدي  عنه  عرب  م�  وهو  االإ�صالم،  لفال�صفة 

الداخلية واخل�رجية«)1(.

ن�صل االآن اإىل عر�ص اأهم الق�ص�ي� الفكرية التي ت�صمنه� كت�ب التمهيد، 
وذلك من خالل النق�ط الت�لية:

((( الصراع)على)الفلسفة:)موقف)املستشرقني)من)الفلسفة)اإلسالمية1
�ص�َع القوُل - اإب�ن القرن الت��صع ع�صر - اإّن الفل�صفة اليون�نية، وهي االأ�ص��ُص 
مى م� و�صلت اإليه العقلية االآرية يف التفكري، واأّن  للفل�صفِة االإ�صالمية، تعترب اأ�صنْ
االإ�صالم هو خرُي م� خّلفِت العقلية ال�ص�مّية لالإن�ص�نية من تراٍث واأن�صُج ثمراته�، 
م�  اآخر، يف جميع  حيًن�  وغري ح�دٍّ  حيًن�  ا  ح�دًّ تع�ُر�ًص�  العقليتني  ه�تني  بنَي  واأّن 

عبد املتع�ل ال�صعيدي، الو�صيط يف ت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مكتبة اجل�معة االأزهرية، الطبعة اخل�م�صة، دون   )1(
ت�ريخ، �ص7 وم� بعده�. كم� ذهب مع كل من ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق، واأحمد فوؤاد االأهواين، وحممد 
مهد  واأول من  امل�ص�ئني«،  »الفال�صفة  اأول  ب�عتب�ره  التجديد  اأئمة  من  الكندي  اأن  اإىل  ريدة  اأبو  اله�دي  عبد 
الثق�ف�ت  الوافد من  الفل�صفي  الفكر  النقد يف  اأعمل  واأول من  الثق�فة االإ�صالمية،  العقلي يف  للنظر  الطريق 

االأخرى.  
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تع�رفن� عليه من ُنظم وَع�داٍت وتق�ليد)1(. ومن اأجل هذا ك�ن اخلالُف بني الفل�صفة 
االإغريقية، التي ق�متنْ عليه� الفل�صفُة االإ�صالمية، وبني الّدين االإ�صالمّي.

وتبًع� لتلك الروؤية، ف�إّن التوفيَق بني الّدين والفل�صفة ُيعّد اأن�صج ثم�ر نتَجت 
قد جعلوا  الغربيني  اأن  �صبق  م�  �صي�ق  ويبدو من  امل�صلمني!  تفكري فال�صفة  عن 
االإ�صالمية،  الفل�صفة  يف  االبتك�ر  من�ط  والفل�صفة  الدين  بني  التوفيق  اأمر  من 
 فيم� »جعله بع�صهم �صبًب� النقالب فال�صفة االإ�صالم مب�صرين ب�لدين االإ�صالمي 

ودع�ة له«)2(.

والواقع اأّن فكرة »اجلن�ص االآري« التي ا�صتهرتنْ منذ َمطلع ال�صنوات االأوىل 
من القرن الت��صع ع�صر على يد الفيل�صوف الفرن�صّي اإرن�صت رين�ن، خ��صة يف كت�به 
الالحقني  امل�صت�صرقني  من  العديُد  به�  ت�أثر  م�  �َصرع�ن  ال�ص�مية«،  اللغ�ت  »ت�ريخ 
وعلى راأ�صهم ليون جوتييه. ومن اأ�صٍف اأّن بع�ًص� من الكت�ب العرب وامل�صلمني 
قد ت�أثروا بهذه النظرية اأي�ًص� وراأوا فيه� امتداًدا مل� اأتى عليه ابن خلدون من قبل يف 

كت�به املقدمة، ويف الواقع ف�إن فهمهم هذا غري �صحيح.

 � اأن �ص�عت اجلملة ال�صهرية التي تن�صب اإىل امل�ر�ص�ل بيجو بني جموع الب�حثني ون�صه�: »�صع عربيًّ لدرجة   )1(
اأي�م، و�صتجد بعد هذا مَرق كل منهم� منف�صاًل عن َمَرق االآخر«!!  � يف قدر واحد على الن�ر ثم�نية  واأوروبيًّ
خ��صة  دوم��ص،  اجلرنال  من:  كل  موؤلف�ت  يف  منت�صرة  اأخرى  اآراًء  ن�ص�دف  الع�صبوي  النحو  هذا  وعلى 
كت�بيه: »احلي�ة العربية واملجتمع االإ�صالمي« )ب�ري�ص، 1869م(، »وخيول ال�صحراء وع�دات الب�دية« )ب�ري�ص 

1862م(. واأي�ًص� كت�ب الك�بنت ري�ص�ر »يف احلكومة العربية والنظ�م الذي ينبغي اأن ت�صري عليه«.
م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، الطبعة احل�لية، �ص121.  )2(



تقدمي
5353

هذه  تن�ولوا  وامل�صلمني  العرب  الكت�ب  من  كثريون  هن�ك  املق�بل  ويف 
الفكرة ب�لنقد والتمحي�ص؛ ليبينوا اأنه� ال تقوُم على �صنٍد �صحيح من العلم وال 
ترتكُز على قواعَد متينٍة من حق�ئق الت�ريخ، ُمعززيَن ردودهم تلك ب�آراِء كثري من 

الب�حثني الغربيني اأنف�صهم.

تن�ول �ص�طع احُل�صرّي - على �صبيل املث�ل - هذه الفكرة ب�لنقد وانتهى اإىل 
تقرير اأّن »اإرج�ع الفروق التي ُت�ص�هد بني �صج�ي� االأقوام اإىل اختالف�ِت اأجن��صه� 
فطريٍة  ب�أو�ص�ٍف  بع�ص  عن  ه�  بع�صُ ميت�ُز  القطرية  االأجن��ص  ب�أّن  والقوُل  وعروقه�، 

وراثيٍة، مم� ال ُيقّرُه العلُم احلديُث بوجٍه من الوجوه«)1(.

يف كت�به التمهيد قّدم ال�صيخ روؤية جديدة تقوُم على تلّم�ص ن�ص�أة التفكري 
ب�لفل�صفة  يت�صلوا  اأننْ  قبل  اأنف�صهم  امل�صلمني  كت�ب�ت  يف  االإ�صالمّي  الفل�صفّي 
اليون�نية ويدر�صوه� درا�صة وافية. وميكُن تو�صيُح مع�مل هذا ال�صراع على الفل�صفة 

االإ�صالمية ومذهب ال�صيخ فيه يف النق�ط الت�لية:

اأواًل: ك�ن على ال�صيخ قبَل اأننْ ي�صتك�صَف مذهبه يف ن�ص�أِة الفكر الفل�صفّي 
اآراء امل�صت�صرقني الذين ن��صبوا هذ الفكر العداء  يف االإ�صالم وتطوره اأننْ يعر�َص 
اإب�َن القرن الت��صع ع�صر، واأننْ ُيفند هذه االآراء الق�ئمة على التع�صب الِعرقّي الذي 
اأنه:  كت�به  �صفح�ت  اأول  يف  ال�صيُخ  اأكد  وقد  به.  ب�لتب�صري  رين�ن  اإرن�صت  ج�هر 
الق�هرة، 1944م، �ص62 وم� بعده�. هذا  الوطنية والقومية، طبعة  واأح�ديث يف  اآراء  ب�ص�طع احل�صري،  ق�رن   )1(

وي�صت�أن�ص احل�صري ب�آراء كل من: نوفيكوف، وت�رد، وغريهم� من علم�ء االجتم�ع الغربيني.
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الفل�صفة  درا�صة  ومن�هجهم يف  واالإ�صالميني  الغربيني  ملن�زع  بي�ن  على  »ي�صتمُل 
ا�صتخال�ص  اإىل  يق�صدون  ك�أمن�  الغربيني  من  والب�حثون  وت�ريخه�.  االإ�صالمية 
اإ�صالمّي،  وال  عربّي  غري  م�صدر  اإىل  لريدوه�  الفل�صفة،  هذه  يف  اأجنبية  عن��صر 
وليك�صفوا عن اأثره� يف توجيه الفكر االإ�صالمّي. اأم� الب�حثون االإ�صالميون فك�أمن� 

يزنون الفل�صفة مبيزان الدين«)1(.

»مق�الت  ملن�ق�صة  كت�به  من  االأول  الق�صم  املوؤلف  �ص  َخ�صَّ فقد   ، َثمَّ ومن 
الغربيني واالإ�صالميني يف الفل�صفة االإ�صالمية« )ال�صفح�ت من 9 اإىل 75(؛ حيث 
الآراء  عر�ص  هوؤالء  مق�بل  ويف  ورين�ن.  وكوزان،  تنم�ن،  من:  كل  الآراء  عر�ص 

الفال�صفة االإ�صالميني ك�بن �صين�، والكندي، والف�رابي، واإخوان ال�صف�.

ث�نًي�: يف الف�صل االأول من كت�به اأكد ال�صيخ اأنه ال يعنى بتق�صي م� ق�له 
علم�ء الغرب يف الفل�صفة االإ�صالمية منذ الع�صور البعيدة؛ واإمن� »نريد اأن نتتبع جملة 
نظر الغربيني اإىل الفل�صفة االإ�صالمية وحكمهم عليه� منذ ا�صتقرت مع�مل النه�صة 
احلديثة لت�ريخ الفل�صفة اإىل اأي�من� هذه، اأي منذ �صدر القرن الت��صع ع�صر«)2(. ومن 

م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مرجع �ص�بق، �ص3. هذا ويبدو من �صي�ق كالمه هذا   )1(
اأن كال الراأيني على خط�أ ونتيجة لذلك ك�نت حم�ولته هن� يف الو�صول اإىل راأي و�صط يبتعد عن تع�صب الفريق 
االأول »الغربيني« وين�أى يف الوقت نف�صه عن الوقوع يف خط�أ الفريق الث�ين )االإ�صالميني( الذين اإىل ج�نب 
فيه�  ت�ريخي  منهج  تكوين  ق�صروا عن  ف�إنهم  ال�صرعية،  العلوم  اإىل  الفل�صفة  ن�صبة هذه  ببي�ن  الب�لغة  عن�يتهم 
املرجع ال�ص�بق، �ص149. على اأن ذهن املوؤلف ال ين�صرف اإىل فهم معنى كلمة »االإ�صالميني« بح�صب م� هو 
�؛ حيث اإن هذا املعنى »احلركي« مل يكن موجوًدا بعد، واإمن� ق�صد بهذا التو�صيف فال�صفة  متع�رف عليه ح�ليًّ

وحكم�ء االإ�صالم ك�بن �صين� والف�رابي وغريهم� الذين اعتنوا عن�ية خ��صة ب�ملب�حث الفل�صفية واألفوا فيه�. 
امل�صدر ال�ص�بق، �ص8.  )2(
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م�ن Tennemann )ت 1819م( والتي �صمنه� يف  هن� ج�ء عر�صه الآراء كل من: ِتنِّ
كت�به »املخت�صر يف ت�ريخ الفل�صفة«)1( )�ص9 - 14(، وفكتور كوزان )ت  1847م( 
بج�معة  الفل�صفة  ت�ريخ  به� يف حم��صراته يف  اأدىل  التي   )15 - )�ص14   Cousin

ب�ري�ص، واإرن�صت رين�ن Renan التي اأورده� يف كت�بيه »ابن ر�صد ومذهبه«، و»ت�ريخ 
اللغ�ت ال�ص�مية« )�ص17 - 18(، وجو�صت�ف دوج� Gustave Dugat التي �صمنه� 
يف كت�به »ت�ريخ الفال�صفة واملتكلمني من امل�صلمني«)2( )�ص21 - 22(، وُمنك 

Munk )ت 1867م( )�ص22 - 24(.

ث�لًث�: تتمثل خال�صة هذه االآراء فيم� يلي:

الفل�صفة  العرب يف  اأربع عقب�ٍت ح�لتنْ دوَن تقدم  ِتنم�ن،  هن�ك، بح�صب  )اأ( 
نة  وهي: »كت�بهم املُقد�ص الذي يعوُق النظَر العقلّي احُلّر، وحزُب اأهل ال�صُّ
ا  ُم�صتبدًّ �ُصلط�نً�  اأننْ جعلوا الأر�صطو  يلبثوا  واأنهم مل  ب�لن�صو�ص،  املُتم�صك 
على عقولهم، واأخرًيا م� يف طبيعتهم القومية من ميل اإىل الت�أثر ب�الأوه�م«)3(.

اأي�ًص�  هي  االأدي�ن،  من  االأر�ص  على  ظهَر  م�  اآخُر  هي  التي  امل�صيحية  اإّن  )ب( 
اأراَد دلياًل فلينظرنْ م�ذا اأخرجِت امل�صيحية للن��ص، ثم لينظرنْ  اأكمله�! وَمننْ 

الفرن�صية  اقتب��ص�ته عن الرتجمة  ال�صيخ  ب�الأمل�نية �صنة 1812م، فيم� ينقل  ن�صر كت�ب تنم�ن هذا الأول مرة   )1(
للكت�ب والتي ق�م به� الفيل�صوف الفرن�صي كوزان )ت 1847م( �صنة 1829م. 

طبع للمرة االأوىل بب�ري�ص �صنة 1889م.  )2(
م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مرجع �ص�بق، �ص10.  )3(
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و�ص�ئر  االإ�صالمّي،  والديُن  الرُبهمي  الديُن  اأنتَج  م�ذا  امل�صيحية  دون  من 
ه� انحالاًل موغاًل،  االأدي�ن التي ال تزاُل ق�ئمة فوَق ظهر االأر�ص؟ اأنتَج بع�صُ

ه� اأثمَر ا�صتبداًدا لي�ص له مدى )راأي كوزان()1(. وبع�صُ

من  مرتبة  اأدنى  االأول  واجلن�ُص  واآريِّني  نَي  �ص�ِميِّ اإىل  ينق�صموَن  الن��َص  اإّن  )ج( 
فل�صفّية  درو�ًص�  ال�ص�مّي  نتلم�َص عند اجلن�ص  اأننْ  ي�صتحيُل  الث�ين؛ بحيث 
»ومن عج�ئِب القدر: اأّن هذا اجلن�ص الذي ا�صتط�ع اأننْ يطبَع م� ابتدَعه من 
االأدي�ن بط�بع القوة يف اأ�صمى درج�ته� مل ُيثمر اأدنى بحث فل�صفّي خ��ص. 
وتقليًدا  جديًب�  �صرًف�  اقتب��ًص�  اإال  ال�ص�ميني  عند  قط  الفل�صفة  ك�نت  وم� 

للفل�صفِة اليون�نية )راأي رين�ن()2(.

يف مق�بل دعوى رين�ن العن�صرية جند من بني ُمع��صريه َمننْ رم�ُه ب�حليِف يف 
ُحكمِه على الفل�صفِة عند العرب. وعلى راأ�ص هوؤالء »دوج�« الذي عّقَب يف كت�به 
»ت�ريخ الفال�صفِة واملتكلمنَي ِمَن املُ�صلمني« على راأي كل من: رين�ن، و�صمويلدرز 
Schmôlders ب�لقول: »وهذه اأحك�ٌم تذهُب يف البّت اإىل حّد ال�صطط، وم�صدُره� 

ملوؤلف�ت  �صروحهم  غري  ُم�صنف�ٍت  من  للعرب  مب�  وجهلن�  للفل�صفِة  التحديد  �صوُء 
�صيًئ�  الفل�صفة  ُينتج يف  �صين� مل  ابن  عقاًل كعقل  اأّن  ظ�نٌّ  يظنُّ  فهل   ... اأر�صطو 

املرجع ال�ص�بق، �ص14.   )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص17.  )2(
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طريًف�، واأنُه مل يكن اإال ُمقلًدا لليون�ن؟ وهل مذاهُب املعتزلِة واالأ�صعريِة لي�صتنْ 
ثم�ًرا بديعة اأنتجَه� اجلن�ُص العربّي؟«)1(.

ويف ال�صي�ق ذاته تقع اآراء »ُمنك« الذي اأكّد »اأّن الفل�صفة لدى العرب مل 
تتقيد مبذهِب امل�ص�ئنَي �صرًف�؛ بل هي تو�صُك اأن تكوَن تقلبت يف كل االأطوار التي 
نِة الواقفنَي عند الن�صو�ص،  مرتنْ به� يف الع�مل امل�صيحّي، ففيه� مذهُب اأهل ال�صُّ
ومذهُب ال�صك - يق�صد ابن الراوندي امللحد، واأبو بكر الرازي، ومذهب التولد 
ا�صبينوزا،  مبق�ل  �صبيهة  مذاهُب  فيه�  بل  �صين�(،  ابن  فل�صفة  يف  ظ�هر  هو  )كم� 

ومذهب وحدة الوجود احلديث )نظرية ابن عربي()2(.

طريقتني  ال�صيُخ  ا�صتخدَم  له�  ونقده  ال�ص�بقة  الغربيني  الآراء  عر�صه  ويف 
رئي�صيتني: اأوالهم� بي�ُن التن�ق�ص احل�ّد داخل مذاهب الغربيني. واالأخرى العمُل 
مببداأ »و�صهَد �ص�هٌد من اأهله�«، اأي القي�م ب�صرد جمموعة من االآراء املن�ق�صة مت�ًم� 
الآراء هوؤالء تنت�صُب ملوؤلفنَي غربينَي كذلك. ففيم� يتعلق ب�لطريقة االأوىل، يو�صح 
ال�صيخ - على �صبيل املث�ل - حجم التن�ق�ص اله�ئل الذي يقُع فيه كل من: تنم�ن 

الفل�صفة هو تكوين  اأن غر�ص  اأكد  اأن عر�ص الآراء هوؤالء  اأن دوج� بعد  ال�ص�بق، �ص21-22. والواقع  املرجع   )1(
عق�ئد جديدة وهو يقول يف ذلك: »ومن اأراد اأن يحكم يف خ�ص�ئ�ص الفل�صفة العربية حكًم� �صديًدا فعليه اأن 
ينظر اإليه� من ن�حية اإ�صالحه� للعق�ئد. وعندي: اأن النظر العقلي العربي ك�ن على احلقيقة حم�ولة الإ�صالح 
القراآن، وتكميل االإ�صالم، ح�ول ذلك املعتزلة ق�دة احلركة الفل�صفية لدى امل�صلمني ... وهذا التعر�ص لكت�ب 
واالإجنيل كم�  التوراة  االأوربيني يف متحي�ص  فعل فال�صفة  م�  نوع  يك�د يكون من  ب�لبحث  املقد�ص  امل�صلمني 

مُتح�ص �ص�ئر الكتب«. املرجع ال�ص�بق، �ص23.
املرجع ال�ص�بق، �ص22.  )2(
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ورين�ن؛ حيث ذهب اأولهم� اإىل القول: »على اأّن االآث�ر الفل�صفية العربية ملّ� ُتدَر�صنْ 
ا ال جتعُل علمن� به� ُم�صتكماًل«، ثم يقول يف ف�صل عنوانه  اإال درا�صة �صئيلة جدًّ

»فرق الفال�صفة عند العرب« م� ن�صه: 

»ك�َن يوجُد غ�لًب� عند العرب ط�ئفت�ن من الفال�صفة عظيمت�ن: اإحداهم�: 
ط�ئفة الفال�صفة على احلقيقة، وهم من الق�ئلني ب�لوجود املث�يل ... والث�نية: ط�ئفة 
�ءون الذين تقوُم عق�ئدهم  فال�صفة جدليني اأهُل نظر عقلّي هم املتكلموَن اأو املَ�صَّ
على االأ�صول الدينية الواردة يف القراآن، ثم يح�ولون اأن يبينوا مبداأ الع�مل على 
وجه فل�صفي، وهم يق�ومون االأولني. وعلمن� ب�أمر الفريقني ال يزال علًم� ن�ق�ًص�. ثم 
يعدون ط�ئفة ث�لثة هي ط�ئفة االأ�صعرية املوؤلفة من جربيني ال يرون لالأ�صي�ء علاًل 

اإال اإرادة اهلل«)1(.

ويخل�ُص ال�صيُخ من ذلك اإىل بي�ن جمموعة من االأمور هي:

اإّن ِتنم�ن ين�ِصُب الفل�صفة اإىل ال�صعب العربّي. )اأ( 

ويعترُب هذه الفل�صفة �ص�ملة مل� ُي�صمى فل�صفة على احلقيقة مع م� ات�صل به  )ب( 
عر�ًص� يف بع�ص االأطوار من من�زع االإ�صراقيني، واأّنه� �ص�ملة اأي�ًص� ملذاهِب 

املُتكلمني.

املرجع ال�ص�بق، �ص12.  )1(
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ملذهب  م�صعًف�  �صرًح�  اإال  الغ�لب  يف  لينْ�َصتنْ  الفل�صفة  هذه  يجعُل  هو  ثم  )ج( 
العربّي  الّدين  قواعِد  على  املذهب  لهذا  تطبيًق�  واإال  ومف�صريه،  اأر�صطو 

)بح�صب و�صفه(.

وهو يُرد العقب�ت التي ع�قتنْ �صرَي الفل�صفِة اإىل دينية، وهي: القراآن، واأهل  )د( 
ال�صنة. وقومية، وهي: ا�صتعداُد العرب للت�أثر ب�الأوه�م، اإىل ج�نب خ�صوع 

عقولهم ل�صلط�ن اأر�صطو.

من  الفال�صفة  ُم�صنف�ت  ب�أّن  املُكرر  االعرتاف  اإىل  ذلك  بعد  ينتهي  ثم  )هـ( 
العرب مل ُتدر�ص بعُد حق درا�صته�!!)1(.

املخ�لفة  ب�الآراء  اال�صتئن��ص  به�  ونق�صد  الث�نية -  ب�لطريقة  يتعلق  فيم�  اأم� 
لتلك النظري�ت والتي �صدرت عن موؤلفني غربيني اأي�ًص� - فقد مثلن� له� مب� اقتب�صه 
ال�صيخ عن كت�ب دوج� »ت�ريخ الفال�صفة واملتكلمني من امل�صلمني«، وحم��صرات 

ُمنك)2(.

املرجع ال�ص�بق، �ص 13.   )1(
هذا ومن املعلوم اأن ملُنك راأًي� خم�لًف� اأي�ًص� لراأي رين�ن يف اختي�ر امل�صلمني الأر�صطو تقوم خال�صته على اأنهم   )2(
ف�صلوه؛ »الأن منهجه التجريبي اأدنى اإىل موافقة ميل العرب العلمي الو�صعي من منهج اأفالطون املث�يل، والأن 
منطق اأر�صطو ك�ن يعترب �صالًح� جمدًي� يف املن�زع�ت امل�صتمرة بني اأهل املذاهب الكالمية«. املرجع ال�ص�بق، 

�ص 24. 
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هذه  حول  الغربيني  املوؤلفني  راأي  اختلَف  م�  �َصرع�ن  االأحوال،  كل  ويف 
الع�صبية  »�صورة  هداأت  بحيث  ونه�يته  ع�صر  الت��صع  القرن  بداية  بني  م�  امل�ص�ألة 
والهوى«. لكن يف مق�بل ذلك انتقل اخلالف وات�صع حول م�ص�ئل اأخرى ي�أتي 
واخلالف يف  اإ�صالمية؟  اأو  عربية  الفل�صفة  هذه  ت�صمية  اخلالُف يف  راأ�صه�:  على 
احلكم عليه� يف القرن الع�صرين جلهة مت�بعة راأي رين�ن اأو عدمه، وكذلك اخلالُف 
النق�ط  تلخي�ص  وميكن  عنه�.  يخرُج  وم�  الفل�صفة  هذه  اإط�ر  يدخُل يف  م�  حول 

ال�ص�بقة على النحو الت�يل:

يتوزُع اخلالُف حول الت�صمية م� بني »فل�صفٍة عربيٍة« على اعتب�ر اأّن رج�له� 
ك�نوا يكتبون اآث�رهم ب�لعربية)1(، و»فل�صفٍة اإ�صالميٍة« على اعتب�ر اأنه� لي�صتنْ عربية؛ 
اأثًرا ظ�هًرا؛  فيه�  لالإ�صالم  �ص�مّي؛ والأّن  اأ�صٍل  يكونوا من  اأهله� مل  الأّن جمهرة 
والأنه� ن�ص�أت يف بالد اإ�صالميٍة وع��صتنْ حتت رايِة االإ�صالم. ومييُل ال�صيخ اإىل الراأي 
االأخري وحجته يف ذلك »اأّن هذه الفل�صفة قد و�صَع له� اأهله� ا�صًم� ا�صطلحوا عليه 
فال ي�صحُّ العدوُل عنه، وال جتوز امل�ص�حة فيه« ُم�صتدالًّ على ذلك ب�أقوال ابن �صين� 
)ت 428هـ / 1037م( يف كت�بيه: »ال�صف�ء« و»النج�ة«، وكت�ب »اأخب�ر احلكم�ء« 

القرون  فل�صفة  »ت�ريخ  كت�به  يف  ولف  دي  موري�ص  من:  كالًّ  الغربيني  من  االجت�ه  هذا  راأ�ص  على  ن�ص�دف   )1(
نلينو يف حم��صراته  الفل�صفة«، وامل�صت�صرق االإيط�يل ك�رلو  الو�صطى«، واإميل برهييه يف كت�به ال�صخم »ت�ريخ 
املعنونة »علم الفلك وت�ريخه عند العرب يف القرون الو�صطى«. ومن العرب اأحمد لطفي ال�صيد الذي يعرب 
اإىل نيقوم�خو�ص«، وجميل �صليب� يف  اأر�صطو »االأخالق  عنه� بلفظة فل�صفة عربية يف ت�صديره لتعريب كت�ب 
اأطروحته التي ن�ل به� درجة الدكتوراه من ج�معة ب�ري�ص بعنوان »بحث يف الفل�صفة االإلهية البن �صين�« )طبع 

ب�لفرن�صية للمرة االأوىل �صنة 1926م(، وع�طف العراقي يف جميع موؤلف�ته وكذلك اأغلب تالمذته. 
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و»مقدمة ابن خلدون«، وكت�ب اأبي احل�صن البيهقي »ت�ريخ حكم�ء االإ�صالم« ... 
اإلخ)1(.

يف  كذلك  الغربيني  بني  خالف  وقع  الت�صمية،  حول  اخلالف  وقع  وكم� 
العربية  الفل�صفة  ب�أّن  القول  »تال�صى  حيث  الع�صرين؛  القرن  يف  عليه�  احلكم 
اأن  ك�د  اأو  ومف�صريه  اأر�صطو  م�صوهة من مذهب  �صورة  اإال  لي�صت  االإ�صالمية  اأو 
� مُييزه� عن  يتال�صى، واأ�صبح يف ُحكم املُ�صلم به اأّن للفل�صفِة االإ�صالمية كي�نً� خ��صًّ
مذهب اأر�صطو ومذاهب مف�صريه ... مثلم� تال�صى القول اأي�ًص� ب�أّن االإ�صالم وكت�به 
املقد�ص ك�ن� بطبيعتهم� �صجًن� حلرية العقل، وعقبة يف �صبيل نهو�ص الفل�صفة اأو ك�د 

يتال�صى«)2(.

كذلك وقع اخلالف اأي�ًص� فيم� ي�صح اأن نطلق عليه لفظة »فل�صفة اإ�صالمية« 
ومدكور،  الرازق،  عبد  ال�صيخ  من  كل  ذهب  فقد  ذلك.  حقه  يف  ي�صح  ال  وم� 
تالمذة  ومعظم  الطويل،  وتوفيق  الن�ص�ر،  �ص�مي  وعلي  مو�صى،  يو�صف  وحممد 
اأ�صول  علم  عن  ف�صاًل  وال�صوفية،  الكالمية  البحوث  يف  ب�أن  القول  اإىل  ال�صيخ 
الفقه، مذاهب ونظري�ت فل�صفية ال تقل دقة وعمًق� عن مذاهب امل�ص�ئني؛ وب�لت�يل 
ف�إنه� تندرج �صمن مب�حث »الفل�صفة االإ�صالمية«. وعلى العك�ص من ذلك يذهب 
كل من اأحمد فوؤاد االأهواين، وعبد الرحمن بدوي، وبع�ص املت�أخرين اإىل القول 

م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مرجع �ص�بق، �ص 32-30.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص 40-39.  )2(
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ب�أن فال�صفة االإ�صالم وحدهم الذين ي�صح اأن يطلق على اأبح�ثهم لفظة »فل�صفة 
اإ�صالمية«، اأم� علم الكالم والت�صوف فيختلف�ن عن الفل�صفة وال ميكن اعتب�رهم� 

جزًءا منه�)1(.

ممن  الغربيني  كلمته يف جهود  يقول  اأن  ال�صيخ  ين�ص  على كل ح�ل، مل 
و�صعة  ون�ص�طهم،  ب�صربهم  االإعج�ب  »اإال  جهود  من  بذلوا  فيم�  الن�ظر  ي�صع  ال 
اطالعهم وح�صن طريقتهم« وذلك قبل اأن ينتقل ب�لق�رئ للف�صل الث�ين اخل��ص 
»وجهة  ليتبني   )75  -  49 )ال�صفح�ت  االإ�صالميني«  املوؤلفني  »مق�الت  بعر�ص 
نظرهم اإىل الفل�صفة االإ�صالمية ومق�التهم يف اأ�صوله� وحكمهم على منزلته�«)2(. 
واأول م� يبداأ به ال�صيخ هن� هو م� ورد عن �ص�عد االأندل�صي )ت 462هـ/ 1070م( 
يف كت�به »طبق�ت االأمم« من اأن العرب يف اجل�هلية مل مينحهم اهلل �صيًئ� من علم 
هو  منهم  االأمر  بهذا  ا�صتهر  من  اأول  واأن  به،  للعن�ية  طب�عهم  هي�أ  وال  الفل�صفة، 
اأبو  يو�صف يعقوب بن اإ�صح�ق الكندي )ت 252هـ/ 866م( واأبو حممد احل�صن 

الهمداين )334هـ/ 946م( ب�صجن �صنع�ء.

ال�صهر�صت�ين  اآراء كل من  الرازق بعد ذلك على  ثم عرج م�صطفى عبد 
�ص�حب كت�ب »امللل والنحل«، واجل�حظ، وابن خلدون )ت 808هـ/ 1406م( 

 ،69 عدد  القومي،  واالإر�ص�د  الثق�فة  وزارة  الثق�فية،  املكتبة  �صل�صلة  االإ�صالمية،  الفل�صفة  االأهواين،  راجع:   )1(
بريوت،  والن�صر،  للدرا�ص�ت  العربية  املوؤ�ص�صة  الفل�صفة،  مو�صوعة  بدوي،  الرحمن  وعبد  �ص18.  1962م، 

1981م، ج1، �ص 39.
م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة، مرجع �ص�بق، �ص 49.  )2(
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يف مقدمته والذي يرى اأن ان�صراف العرب عن الفل�صفة، اإال قلياًل منهم، يرجع 
اإىل ق�صور يف طبيعتهم!! وكذلك املقريزي )ت 845هـ/ 1441م( الذي عر�ص 
االأمم،  فال�صفة  من  دون غريهم  فجعلهم  اجل�هلية  العرب يف  لفال�صفة  يف خططه 

وجعل فال�صفة االإ�صالم يف ن�صق مع حكم�ء الروم حتى لك�أنهم طبقة منهم)1(.

((( علم)أصول)الفقه)وصلته)بالفلسفة)اإلسالمية1
اإىل ج�نب التطور ال�ص�بق الذي حلق بنظرة الغربيني للفل�صفة االإ�صالمية، 
اأو  فل�صفة  ُي�صمى  مل�  �ص�ماًل عندهم  االإ�صالمية«  »الفل�صفة  لفظ  اأ�صبح  م�  �صرع�ن 
حكمة وملب�حث علم الكالم اأي�ًص�، كم� ا�صتد امليُل اإىل اعتب�ر الت�صوف من �صعب 
بدرا�صة  امل�صت�صرقون  فيه  عني  الذي  االأخري  العهد  يف  خ�صو�ًص�  الفل�صفة،  هذه 
الت�صوف االإ�صالمي؛ حيث َعدَّ م��صينيون كالًّ من الكندي والف�رابي وابن �صين� 
من مت�صوفة االإ�صالم يف كت�به »جمموع ن�صو�ص مل تن�صر متعلقة بت�ريخ الت�صوف 

يف بالد االإ�صالم« )ب�ري�ص، 1929م(.

على اأّن ال�صيخ اأخذ يو�صع يف م� ت�صتمله الفل�صفة االإ�صالمية من مب�حث 
موؤكًدا: »وعندي اأنه اإذا ك�ن لعلم الكالم ولعلم الت�صوف من ال�صلة ب�لفل�صفة م� 
اأي�ًص� علم اأ�صول  ي�صّوغ جعل اللفظ �ص�ماًل لهم� ف�إن علم اأ�صول الفقه امل�صمى 
تكون يف  تك�د  الفقه  اأ�صول  ومب�حث  ب�لفل�صفة،  ال�صلة  لي�ص �صعيف  االأحك�م 
علم  هو  الذي  العق�ئد  اأ�صول  علم  يتن�وله�  التي  املب�حث  جن�ص  من  جملته� 

املرجع ال�ص�بق، �ص 59.  )1(
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الكالم«)1(. وبذلك يكون ال�صيخ هو اأول من جعل علم اأ�صول الفقه مبحًث� من 
مب�حث الفل�صفة االإ�صالمية.

والواقع اأّن مذهبُه هذا مل يكن عبًث� ال ط�ئَل من ورائه، اأو ح�صًرا مل� هو لي�ص 
ب�أ�صيل �صمن مب�حث الفل�صفة االإ�صالمية، كم� اأنه مل يكن بح�ل من االأحوال 
� لعنق الن�صو�ص اأو تزييًف� لتطور ت�ريخ النظر العقلّي يف االإ�صالم لتالئم  كذلك ليًّ
م� يود طرحه؛ بل اإنه دلل على راأيه هذا بف�صل ك�مل عر�ص فيه الأهم »النظري�ت 
املختلفة يف الفقه االإ�صالمّي وت�ريخه« )ال�صفح�ت 186 - 203( ثم تبعه بف�صل 
واأطواره«  »الراأي  مل�ص�ألة  فيه  عر�ص  تقريًب�  الكت�ب  حجم  ثلث  يع�دل  مطول 

)ال�صفح�ت 205 - 364(.

الفقه  اأ�صول  تربط علم  التي  العميقة  ال�صلة  ال�صيخ  اأكد  اأولئك  ويف كل 
بكل من الت�صوف وعلم الكالم والفل�صفة بحيث يتم �صبط علم اأ�صول الفقه يف 
عالقته بهذه الفروع �صبًط� حمكًم�. وحقيقة القول: اإن هذه النقطة ب�لذات تعد 
اأحد اأهم اإبداع�ت ال�صيخ ومن اأهم نق�طه التجديدية. ومن الالفت للنظر يف هذا 
ال�صريعة  مبق��صد  تتعلق  اأ�صولية  بنية  التمهيد عن  كت�به  يتحدث يف  اأنه  ال�صي�ق 
مت�أثًرا يف ذلك ب�أ�صت�ذه حممد عبده، وموؤكًدا م� طرحه كل من العالمة ال�صنهوري 

واإدوارد المبري من قبل حول هذه امل�ص�ألة.

املرجع ال�ص�بق، �ص43-42.  )1(
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اأنه  من  ب�لرغم  لل�ص�طبي  »املوافق�ت«  كت�ب  على  مطلًق�  لنْ  ُيَعَوِّ اأنه مل  َد  َبينْ
ل على كت�ب  اأ�صت�ذه حممد عبده؛ واإمن� َعوَّ ك�ن مطبوًع� ومتداواًل وعلى عك�ص 
»االعت�ص�م« لل�ص�طبي - نف�صه - مم� يطرح ت�ص�وؤاًل عميًق� حول موقفه هذا، وهو م� 
يف�صره الدكتور حممد كم�ل اإم�م ب�لقول)1(: اإن موقفه هذا يت�صق مع املنهج الذي 
اختطه لنف�صه وك�أنه يريد بذلك اأن يع�صم االأمة من الزلل واأن فكرة »االعت�ص�م«، 
اأي العملية التي تع�صم ذهن الفقيه، ك�نت ح��صرة بذهنه على الدوام؛ ومن َثمَّ 

ك�ن كت�ب االعت�ص�م اأ�صد قربً� اإىل قلبه وعقله يف اآن مًع�.

االأ�صولية  البنية  وت�أكيده  الفقه  الأ�صول  ت�أ�صيله  يف  ال�صيخ  اأن  والواقع 
اإمن� ك�ن ي�صع يف ح�صب�نه خطورة  ال�صريعة على وجه اخل�صو�ص  املتعلقة مبق��صد 
االأن�ص�ري، خ��صة  ال�صيخ  قبل ع�صر   - ال�صيعّي  الفكر  اإليه  و�صل  الذي  امل�أزق 
على امل�صتوى ال�صي��صي ومن هن� ك�ن تخوفه اأن يحدث نف�ص االأمر ب�لن�صبة للفقه 
ال�صني. ومت�صكه بفكرة التنظري للعملي�ت اأو االآلي�ت التي حتول دون وقوع الفقيه 

يف اخلط�أ وتع�صم ذهنه عن هذا االأمر.

الفل�صفة  »تعريف  ال�صيخ  بحث  »التمهيد«  كت�ب  من  الث�لث  الف�صل  يف 
الذي  الفل�صفة  تعريف�ت  فيه الأقدم  االإ�صالميني«؛ حيث عر�ص  وتق�صيمه� عند 

ا على ا�صتف�ص�ر ُمِعّد هذا التقدمي حول تلك املالحظة.  ذكر الدكتور اإم�م هذا الراأي �صف�هة ردًّ  )1(
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نقله ابن نب�تة عن الكندي)1(، ثم عر�ص بعد ذلك لتعريف�ت وت�صنيف�ت كل من: 
بتعريف احلكمة  يتعلق  م�  الذي ال يخرج  �صين�  وابن  ال�صف�،  واإخوان  الف�رابي، 
وتق�صيمه� بعده »عن اال�صتمداد من تلك التع�ريف والتق��صيم التي اأوردن�ه�« كم� 
هو موجود عند ح�جي خليفة )ت 1067هـ/ 1656م(، وط��ص كربى زاده )ت 

962هـ/ 1555م(، وابن خلدون وغريهم.

من  َيخُل  مل  الفقه  اأ�صول  علم  اأّن  اإىل  اأ�ص�ر  قد  ك�ن  االأخري  اأّن  والواقع 
كم�  املقدمة،  يف  العلم  هذا  بن�ص�أة  اخل��ص  الف�صل  يف  وذلك  اأي�ًص�  الفل�صفِة  اأثر 
الن��ص، واملتكلموَن لي�صوا بعيدين  به�  اأّن للمتكلمني فيه طريقة عني  اأي�ًص�  ذكر 
من الفال�صفة. وبذلك يجعل ابن خلدون علم اخلالفي�ت وعلم اجلدل تبًع� لعلم 

»اأ�صول الفقه«، وهم� علم�ن ال ُينكر �صلتهم� ب�ملنطق ُمنكر.

ويذكر ال�صيخ اأّن ط��ص كربى زاده قد جعل فروع علم اأ�صول الفقه اأربعة 
علوم هي: »علم النظر، وهو علم املنطق الب�حث عن اأحوال االأدلة ال�صمعية اأو 
حدود االأحك�م ال�صرعية، وعلم املن�ظرة، وهو علٌم ب�حٌث عن اأحوال املتخ��صمني 
ليكون ترتيب البحث بينهم� على وجه ال�صواب حتى يظهر احلق بينهم�؛ ثم علم 
اجلدل؛ وعلم اخلالف«، ُمعقًب� على ذلك ب�لقول: »وكل هذه العلوم من العلوم 

علم  والث�ين  ب�لطبع،  اأو�صطه�  وهو  التعليم  يف  الري��صي  العلم  ف�أوله�  ثالثة:  الفل�صفة  »علوم  فيه:  ج�ء  وقد   )1(
الطبيعي�ت وهو اأ�صفله� يف الطبع، والث�لث علم الربوبية »االألوهية« وهو اأعاله� يف الطبع«. )�ص 77(. 
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العقلية الفل�صفية؛ وجعله� فروًع� لعلم اأ�صول الفقه يدل على مبلغ ا�صطب�غ هذا 
العلم ب�ل�صبغة الفل�صفية«)1(.

الع�صر  يف  الراأي  وح�لة  العلم«  »تدوين  مل�ص�ألة  املوؤلف  يعر�ص  ذلك  بعد 
العب��صيني يف  اخللف�ء  ودور  - 846م(  - 232هـ/ 749   132( االأول  العب��صي 
هذا  اال�صتنب�ط يف �صدر  اإىل متكن  اأف�صى  الذي  االأمر  العلمية،  احلركة  ت�صجيع 
الع�صر بحيث ا�صتقرت اأ�صوله وحتددت مع�مله مم� جعل لفظ »الفقه« بح�صب ال�صيخ 
اأي اال�صتنب�ط  اأننْ يكون غري مق�صور على املعنى االأ�صلّي،  اإىل  ب�لتدريج  ينتهي 
بح�صب  للفقه  االأول  املعنى  اأ�صبح  َثمَّ  ومن  ن�صو�ًص�،  لي�صت  التي  االأدلة  من 
االآمدي »خم�صو�ص ب�لعلم احل��صل بجملة من االأحك�م ال�صرعية الفروعية ب�لنظر 

واال�صتدالل«)2(.

وتبًع� لذلك؛ انق�صم الفقه�ء انق�ص�ًم� ظ�هًرا اإىل فريقني هم: اأ�صح�ُب الراأي 
ا يف البيئة االإ�صالمية الن��صئة  والقي��ص وهم اأهل العراق، وهوؤالء ظهروا مبكًرا جدًّ
النعم�ن  حنيفة  اأبو  االإم�م  املدر�صة  هذه  تراأ�ص  اأن  اإىل  والت�بعني،  ال�صح�بة   اأي�م 
م�  �صرع�ن  لكن  احلج�ز  اأهل  وهم  احلديث  واأ�صح�ُب  767م(،  150هـ/  )ت 
الفقهية  الدرا�ص�ت  ك�نت  ال�ص�فعّي  اأن�ص�رهم�. وحني ظهر  بني  النزاع يدب  بداأ 
يف نه�صة ترمي اإىل الوف�ء ب�حل�جة العملية يف دولة تريد اأن جتعل اأحك�م ال�صرع 

م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مرجع �ص�بق، �ص119.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص299 - 300.  )2(
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د�صتوًرا له�، ومن املعلوم اأن لل�ص�فعي مذهبني اأحدهم� قدمي واالآخر جديد �ص�غه 
حني ا�صتقر مب�صر.

ويبدو اأّن مذهب ال�ص�فعّي القدمي الذي و�صعه يف بغداد ك�ن يف جّل اأمره 
الواقع،  اأهل احلديث. ويف  اإىل مذهب  قريًب�  الراأي، وك�ن  اأهل  ا على مذهب  ردًّ
اإىل  ورّده�  وترتيبه�  امل�ص�ئل  اإىل جمع  ال�ص�فعي  قبل  الفقهية  املذاهب  اجت�ه  ك�ن 
اأدلته� التف�صيلية، خ�صو�ًص� عندم� ال تكون دالئله� ن�صو�ًص�، فلم� ج�ء ال�ص�فعّي 
مبذهبه اجلديد ك�ن قد الحظ م� يف املذهبني )الراأي واحلديث( من نق�ٍص بدا له 
اأن يكمله ف�جته يف الفقه اجت�ًه� جديًدا هو اجت�ه العقل العلمّي الذي ال يك�د ُيعنى 

ب�جلزئي�ت والفروع.

اإلين� ك�ماًل -  اأول من و�صع م�صنًف� - و�صل  ال�ص�فعي هو   وبذلك يكون 
اأبوابه، وميز  الذي رتب  َوفنْق منهج علمي، فهو  االإ�صالمّي  الفقه  اأ�صول  يف علم 
القوة وال�صعف. وبذلك ي�صحُّ قوُل  اأق�ص�مه من بع�ص، و�صرح مراتبه� يف  بع�ص 
اإىل  اأر�صطط�لي�ص  كن�صبة  االأ�صول  علم  اإىل  ال�ص�فعي  ن�صبة  اأّن  »واعلم  الرازّي: 
الن��ص قبل  اأحمد اإىل علم العرو�ص، فقد ك�ن  علم املنطق، وكن�صبة اخلليل بن 
م�  ولكن  ويعرت�صون،  وي�صتدلون  الفقه  اأ�صول  م�ص�ئل  يف  يتكلمون  ال�ص�فعي 
ك�ن لهم ق�نون كلي مرجوع اإليه يف معرفة دالئل ال�صريعة ويف كيفية مع�ر�صته� 
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� ُيرَجُع  وترجيحه�. ف��صتنبط ال�ص�فعي علم اأ�صول الفقه، وو�صع للخلق ق�نونً� كليًّ
اإليه يف معرفة مراتب اأدلة ال�صرع«)1(.

الر�ص�لة  الفل�صفّي يف  التفكري  مظ�هر  تو�صيح  اإىل  بعد ذلك  املوؤلف  يعمد 
ن�صًق� مقرًرا يف ذهن موؤلفه�  اأبوابه�  اأنه� »ت�صلك يف �صرد مب�حثه� وترتيب  موؤكًدا 
التت�بع فيه، ويعر�ص له اال�صتطراد ويلحقه  اأحي�نً� ويخفى وجه  قد يختل اطراده 
العلمي  للت�أليف  قوية  بداية  )ميثل(  كله  ذلك  على  ولكنه  والغمو�ص،  التكرار 
املنظم يف فن يجمع ال�ص�فعي الأول مرة عن��صره االأوىل. واإذا كن� نلمح يف الر�ص�لة 
الفروع واجلزئي�ت  ب�صبط  العن�ية  ن�حية  االإ�صالم من  الفل�صفي يف  التفكري  ن�ص�أة 
بقواعد كلية، ف�إنن� نلمح للتفكري الفل�صفي يف الر�ص�لة مظ�هر اأخرى: منه� االجت�ه 
املنطقّي اإىل و�صع احلدود والتع�ريف اأواًل، ومنه� اأ�صلوبه يف احلوار اجلديل امل�صبع 
ب�صور املنطق ومع�نيه، ومنه� االإمي�ء اإىل مب�حث من علم االأ�صول تك�د تهجم على 

االإلهي�ت اأو علم الكالم«)2(.

اأخرًيا �صرع�ن م� اأث�رت »الر�ص�لة« اهتم�م العلم�ء م� بني متكلمني وفقه�ء 
فجعلوا يتن�ولونه� ب�لنقد حيًن� وال�صرح اأحي�نً� اأخرى. ومن َثمَّ فقد نزع كل فريق 
منهم� املنزع املن��صب لفنه؛ فعني الفقه�ء بج�نب اال�صتنب�ط والتفريع يف الر�ص�لة؛ 
بينم� عني املتكلمون مب� توحي به مب�حث الكالم. والحًق� توجه الت�أليف يف علم 

املرجع ال�ص�بق، �ص340 - 341 بت�صرف.   )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص358 بت�صرف.  )2(
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االأ�صول هذا االجت�ه فو�صع املتكلمون منذ القرن الرابع الهجري اأيديهم على علم 
فيه  غلبت طريقتهم  م�  و�صرع�ن  الرازق-  عبد  راأي م�صطفى  الفقه - يف  اأ�صول 

طريقة الفقه�ء فنفذت اإليه اآث�ر املنطق والفل�صفة، وات�صل بهم� ات�ص�اًل وثيًق�)1(.

((( تطور)التفكري)الفلسفي)يف)اإلسالم1
حر�ص ال�صيخ - قبل اأن ينتقل ب�لق�رئ اإىل الق�صم الث�ين من كت�به وعنوانه 
اخل��صة  نظريته  فيه  �ص�غ  والذي  االإ�صالمية«،  الفل�صفة  ت�ريخ  در�ص  »منهجن� يف 
الدين  بني  »ال�صلة  م�ص�ألة  من�ق�صة  على   - الفل�صفة  هذه  وت�ريخ  وتطور  بن�ص�أة 
ال�صلة  هذه  اأن  موؤكًدا   )150  -  121 )ال�صفح�ت  االإ�صالميني«  عند  والفل�صفة 
تعد عند بع�ص الغربيني من�ط االبتك�ر يف الفل�صفة االإ�صالمية فيم� ينحو بع�صهم 
اإىل جعله� �صبًب� النقالب فال�صفة االإ�صالم مب�صرين ب�لدين االإ�صالمي ودع�ة له.

انتقل ال�صيخ بعد ذلك اإىل الق�صم الث�ين من كت�به والذي ابتداأه بف�صل 
)ال�صفح�ت  االإ�صالم«  يف  الفل�صفي  التفكري  »بداية  عنوان  يحمل   � ن�صبيًّ �صغري 
وا�صتغ�لهم  االإ�صالم،  ظهور  عند  العرب  اأحوال  عن  فيه  حتدث   )185  -  153
ب�أمور الدين واجلدل الديني، وكذلك ا�صتغ�لهم ب�لتفكري العملي كمعرفة مط�لع 
بعد  العرب  اإلخ. ثم حتدث عن   ... واأمط�ره�  الكواكب  واأنواء  النجوم ومغ�يبه�، 
نتيجة كون  بطرائق تفكريهم  الذي حلق  امللحوظ  التطور  االإ�صالم لري�صد  ظهور 

االإ�صالم ديًن� و�صريعة يف اآٍن مًع�.

املرجع ال�ص�بق، �ص359 - 364 بت�صرف.  )1(
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ومن اأجل اأن يتم هذا الر�صد ب�صورة متن��صقة ك�ن عليه اأن ي�صرح اأواًل عالقة 
االإ�صالم ب�جلدل يف الدين، واأن يبني ث�نًي� عالقته ب�حلكمة موؤكًدا: »اإذا ك�ن القراآن 
التي  احلكمة  ذكر  قد  القراآن  ف�إن  العق�ئد،  اأمور  اجلدل يف  من  امل�صلمني  نّفر  قد 
ع على  ك�نت معروفة عند العرب وك�نت �صرًف� الأهله� وج�ًه�، واأثنى عليه� و�صجَّ
 حي�ته� ومنوه�«)1(. ويخل�ص ال�صيخ - بعد ا�صتعرا�ص جملة من اأقوال املف�صرين - 

ېى  ې  ې  ې  ژ  الكرمية  االآية  يف  املق�صودة  احلكمة  ب�أّن  القول  اإىل 
ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئ ژ ]البقرة/269[ هي احلكمة مبعن�ه� 

اللغوي، اأي العلم الن�فع والفقه يف �صئون احلي�ة بتعرف احلق فيه� واإم�ص�ئه)2(.

االإ�صالم  قرره�  التي  الدينية  املع�ين  لهذه  ك�نت  اأنُه  �صبق،  مم�  ُل  يتح�صَّ
منذ ن�ص�أته اأثره� الب�لغ يف توجيه النظر العقلّي عند امل�صلمني يف عهدهم االأول؛ 

املرجع ال�ص�بق، �ص176-175.  )1(
اإمن�  ويف راأي م�ص�به يذهب ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي اإىل اجلزم ب�أن لفظة حكمة التي وردت يف القراآن   )2(
تعني »الفل�صفة النظرية« مو�صًح� اأن املف�صرين االأوائل »قد تهيبوا اأن يحملوا كلمة احلكمة العربية على معنى 
كلمة الفل�صفة ... ولقد ج�ء فريق بعد اأولئك املف�صرين مل يتهيب يف معنى احلكمة م� تهيبوه، فذهب اإىل اأن 
املراد به� معرفة االأ�صي�ء بحق�ئقه�، وبهذا ترادف الفل�صفة التي هي العلم بحق�ئق االأ�صي�ء بقدرة الط�قة الب�صرية، 
وبهذا يكون تعليم الكت�ب الوارد يف تلك االآي�ت اإ�ص�رة اإىل العلوم النقلية التي ُيتو�صل اإىل معرفته� ب�لوحي، 
ويكون تعليم احلكمة اإ�ص�رة اإىل العلوم العقلية التي ُيتو�صل اإىل معرفته� ب�لعقل، وهي العلوم التي ُيطلق عليه� 
ا�صم الفل�صفة النظرية والعملية«. انظر كت�به: الو�صيط يف ت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مرجع �ص�بق، �ص6. وملزيد 
من التف�صيل حول ت�أثره ب�ل�صيخ عبد الرازق وجهوده الفل�صفية راجع الب�ب الث�لث من كت�ب: د. ع�صمت 
ن�ص�ر، حقيقة االأ�صولية االإ�صالمية يف فكر ال�صيخ عبد املتع�ل ال�صعيدي، ت�صدير اأ.د حممد كم�ل الدين اإم�م، 
تعقيب اأ.د حممد نبيل غن�مي، دار الهداية، الق�هرة، 2004، وهو )الب�ب( بعنوان »ت�أ�صيل الثق�فة االإ�صالمية 

وتقومي ال�صعيدي جلموع الفال�صفة وال�صوفية«، ال�صفح�ت389 - 448. 
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ولذلك فقد كرهوا البحث واجلدل يف اأمور الدين القتن�عهم اأننْ ال �صبيَل لتقرير 
العق�ئد اإال الوحي، اأم� العقل فمعزول عن ال�صرع واأنظ�ره كم� يقول ابن خلدون 

يف مقدمته وابن تيمية يف كت�به »النبوات«.

على اأنُه �صرع�َن م� تفرقت الِفَرق، ون�ص�أ علم الكالم دف�ًع� عن االإ�صالم يف 
مواجهة خ�صومه احل�ئدين عن طريق ال�صلف املخ�لفني للدين. غري اأنه ن�ص�أ ب�عتب�ره 
�صرورة تقدر بقدره� وقتذاك؛ اأم� النظر العقلّي يف امل�ص�ئل ال�صرعية العملية، فقد 
ن�ص�أ يف االإ�صالم ب�أمر من الدين نف�صه؛ حيث ا�صتعمل الفقه�ء املق�يي�ص يف الفقه 
يف جميع االأحك�م منذ اأننْ �صنَّ النبي لوالته يف االأم�ص�ر اأن يجتهدوا راأيهم 

� من القراآن اأو ال�صنة. حني ال يجدون ن�صًّ

ويف ر�صده ملراحل تطور النظر العقلّي عند امل�صلمني عّدد ال�صيخ خم�صة 
اأطوار رئي�صية تك�صف بعمق واقتدار عن هذا املنحى اجل�د من التفكري العقلي، 

وهذه املراحل هي: 

ع�صر النبي وبداية الدعوة )�ص209 - 234(.( 1)
ع�صر اخللف�ء الرا�صدين )�ص235 - 262(.( 2)
ع�صر بني اأمية )�ص262 - 297(.( 3)
الع�صر العب��صي االأول )�ص298 - 320(.( 4)
ع�صر الن�صج وفيه نظر ال�ص�فعي ملذهبه اجلديد )�ص320 - 364(.( 5)
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وبح�صب ال�صيخ؛ ك�ن االجته�د ب�لراأي بداية النظر العقلّي يف االإ�صالم »وقد 
من� وترعرع يف رع�ية القراآن وب�صبب من الدين. )ثم �صرع�ن م�( ن�ص�أت منه املذاهب 
الفقهية واأينع يف جنب�ته علم فل�صفي هو علم اأ�صول الفقه، ونبت يف تربته الت�صوف 
اأي�ًص�، وذلك قبل اأن تفعل الفل�صفة اليون�نية فعله� يف توجيه النظر عند امل�صلمني اإىل 
اأنح�ء خ��صة«)1(. وتبًع� لذلك، يتوجُب  البحث فيم� وراء الطبيعة واالإلهي�ت على 
على الب�حث يف ت�ريخ الفل�صفة اأن يدر�ص اأواًل االجته�د ب�لراأي منذ ن�ص�أته ال�ص�ذجة 
اإىل اأننْ �ص�ر ن�صًق� من اأ�ص�ليب البحث العلمي، له اأ�صوله وقواعده، ف�صاًل عن اأنه اأقل 

نواحي التفكري االإ�صالمّي ت�أثًرا ب�لعن��صر االأجنبية.

الفقه  وتطور  لن�ص�أة  حتليله  ال�صيخ  ت�بَع  منته�ه  اإىل  الطريق  هذا  يف   � وُم�صيًّ
االإ�صالمّي وت�ريخه، فعر�ص ملنزع امل�صت�صرقني اأمث�ل: ك�ر دي فو، وجولدزيهر يف 
الفقه وتطوره وعّقب على وجهة نظر كل واحد منهم�، ثم بني ث�نًي� منزع علم�ء 
االإ�صالم يف الفقه وت�ريخه ك�بن خلدون، وابن عبد الرب، وابن القيم. ومل ين�ص 
ال�صيخ اأن يعقد موازنة بني نظرية امل�صت�صرقني ونظرية ابن خلدون لت�ص�بههم� يف 

بع�ص النت�ئج واالأحك�م. 

 ، ويخل�ص ال�صيخ بعد عر�صه الأمن�ط االجته�د ب�لراأي و�صوره يف عهد النبي 
من  اأ�صاًل  يعّد  ك�ن  الراأي  ب�أن  القول  اإىل  غيبته وح�صرته،  �صح�بته يف  واجته�د 
تقرير  وال�صنة، مع  القراآن  اإىل ج�نب    النبي  املعروفة يف عهد  الت�صريع  اأ�صول 

م�صطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�صفة االإ�صالمية، مرجع �ص�بق، �ص185.  )1(
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اأنه مل يكن للخالف الذي ين�ص�أ حتًم� عن االجته�د ب�لراأي اأثر ظ�هر يف الت�صريع 
لذلك العهد)1(. اأم� يف عهد اخللف�ء الرا�صدين، فقد ا�صُتعمل القي��ص يف الوق�ئع 
االأحك�م  اأ�صول  �ص�رت  لذلك،  ونتيجة  مع�ر�صة.  دون  من  فيه�  ن�صَّ  ال  التي 
ال�صرعية يف عهدهم اأربعة هي: الكت�ب، وال�صنة، والراأي اأو القي��ص، واالإجم�ع، 

اأي م� عليه جم�عة امل�صلمني من التحليل والتحرمي. 

الراأي ومظهًرا من مظ�هر تنظيمه،  اأطوار  وبهذا يكون االإجم�ع »طوًرا من 
وتنظيم الت�صريع والدميقراطية به، يف دولة اأخذت تخرج من دور البداوة اإىل �صورة 
- 132هـ/   40( اأمية  بني  عهد  اأم� يف  املنظم«)2(.  الدميقراطي  احلكم  �صور  من 
املفتني، وتعددت من�حيه�  ت�صعبت وجوه االختالف بني  660 - 749م(، فقد 
الت�صريع يف عهد  »اأن  �صبق  مم�  يتح�صل  متعددة)3(.  من�ح  على  ا�صتملت  بحيث 
  ك�ن يقوم على الوحي من الكت�ب وال�صنة، وعلى الراأي من النبي  النبي 

املرجع ال�ص�بق، �ص222.  )1(
املرجع ال�ص�بق، �ص255 حتت عنوان »االإجم�ع طور من اأطوار الراأي«.  )2(

ي�أتي على راأ�صه�: )1( اخلالف الع�ر�ص من جهة ا�صرتاك االألف�ظ واحتم�له� الت�أويالت الكثرية، )2( واخلالف   )3(
الع�ر�ص من جهة احلقيقة واملج�ز، )3( واخلالف الع�ر�ص من جهة االإفراد والرتكيب، )4( واخلالف الع�ر�ص 
جهة  من  الع�ر�ص  )6( واخلالف  الرواية،  جهة  من  الع�ر�ص  واخلالف   )5( واخل�صو�ص،  العموم  جهة  من 
االجته�د والقي��ص، )7( واخلالف الع�ر�ص من جهة الن��صخ واملن�صوخ، )8( واأخرًيا اخلالف الع�ر�ص من جهة 

االإب�حة. راجع املرجع ال�ص�بق، �ص265 - 280 بت�صرف. 
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الراأي  معنى  حتديد  يف  تدقيق  بدون  ال�صح�بة  من  واالجته�د  النظر،  اأهل  ومن 
وتف�صيل وجوهه وبدون تن�زع وال �صق�ق بينهم«)1(.

ثم م�صى عهد النبي، وج�ء بعده عهد اخللف�ء الرا�صدين الذين اتفقوا يف 
هذا العهد على ا�صتعم�ل القي��ص يف الوق�ئع التي ال ن�صَّ فيه� من غري اعرتا�ص 
اأحد منهم. ويف هذا العهد اأي�ًص� اأخذت تبدو ال�صورة االأوىل لالإجم�ع، مب� ك�ن 
اأهل الفتوى من ال�صح�بة، وهم املعتربون  اإليه االأئمة اخللف�ء من م�ص�ورة  يركن 
يف انعق�د االإجم�ع، وك�نوا قلة ال يتعذر تعرف االتف�ق بينهم. على اأن الراأي يف 
اأمية  بني  فلم� ك�ن ع�صر  بعد،  �ص  تَخ�صَّ الدور مل يكن قد تعنيَّ معن�ه وال   هذا 
)40 - 132هـ( ا�صتعمل لفظ »الفقه« للداللة على ا�صتنب�ط االأحك�م ال�صرعية 

ب�لنظر العقلي فيم� مل يرد فيه ن�ّص من الكت�ب اأو ال�صنة.

و�صجع  االأول )132 - 232هـ/ 749-846م(  العب��صي  الع�صر  ثم ج�ء 
� اأن تنتع�ص العلوم الدينية  اخللف�ء احلركة العلمية واأمدوه� ب�صلط�نهم، فك�ن طبيعيًّ
ال�صرعية؛ الأنه� ك�نت يف  العلوم  اإىل  اأ�صرع  النهو�ص  يف ظّلهم، بل ك�نت حركة 

املرجع ال�ص�بق، �ص280 حتت عنوان »نظرة اإجم�لية«. وينقل ال�صيخ - يف �صي�ق ت�أكيده اأن الراأي ك�ن اأ�صاًل   )1(
للت�صريع يف عهد النبي - عن املزين قوله: »الفقه�ء من ع�صر ر�صول اهلل  ، اإىل يومن� وهلم جّرا، ا�صتعملوا 
املق�يي�ص يف الفقه يف جميع االأحك�م يف اأمر دينهم«. �ص219 حتت عنوان »اأ�صول الت�صريع يف عهد النبي«. 
اأن ال�صيخ يق�صد ب�لراأي هن� »االعتم�د على الفكر يف ا�صتنب�ط االأحك�م ال�صرعية وهو مرادن� ب�لقي��ص  على 
 واالجته�د. وهو اأي�ًص� مرادف لال�صتح�ص�ن واال�صتنب�ط«. ويخل�ص اإىل اأن الراأي - ب�ملعنى ال�ص�بق - ك�ن =
= يف عهد النبي م�صتماًل على وجهني »اأحدهم�: ت�صريع النبي نف�صه ب�لراأي من غري وحي؛ والث�ين: اجته�د 

ال�صح�بة يف زمن النبي  براأيهم اأحك�ًم� لي�صت بعينه� يف الكت�ب وال يف ال�صنة«. �ص209.  
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الفقه؛ حيث  ب�ص�أن كلمة  وا�صح  تطور  َثمَّ حدث  ومن  وتك�مل طبيعي.  منو  دور 
اأن  اإىل  ب�لتدريج  ينتهي  الفقه  لفظ  مم� جعل  اأ�صوله  وا�صتقرت  اال�صتنب�ط  متكن 
يكون غري مق�صور على املعنى االأ�صلي، اأي اال�صتنب�ط من االأدلة التي لي�صت 
ن�صو�ًص�، واإمن� ج�وز ذلك املعنى ليدل على العلم احل��صل بجملة من االأحك�م 
ال�صرعية الفروعية ب�لنظر واال�صتدالل، اأو هو العلم ب�الأحك�م ال�صرعية عن اأدلته� 

التف�صيلية.

وال�صنة  الكت�ب  يف  اجلزئية  االأدلة  هن�  التف�صيلية  االأدلة  من  واملراد 
واالإجم�ع، ومن ثم �ُصمي اأهل هذا ال�ص�أن ب�لفقه�ء اإىل اأن ن�ص�أ النزاع وانق�صموا 
فيم� بينهم انق�ص�ًم� ظ�هًرا اإىل فريقني: اأ�صح�ب الراأي والقي��ص، واأهل احلديث. 
وجملة القول: اإن مذهب اأهل الراأي هو الذي رتب اأبواب الفقه واأكرث من جمع 
اأ�صول  لعلم  يوؤ�ص�ص  اأن  بعد  فيم�  لل�ص�فعي  د  مهَّ م�  املختلفة  االأبواب  م�ص�ئله يف 

الفقه بكت�به »الر�ص�لة« على م� مر �صرحه فيم� �صبق. 

اأخرًيا تن�ول املوؤلف - يف اجلزء االأخري من كت�به - علم الكالم ن�ص�أة وتطوًرا 
وت�ريًخ� ب�لبحث والتحليل وذلك حتت عنوان »�صميمة يف علم الكالم وت�ريخه« 
هذا  واألق�ب  الكالم،  علم  بتعريف  اأواًل  يبداأ  وفيه   .)429  -  367 )ال�صفح�ت 
العلم، و�صبب ت�صميته بذلك، مثلم� عر�ص لت�ريخ علم الكالم من خالل اإمل�مة 
�صريعة بتقرير العق�ئد الروحية يف عهد النبي ، مروًرا بعهد اخللف�ء الرا�صدين، 
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وم� تال ذلك اإىل عهد التدوين، وانته�ء بتتبع االأدوار التي مر به� هذا العلم بعد 
تدوينه.

ومن املعلوم اأّن الهمم القوية يف درا�صة علم الكالم �صرع�ن م� �صعفت ب�صبب 
احلملة التي �صنه� ابن تيمية )ت 728هـ/ 1328م( على الكالم والفل�صفة ب�صفة 
اإال حت�ور يف االألف�ظ وتن�ظر يف  ال�ص�بقني  الن�ظرين يف كتب  ع�مة »ومل يعد بني 
االأ�ص�ليب. على اأن ذلك يف قليل من الكتب، اخت�ره� ال�صعف وف�صله� الق�صور« 

كم� يقول ال�صيخ حممد عبده يف »ر�ص�لة التوحيد«)1(.

�شاد�ًشا: املوؤلفات التي تاأثرت بكتاب التمهيد

ح�ولن� فيم� �صبق اأن نقف على حدود االأ�ص�لة والتجديد يف كت�ب التمهيد 
والذي ت�أثر مب� ورد فيه وم�صى على نف�ص نهجه العديد من الكتب الالحقة له ويف 
مقدمته�: كت�ب الدكتور اإبراهيم مدكور: يف الفل�صفة االإ�صالمية، منهج وتطبيقه، 
الكت�ب  هذا  ويقع  االأوىل، 1944م(.  الطبعة  والن�صر،  والرتجمة  الت�أليف  )جلنة 
اجلن�صي  للتع�صب  االأول  اجلزء  من  االأول  الف�صل  يف  عر�ص  جزاأين،  يف  املهم 
الث�ين،  اجلزء  ومو�صوع�ت  االأول  اجلزء  ب�قي  اأم�   .)29  - )�ص15  رين�ن  واآراء 

حممد عبده، ر�ص�لة التوحيد، مرجع �ص�بق، �ص389.  )1(
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فقد خ�ص�صه� املوؤلف لتطبيق منهجه الق�ئل بوجود فل�صفة اإ�صالمية »على ثالث 
نظري�ت فل�صفية اإ�صالمية )هي(: ال�صع�دة، والنبوة، والنف�ص وخلوده�«)1(.

ويف بحثه حول �صلة هذه الفل�صفة بنظريته� اليون�نية يوؤكد مدكور: »ونحن 
ال ننكر اأن التفكري الفل�صفي يف االإ�صالم قد ت�أثر ب�لفل�صفة اليون�نية، واأن الفال�صفة 
وت�بعوه  كثرًيا  ب�أفلوطني  اأعجبوا  واأنهم  اآرائه،  معظم  اأر�صطو  عن  اأخذوا  امل�صلمني 
ك�نت  التلمذة  اأن هذه  اإىل  ذهبن�  اإن  اخلط�أ  نخطئ كل  اأنن�  نواح عدة... غري  يف 

والواقع اأن الدكتور مدكور ُيعّد مبث�بة الرائد الث�ين الذي ا�صتط�ع قي�دة امل�صرية من بعد ال�صيخ نحو االإ�صالح   )1(
والتجديد، ف�صاًل عن اأنه الرائد االأول الذي ر�صم اخلطوط العري�صة لدرا�صة مبحث »فل�صفة الفال�صفة«، واأول 
من خط� خطوات علمية اإيج�بية نحو حم�ية تراثن� العربي االإ�صالمي، واأخرًيا اأول من دع� الإق�مة جلنة علمية 
ع�ملية لدرا�صة الفل�صفة االإ�صالمية. وقد عولن� يف االقتب��ص�ت ال�ص�بقة - والالحقة اأي�ًص� - على الطبعة الث�نية 
ال�ص�درة عن دار املع�رف مب�صر، 1968م، اجلزء االأول، �ص11 - 12. وجدير ب�لذكر اأن للدكتور مدكور كت�بً� 
اآخر بعنوان: »يف الفكر االإ�صالمي« يبدو فيه �صديد الت�أثر مبنهج ال�صيخ عبد الرازق، ويكت�صب هذا الكت�ب 
اأهمية خ��صة ب�لنظر اإىل اأنه �صدر يف الت�صعيني�ت اأي قبل وف�ة موؤلفه بقليل. اأي�ًص� للدكتور مدكور كت�ب اآخر 
بعنوان »مع االأي�م« �صدر يف ع�م 1991م �صمن �صل�صلة اقراأ، وهو اأقرب م� يكون اإىل ال�صرية الذاتية اعرتف فيه 
بت�أثره ال�صديد مبنهج ال�صيخ عبد الرازق يف درا�صة الفل�صفة. ويوؤكد مدكور يف تقدميه للطبعة االأوىل من كت�به  
»يف الفل�صفة االإ�صالمية منهج وتطبيقه« اأن ت�ريخ احلي�ة العقلية يف االإ�صالم قد ُبلي بط�ئفة من الفرو�ص اخل�طئة 
ال يوجد بينه� وبني الواقع الت�ريخي اأدنى �صلة »فقيل مثاًل اإن ال�ص�ميني فطروا على غريزة التوحيد والب�ص�طة يف 
كل �صيء، اأو اأن عقليتهم عقلية ف�صل ومب�عدة، ال عقلية جمع وت�أليف، ومن ثم فال ِقبَل لهم ب�إدراك اجلزئي�ت 
واملفردات منف�صلة، اأو جمتمعة يف غري م� تن��صق وال ان�صج�م. وظن اأن العرب مل ي�صنعوا �صيًئ� اأكرث من اأنهم 
ًم� به� يف القرنني ال�ص�بع والث�من امليالديني؛  تلقوا دائرة املع�رف اليون�نية يف �صورته� التي ك�ن الع�مل كله ُم�َصَلِّ
اأو اأنه ال فل�صفة لهم، وكل م� �صنعوا اأنهم ح�كوا االأفالطونية احلديثة ورددوه�. ومل يقف االأمر عند ذلك، بل 
ُرتبت عليه نت�ئج �صتى ال يزال ي�أخذ به� بع�ص الب�حثني«. يف الفل�صفة االإ�صالمية، منهج وتطبيقه، ج1، �ص9. 

وق�رن بتقدمين� لهذا الكت�ب �صمن اإ�صدارات هذه ال�صل�صلة.
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جمرد تقليد وحم�ك�ة... ؛ذلك الأن الثق�فة االإ�صالمية نفذت اإليه� تي�رات متعددة 
اجتمعت فيه� وتف�علت، ويف هذا االجتم�ع والتف�عل م� يولد اأفك�ًرا جديدة«)1(.

ب�لفل�صفة  الدرا�ص�ت  هذه  »لت�صمية  ميله  مدكور  يوؤكد  ذاته  ال�صي�ق  ويف 
االإ�صالمية العتب�ر واحد، هو اأن االإ�صالم لي�ص ديًن� فقط، بل هو دين وح�ص�رة، 
ت�أثرت وال �صك  وهذه الدرا�ص�ت على تعدد م�ص�دره� وتب�ين امل�صتغلني به� قد 
له�،  مهدت  التي  والظروف  م�ص�كله�  يف  اإ�صالمية  فهي  االإ�صالمية،  ب�حل�ص�رة 
واإ�صالمية اأي�ًص� يف غ�ي�ته� واأهدافه�، واإ�صالمية اأخرًيا مب� جمعه االإ�صالم يف ب�قته� 

من �صتى احل�ص�رات وخمتلف التع�ليم«)2(.

اأهمه�  فمن  الكالم،  علم  يف  ال�صيخ  روؤى  ت�بعت  التي  املوؤلف�ت  عن  اأم� 
موؤلف�ت الدكتور علي �ص�مي الن�ص�ر وخ��صة كت�َبينْه: »ن�ص�أة التفكري الفل�صفي يف 
االإ�صالم«، و»من�هج البحث عند مفكري االإ�صالم«؛ حيث يقع الكت�ب االأول يف 
ثالثة اأجزاء عني االأول منه� بن�ص�أة الفل�صفة االإ�صالمية )758 �صفحة من القطع 
الكبري(، فيم� تن�ول الث�ين ن�ص�أة الت�صيع وتطوره )594 �صفحة(. اأم� اجلزء الث�لث، 

اإبراهيم مدكور، يف الفل�صفة منهج وتطبيقه، مرجع �ص�بق، ج1، �ص22.  )1(
املرجع ال�ص�بق، ج1، �ص 19. ومن املق�الت املهمة التي ت�بعت نهج ال�صيخ يف اإثب�ت اأ�ص�لة الفل�صفة االإ�صالمية   )2(
الراأي،  من:  كل  يف  ممثلة  االأوىل  اأ�صوله�  اإىل  فيه�  رده�  والذي  االإ�صالمية«،  الفل�صفة  »مولد  العق�د،  مق�لة 
والتف�صري، واأ�صول الفقه، وعلم الكالم. ق�رن ب�لعق�د، مولد الفل�صفة االإ�صالمية، جملة الكت�ب، عدد اأكتوبر، 

1946م، �ص 841 - 848. 



حممد حلمي عبد الوهاب
8080

والث�ين  االأول  القرنني  والت�صوف يف  الزهد  عن  للحديث  املوؤلف  فقد خ�ص�صه 
الهجريني )430 �صفحة()1(.

وكذلك موؤلف�ت حممد عبد اله�دي اأبو ريدة، ومن اأهمه�: حتقيقه ر�ص�ئل 
الكندي الفل�صفية، وكت�ب�ته عن الرازي ومذهب الذرة عند امل�صلمني)2(. وكذلك 
1960م(؛   -  1906 1379هـ/   -  1324( اخل�صريي  حممود  االأ�صت�ذ  كت�ب�ت 
مبجلة  ن�صره�  التي  املعتزلة«  على  االأفالطوين  »االأثر  املعنونة:  درا�صته  خ��صة 

اأ�صت�ذه ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق قوله: »ومل تكن  ومم� ورد يف تقدمي املوؤلف للطبعة الرابعة حول اتب�عه نهج   )1(
ت�ريخ  امل�صتفي�صة يف  االأبح�ث  اإن  ال�صحيحة.  االإ�صالمية يف وجهته�  الفل�صفة  امليدان تبحث  اأبح�ثي وحده� يف 
هذه الفل�صفة تتواىل ع�ًم� بعد ع�م. ومنذ اأن اأعلن م�صطفى عبد الرازق - اأ�صت�ذ الفل�صفة االإ�صالمية االأول القدمي، 
ومن�صئ املدر�صة االإ�صالمية احلديثة - دعوته اإىل درا�صة الفل�صفة االإ�صالمية يف مظ�نه� احلقيقية، وتالمذته االأقدمون 
قد نفروا اإىل اأعنف مو�صوع�ته� يدر�صونه� يف توؤدة واإتق�ن، ثم يقدمونه� للحي�ة االإ�صالمية املع��صرة«. راجع علي 
�ص�مي الن�ص�ر، ن�ص�أة التفكري الفل�صفي يف االإ�صالم، دار املع�رف، الطبعة الرابعة، 1966م، املجلد االأول، املقدمة. 
اأي�ًص�: من�هج البحث عند مفكري االإ�صالم واكت�ص�ف املنهج العلمي يف الع�مل االإ�صالمي، دار املع�رف،  وانظر 
الطبعة الرابعة، 1978م. وحول ت�أكيد االأ�صل االإ�صالمي للفل�صفة االإ�صالمية يقول املوؤلف يف كت�به االأول: »مل 
اأتت بخلق جديد  اإنه�  نف�ذ،  تنويري مبدع  بدء ع�صر  االإ�صالمية  الفل�صفة  اليون�ن... ك�نت  فل�صفة  فل�صفتن�  تكن 

واألقت بت�صورات كربى يف ت�ريخ الفكر االإن�ص�ين، وحولت هذا الفكر من طور اإىل طور«. 
يعد الدكتور اأبو ريدة من اأخل�ص تالميذه الأ�صلوبه ومنهجه العلمي ومن اأكرثهم - اأي�ًص� - تلبية لتوجيه�ته،   )2(
فف�صاًل عن ترجمته كت�ب دي بور ب�إيع�ز من اأ�صت�ذه، اتبع اأبو ريدة منهج اأ�صت�ذه يف بحثه الكندي وفل�صفته 
وكذا يف ترجمته لكت�ب بيني�ص مذهب الذرة عند امل�صلمني، وكذلك يف درا�صته القيمة عن ابن �صي�ر النظ�م 
واآرائه الكالمية. واإىل ج�نب حتقيقه ر�ص�ئل الكندي الفل�صفية �ص�رك اأبو ريدة االأ�صت�ذ حممود اخل�صريي يف 
حتقيق كت�ب التمهيد للب�قالين واأهداه اإىل روح اأ�صت�ذه. راجع الب�قالين، التمهيد يف الرد على امللحدة واملعطلة 
العربي،  الفكر  دار  ريدة،  اأبو  اله�دي  اخل�صريي، وحممد عبد  واملعتزلة، حتقيق: حممود  واخلوارج  والراف�صة 

1947م. 
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»املعرفة« �صنة 1943م، واأي�ًص� ترجمته لكت�ب ديك�رت »مق�ل يف املنهج« وذلك 
ب�إيع�ز من ال�صيخ)1(.

الدكتور حممد  اأ�صت�ذه كت�ب  بنهج  موؤلفه�  ت�أثر  التي  املهمة  الكتب  ومن 
نظر  وجهة  املوؤلف  يتبنى  وفيه  االإ�صالم«)2(  وحية يف  الرُّ »احلي�ة  م�صطفى حلمي 
اأ�صت�ذه ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق اخل��صة بن�ص�أة الت�صوف واإ�صالميته ودح�ص 
اآراء امل�صت�صرقني التي ترجعه اإىل اأ�صول هندية ت�رة ويون�نية ت�رة اأخرى، ف�صاًل عن 

االآراء التي ت�صخم من االأثر امل�صيحي اأو اليهودي به)3(.

يعد االأ�صت�ذ حممود اخل�صريي اأول من و�صع م�صنًف� يف علم الكالم وفق منهج علمي، وهو كت�ب »املع�ين   )1(
م�صطفى  ال�صيد  االأ�صت�ذ  اجلليل  العالمة  »اإىل  ق�ئاًل:  اأ�صت�ذه  اإىل  اأهداه  والذي  املعتزلة«،  عند  االأفالطونية 
اجل�معة  يف  درا�صته�  وت�أ�صي�ص  م�صر  يف  االإ�صالمية  الفل�صفة  اإحي�ء  يف  الف�صل  اإليه  يرجع  الذي  عبد الرازق 
املع�ين  اخل�صريي:  حممود  جميل«.  من  عليه  الأ�صت�ذه  مب�  يعرتف  تلميذ  حتية  العمل  هذا  اأقدم  امل�صرية، 
االأفالطونية عند املعتزلة، جملة املعرفة، عدد 16، م3، ج4، اأغ�صط�ص، 1932م، �ص433. وهو اأول من ترجم 
فل�صفة ديك�رت اإىل العربية »مق�ل يف املنهج«، ع�م 1930م، واإىل ج�نب حتقيقه كت�ب التمهيد للب�قالين حقق 
للق��صي عبد اجلب�ر، كم� �ص�رك يف حتقيق كت�ب  الفرق غري االإ�صالمية  املغني يف  اجلزء اخل�م�ص من كت�ب 
اللغة  مبجمع  الفل�صفي  امل�صطلح  تعريب  اأي�ًص� يف  و�ص�رك  ومدكور،  وقنواتي  االأهواين  مع  �صين�  البن  ال�صف�ء 

العربية، ويرجع اإليه الف�صل اأي�ًص� يف مق�بلة ا�صطالح�ت كت�ب االإلهي�ت من ال�صف�ء )العربية والالتينية(. 
موؤلف�ت اجلمعية الفل�صفية امل�صرية، دار اإحي�ء الكتب العربية، 1364هـ/ 1945م.  )2(

وهو م� يبدو وا�صًح� من خالل قوله: »وهن� يالحظ مع�يل اأ�صت�ذن� اجلليل م�صطفى عبد الرازق ب��ص� اأن لفظ   )3(
اأطلق ب�دئ االأمر مرادًف� للزاهد والع�بد والفقري؛ واأنه مل يكن لهذه االألف�ظ معنى يزيد  ال�صويف واملت�صوف 
على �صدة العن�ية ب�أمر الدين، ومراع�ة اأحك�م ال�صريعة، ف�إن الفقر والزهد ولب�ص ال�صوف مظهر ذلك«. احلي�ة 
الروحية يف  القيم  املج�ل حول  هذا  املختلفة يف  ومق�الته  كت�ب�ته  عن  ف�صاًل  االإ�صالم، �ص81.  يف  الروحية 

االإ�صالم، والت�صوف علم وعمل واأخالق، ومذهب ذي النون امل�صري يف املعرفة واملحبة ... اإلخ. 
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ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�صيخ اأي�ًص� الدكتور توفيق الطويل يف كت�به »العرب 
والعلم يف ع�صر االإ�صالم الذهبي«)1(، والذي دافع فيه عن اأ�ص�لة العقل العربي 
ودوره يف بن�ء احل�ص�رة االإن�ص�نية، كم� يرد على م� ذكره ابن خلدون يف مقدمته 
من اأن اأغلب حملة العلم يف امللة االإ�صالمية ك�نوا من العجم، االأمر الذي تبن�ه 
العديد من امل�صت�صرقني ك�متداد لدعوى رين�ن العن�صرية اخل��صة بتفوق اجلن�ص 

االآري على ال�ص�مي.

ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�صيخ يف بحث ودرا�صة علم اأ�صول الفقه الدكتور 
اأ�صول  علم  اأ�ص�لة  ت�أكيد  اإىل  فيه�  التي ذهب  موؤلف�ته  مو�صى يف  يو�صف  حممد 
و»ابن ر�صد  االإ�صالمي«،  الفقه  »ت�ريخ  راأ�صه�:  وعلى  االإ�صالمية  والفل�صفة  الفقه 
تيمية«،  و»ابن  الغربي«،  الفقه  يف  واأثره  االإ�صالمي  و»الت�صريع  الفيل�صوف«، 
و»االإ�صالم وح�جة االإن�ص�نية اإليه«)2(، ف�صاًل عن ردوده وتعليق�ته على كت�ب ليون 
ال�صيخ م�صطفى  له  قدم  والذي  االإ�صالمية«،  الفل�صفة  لدرا�صة  »املدخل  جوتييه 

عبد الرازق.

ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�صيخ اأي�ًص� يف العن�ية ب�لت�أريخ لـ »فل�صفة الفال�صفة« 
الدكتور اأحمد فوؤاد االأهواين يف موؤلف�ته حول الكندي كتحقيقه »كت�ب الكندي 

دار النه�صة العربية، الق�هرة، 1968م.  )1(
ال�صركة العربية للطب�عة والن�صر، الق�هرة، الطبعة الث�نية، 1961م.  )2(
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اإىل املعت�صم ب�هلل«)1(، و»التعليم يف راأي الق�ب�صي«)2(، وكت�به »يف ع�مل الفل�صفة«؛ 
والرتجمة  التحقيق  ميدان  يف  املدر�صة  هذه  ممثلي  اأكرب  االأهواين  يعد  حيث 

والت�صنيف)3(.

اأمني، الرائد  ت�أثروا بنهج ال�صيخ ب�صورة الفتة الدكتور عثم�ن  ومن الذين 
االأول يف ميدان البحث الفل�صفّي ع�مة واحلديث واملع��صر منه بخ��صة، اإذ يرجع 
اإليه الف�صل يف توجيه اأنظ�ر الب�حثني اإىل اأهمية درا�صة الفكر االإ�صالمي احلديث 
ممثاًل يف مدر�صة االإم�م حممد عبده وتالميذه، ف�صاًل عن ري�دته يف جم�ل الرتجمة؛ 
حيث ا�صطلع بتعريب امل�صطلح الفل�صفي. ومن اأهم موؤلف�ته التي ت�أثر فيه� ب�صيخه 
واأ�صت�ذه كت�به: »اجلوانية، اأ�صول عقيدة وفل�صفة ثورة«)4(، واأطروحته حول حممد 

دار اإحي�ء الكتب العربية، 1948م.  )1(
مكتبة اخل�جني، 1364هـ/ 1945م.  )2(

اأ�صت�ذي املغفور له االأ�صت�ذ  يف كت�به »مع�ين الفل�صفة« يقول االأهواين: »واإين الأ�صتلهم يف هذا املوؤلَّف روح   )3(
االأكرب �صيخ اجل�مع االأزهر م�صطفى عبد الرازق. عنه اأخذت الو�صوح يف الفكر، والدقة يف التعبري، وال�صعي 
الكتب  اإحي�ء  دار  الفل�صفة،  ب�الأهواين، مع�ين  ق�رن  الفيل�صوف احلق«.  منه  وراء احلق، وهي ِخالٌل جعلت 
العربية، الق�هرة، ط1، 1947م، �ص4. ويف كت�به »املدار�ص الفل�صفية« يتحدث عن اأ�صت�ذه ق�ئاًل: »واأخذ عن 
حممد عبده م�صطفى عبد الرازق، الذي ا�صتط�ع اأن ين�صر تع�ليمه الفل�صفية يف اجل�معة امل�صرية، حني ُعني 
وك�تب  ث�بتة.  مدر�صة  موجوًدا يف  الفل�صفة  تعليم  اأ�صبح  وعندئذ  �صنة )1345هـ/ 1927م(،  فيه�  للتدري�ص 
هذه ال�صطور يعتز ب�أنه ك�ن تلميًذا مل�صطفى عبد الرازق، والزمته بعد ذلك طوال حي�ته، وعليه قمت بتح�صري 
ر�ص�لتي ثم انتقلت اإىل التعليم ب�جل�معة متبًع� روح املدر�صة العقلية احلرة التي بداأه� جم�ل الدين )االأفغ�ين(، 
ثم حممد عبده، ثم م�صطفى عبد الرازق«. ق�رن ب�الأهواين، املدار�ص الفل�صفية، �صل�صلة املكتبة الثق�فية، وزارة 

الثق�فة واالإر�ص�د القومي، عدد 136، اأول يوليو، 1965م، �ص148 - 149.
دار القلم، الق�هرة، دي�صمرب 1964م.  )4(
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يف  االإن�ص�ين  الوعي  »رواد  و  فل�صفية«،  ومذاهب  »�صخ�صي�ت  وكت�ب�ه:  عبده، 
ال�صرق االإ�صالمّي«)1(.

ومن الذين ت�أثروا بنهج ال�صيخ كذلك تلميذه حممد عثم�ن جن�تي خ��صة 
يف درا�صته: »االإدراك احل�صي عند ابن �صين�«، والذي يعد اأول درا�صة عربية لعلم 
ب�إيع�ز  اأغلبه�  مت  التي  حممود  عب��ص  ترجم�ت  وكذلك  �صين�.  ابن  عند  النف�ص 
من ال�صيخ، وعلى راأ�صه� ترجمته ملح��صرات حممد اإقب�ل املعنونة »جتديد الفكر 

الديني«، وكذلك كت�به عن الف�رابي، وهو جزء من اأطروحته للم�ج�صتري.

وقد امتد اأثر ال�صيخ اإىل عبد الرحمن بدوي الذي كتب عنه م�دة �صمن 
ترجمة  يف  وكذلك  مع��صًرا،  فيل�صوًف�  فيه�  اعتربه  حيث  الفال�صفة«؛  »مو�صوعة 
بدوي لنف�صه يف املو�صوعة ذاته�؛ حيث مل يعرتف ب�أ�صت�ذية اأحد عدا اثنني فقط 
هم�: طه ح�صني وم�صطفى عبد الرازق، م� يدل داللة عميقة على حجم ت�أثره بهم� 
ا ب��صتقالليته الأبعد مدى. غري اأنه نح� يف درا�ص�ته نحًوا مغ�يًرا  خ��صة اأنه ك�ن معتزًّ
فمن  ؛  َثمَّ ومن  الوجودي،  الفكر  بدرا�صة  ا�صطلع  اإذ  ومدر�صته،  ال�صيخ  لوجهة 
الع�صري التم��ص اأثر ال�صيخ يف كت�ب�ته، اللهم اإال يف درا�ص�ته االإ�صالمية وحتقيق�ته.

طبع االأول ع�م 1945م، وظهر الث�ين يف ع�م 1961م. ومن املعلوم اأن ال�صيخ عبد الرازق، الذي ك�ن مبث�بة   )1(
االأب الروحي للدكتور اأمني، قد وجه عن�ية تلميذه هذا اإىل كت�ب�ت االإم�م حممد عبده وحدثه عن ر�ص�لته 
اأ�صت�ذه  من  القرب  كل  قريًب�  »ك�ن  مدكور:  د.  فيه�  فيقول  الرازق  عبد  ب�ل�صيخ  �صلته  اأم� عن  االإ�صالحية. 
م�صطفى عبد الرازق، ففتح اأم�مه اأبواب الثق�فة االإ�صالمية قدميه� وحديثه� ، وربطه مبحمد عبده ربًط� وثيًق�«. 
اإبراهيم مدكور: عثم�ن اأمني، �صمن كت�ب »درا�ص�ت فل�صفية مهداه اإىل روح عثم�ن اأمني«، دار الثق�فة، الق�هرة، 

1979م، �ص2. 
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اأثر ال�صيخ م�صطفى عبد الرازق  اإن  اإذا قلن�:  نب�لغ  ويف املح�صلة، لعلن� ال 
االأ�صت�ذ  �صيخه  اأثر  ب��صتثن�ء  اللهم  املع��صر،  االإ�صالمي  الفكر  يف  اأثر  يدانيه  ال 
حممد عبده، بل رمب� يفوقه من حيث عدد التالميذ وتنوع جم�التهم البحثية وم� 
خلفوه من درا�ص�ت يف تلك املب�حث، كم� ال نب�لغ يف القول: اإّن م�ص�ر النه�صة 
االإ�صالمية - �صعوًدا وهبوًط� - ظل مرتبًط� بتقدم اأو ت�أخر االإبداع الفل�صفّي. واآية 
اآدم ميتز مبث�بة الع�صر الذهبّي يف  الرابع الهجرّي - الذي عّده  اأّن القرن  ذلك، 
ت�ريخ االإ�صالم - قد �صهد و�صول الفل�صفة االإ�صالمية مبلغ ن�صجه� العقلّي قبل اأن 
تدخل يف طور االنحط�ط لعوامل متعددة ي�أتي يف مقدمته�: اتخ�ذ بع�ص الفقه�ء 
- خ��صة احلن�بلة - موقًف� مت�صدًدا من الفل�صفة وم� يت�صل به�؛ حتى �ص�ع القول 

َطَق فقد َتَزننَْدَق«. امل�صهور »َمن مَتَننْ

وعليه؛ اإذا كن� ن�أمل يف ا�صتع�دة ع�صر النه�صة جمدًدا ف�إّن الفل�صفة تبقى 
� - من بني �صروط اأخرى ب�لطبع - لتحقيق ذلك احللم. خ��صة اأن  �صرًط� اأ�ص��صيًّ
العالقة احل�كمة بني املج�لني - النه�صة والفل�صفة - هي عالقة جدلية؛ بحيث ال 
ي�صح وجود واحدة منهم� من دون االأخرى فلي�ص ثمة نه�صة من دون فل�صفة، وال 

فل�صفة يف غري ع�صر النه�صة.





م�صطفى عبد الرازق

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام 1363هـ/1944م





ٱ     ٻ ٻ ٻ 

هذا متهيد لت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية ي�شتمل على بي�ن ملََن�ِزع))) الغربيني 
والإ�شالميني ومن�هجهم يف درا�شة الفل�شفة الإ�شالمية وت�ريخه�.

والب�حثون من الغربيني ك�أمن� يق�شدون اإىل ا�شتخال�ص عن��شر اأجنبية يف 
وه� اإىل م�شدر غري عربي ول اإ�شالمي، وليك�شفوا عن اأثره� يف  هذه الفل�شفة، لريدُّ

توجيه الفكر الإ�شالمي.

اأم� الب�حثون الإ�شالميون فك�أمن� َيِزنون الفل�شفة مبيزان الدين.

ويتلو هذا البي�ن �شرح ملنهج يف در�ص ت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية مغ�ير لهذه 
ع  ى الرجوع اإىل النظر العقلي الإ�شالمي يف �شذاجته الأوىل وتتبُّ املن�هج، فهو يتوخَّ

مدارجه يف ثن�ي� الع�شور واأ�شرار تطوره.

َمَن�ِزع: اجت�ه�ت، مذاهب.  (((

مقدمة



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
44

ويلي بي�ن هذا املنهج، تطبيق له وتو�شيح مب� هو اأ�شبه ب�لنموذج واملث�ل.

ثم لهذا التمهيد �شميمة يف علم الكالم وت�ريخه، لي�شت مقطوعة ال�شلة 
به، اإذ هي ل تعدو اأن تكون منوذًج� اأي�ًش� من من�ذج املنهج اجلديد.

يف  وت�ريخه�  الإ�شالمية  الفل�شفة  بتدري�ص  ا�شتغ�يل  اأي�م  كنت،  وقد  هذا، 
فيه�  ودونت  بحثه�،  وا�شتكم�ل  املو�شوع�ت  بدر�ص هذه   � معنيًّ امل�شرية،  اجل�معة 
ه� منذ تركت اجل�معة يف �شدر �شنة 939)م، و�شرفتني  �شحًف�، طويته� على َغرِّ

ال�شواغل عنه�.

اأعود اإىل هذه ال�شحف؛ لأن�شره� كم� هي، ب�شورته� يوم كتبت،  واليوم، 
من غري تنقيح ول تعديل، ويف �شي�غته� التعليمية، التي تراعي ح�جة الطالب 
اإىل مراجعة الن�شو�ص الكثرية، وح�شن التدبر والفهم لالأ�ش�ليب املتف�وتة، واإن مل 

يخف ذلك على ذوق املط�لعني جميًع�.

واأرجو اأن يكون يف هذه ال�شفح�ت عون لب�حث، اأو ف�ئدة لق�رئ.

�شوال 363)هـ - اأكتوبر 944)م   م�شطفى عبد الرازق



الق�سم الأول
 مقالت الغربيني والإ�سالميني 

يف الفل�سفة الإ�سالمية





من  مبق�لت  الإمل�م  من  وت�ريخه�  الإ�شالمية  الفل�شفة  يف  للب�حث  لبد 
وفيم�  النظر،  يتخريه من وجهة  فيم�  ب�شرية  ليكون على  ال�ش�أن،  هذا  �شبقوه يف 

َلل))). ى اجتن�به من اأ�شب�ب الزَّ يتحرَّ

وال�ش�بقون اإىل النظر يف الفل�شفة الإ�شالمية فريق�ن:

فريق الغربيني من م�شت�شرقني وم�شتغلني بت�ريخ الفل�شفة. )اأ) 
فريق املوؤلفني الإ�شالميني. )ب) 

و�شنتن�ولهم� على هذا الرتتيب.

ى م� ق�له علم�ء الغرب يف الفل�شفة الإ�شالمية منذ  لي�ص من همن� اأن نتق�شَّ
الع�شور البعيدة، ف�إن ذلك - على م� فيه من ع�شر - قليل الَغَن�ء.

َلل: اخَلط�أ. الزَّ  (((

 الف�صل الأول 
مقالت امل�ؤلفني الغربيني
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الفل�شفة الإ�شالمية وحكمهم  اإىل  الغربيني  نتتبع جملة نظر  اأن  نريد  لكن� 
عليه� منذ ا�شتقرت مع�مل النه�شة احلديثة لت�ريخ الفل�شفة اإىل اأي�من� هذه، اأي منذ 

�شدر القرن الت��شع ع�شر كم� يوؤيد ذلك قول الأ�شت�ذ بِرْهِيه))):

ت�ريخ  يف  يدخلوا  اأن  ح�ولوا  قد  ع�شر  الث�من  القرن  مفكرو  ك�ن  »ولئن 
الفل�شفة وحدة واطراًدا، ف�إن كل ال�شطر الأول من القرن الت��شع ع�شر قد �شهد 

جمهوًدا يف ت�شييد هذا الذي مل يكن اإل تخطيًط�«))).

ولن� اأن نعترب م� يقوله »ِتنم�ن«)3) يف كت�به »املخت�شر يف ت�ريخ الفل�شفة«)4) 
الت��شع  القرن  بداية  الإ�شالمية يف  الفل�شفة  الفل�شفة يف  موؤرخي  راأي  عن  معرًبا 
الفل�شفة،  ت�ريخ  اأبو  ب�أن »بروكر«))) الأمل�ين املتوفَّى �شنة 770)م هو  ع�شر، ذلك 

وِتنم�ن هو اخلليفة احلق لربوكر كم� يقول كوزان)6).

ثم نتتبع بعد ذلك من�ذج من تطور هذا الراأي حتى ن�شل اإىل عهدن� احل��شر.

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

Guillaume-Théophile Tennemann املتوفَّى �شنة 9)8)م.  (3(
 G. Tennemann, Manuel de l' histoire de la philosophie, Traduit de l’allemand par V.  (4(
�شنة  الفرن�شية  اإىل  ونقله  �شنة ))8)م  ب�لأمل�نية  مرة  لأول  ن�شر  Cousin, seconde édit, 1889. 839)م. 

9)8)م الفيل�شوف الفرن�شي كوزان املتوفَّى �شنة 847)م.
Jean-Jacques Brücker  (((

 G. Tennemann, Manuel de l' histoire de la philosophie, Traduit de l’allemand par V.  (6(
Cousin, 2 édition, Paris 3819, p. xiv



مقالت امل�ؤلفني الغربيني
99

قول تِنمان

يقول تنم�ن بعنوان »عرب«:

اأوًل  ك�ن  ولقد  وث�بة،  قوية  ا�شتعدادات  على  َبول)))  جَمْ �شعب  »العرب 
�، ثم ا�شتمد حم��شة دينية وحربية من دين حممد املتوفَّى �شنة )63م وهو  �ش�بئيًّ
اأوح�ه  وحًي�  يزعمونه  مل�  وتف��شريهم  خلف�ئه  اآث�ر  ومن  مًع�،  وعقلي  �شهواين  دين 
اهلل اإىل هذا النبي؛ ويف قليل من الزمن تغلب العرب على ق�شم عظيم من اآ�شية 
واأفريقية واأوروبة، واأخ�شعوه لالإ�شالم؛ وك�ن اختالطهم ب�لأمم املغلوبة، خ�شو�ًش� 
األوان الرتف وكل م� ي�شتتبعه الرتف،  ال�شوريني واليهود واليون�ن، وتقدمهم يف 
وت�أثري  املنجمني،  ومن  الأطب�ء  من  الأج�نب  ب�شن�عة  ال�شتع�نة  اإىل  وح�جتهم 

هوؤلء فيهم، كل اأولئك َولَّد فيهم �شهوة مت�أججة اإىل حت�شيل املع�رف.

وقد ع�ون هذه النزع�ت خلف�ء العب��شيني: املن�شور الذي َويِل اخلالفة من 
الر�شيد  وه�رون  �شنة 784م،  ُتويفِّ  الذي  واملهدي  �شنة )77م،  اإىل  �شنة 3)7م 
املع��شر ل�شرمل�ن وك�ن خليفة م� بني �شنتي 786، 808م، وامل�أمون اخلليفة من �شنة 
3)8 اإىل 833م، واملعت�شم املتوفَّى �شنة )84م؛ هوؤلء اخللف�ء اأمروا بنقل كتب 

اليون�نيني اإىل العربية واأن�ش�أوا املدار�ص ودور الكتب احل�فلة«))).

َبول: اأي خملوق ومطبوع. جَمْ  (((
 Tome I, Page 356, 357  (((
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ثم يقول يف الف�شل نف�شه:

»يك�د يكون اأر�شطو مع �شراحه اإىل فيلوپنو�ص)))، من بني �ش�ئر الفال�شفة، هو 
الذي ا�شرتعى اأنظ�ر العرب، وقد تلقوا جملة م� األفه اأر�شطو ولكنهم تلقوه� على 
ا بو�ش�طة خ�دعة هي و�ش�طة املذهب الأفالطوين  ن�ق�شة جدًّ احلقيقة عن تراجم 
اجلديد، واأ�ش�فوا اإىل هذا درا�شة العلوم الري��شية والت�ريخ الطبيعي والطب، لكن 

عدة عقب�ت ثبطت تقدمهم يف الفل�شفة، وهذه العقب�ت هي:

كت�بهم املقد�ص الذي يعوق النظر العقلي احلر.) ))
حزب اأهل ال�شنة، وهو حزب م�شتم�شك ب�لن�شو�ص.) ))
ا على عقولهم، ذلك اإىل م� ) 3) اأنهم مل يلبثوا اأن جعلوا لأر�شطو �شلط�نً� م�شتبدًّ

يقوم دون ح�شن تفهمهم ملذهبه من ال�شعوب�ت.
م� يف طبيعتهم القومية من ميل اإىل الت�أثر ب�لأوه�م.) 4)

اأر�شطو  ملذهب  �شرحهم  من  اأكرث  ي�شنعوا  اأن  ي�شتطيعوا  ذلك مل  اأجل  من 
مذهب  اأ�شعفوا  م�  وكثرًيا  اأعمى،  اإمي�نً�  يتطلب  الذي  دينهم  قواعد  على  وتطبيقه 
اأر�شطو و�شوهوه، وبذلك ن�ش�أت بينهم فل�شفة ت�شبه فل�شفة الأمم امل�شيحية يف القرون 
الو�شطى، ُتْعَنى ب�لرباهني اجلدلية املتع�شفة وتقوم على اأ�ش��ص من الن�شو�ص الدينية.

خ�وية،  ا�شطالح�ت  من  املوؤلف  العلم  لهذا  فعر�ص  الت�شوف)))  ج�ء  ثم 
وان�شم اإليه خ�شو�ًش� عند فرقة الق�ئلني بوحدة الوجود من اأهل الت�شوف الذي 

يوحن� امللقب فيلوپنو�ص Jean Philopon ال�شكندري تويف نحو �شنة 608م، وُيعرف اأي�ًش� بيحيى النحوي.  (((
 le Mysticisme  (((
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و�شعه قبل القرن الث�ين اأو يف ثن�ي�ه اأبو �شعيد اأبو اخلري))) ول تزال تلك الفرقة 
منت�شرة يف ف�ر�ص والهند.

مل اأجد ذكًرا فيم� بني يدي من مراجع البحث لأبي �شعيد اأبي اخلري، لكن يوجد اأبو �شعيد اأحمد بن عي�شى   (((
اخلراز ن�شبة اإىل خرز اجللود من القرب ونحوه�، من اأهل بغداد؛ وقد ذكره �ش�حب كت�ب »التعرف ملذهب 
اأهل الت�شوف فيمن ن�شر علوم الإ�ش�رة كتًب� ور�ش�ئل«، ق�ل: »ويق�ل له ل�ش�ن الت�شوف«، وق�ل ال�شيد م�شطفى 
العرو�شي يف ح��شيته على �شرح الر�ش�لة الق�شريية: هو �شيخ الط�ئفة. غري اأنه تويف على الأرجح �شنة 86)ه 

)899م) وذلك مينع اأن يكون هو املراد بوا�شع علم الت�شوف قبل القرن الث�ين اأو يف ثن�ي�ه.
على اأن الأ�شت�ذ م��شينيون ذكر يف كت�به »جمموعة ن�شو�ص مل تن�شر متعلقة بت�ريخ الت�شوف يف بالد الإ�شالم«   
�ص 87 اأب� �شعيد بن اأبي اخلري املتوفَّى �شنة 440ه )408)م) وذكر اأنه خرا�ش�ين، واأ�ش�ر اإىل اأنه ك�ن يتحلل 
من القيود الدينية وك�ن ذا �شلة ب�لفيل�شوف ابن �شين�، ولي�ص اأبو �شعيد بن اأبي اخلري هذا هو مق�شود تنم�ن 

ب�ل�شرورة.
ويف كت�ب »حم��شرة الأوائل وم�ش�مرة الأواخر« لل�شيخ عالء الدين علي دده ال�شكتواري البو�شنوي املتوفَّى   

�شنة 998ه )89)) - 90))م)، �ص70: 
»اأول من تكلم مب�شر يف ترتيب الأحوال ومق�م�ت الأولي�ء - قد�ص اهلل �شرهم - ذو النون امل�شري املتوفَّى �شنة   
)4)ه )9)8م) - قد�ص اهلل �شره، ونفعن� بعلومه اآمني - اأوائل ال�شيوطي. اأول من تكلم ببغداد يف مذهب ال�شوفية 
من �شف�ء الفكر وال�شوق والذوق والقرب والأن�ص واملحبة واملعرفة والفن�ء والبق�ء وغريه� من املق�م�ت واملن�زل 
اأبو  حمزة حممد بن اإبراهيم البغدادي ال�شويف من اأقران ال�شري ال�شقطي وم�ت �شنة ت�شع وثم�نني وم�يتني - 
ي ب�ل�شويف وتكلم يف علم القلوب اأبو ه��شم ال�شويف املتوفَّى �شنة )0)ه )733 -   اأوائل ال�شيوطي. اأول من �ُشمِّ
734م) كم� يف اأبجد العلوم ج) �ص386 وك�شف الظنون ج) �ص90)) كويف املولد �ش�مي املق�م. ق�ل اأبو ه��شم: 
لقلع اجلب�ل ب�لإبر اأي�شر من اإخراج الكرب من القلوب. وق�ل الثوري: لول اأبو ه��شم ال�شويف م� عرفت دقيق الري�ء 
وم� كنت عرفت من ال�شويف لو مل اأر اأب� ه��شم - قد�ص �شره - من طبق�ت امل�ش�يخ، اأوائل ال�شيوطي. اأول من 
تكلم ب�لعراق يف بلدة مرو يف الأحوال ال�شوفية وك�ن فقيًه� حمدثً� اإم�ًم� اأبو العب��ص املروزي �شيخ الت�شوف يف 
زم�نه - م�ت �شنة ثلثم�ئة ه )))9 - 3)9م) اأوائل ال�شيوطي اأول من تكلم يف علم الفن�ء والبق�ء اأبو �شعيد اخلراز 
  البغدادي �شيخ الفقراء ال�شوفية تلميذ ذي النون امل�شري رحمهم اهلل - اأوائل ال�شيوطي اأول ح�ل ر�شول اهلل
اخللوة حيث تبتل اإىل جبل حراء حيث ك�ن يخلو بربه ويتعبد حتى ق�لت العرب اإن حممًدا ع�شق ربه - ق�له 
الغزايل- اأول من اآثر العزلة والوحدة من ال�شح�بة الكرام  اأبو ذر الغف�ري  كم� ج�ء يف اخلرب ال�شحيح يف 
حقه: مي�شي يف الأر�ص بزهد عي�شى ابن مرمي-  عليهم� ال�شالم - وهو �شيد اأهل اخللوة من ال�شوفية، ويف احلديث 

امل�شهور اأنه ي�أتي قدام العلم�ء يوم القي�مة - ذكره ال�شيوطي«.
ولعل هذه الن�شو�ص جتمع جملة م� قيل فيمن ي�شح اأن ين�شب الت�شوف اإليهم.   
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ا ل جتعل  على اأن الآث�ر الفل�شفية العربية مل� تدر�ص اإل درا�شة �شئيلة جدًّ
علمن� به� م�شتكماًل«))).

ثم ق�ل املوؤلف نف�شه يف ف�شل عنوانه: »فرق الفال�شفة عند العرب«:

اإحداهم�  »ك�ن يوجد غ�لًب� عند العرب ط�ئفت�ن من الفال�شفة عظيمت�ن: 
ط�ئفة الفال�شفة على احلقيقة، وهم من الق�ئلني ب�لوجود املث�يل)))، يعتقدون تبًع� 
اأن الع�مل قدمي، ويبحثون عن �شبيل لو�شل  للمذهب الأفالطوين الإ�شكندري 
هذه الفكرة ب�لدين املن�شو�ص. ويدخل يف هذا الق�شم الزه�د الذين هم ال�شوفية.

والث�نية ط�ئفة فال�شفة جدليني اأهل نظر عقلي هم املتكلمون اأو املت�ش�وؤون 
اأن  يح�ولون  ثم  القراآن،  الواردة يف  الدينية  الأ�شول  على  عق�ئدهم  تقوم  الذين 
يبينوا مبداأ الع�مل على وجه فل�شفي، وهم يق�ومون الأولني. وعلمن� ب�أمر الفريقني 
ل يزال علًم� ن�ق�ًش�. ثم يعدون ط�ئفة ث�لثة هي ط�ئفة الأ�شعرية املوؤلفة من جربيني 

ل يرون لالأ�شي�ء علاًل اإل اإرادة اهلل«)3).

والذي يعنين� اأن نالحظه هو:

اأن ِتنم�ن ين�شب الفل�شفة التي نحن ب�شدده� اإىل ال�شعب العربي. )اأ) 

 Tome I, pages 358–359  (((
Idéalistes املث�ليون  (((

Tome I, pages 363–364  (3(
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ويعترب هذه الفل�شفة �ش�ملة مل� ي�شمى فل�شفة على احلقيقة مع م� ات�شل به  )ب) 
عر�ًش� يف بع�ص الأطوار من من�زع الإ�شراقيني ))) و�ش�ملة ملذاهب املتكلمني.

ملذهب  م�شعًف�  �شرًح�  اإل  الغ�لب  يف  لي�شت  الفل�شفة  هذه  يجعل  هو  ثم  )جـ) 
اأر�شطو ومف�شريه، واإل تطبيًق� لهذا املذهب على قواعد الدين العربي.

اإىل دينية:  العرب فريده�  الفل�شفة عند  التي ع�قت �شري  العقب�ت  ويعدد  )د) 
للت�أثر  العرب  ا�شتعداد  وهي  وقومية:  ال�شنة؛  اأهل  وحزب  القراآن،  وهي 

ب�لأوه�م، وخ�شوع عقولهم ل�شلط�ن اأر�شطو. 
مل  العرب  من  الفال�شفة  م�شنف�ت  ب�أن  املكرر  العرتاف  اإىل  ينتهي  ثم  )هـ) 

تدر�ص حق درا�شته�.

روح الع�سر الدينية عند م�ؤلفي القرن التا�سع ع�سر

وقد ل يخلو حديث تنم�ن عن العوامل املثبطة لرقي الفل�شفة عند العرب 
من نفحة الع�طفة الدينية؛ وتلك ك�نت يومئٍذ روح الع�شر، حتى عند الفال�شفة 

ق�ل ط��ص كربى زاده املتوفَّى �شنة )96ه )4))) - ))))م) يف كت�ب »مفت�ح ال�شع�دة«:   (((
»ثم اعلم اأن اأفالطون احلكيم ك�ن يعلم بع�ًش� من تالمذته بطريق الت�شفية واإعم�ل الفكر الدائم يف جن�ب   
القد�ص، و�شموا ب�لإ�شراقيني؛ وبع�ًش� منهم بطريق البحث والنظر ف�شموا امل�ش�ئني، لرتددهم على جمل�شه اأو 
لأخذهم احلكمة وقت م�شيه اإىل تعليم اأولد ال�شلط�ن اأو لتعليمهم وقت م�شيه يف ب�شت�ن ك�ن له واأم� يف غري 
هذا الوقت فك�ن منقطًع� عن الن��ص. ورئي�ص ط�ئفة امل�ش�ئني هو اأر�شطو وهو الذي دون احلكمة البحثية« ج)، 

�ص)4)، 43).
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امل�شتغلني بت�ريخ الفل�شفة من اأمث�ل »فكتور كوزان« الفيل�شوف الفرن�شي املتوفَّى 
�شنة 847)م الذي يقول يف حم��شراته يف ت�ريخ الفل�شفة بج�معة ب�ري�ص))):

قول كوزان

»اأيه� ال�ش�دة: امل�شيحية التي هي اآخر م� ظهر على الأر�ص من الأدي�ن، هي 
اأي�ًش� اأكمله�. وامل�شيحية مت�م كل دين �ش�بق، وغ�ية الثمرات التي متخ�شت عنه�))) 
احلرك�ت الدينية يف الع�مل وبه� ختمت. الدين امل�شيحي ن��شخ جلميع الأدي�ن... 
اأراد  ومن  الغ�ي�ت،  اأق�شى  اإىل   � واجتم�عيًّ  � اإن�ش�نيًّ امل�شيحي  الدين  ك�ن  كذلك 
دلياًل فلينظر م�ذا اأخرجت امل�شيحية وجم�عة امل�شيحيني للن��ص: اأخرجت احلرية 
منذ  اأخرجت  م�ذا  امل�شيحية  دون  من  لينظر  ثم  الني�بية.  واحلكوم�ت  احلديثة 

ع�شرين قرنً� �ش�ئر الأدي�ن؟

م�ذا اأنتج الدين الربهمي والدين الإ�شالمي، و�ش�ئر الأدي�ن التي ل تزال 
ق�ئمة فوق ظهر الأر�ص؟

اأَنْتَج بع�شه� انحالًل ُموِغاًل، وبع�شه� اأثمر ا�شتبداًدا لي�ص له مدى.

اأن املق�م والوقت  اأوربة امل�شيحية فهي - ل �شواه� - مهد احلرية، ولو  اأم� 
ي�شع�ن، لأثبت لكم اأن امل�شيحية التي ك�نت احلكوم�ت الني�بية ثمرة له� هي التي 

Cousin, V., Cours de l’histoire de la Philosophie. (Paris 1841), Tome I, page 48–49  (((
�شت عنه�: نتجت عنه�، وخرجت منه�. متخَّ  (((
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ت�شتطيع وحده� اأن تقّوم هذه ال�شورة العجيبة من �شور احلكم التي توؤلف بني 
النظ�م واحلرية، وامل�شيحية اأي�ًش� هي التي بعد اأن �ش�نت ذخ�ئر الفنون والآداب 

�، امل�شيحية هي اأ�شل الفل�شفة احلديثة«. والعلوم بعثته� بعًث� قويًّ

روح الع�سر من ناحية التع�سب للجن�س

اأم� التع�شب اجلن�شي على العرب الذي تبدو له بوادر يف كالم ِتنم�ن فقد 
ك�ن اأي�ًش� يف روح الع�شر؛ ومل يلبث »اإرن�شت رن�ن«))) الفيل�شوف الفرن�شي املتوفَّى 
� من اأبح�ثه يف ت�ريخ اللغ�ت ال�ش�مية، ثم  �شنة )89)م اأن زخرف له لب��ًش� علميًّ
جعله حملة �شعواء))) ت�شوب كتبه �شه�مه� اإىل اجلن�ص ال�ش�مي كله. و�ش�ركه يف 

حملته امل�شت�شرق الأمل�ين »كر�شتي�ن ل�شن«)3) املتوفَّى �شنة 876)م.

ساميون وآريون

اللغ�ت يف  ت�ريخ  علم�ء  �شنع  هو من  واآريني  �ش�ميني  اإىل  الن��ص  وتق�شيم 
القرن الت��شع ع�شر.

وال�ش�مي ن�شبة اإىل �ش�م على م� ج�ء يف التوراة من اأنه ك�ن لنوح اأبن�ء ثالثة:

 Ernest Renan  (((
حملة �شعواء: م�شتعلة ومنت�شرة.  (((

 Christian Lassen  (3(
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اأبو الزنوج،  اأبو الإ�شرائيليني واإخوانهم، وح�م  �ش�م، وح�م، وي�فث: ف�ش�م 
وي�فث اأبو بقية الب�شر.

اأم� الآري، فمن�شوب اإىل اآري�، واآري� ا�شم �شعب ك�ن مهده النجد الف�ر�شي 
اإىل  امل�شيح  قبل  ع�م  فيم� حوايل 000)  انحدر  ثم  اإليه�،  وم�  الأفغ�ن  بالد  من 
ال�شم�ل الغربي من الهند ومعه دين جديد من اأدي�ن ال�شرك هو دين الڤيديني، له 
كت�ب مقد�ص هو جمموع مزامري موجهة اإىل الآلهة ت�شمى: ڤيدا، وهو اليوم دين 

الرباهمة ودين الهندو�شيني مل يدخله اإل تغري ي�شري.

وقد ك�ن ملزامري هذا الدين املقد�شة وم� األهمته من فل�شفة اأثر كبري يف حي�ة 
اآ�شية العقلية، وو�شل �شدى ذلك اإىل اأوربة منذ القدم.

لذلك مل يكد ي�شتقر ال�شتعم�ر الأوربي يف بع�ص اأنح�ء الهند حتى اأقبل 
اأوربة على درا�شة الڤيدا؛ وقد راعهم))) م� لحظوا من الت�ش�به بني اللغة  علم�ء 

ال�شن�شكريتية التي هي لغة الڤيدا وبني اللغ�ت الأوربية.

كل  وردت  اأ�شن�ًف�،  اللغ�ت  ف�شنفت  اللغ�ت)))،  مق�رنة  علم  ن�ش�أ  وهكذا 
جمموعة منه� اإىل اأ�شل واحد، ثم جعل العلم�ء هذه الأن�ش�ب اللغوية اأن�ش�بً� لالأمم 

التي تتكلم به�.

راعهم: اأفزعهم. واملراد: اأده�شهم.  (((
Philologie Comparée  (2)
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الأوربية  لالأمم  اأ�شل  هو  اآري  �شعب  نظرية  ع�شر  الت��شع  القرن  يف  ونبتت 
ولبع�ص الأمم الآ�شيوية، ممن ترجع لغ�تهم اإىل اأ�شل واحد هو اللغة ال�شن�شكريتية 

اأو غريه�.

رأي رنان يف الساميني واآلريني من الناحية الفلسفية

وي�شرح رن�ن يف كت�ب »ت�ريخ اللغ�ت ال�ش�مية«))) ب�أنه اأول من قرر اأن اجلن�ص 
ال�ش�مي دون اجلن�ص الآري. وت�أثر برن�ن بع�ُص مع��شريه ومن ج�ء بعده؛ لوثوقهم 

مبعرفته يف هذا ال�ش�أن اإذ هو قد عرف لغ�ت �ش�مية، وزار ال�ش�ميني يف بالدهم.

ومم� ورد يف كت�ب رن�ن: »ابن ر�شد ومذهبه«:

»م� يكون لن� اأن نلتم�ص عند اجلن�ص ال�ش�مي درو�ًش� فل�شفية. ومن عج�ئب 
القدر: اأن هذا اجلن�ص الذي ا�شتط�ع اأن يطبع م� ابتدعه من الأدي�ن بط�بع القوة 
يف اأ�شمى درج�ته� مل يثمر اأدنى بحث فل�شفي خ��ص، وم� ك�نت الفل�شفة قط عند 

ال�ش�ميني اإل اقتب��ًش� �شرًف� جديًب�))) وتقليًدا للفل�شفة اليون�نية«)3)

وبذلك اأدخل رن�ن يف املب�حث املتعلقة بت�ريخ الفل�شفة عند العرب دعوى 
الطبيعة ال�ش�مية وجعله� اأ�ش��ًش� للحكم على تلك الفل�شفة.

 E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. Paris, VIe èd. T.I.  (1)
.p. 4–5

ال�شْرف: اخل�ل�ص. واجلديب: الي�ب�ص اجل�ف.  (((
 Averroès et l’Auerroïsme, (1925), préface, 8e éd. p. 7–8  (3)
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وعنده كم� ورد مف�شاًل يف كت�ب »ت�ريخ اللغ�ت ال�ش�مية« اأن خوا�ص النف�ص 
ال�ش�مية تتجلى يف ان�شي�ق فطرته� اإىل التوحيد من جهة الدين، واإىل الب�ش�طة يف 

اللغة وال�شن�عة والفن واملدنية.

اأم� النف�ص الآرية فيميزه� ميل فطري اإىل التعدد وان�شج�م الت�أليف، �ص )6).

نقد رأي رنان

يقول يف  فهو  ا�شطراب،  العرب ل يخلو من  الفل�شفة عند  رن�ن يف  وراأي 
موؤلفه »ت�ريخ اللغ�ت ال�ش�مية«))):

فل�شفة  على  نطلق  اأن  املع�ين  على  ب�لألف�ظ  الدللة  و�شوء  اخلط�أ  »ومن 
اليون�ن املنقولة اإىل العربية لفظ »فل�شفة عربية« مع اأنه مل يظهر لهذه الفل�شفة يف 
�شبه جزيرة العرب مب�دئ ول مقدم�ت، فكل م� يف الأمر: اأنه� مكتوبة بلغة عربية، 
اإ�شب�ني� ومراك�ص  اإل يف النواحي الن�ئية عن بالد العرب مثل  ثم هي مل تزدهر 

و�شمرقند، وك�ن معظم اأهله� من غري ال�ش�ميني«.

وهو يقول يف كت�به »ابن ر�شد ومذهبه« مرة، هذا القول: »ل يزال حكمي 
ب�أن مب�حث العق�ئد الدينية مل يكن له� كبري �ش�أن يف ن�ش�أة هذه الفل�شفة العربية 

 E. Renan, Histoire générale et système comparé des langues. sémitiques. Paris, VIe èd.  (((
.p10
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يف  اليون�نية  املع�رف  جملة  تلقوا  اأنهم  اإل  �شيًئ�  العرب  �شنع  وم�  ج�زًم�.  حكًم� 
ًم� به� يف القرنني ال�ش�بع والث�من«))). �شورته� التي ك�ن الع�مل كله ُم�َشلِّ

ثم جنده يقول مرة اأخرى:

»اتخذ العرب من تف�شري اآراء اأر�شطو و�شيلة لإن�ش�ء فل�شفة مالأى ب�لعن��شر 
اخل��شة، املخ�لفة جد املخ�لفة مل� ك�ن يدر�ص عند اليون�ن، وكذلك فعل فال�شفة 

القرون الو�شطى«))).

ويقول غري ذلك:

ُتْلَتَم�ص يف مذاهب  اأن  الفل�شفية احلقيقية يف الإ�شالم ينبغي  »اإن احلركة 
املتكلمني«)3).

وَي�شتخِل�ص من اأقوال رن�ن املختلفة بعد جتريده� من زينة البالغة، وخي�ل 
ال�شعر، وَوَثَب�ت احلم��شة، والهوى، والتن�ق�ص: اأن هن�ك فل�شفة عربية هي تعريب 
ح رن�ن يف كتبه  رِّ الفل�شفة اليون�نية، وهن�ك فل�شفة اإ�شالمية هي علم الكالم، وُي�شَ

ب�أن يف هذه الفل�شفة الإ�شالمية مو�شًع� للطرافة.

Averroès et l’Auerroïsme, (1925), Avertissement, p II  (((
Page 89  (((

 Page 89  (3(
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ولعل رن�ن اأول من ا�شتعمل يف الغرب كلمة »الفل�شفة الإ�شالمية«. ثم اإن 
رن�ن ل يرى راأي من �شبقه يف اأن العرب اآثروا))) اأر�شطو على من عداه من فال�شفة 

اليون�ن وخ�شوه ب�لتقدير؛ فهو يذكر يف كت�ب »ابن ر�شد ومذهبه«:

»اإن الأ�شب�ب التي يعللون به� يف الع�دة اإيث�ر العرب لأر�شطو هي اأقرب اإىل 
ت اختي�ر عن روية،  التمويه منه� اإىل احلق. ف�إن العرب مل يوؤثروا، اإذ مل يكن ثمَّ

اإمن� تقبل العرب مع�رف يون�ن كم� و�شلت اإليهم«))).

وجملة القول، اأن رن�ن الذي هو خ�شيم اجلن�ص ال�ش�مي والدين الإ�شالمي 
جميًع�، ك�ن فيم� يتعلق ب�لفل�شفة �شديد ال�شكيمة على م� �شم�ه »فل�شفة عربية«، 

لكنه األني ج�نًب� مل� دع�ه »فل�شفة اإ�شالمية«.

نقد معاصري رنان حلكمه

على اأنَّ� جند من مع��شري رن�ن الفرن�شيني من يرميه ب�حَلْيف)3) يف حكمه 
على الفل�شفة عند العرب.

لوا. اآثروا: ف�شَّ  (((
Page 93 ،رن�ن، ابن ر�شد ومذهبه  (((

احَلْيف: الظلم.  (3(
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املطبوع  امل�شلمني«  من  واملتكلمني  الفال�شفة  »ت�ريخ  دوج�)))  كت�ب  ففي 
بب�ري�ص �شنة 889)م، جند رواية م� يورده �شمويلدرز))) الأمل�ين يف ر�ش�لة له يف 

املذاهب الفل�شفية عند العرب ن�شرت ع�م )84)م من نحو قوله:

»ل ن�شتطيع اأن نذكر َقّط فل�شفة عربية على الوجه الدقيق مل� ُيْفَهم من هذه 
العب�رة كم� نذكر فل�شفة يون�نية وفل�شفة اأمل�نية... اإلخ. ومهم� ذكرن� هذه العب�رة، ف�إن� 

ل نريد �شيًئ� غري الفل�شفة اليون�نية كم� فهمه� العرب«)3).

ب املوؤلف على ذلك  ثم جند رواية م� ق�له رن�ن يف مثل هذا املعنى)4). ثم ُيعقِّ
بقوله:

اإل تقليًدا للفل�شفة اليون�نية  »فعند هذين الع�مِلنَيْ لي�شت الفل�شفة العربية 
ومل يكن له� اأي نت�ج خ��ص.

وهذه اأحك�م تذهب يف الَبتِّ اإىل حد ال�شطط)))، وم�شدره� �شوء التحديد 
للفل�شفة وجهلن� مب� للعرب من م�شنف�ت غري �شروحهم ملوؤلف�ت اأر�شطو.

وم� اأَ�ُشوق اإل �ش�هًدا واحًدا:

Gustave Dugat  (((
Schmölders  (((

 Dugat, G. Histoire des philosophes et des théologiens musulmans, Paris 1878, préface p.  (3(
  XV

.p.XVI نف�ص امل�شدر  (4(
َطط: البعد وجم�وزة احلد. ال�شَّ  (((
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فهل يظن ظ�ن اأن عقاًل كعقل ابن �شين� مل ينتج يف الفل�شفة �شيًئ� طريًف�، 
واأنه مل يكن اإل مقلًدا لليون�ن؟

وهل مذاهب املعتزلة والأ�شعرية لي�شت ثم�ًرا بديعة اأنتجه� اجلن�ص العربي؟

اإىل  اأدنى  الفل�شفة  بهذه  التعريف  »ُمْنك«))) يف  الَع�مِل  طريقة  اأن  وعندي 
ال�شداد«))).

وقول ُمْنك، على م� ذكره دوج�، هو:

مبذهب  تتقيد  مل  العرب  لدى  الفل�شفة  اإن  اجلملة:  يف  نقول  اأن  »ميكنن� 
امل�ش�ئني �شرًف�، بل هي تو�شك اأن تكون تقلبت يف كل الأطوار التي مر به� الع�مل 
ال�شك،  ومذهب  الن�شو�ص،  عند  الواقفني  ال�شنة  اأهل  مذهب  ففيه�  امل�شيحي، 
َولُّد، بل فيه� مذاهب �شبيهة مبق�ل ا�شپينوزا)3) ومذهب وحدة الوجود  ومذهب التَّ

احلديث«)4).

وبعد م� َبنيَّ دوج� اختالف الأق�ويل يف الفل�شفة والغر�ص منه� اخت�ر: اأن 
غر�ص الفل�شفة هو تكوين عق�ئد جديدة، ثم ق�ل:

Salomon Munk امل�شت�شرق الفرن�شي الأمل�ين الأ�شل املتوفَّى �شنة 867)م.  (((
.XVI-XVIIنف�ص امل�شدر �ص Dugat, G. Histoire des philosophes  (((

Spinoza  (3(
  Munk: Mélanges 1927 p. 332–333  وانظر  XVIIنف�ص امل�شدر �ص  (4(
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»من اأراد اأن يحكم يف خ�ش�ئ�ص الفل�شفة العربية حكًم� �شديًدا فعليه اأن 
الغر�ص  حقيقة  اآنًف�)))   � بينَّ كم�  وتلك  للعق�ئد،  اإ�شالحه�  ن�حية  من  اإليه�  ينظر 

الذي ترمي اإليه الفل�شفة«.

لإ�شالح  حم�ولة  احلقيقة  على  ك�ن  العربي  العقلي  النظر  اأن  »وعندي: 
لدى  الفل�شفية  احلركة  ق�دة  املعتزلة  ذلك  ح�ول  الإ�شالم،  وتكميل  القراآن، 
امل�شلمني... وقد اأنكروا عقيدة: اأن القراآن غري خملوق لكي ل مي�شوا وحدانية اهلل، 
وقرروا: عقيدة اأن القراآن خملوق... وهم يقولون: اإنه ك�ن من امل�شتط�ع اأن ُيوؤَتى 
بخري))) منه وهذا التعر�ص لكت�ب امل�شلمني املقد�ص ب�لبحث يك�د يكون من نوع 
�ص �ش�ئر الكتب. م� فعل فال�شفة الأوربيني يف متحي�ص)3) التوراة والإجنيل كم� مُتََحِّ

وكذلك �شنع داود اأ�شرتو�ص)4) ورن�ن يف موؤلف�تهم�«))).

اآنًف�: قريًب�.  (((
ي�شري بذلك اإىل مذهب ال�شرف يف اإعج�ز القراآن. ق�ل اخلف�جي يف كت�ب »اأ�شرار الف�ش�حة«: )اإعج�ز القراآن -   (((
واخلالف الظ�هر فيم� به ك�ن معجًزا على قولني: اأحدهم� اأنه خرق الع�دة بف�ش�حته وجرى ذلك جمرى قلب 
الع�ش� حية، ولي�ص للذاهب هذا املذهب مندوحة عن بي�ن م� الف�ش�حة التي وقع التزايد فيه� موقًع� خرج عن 
مقدور الب�شر. والقول الث�ين اأن وجه الإعج�ز يف القراآن �شرف العرب عن املع�ر�شة، مع اأن ف�ش�حة القراآن 
ك�نت يف مقدورهم لول ال�شرف؛ واأمر الق�ئل بهذا يجري جمرى الأول يف احل�جة اإىل حتقيق الف�ش�حة م� هي، 
ليقطع اأنه� ك�نت يف مقدورهم ومن جن�ص ف�ش�حتهم ويعلم اأن م�شيلمة وغريه مل ي�أت مبع�ر�شة على احلقيقة؛ 
لأن الكالم الذي اأورده خ�ل من الف�ش�حة التي وقع التحدي به� يف الأ�شلوب املخ�شو�ص«، »اأ�شرار الف�ش�حة« 

لالأمري حممد بن �شعيد بن �شن�ن اخلف�جي احللبي، طبعة اخل�جني، �ص4).
�ص ال�شيء: خلَّ�شه من عيوبه. واملراد هن�: البحث والنقد. حَمَّ  (3(

David Strauss  (4(
 Dugat: XXII–XXIII  (((
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اإن الفل�شفة العربية تقلبت يف جميع الأدوار التي مرت  اإذ يقول:  وُمْنك 
يعوق  املقد�ص  الإ�شالم  كت�ب  اإن  تنم�ن:  قول  يخ�لف  امل�شيحية  الفل�شفة  به� 
النظر العقلي احلر، وُيثبت اأن الإ�شالم لي�ص دون امل�شيحية ات�ش�ًع� لنمو الفل�شفة 
وتطوره�، وهو اأي�ًش� بقوله هذا ل يوؤيد دعوى انحط�ط اجلن�ص ال�ش�مي عن اجلن�ص 

الآري يف م� يتعلق ب�لبحث الفل�شفي.

وملُْنك راأي خم�لف لراأي رن�ن يف اختي�ر امل�شلمني لأر�شطو يبينه كم� يلي: 
اإىل موافقة ميل  اأدنى  التجريبـي  الفال�شفة؛ لأن منهجه  اأر�شطو من بني  »ُاْخِتري 
العرب العلمي الو�شعي من منهج اأفالطون املث�يل؛ ولأن منطق اأر�شطو ك�ن ُيْعَترب 

�شالًح� جمدًي� يف املن�زع�ت امل�شتمرة بني اأهل املذاهب الكالمية«))).

ومق�ل ُمْنك هذا ين�ق�ص راأي رن�ن يف �شبب اإيث�ر العرب لأر�شطو وين�ق�شه 
اأي�ًش� يف دعوى الطبيعة ال�ش�مية املجدبة يف الفل�شفة، ف�إن الطبيعة العلمية الو�شعية 
التي تالئم طبيعة اأر�شطو ل تكون جدبة من الن�حية الفل�شفية اإل اإذا ك�نت طبيعية 

اأر�شطو املعلم الأول جدبة من الن�حية الفل�شفية.

 Munk: Mélonges Paris 1927 p. 312–313  (((
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تلخي�س اختالف الراأي ما بني بداية القرن التا�سع ع�سر ونهايته

ك�ن الراأي العلمي عند الغربيني يف الفل�شفة العربية م�شتهل القرن الت��شع 
م�ن،  ِتنِّ � يف جملته على الق�ش�ي� اخلم�ص التي ا�شتخل�شن�ه� من مق�ل  ع�شر مبنيًّ
والتي ك�نت يومئٍذ تك�د تكون من امل�شلَّم�ت فيم� يظهر. ويف اأواخر ذلك القرن 
لعله�  واحدة  ق�شية  عدا  م�  م�شلَّمة  تعد  ومل  الأحك�م،  تلك  يف  النظر  اختلف 
مل�  الإ�شالميني  الفال�شفة  م�شنف�ت  اأن  وهي  بة:  مكذَّ غري  اليوم  اإىل  تزال  ل 
ُتْدَر�ص حق درا�شته�. فال اتف�ق على التعبري ب�لفل�شفة العربية ن�شبة اإىل اجلن�ص 
العربي، ول على بي�ن م� ت�شتمل عليه هذه الفل�شفة، ول على اأن الفل�شفة العربية 
ه ملذهب اأر�شطو ومف�شريه، وتطبيق لهذا املذهب على  ب�أق�ش�مه� �شرح ُم�شِعف ُم�َشوِّ
ن�شو�ص الدين الإ�شالمي، ول اتف�ق على م� دعوه عقب�ت ثبَّطت))) رقي الفل�شفة 

الإ�شالمية.

دخلت كل هذه النظري�ت يف دور متحي�ص علمي، وهداأت ُرَوْيًدا �َشْورة))) 
الع�شبية والهوى.

�أت. ثبَّطت: بطَّ  (((
ُرَوْيًدا: مهاًل. واملراد هن�: قلياًل. و�َشْورة: ثورة.  (((
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اآراء الغربيني يف الفل�سفة الإ�سالمية يف القرن احلا�سر

وج�ء القرن احل��شر فم�ذا ك�ن �ش�أن الفل�شفة الإ�شالمية عند الغربيني يف 
القرن احل��شر؟

اخلالف يف التسمية: إسالمية أو عربية؟

ل يزالون خمتلفني يف الو�شف الذي ي�شفون به هذه الفل�شفة.

اآث�رهم  يكتبون  ك�نوا  رج�له�  لأن  عربية«؛  »فل�شفة  يقول:  من  فمنهم: 
»ت�ريخ  كت�به  يف  لوڤ�ن  بج�معة  الأ�شت�ذ  ولف)))  دي  موري�ص  فعل  كم�  ب�لعربية 
فل�شفة القرون الو�شطى«))) الذي نعتمد على طبعته اخل�م�شة �شنة ))9)م، وكم� 
فعل الأ�شت�ذ برهيه الأ�شت�ذ ب�ل�شربون يف كت�به الكبري يف »ت�ريخ الفل�شفة« الذي 

ظهر اأول اأجزائه ع�م 6)9)م.

ويقتفي)3) الأ�شت�ذ لطفي ب��ش� ال�شيد اأثر هوؤلء يف ت�شديره لتعريب كت�ب 
اأر�شطو »الأخالق اإىل نيقوم�خو�ص« فهو يعرب ب�لفل�شفة العربية.

  Maurice de Wulf  (((
M. De Wulf, Histoire de la philosophie médiévalé, Louvain, 1924  (((

يقتفي: يتتبع.  (3(
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الع�مل  الأمل�ين  هورتن)))  مثل  اإ�شالمية«  »فل�شفة  يقول:  من  ومنهم 
ب�لإ�شالمي�ت وحمرر الف�شل الذي عنوانه »فل�شفة« يف دائرة املع�رف الإ�شالمية؛ 
جوتييه)3)،  ومثل  الإ�شالمية«؛  الفل�شفة  ت�ريخ  »يف  كت�به  يف  بور)))  دي  ومثل 

والب�رون ك�را دي ڤو)4)، وغريهم.

ويظهر اأن هوؤلء يرون اأن هذه الفل�شفة لي�شت عربية؛ لأن جمهرة اأهله� مل 
يكونوا من اأ�شل �ش�مي، ويرون اأنه� اأحق اأن ت�ش�ف اإىل الإ�شالم؛ لأن له فيه� اأثًرا 

ظ�هًرا؛ ولأنه� ن�ش�أت يف بالد اإ�شالمية وع��شت حتت راية الإ�شالم.

وقد راأيت للدكتور جميل �شليب� الدكتور يف الفل�شفة من ج�معة ب�ري�ص، 
كت�بً� عنوانه: »بحث يف الفل�شفة الإلهية لبن �شين�«)))، ُطِبع ب�لفرن�شية يف ب�ري�ص 
� عن الفل�شفة العربية، وهذا الكت�ب هو ر�ش�لته  �شنة 6)9)م، ن��شل فيه ن�ش�ًل قويًّ

التي ن�ل به� الدكتوراه من ال�شربون.

ومن اأمثلة ن�ش�له - فيم� نحن ب�شدده)6) - قوله:

 Horten  (((
De Boer  (((

L.Gauthier  (3(
Carra de Vaux  (4(

Djémil Saliba, Etude sur la métaphysique d’Avicenne. Paris 1926  (((
ب�شدده: ب�جت�هه. واملراد هن�: نتحدث عنه.  (6(
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»اإن الذين يجحدون وجود فل�شفة عربية يثبتون وجود فل�شفة اإ�شالمية، بيد 
اأن الإ�شالم، برغم كل م� نفذ اإليه من العن��شر الأجنبية، ظل اأثًرا من اآث�ر العبقرية 

العربية.

اأم� اأن اأكرث الفال�شفة من اأ�شل غري عربي فال نكران له، لكن الذي ل جند 
له م�شت�ش�ًغ� هو القول ب�أن الفل�شفة التي ي�شميه� الع�مة فل�شفة اإ�شالمية لي�شت 
دين  عن  نتكلم  كم�  عربية  فل�شفة  عن  نتكلم  نحن  العربي.  اجلن�ص  اإىل  ت�شتند 

عربي«))).

وقد ي�شدق هذا القول على رن�ن الذي جعل فل�شفة عربية وفل�شفة اإ�شالمية.

اأم� اأهل هذا الع�شر الذين يعربون ب�لفل�شفة العربية مرة وب�لفل�شفة الإ�شالمية 
اأخرى ملعنى واحد، فم� اأح�شبهم يرمون بذلك اإىل الغر�ص الذي ينكره املوؤلف.

ومثلهم كمثل اجل�معة امل�شرية نف�شه�، التي ك�نت اإىل عهد قريب ت�شتعمل 
يف قوانينه� ومن�هجه� ومك�تب�ته� العب�رتني على اأنهم� مرتادفت�ن.

نّلـينو))) راأي مي�ص هذا املو�شوع، ب�شطه يف حم��شراته يف  ولالأ�شت�ذ ك�رلو 
»علم الفلك وت�ريخه عند العرب يف القرون الو�شطى« مب� ن�شه:

.Djémil Saliba, Etude sur la mitaphysique d'avicenne, pp. 24–25 (((
 Carlo Nallino  (((
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»قد قلت يف الدر�ص امل��شي اإن حم��شراتي �شتدور على ت�ريخ علم الهيئة 
النبوية تقريًب�،  اأي لغ�ية �شنة ت�شعم�ية للهجرة  القرون الو�شطى،  عند العرب يف 
فينبغي الآن تعريف من يطلق عليه لفظ »العرب«. كلم� يكون الكالم عن زم�ن 
اجل�هلية اأو اأوائل الإ�شالم، ل�شك اأن كلمة »العرب« م�شتعملة مبعن�ه� احلقيقي 
الطبيعي، امل�شري اإىل الأمة الق�طنة))) يف �شبه اجلزيرة املعروفة بجزيرة العرب، ولكن 
اإذا ك�ن الكالم عن الع�شور الت�لية للقرن الأول من الهجرة، اتخذن� ذلك اللفظ 
املم�لك  يف  ال�ش�كنني  وال�شعوب  الأمم  جميع  على  واأطلقن�ه  ا�شطالحي  مبعنى 
الإ�شالمية، امل�شتخدمني اللغة العربية يف اأكرث ت�آليفهم العلمية، فتدخل يف ت�شمية 
»العرب« الفر�ص والهند والرتك وال�شوريون وامل�شريون والرببر والأندل�شيون وهلم 
ا، املت�ش�ركون يف لغة كتب العلم ويف كونهم تبعة الدول الإ�شالمية - ولو مل  جرًّ
نطلق عليهم لفظ »العرب« كدن� م� نقدر نتحدث عن علم الهيئة عند »العرب« 
لقلة الب�رعني فيه من اأولد قحط�ن وعدن�ن. ق�ل ابن خلدون املتوفَّى �شنة 808ه 

)406)م) يف مقدمته:

»من الغريب الواقع اأن حملة العلم يف امللة الإ�شالمية اأكرثهم العجم، ل 
من العلوم ال�شرعية ول من العلوم العقلية اإل يف القليل الن�در، واإن ك�ن منهم 
العربي يف ن�شبته فهو عجمي يف لغته وَمْرَب�ه وم�شيخته، مع اأن امللة عربية و�ش�حب 

�شريعته� عربي«.

الق�طنة: ال�ش�كنة.  (((
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»ف�إن اعرت�ص اأحد على هذا ال�شطالح وق�ل: اإن ا�شتعم�ل لفظ »امل�شلمني« 
اأ�شح واأ�شلح من ا�شتعم�ل لفظ »العرب«، قلُت اإن هذا اأي�ًش� غري م�شيب ل�شببني:

وال�ش�بئة  والإ�شرائيليني  الن�ش�رى  يخرج  امل�شلمني  لفظ  اإن  »الأول: 
والت�ش�نيف  العلوم  يف  ي�شري  غري  ن�شيب  لهم  الذين  اأخرى  دي�ن�ت  واأ�شح�ب 

العربية، وخ�شو�ًش� فيم� يتعلق ب�لري��شي�ت والهيئة والطب والفل�شفة.

»والث�ين: اإن لفظ امل�شلمني ي�شتلزم البحث اأي�ًش� عم� �شنفته اأهل الإ�شالم 
بلغ�ت غري العربية ك�لف�ر�شية والرتكية، وهذا خ�رج عن مو�شوعن�؛ ف�لأرجح اأن 
نتفق فيم� كرث ا�شتعم�له عند الكتبة احلديثني ونتخذ لفظ »العرب« ب�ل�شطالح 

املذكور، اأي ن�شًب� اإىل لغة الكتب ل اإىل الأمة« )ج)، �ص6) - 8)).

الرأي املختار يف التسمية

وعندي اأن هذه الفل�شفة قد و�شع له� اأهله� ا�شًم� ا�شطلحوا عليه فال ي�شح 
العدول عنه، ول جتوز امل�ش�ّحة))) فيه.

�شنة  املتوفَّى  �شين�  لبن  و»النج�ة«  »ال�شف�ء«،  كت�َبْي  يف  مثاًل  جند  ف�إن� 
8)4ه )037)م) التعبري ب�ملتفل�شفة الإ�شالمية؛ وجند يف كت�ب »امللل والنحل« 

لل�شهر�شت�ين ا�شتعم�ل كلمة »فال�شفة الإ�شالم« يف موا�شع متعددة، منه�:

امل�ش�ّحة: الإعرا�ص واملخ�لفة مع اإظه�ر الكراهية.  (((
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»املت�أخرون من فال�شفة الإ�شالم مثل يعقوب بن اإ�شح�ق الكندي، وحنني 
ابن اإ�شح�ق... اإلخ)))«. فهوؤلء امل�شتغلون ب�لفل�شفة يف ظل الإ�شالم من م�شلمني 
اإ�شالمية«  »فل�شفة  فل�شفتهم  ى  وُت�َشمَّ الإ�شالم،  فال�شفة  ون  ُي�َشمَّ م�شلمني  وغري 
ب�ملعنى ال�شطالحي؛ وهذا يرفع اعرتا�ص الأ�شت�ذ نّلينو على التعبري »ب�مل�شلمني« 
بدل »العرب«. ويدخل يف هذه الت�شمية م� كتبه الإ�شالميون من الفال�شفة بلغ�ت 
غري العربية ك�لف�ر�شية والهندية والرتكية، واإن اأ�شبح در�ص هذه الآث�ر ع�شرًيا على 

غري اأهل تلك اللغ�ت اأنف�شهم اأو من اأح�ط بلغ�تهم وهم قليل.

»اأخب�ر  كت�ب  يف  الإ�شالم«  و»حكم�ء  الإ�شالم«  »فال�شفة  عب�رة  ووردت 
احلكم�ء« و»مقدمة ابن خلدون«.

ج�ء يف كت�ب »طبق�ت ال�ش�فعية« ل�شيخ الإ�شالم ت�ج الدين اأبي ن�شر عبد الوه�ب بن تقي الدين ال�شبكي   (((
املتوفَّى �شنة 6)7 ه، م� ن�شه: تنبيه عجيب - وقع يف كت�ب امللل والنحل لأبي الفتح ال�شهر�شت�ين يف اأوائله 
اأن فال�شفة الإ�شالم الذين ف�شروا كتب احلكمة من اليون�نية اإىل العربية واأكرثهم على راأي اأر�شط�لي�ص حنني 
بن اإ�شح�ق  ويعقوب  النحوي،  ويحيى  »ال�شجزي«،  ال�شحري  �شليم�ن  واأبو  املف�شر،  الفرج  واأبو  ابن اإ�شح�ق، 
الكندي، واأبو �شليم�ن حممد بن مع�شر املقد�شي، واأبو بكر بن ث�بت بن قرة احلراين، واأبو مت�م يو�شف بن حممد 
الني�ش�بوري، واأبو زيد اأحمد بن �شهل البلخي، واأبو حم�رب احل�شن بن �شهل القمي، واأبو ح�مد اأحمد بن 
حممد الإ�شفزاري، واأبو زكري� يحيى بن ال�شيمري، واأبو ن�شر الف�رابي، وطلحة الن�شفي، واأبو احل�شن الق��شري 
»الع�مري«، والرئي�ص اأبو علي بن �شين�. انتهى ملخ�ًش�. واأبو ح�مد الإ�شفزاري امل�ش�ر اإليه فيل�شوف من بلدة 
هراة  بني  مدينة  الراء،  اآخره�  املك�شورتني ويف  والزاي  وب�لف�ء  املهملة  ال�شني  و�شكون  الهمزة  بك�شر  اإ�شفزار، 
ال�شيخ  ك�ن  يل:  وق�ل  معي  تكلم  ممن  الن��ص  بع�ص  على  ت�شحف  لأنه  هذا؛  على  نبهت  واإمن�  و�شج�شت�ن، 
اأبو  ح�مد من فال�شفة الإ�شالم، فقلت له: اإن ال�شيخ اأب� ح�مد �شيخ العراق ل يدري الفل�شفة ول هو من هذا 
اأحببت التنبيه  اإيل الكت�ب، وقد ت�شحف عليه الإ�شفزاري ب�لإ�شفراييني فعرفته ذلك، ثم  القبيل. ف�أح�شر 

على ذلك هن� لئال يقع فيه غريه كم� وقع هو )ج3، �ص7)). 
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ى »ت�ريخ حكم�ء الإ�شالم«،  ولظهري الدين اأبي احل�شن البيهقي كت�ب ُي�َشمَّ
توجد منه ن�شخة فتوغرافية بدار الكتب امل�شرية))).

وج�ء يف كت�ب »نزهة الأرواح ورو�شة الأفراح« يف تواريخ حكم�ء املتقدمني 
واملت�أخرين، ل�شم�ص احلق والدين ال�شهرزوري - ن�شخة فتوغرافية مبكتبة اجل�معة:

من  املت�أخرين  احلكم�ء  تواريخ  القدم�ء  تواريخ  اإىل  ن�شم  اأن  »نريد 
الإ�شالميني«. 

من اأجل ذلك كله نرى اأن ن�شمي الفل�شفة التي نحن ب�شدده� كم� �شم�ه� 
اأنه� ن�ش�أت يف بالد الإ�شالم ويف ظل دولته، من  اأهله� »فل�شفة اإ�شالمية«، مبعنى 
الت�شمية مو�شع نقد يدعو  اأ�شح�به� ول لغتهم، ول نرى يف هذه  غري نظر لدين 

للتفكري يف تبديله�.

اخلالف يف احلكم على الفل�سفة الإ�سالمية يف القرن احلا�سر

واإذا ك�ن بني املع��شرين من الغربيني خالف يف التعبري عن هذه الفل�شفة 
يق�شمهم ق�شمني، ف�إنهم فريق�ن اأي�ًش� يف احلكم على هذه الفل�شفة:

ففريق ميكن اأن يعترب من من�ذجه امل�شت�شرق جوتييه، الذي ك�ن اأ�شت�ًذا لت�ريخ 
ر احلدود الف��شلة بني  الفل�شفة الإ�شالمية يف اجلزائر، وهو الفريق الأقل عدًدا، ُيَقرِّ

طبع اأخرًيا يف لهور بعنوان: كت�ب »تتمة �شوان احلكمة«. بعن�ية الأ�شت�ذ حممد �شفيع.  (((
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العقل ال�ش�مي والعقل الآري حتى ل تتالقى من�زعه�، ثم يبني اأن الإ�شالم دين 
اليون�نية  للفل�شفة  اأ�شد منه مع�ر�شة  ا، فال ميكن ت�شور نظ�م  قوي يف �ش�ميته جدًّ
يوقفوا  اأن  امل�شلمني  الفال�شفة  اأول واجب على  واأنه ك�ن  ا،  اآريته� جدًّ القوية يف 
بني هذين التي�رين بحكم اأنهم م�شلمون متم�شكون بدينهم، وبحكم اأنهم فال�شفة 

همهم اأن ين�شروا مذاهب الفل�شفة اليون�نية.

ويقول جوتييه:

بواجبهم من هذه  القي�م  ي�ألوا))) جهًدا يف  الإ�شالميني مل  الفال�شفة  »اإن 
الن�حية، وقد اأبدوا يف مم�ر�شته على م� فيه من دقة وعن�ء خ�ش�ًل منقطعة النظري: 
هو  الت�ش�ل  واحلكمة من  ال�شريعة  بني  فيم�  وراأيهم  نظر،  وبعد  ونف�ذ  مه�رة  من 

َمْعِقد الطرافة يف هذه الفل�شفة اليون�نية الإ�شالمية)))«.

فال�شفة  �ش�قت  التي  هي  اليون�نية  الفل�شفة  اأن  ذلك  بعد  الأ�شت�ذ  ويبني 
ة عن��شره، ذلك ب�أن فكرة التوفيق  الإ�شالم اإىل هذا الجت�ه، وهي ك�نت ُم�ْشَتمدَّ
بني الفل�شفة والدين هي فكرة مزج وات�ش�ل، ولي�ص غري التفكري الآري ملح�ولة 
دين  الإ�شالم  هم�:  �شدين  بني  متت�بعة  �شل�شلة  يف  متدرجة  بو�ش�ئط  الت�ش�ل 

الف�شل، وفل�شفة الو�شل اليون�نية.

روا.  مل ي�ألوا: مل يق�شِّ  (((
Léon Gauthier, Introduction a l'étude de la philosophie musulmane, Paris 1923, p.121  (((
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ولقد ذكرن� اآنًف� مذهب رن�ن يف خ�ش�ئ�ص اجلن�شني ال�ش�مي والآري.

واختلفت املذاهب بعد رن�ن يف تبيني هذه اخل�ش�ئ�ص. يقول موؤلف مع��شر 
ا�شمه لپي))) يف كت�ب له عنوانه: »املدني�ت التون�شية«:

من�ش�قة  العربية  والنف�ص  امل�شتقبل،  اإىل  بفطرته�  من�ش�قة  اليهودية  »النف�ص 
بفطرته� اإىل امل��شي، فهم� متن�فرت�ن، والنف�ص الأوربية تختلف عنهم�«))).

ويريد جوتييه اأن مييز بني اجلن�ص ال�ش�مي واجلن�ص الآري بخ�ش�ئ�ص اأخرى، 
يبينه� يف كت�به »املدخل اإىل درو�ص الفل�شفة الإ�شالمية« كم� ي�أتي:

واللب��ص  الطع�م  كم�ش�ئل  اأدن�ه�  من  الإن�ش�ين،  الن�ش�ط  مظ�هر  كل  »يف 
اإىل اأعاله� ك�لنظم ال�شي��شية والجتم�عية، تتجلى يف اجلن�ص الآري من ن�حية، 
اأ�شلية  نزع�ت  العربي-  النوع  اأي  اأنواعه  اأخل�ص  يف  معترًبا  ال�ش�مي-  واجلن�ص 
تركه�  مع  متن��شبة،  وغري  متن��شبة  الأ�شي�ء؛  بني  يجمع  ال�ش�مي  العقل  متق�بلة. 

منف�شلة بال رب�ط ي�شله�، متنقاًل بينه� بَوَثَب�ت مب�ِغتة)3) ل تدرج فيه�.

Lapie  (((
les utilisations tunisiennes p.19  (((

مب�ِغتة: مف�جئة.  (3(
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»اأم� العقل الآري فعلى عك�ص ذلك، يوؤلف بني الأ�شي�ء بو�ش�ئط تدريجية 
يح�ص  يك�د  ل  الدرج  متداين  �شلم  على  اإل  غريه  اإىل  منه�  واحًدا  يتخطى  ل 

التنقل فيه«))).

هذا وقد ك�دت تتال�شى يف القرن الع�شرين فكرة اإقح�م))) ال�ش�مية والآرية 
يف احلكم على الفل�شفة الإ�شالمية، وذلك بحكم ت�ش�وؤل نظرية ال�ش�مية والآرية 

نف�شه� و�شعف �شن�ده� العلمي.

على اأنن� ل ننكر اأنه قد بقي اأن�ش�ر لهذه النظرية من اأمث�ل الأ�شت�ذ جوتيه.

يف دائرة املع�رف الربيط�نية عند الكالم على كلمة »عرب«:

»اإنه لي�ص من �شواب الراأي م� فعله رن�ن ول�شن ب�إ�ش�فتهم� �شف�ت خ��شة 
اإىل اجلن�ص ال�ش�مي هي يف الواقع ن��شئة عن عوامل خ�رجية، فهي نتيجة البيئة 
اأخرى ويف  بيئة  اأنهم ع��شوا يف  ولو  اكتنفتهم،  التي  فيه� والأحوال  التي ع��شوا 

اأحوال مغ�يرة لك�نت لهم �شف�ت جديدة«.

اأم� الأ�شت�ذ برهيه، اأ�شت�ذ ت�ريخ الفل�شفة يف ال�شربون، فهو من حزب ال�ش�مية 
والآرية واإن مل يغرق يف ذلك اإغراق مواطنه جوتييه، يقول الأ�شت�ذ يف كت�به يف 

»ت�ريخ الفل�شفة«:

.Leon Gauthier, Introduction a L'étude de la philosophie musulmane. p. 66  (((
اإقح�م: اإدخ�ل.  (((
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»ك�ن فال�شفة العرب ممن اعتنقوا الإ�شالم، وك�نوا يكتبون اآث�رهم ب�لعربية، 
التم�شوا  لذلك  اآري،  اأ�شل  من  بل  �ش�مي  اأ�شل  من  تكن  مل  جمهرتهم  لكن 
ال�شري�نية  اإىل  ترجمته�  اأخذ يف  التي  اليون�نية.  الكتب  تفكريهم يف  مو�شوع�ت 
والعربية منذ القرن ال�ش�د�ص امل�شيحيون الن�شطوريون، والتم�شوه� اأي�ًش� يف الآث�ر 

املزدكية الب�قية يف ف�ر�ص املختلطة اأ�شد الختالط ب�لآراء الهندية«))).

اأو  الإ�شالمية  الفل�شفة  اأ�شول  ب�أ�شل من  ي�شرح  والأ�شت�ذ يف كالمه هذا 
عن�شر من عن��شره� الأجنبية مل يكن وا�شًح� للب�حثني يف القرن الت��شع ع�شر، 

م�شرًح� به ت�شريًح�، وهو الأثر الهندي الف�ر�شي.

لدر�ص  ت�شدوا  الذين  الغربيني  املع��شرين  العلم�ء  من  الث�ين  الفريق  اأم� 
هذه  على  وال�ش�مية يف حكمهم  لالآرية  ذكر  غري  من  الإ�شالمية  الفل�شفة  ت�ريخ 
يف  كتبه  الذي  الف�شل  يف  يقول  الذي  هورتن.  الأ�شت�ذ  ممثليهم  فِمْن  الفل�شفة، 

»دائرة املع�رف الإ�شالمية« بعنوان »فل�شفة«:

»ُيَراد بهذه الكلمة النزعة اليون�نية يف احلكمة الإ�شالمية. ويجب اأن يعترب 
اأي�ًش� اإىل ج�نب ذلك م� بذله املفكرون من جهود عقلية مبنية على م� ك�ن معروًف� 
يف ع�شورهم من مع�ين البحث العلمي عن اأحوال الوجود على م� هو عليه، اأو 
على الأقل البحث عن م�ش�ئل مت�شلة ب�إدراك �ش�مل للع�مل، فهي بهذا العتب�ر 

Bréhier, Émile. Histoire de la Philosophie, (1968), Tome premier, p. 610  (((
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الذي  النظري  الكالم  اأوًل على علم  ينطبق  الفل�شفة. ذلك  ُتَعدَّ من  اأن  ينبغي 
ب�لغ من  للوجود  ت�شور  املحتوية على  الإ�شالمية  العق�ئد  م�شتوى  رفع  اإىل  يرمي 

ال�شذاجة حد الطفولة، حتى تلتئم مع مط�لب العلم يف ذلك الزم�ن«.

وف�ر�شية  يون�نية  اآث�ر  من  املتكلمني  مذاهب  يف  م�  الأ�شت�ذ  َبنيَّ  اأن  وبعد 
وهندية بل وم�شيحية ويهودية، وبعد اأن اأَمَلَّ ب�أدوار علم الكالم، ع�د اإىل الفل�شفة 

يبني م� له� من ال�ش�أن:

»ولتقدير م� للفل�شفة الإ�شالمية من ال�ش�أن يجب البدء ببي�ن م� يف مذهب 
اأر�شطو من النق�ص. ول نظري لأر�شطو يف �شبط املع�ين اجلزئية، لكنه مل يفلح يف 
تقدير ن�شق))) �ش�مل للع�مل كله معترًبا يف ثن�ي� �شورة ذهنية واحدة، فهو مل َيُرّد 
جملة الع�مل اإىل مبداأ واحد، اإمن� هي اثنينية تتق�بل فيه� الَهُيوىل))) القدمية واهلل. 
ويف هذا املذهب الأر�شطط�لي�شي عن��شر علمية نظرية ممح�شة، لكن النزوع القوي 
اإىل العتم�د على م� يف الوجود اخل�رجي وحده ي�شوبه� ويعطله�. اأنَّى)3) ج�ءت 
ال�شور اإذا ك�ن اهلل عقاًل �شرًف� لي�ص له اإرادة، وهو ُيحيي الع�مل ب�عتب�ره مع�شوًق� 
لي�ص  الألوهية  ثم هو يجهل اجلزئي�ت!؟، ذلك مذهب يف  الف�علة،  العلة  اأنه  ل 
بفل�شفي، ثم ج�ءت الفل�شفة الإ�شالمية م�شتمدة من املذهب الأفالطوين اجلديد، 
فج�ءت معه� فكرة قوية هي فكرة الإمك�ن التي حتيط بجملة املوجودات وجتمعه� 

نَ�َشق: نظ�م.  (((
الهيوىل: امل�دة التي ي�شنع منه� اأي �شيء.  (((

اأنَّى: كيفم�.  (3(
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يف وحدة، فك�نت هذه الفكرة نوًرا اأ�ش�ء م�ش�ئل املوجودات اجلزئية واأظهره� يف 
اأ�شمى مظ�هره�. كل �شيء يف هذا الع�مل يحتوي على ذات ووجود؛ وهم� اأمران 
�. ف�لذي يهب  ممت�زان يف جوهرهم�، ولي�ص هذان الأمران مبتالزمني تالزًم� �شروريًّ
واجب  موجوًدا  يكون  اأن  البق�ء لبد  عليه� يف  ويحفظه  ابتداء  لالأ�شي�ء  الوجود 
م�  ب))) ويغمر كل  ين�شُ َمِعني ل  يفي�ص من  الوجود  ف�لع�مل �شيل من  الوجود، 
عدا اهلل. هذا الراأي يتخلل ت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية اإىل عهدن� احل��شر، ول يزال 
يتجدد �شرحه واإبرازه يف ال�شور الوا�شحة، وابن ر�شد وحده هو الذي مل يفهمه 

حق الفهم«.

»ون�حية اأخرى من نواحي الفل�شفة الإ�شالمية اآيته� اإمي�ن اأهل هذه الفل�شفة 
ب�لدين. يعتقد هوؤلء الفال�شفة اعتق�ًدا ج�زًم� ب�أن الإ�شالم هو اأكمل وحي اإلهي. 
النبي َيَرى يف ح�لت اإ�شراق وك�شف خ�رق للع�دة، احلق�ئق الإلهية التي ل ينفذ 
اإليه� العقل الب�شري »اأي الغيب« ثم يبلغه� للن��ص؛ اأم� الفيل�شوف فيك�شف بعقله 
�ِلف مل� نزل به القراآن، فك�أمن� وظيفة الفال�شفة  ال�شعيف بع�ص هذه احلق�ئق غري خُمَ

الإ�شالمية الدعوة اإىل دين الإ�شالم«.

اأو  واحلكيم،  النبي  بني  الفرق  يف  الإ�شالميني  الفال�شفة  مذهب  وتبيني 
الفل�شفة والدين على هذا الوجه، ل دقة فيه. و�شنعر�ص لهذا البحث بعد.

املعني: امل�ء الظ�هر الذي يجري على وجه الأر�ص.  (((
ب: ل يقل، ول يذهب داخل الأر�ص. ول ين�شُ  
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إمجال اآلراء يف الفلسفة اإلسالمية يف القرن العشرين

ونعود اإىل تقرير موقف الفل�شفة الإ�شالمية عند الغربيني يف القرن الع�شرين، 
م�شتندين اإىل اأقوال املوؤلفني املع��شرين، فنجمل هذا املوقف يف الوجوه الآتية:

تال�شى القول ب�أن الفل�شفة العربية اأو الإ�شالمية لي�شت اإل �شورة م�شوهة  )اأ) 
من مذهب اأر�شطو ومف�شريه اأو ك�د اأن يتال�شى؛ واأ�شبح يف حكم امل�شلم 
ومذاهب  اأر�شطو  مذهب  عن  مييزه�   � خ��شًّ كي�نً�  الإ�شالمية  للفل�شفة  اأن 
مف�شريه: ف�إن فيه� عن��شر م�شتمدة من مذاهب يون�نية غري مذهب اأر�شطو 
وفيه� عن��شر لي�شت يون�نية من الآراء الهندية والف�ر�شية... اإلخ؛ ثم اإن فيه� 
ثمرات من عبقرية اأهله� ظهرت يف ت�أليف ن�شق فل�شفي ق�ئم على اأ�ش��ص 
من مذهب اأر�شطو، مع تاليف م� يف هذا املذهب من النق�ص ب�ختي�ر اآراء من 
مذاهب اأخرى وب�لتخريج والبتك�ر، وظهرت اأي�ًش� يف اأبح�ثهم يف ال�شلة 

بني الدين والفل�شفة. ويقول ُوْلف:

عن  منقولة  ن�شخة  هي  العربية  الفل�شفة  اأن  يظن  اأن  اخلط�أ  من  اأنه  »على 
مذاهب امل�ش�ئية«))). ثم يقول:

Maurice de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale, (Louvain, 1924), t. 1, pp. 208–209  (((
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»وبهذه املث�بة انتهى العرب اإىل ن�شق فل�شفي فريد يف ب�به، يوفق بني مق�لت 
متخ�لفة«))). ويقول اأي�ًش�:

»وعلى كل ح�ل، فلي�ص ينبغي اأن َيعُزب))) عن الب�ل اأن فال�شفة العرب 
، غري ت�بع لتعلقهم ب�لقراآن«)4). نحوا يف البحث عن الوجود منحى)3) م�شتقالًّ

ولعل جهود الب�حثني �شتك�شف عن وجوه بديعة من الفل�شفة الإ�شالمية 
مل� تزل خ�فية.

حلرية  �شجًن�  بطبيعتهم�  ك�ن�  املقد�ص  وكت�به  الإ�شالم  ب�أن  القول  تال�شى  )ب) 
العقل، وعقبة يف �شبيل نهو�ص الفل�شفة اأو ك�د يتال�شى، وُوِجد من يقول 
لفل�شفة  مق�رن  ع�م  لت�ريخ  »تخطيط  كت�به:  يف  پيك�ڤيه  الأ�شت�ذ  يقوله  م� 

القرون الو�شطى« املطبوع �شنة )90)م))).

التي  واملوؤلف�ت  الغربيون  امل�شيحيون  قراأه�  التي  املوؤلف�ت  بني  ق�رنَّ�  »اإذا 
البتداع،  اإىل  اأدنى  يكونوا  اأن  ينبغي  هوؤلء  اأن  عرفن�  العرب،  متن�ول  ك�نت يف 
اأ�ش�تذة  ع�شر  الث�لث  القرن  فك�نوا يف  ن�شقوه�،  التي  مع�رفهم  بف�شل  متيزوا  فقد 

امل�شدر ال�ش�بق.  (((
َيعُزب: يغيب.  (((
منحى: اجت�ه.  (3(

.Muarice de Wulf, Histoire de la philosophie médiévale  (4(
 Picavet, François. Esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies  (((

médiévales, (Paris 1905), p. 160



مقالت امل�ؤلفني الغربيني
414(

اأولئك، فع�ونوا على ت�أ�شي�ص الفل�شفة الك�ثوليكية والكالم الك�ثوليكي مب� نقلوا 
عن القدم�ء ومب� وّلدته اأفك�رهم«.

ويقول الأ�شت�ذ ليون جوتييه يف مق�ل له ن�شر يف »جملة ت�ريخ الفل�شفة«))) 
اجلزء الرابع من ال�شنة الث�نية بعنوان:

»اإ�شكول�شتية اإ�شالمية واإ�شكول�شتية م�شيحية«))) م� ن�شه:

للكالم  العبودية  هذه  من  تنجو  ال�شكول�شتية  ف�لفل�شفة  الإ�شالم  يف  اأم� 
التي َتْدمغ)3) ال�شكول�شتية امل�شيحية.

اأن  بل ل ميكن  للكالم،  اأي وجه خ��شعة  تكون من  اأن  بعيدة عن  »هي 
يق�ل اإنه� خ��شعة للعق�ئد، هي �شيء خمتلف مت�م الختالف؛ لأن العق�ئد و�شيلة 
الفل�شفة  تلك  اأم�  »براجم�تيك«)4).  الآن  يق�ل  اأو كم�  لتحقيق م�شلحة اجلم�عة 
فهي وحده� التي تعرب عن احلقيقة النظرية بذاته�، على حني اأن العقيدة لي�شت 

� له�. اإل مث�ًل تخيليًّ

La Revue d'Histoire de la Philosophie, Decembre 1928  (((
Scolastique musulmane et scolastique chrétienne  (((

َتْدمغ: متحو.  (3(
 Pragmatique  (4(
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النظر  لأهل  ل  للجمهور  املوجهة  الدينية  العق�ئد  حترتم  التي  »والفل�شفة 
الفل�شفي، ملك�ن نفعه� للجم�عة ومل�شدره� الديني، لي�شت تقيم وزنً� للكالم الذي 

تبني خطره على الدين وعلى اجلم�عة«.

نه الأ�شت�ذ هورتن،  اأ�شبح لفظ الفل�شفة الإ�شالمية اأو العربية �ش�ماًل، كم� بيَّ )جـ) 
ى فل�شفة اأو حكمة وملب�حث علم الكالم. وقد ا�شتد امليل اإىل اعتب�ر  مل� ُي�شمَّ
الت�شوف اأي�ًش� من �شعب هذه الفل�شفة، خ�شو�ًش� يف العهد الأخري الذي 

ُعني فيه امل�شت�شرقون بدرا�شة الت�شوف.

وَيُعدُّ الأ�شت�ذ م��شينيون من مت�شوفة الإ�شالم الكندي والف�رابي وابن �شين� 
ى))) »جمموع ن�شو�ص  وغريهم من الفال�شفة يف كت�به املطبوع �شنة 9)9) املُ�َشمَّ

مل تن�شر متعلقة بت�ريخ الت�شوف يف بالد الإ�شالم«.

رأي فيما تشمله الفلسفة اإلسالمية

ب�لفل�شفة م�  اإذا ك�ن لعلم الكالم ولعلم الت�شوف من ال�شلة  اأنه  وعندي 
ى اأي�ًش� »علم اأ�شول  ي�شوغ جعل اللفظ �ش�ماًل لهم� ف�إن »علم اأ�شول الفقه« املُ�َشمَّ
تكون  تك�د  الفقه  اأ�شول  ومب�حث  ب�لفل�شفة،  ال�شلة  �شعيف  لي�ص  الأحك�م« 
العق�ئد الذي هو علم  اأ�شول  يف جملته� من جن�ص املب�حث التي يتن�وله� 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 اإنك لرتى يف كتب اأ�شول الفقه اأبح�ًث� ي�شمونه� »مب�دئ كالمية« هي 
من مب�حث علم الكالم. واأظن اأن التو�شع يف درا�شة ت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية 
�شينتهي اإىل �شم هذا العلم اإىل �شعبه�، كم� يو�شحه بع�ص م� نعر�ص له فيم� ي�أتي.

كلمة يف جه�د الغربيني

الفل�شفة  درا�شة  يف  جهود  من  الغربيون  بذل  فيم�  الن�ظر  ف�إن  بعد،  اأم� 
ون�ش�طهم، و�شعة اطالعهم  اإل الإعج�ب ب�شربهم  ي�شعه  وت�ريخه� ل  الإ�شالمية 
وح�شن طريقتهم، واإذا كن� اأملعن�))) اإىل نزوات من ال�شعف الإن�ش�ين ت�شوب اأحي�نً� 
الب�شر  تيقظ عواطف اخلري يف  اأن يكون يف  نرجو  ف�إنَّ�  العلم،  جهودهم يف خدمة 
اإىل دعوة ال�شلم الع�م والنزاهة اخل�ل�شة والإن�ش�ف والت�ش�مح، مدع�ة  وان�شي�قه� 
يخ�لط  اأن  ينبغي  ل  نوًرا  ب�عتب�ره  العلم  على خدمة  الن��ص جميًع�  بني  للتع�ون 

�شف�ءه كدر.

ركدت  ك�نت  نزع�ت  البالد  بع�ص  يف  تهب  اأن  ذلك  من  يوئ�شن�)))  ولي�ص 
ريحه�، لي�ص من �ش�أنه� اأن تخل�ص نفو�ص الن��ص من عوامل الع�شبية والهوى، مثل 
نظرية تفوق ال�شاللة النوردية ال�ش�ملة ل�شعوب اأورب� ال�شم�لية، التي حتي� يف اأمل�ني� لهذا 
العهد؛ ومثل فكرة تفوق البي�ص على ال�شود املنت�شرة يف اأمريقة)3) ال�شم�لية، وفكرة 

اأملعن�: اأَ�َشْرن�.  (((
يوئ�شن�: يقطع اأملن�.  (((

اأمريقة: اأمريك�.  (3(
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املتولدين بني  ت�شمية  اإىل  التي دعت  الهندي  الأبي�ص على اجلن�ص  تفوق اجلن�ص 
اإجنليز وهنديني ت�شمية خ��شة يف بالد الهند ويف بالد اإفريقية اجلنوبية؛ بل نحن نرجو 
اأن يغلب العلم واحلق هذه النزوات التي ل ي�شنده� علم ول حق. ويقوي رج�ءن� اأن 

جند يف اأمريقة نف�شه� اأ�شواتً� تقرر ب��شم العلم اأحي�نً� م� نقرره نحن الآن.

ويف مق�ل معرب عن جملة ال�شينتفيك اأمريك�ن))) ُن�ِشر يف جملة املقتطف 
)يونيو �شنة 934)م) بعنوان: مب�ذا تتفوق ال�شاللت؟

»ولي�ص يف الدعوى الق�ئمة على تفوق ال�شاللة النوردية �شيء جديد، بل 
هي ن�حية جديدة من مذهب �شرى يف خالل القرن الت��شع ع�شر، موؤداه اأن بع�ص 
ل يف اأن ت�شود الطوائف الأخرى. ومن قبل ذلك  طوائف من الن��ص له� حق ُمَنزَّ
اأح�ص املوؤلف الإجنليزي داني�ل ده فوا))) موؤلف رواية »روبن�شن كروزو« ب�أنه مط�لب 
من قبل نف�شه، بل ومن قبل احلق والعدل ب�أن يهب اإىل ال�شخرية من مثل هذا 
الراأي الذي يرمي اإىل تبويء �شاللة معينة املك�نة العلي� يف ت�ريخ الإن�ش�نية، ك�أن 
هذه املك�نة خ��شة به� من طريق الو�شع الإلهي. ولكن العواطف الإن�ش�نية قوية 
لت�أ�شله� يف الطبيعة الب�شرية فتطغى على �شوت العقل ونوازع املنطق، فتبدو نظرية 
التفوق العن�شري اأو تفوق �شاللة خ��شة مرة بعد اأخرى يف خالل ع�شور الت�ريخ، 
مع اأن العقل والعلم ل يوؤيدان الأرك�ن الواهية التي تقوم عليه�. ونحن الآن ن�شهد 

 Scientific American  (((
 Daniel Defoe  (((
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انبث�ق))) هذه الفكرة اأو هذه النزعة من جديد، بعدم� كن� قد ظنن� اأنه قد ُق�شي 
نظرية  من  فرع  النوردي هي  التفوق  ونظرية  ع�شر  الت��شع  القرن  اأواخر  عليه� يف 
التفوق الآري، اأي تفوق ال�شعوب الآرية التي ك�ن زعيمه� ذلك الأر�شتقراطي 
الفرن�شي الكونت جوزيف اآرثر جوبينو))) املتوفَّى �شنة )88)م، فده جوبينو هذا 
ذهب اإىل اأن ال�شعوب الآرية وحده� دون غريه� هي التي خلفت كل م� له قيمة يف 
احل�ش�رة وح�فظت عليه. وفكرة وجود �شاللة اآرية ن�ش�أت من ت�ش�به اللغ�ت الهندية 
الأوربية مم� حدا اإىل القول ب�أنه� جميعه� ترتد اإىل اأ�شل واحد هي اللغة الآرية. 
والقول بتفرع اللغ�ت الهندية الأوربية من اللغة الآرية قول له �شند �شحيح، اأم� 
م� ذهب اإليه جوبينو من اأن وجود لغة اآرية اأ�شلية تفرعت منه� اللغ�ت الهندية 
فلم�  الأوه�م.  من  وهًم�  ك�ن  فقد  اآرية،  �شاللة  وجود  كذلك  يقت�شي  الأوربية 
ُخِلَقت هذه ال�شاللة املوهومة على الطريق املتقدم اأُ�شِنَدت اإليه� جميع الف�ش�ئل 
وقيل اإنه� منبع جميع احل�ش�رات الع�ملية من قدمي الزم�ن اإىل حديثه، وقيل: اإن 
النورديني هم �شاللة الآريني الذين توطنوا �شم�ل اأوربة يف القدم ومنهم ال�شعوب 
التيوتونية والأجنلو�شك�شونية، ومع ذلك مل ي�شتطع اأحد من العلم�ء اأن ي�أتي ب�شند 
علمي واحد على اأن ال�شاللة الآرية ك�نت موجودة حقيقة، اإذ لي�ص ثمة عالقة 
حتمية بني اللغة وال�شاللة: ف�لآرية لغة، وا�شتعم�له� للدللة على �شاللة معينة 

كم� ي�شتعمله� الأمل�ن اليوم لي�ص له م�شوغ علمي واحد.

انبث�ق: انفج�ر وَتَولُّد.  (((
De Gobineau  (((
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»اأم� ال�شعوب النوردية فال يعلم اأ�شلهم على وجه التحقيق، بل لي�ص من 
املوؤكد اأنهم ينتمون اإىل �شاللة �شريحة الن�شب«.

وقد قراأن� يف جملة »ال�شهر« الفرن�شية جملة تتعلق بكت�ب ظهر حديًث� ا�شمه 
»الآريون«، فيه� اإعراب عن منزع العلم�ء الفرن�شيني املع��شرين يف م�ش�ألة الآرية، 

وهذا تعريب تلك اجلملة:

»الآريون))): كت�ب م�شيو جورج پوا�شون))) الذي ظهر غري بعيد يعر�ص مل�ش�ألة 
جعلته� احلوادث احل��شرة يف مقدمة امل�ش�ئل، وهي اأثر اجلن�ص يف تكوين ال�شعوب 
احلديثة. واإذا ك�ن العلم الأمل�ين قد اأَْوَغل)3) يف الدرا�ش�ت الآرية اإيغ�ًل بعيًدا، ف�إنه 
انتحى)4) نحًوا يجعل �شحة نت�ئجه مو�شع اإنك�ر من علم�ء البالد الأخرى. اأم� العلم 
الآن  اإىل  يُوَجد  لذلك مل  بقدر،  اإل  عن�يته  من  الأبح�ث  هذه  ُيعِط  فلم  الفرن�شي 
م�شنف يتن�ول هذا املو�شوع من كل جوانبه مبيًن� الطبيعية احلقة للط�ئفة املو�شومة 
ب�لآرية، واأ�شوله� اجلن�شية وتطوراته� يف ثن�ي� الأجي�ل، وهذا م� ع�جله م�شيو جورج 

پوا�شون الع�مل مب� قبل الت�ريخ، املحيط ب�آخر م� دون العلم�ء الفرن�شيون والأج�نب.

ك�ن الهتم�م بدر�ص م�ش�ألة الآرية يف فرن�ش� مرتوًك� اإىل الآن لعلم�ء اللغ�ت 
وحدهم، ويرى م�شيو پوا�شون اأن ذلك خط�أ، واأن النهو�ص بهذه الأبح�ث ي�شتلزم 

Les Aryens  (((
George Poisson  (((

ق. اأَْوَغل: اأمعن وتعمَّ  (3(
انتحى: اجته.  (4(
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األَّ نن�شى اأن دعوى الآرية هي اأوًل من م�ش�ئل العلم الب�حث عن اأ�شول ال�شعوب؛ 
وفوق ذلك ف�إن الو�شول اإىل الأ�شول احلقيقية لت�ريخ ال�شعوب واملدني�ت يقت�شي 
ال�شتع�نة مب� انتهى اإليه امل�شتغلون بدر�ص م� قبل الت�ريخ. فم�شيو پوا�شون يتخذ 
قبل  م�  وعلم  ال�شعوب  اأ�شول  وعلم  اللغ�ت  علم  على  يعتمد  البحث  يف  منًط� 
الت�ريخ مًع�. وكت�به هو ت�ريخ حقيقي للتطور الأوربي منذ ن�ش�أة الأجن��ص احل��شرة 

اإىل يومن� هذا، على طريقة التق�شيم امل�شم�ة برتكيب القي��ص))).

وهذا الت�ريخ يبني كيف تكونت الأمم وال�شعوب يف عهود الت�ريخ، وم� هي 
العن��شر التي كونته�؟ واأين ن�ش�أت من�بته�؟ وكيف تنقلت يف البالد؟ وم� مدني�ته� 

املتع�قبة؟ وم� اأثره� يف التطور الع�م لالإن�ش�نية؟

يغت))) من خليط من  وجند فيه اأن كل الأمم التي هي من الأ�شرة الآرية �شِ
� اأكرب من  عن��شر الأجن��ص الأوىل، وم� يكون لأمة اأن تعتز ب�أن له� من النق�ء حظًّ

حظ غريه�، على اإن هذا النق�ء لي�ص مم� ُي�شَتط�ع حتديده.

ثم اإن املدنية الآرية هي اأثر م�شرتك جلميع العن��شر اجلن�شية التي �شملته� 
هذه املدنية، اإذ اإن كل عن�شر �ش�هم فيه� ب�شم�ئله)3) ومع�رفه على ن�شب متع�دلة«)4).

 Synthétique  (((
لت. يغت: ت�شكَّ �شِ  (((

ب�شم�ئله: ال�شم�ئل: الأخالق.  (3(
Le Mois, Octobre 1934, p. 313  (4(





ذكرن� يف الف�شل ال�ش�بق قول العلم�ء الغربيني من امل�شت�شرقني وموؤرخي 
الفل�شفة يف الفل�شفة الإ�شالمية، وتتبعن� نظرهم اإليه� وحكمهم عليه� منذ ت�أ�شي�ص 

ت�ريخ الفل�شفة ب�ملعنى احلديث اإىل اأي�من� هذه.

اأهل البالد  ال�شرقيني من  املوؤلفني  اآراء  نتن�ول  اأن  ونريد يف هذا الف�شل: 
الإ�شالمية الذين كتبوا موؤلف�تهم ب�لعربية غ�لًب�.

يف  ومق�لتهم  الإ�شالمية  الفل�شفة  اإىل  نظرهم  وجهة  نتبني  اأن  و�شنح�ول 
اأ�شوله� وحكمهم على منزلته�.

وقد يكون من الع�شري اأن ن�شلك يف هذا البحث نف�ص الن�شق الذي �شلكن�ه 
يف الف�شل الأول، خ�شو�ًش� فيم� يتعلق مبراع�ة الرتتيب الت�ريخي يف �شرد الآراء 

ومالحظة تطوره�، على اأنَّ� �شنبذل جهدن� يف التقريب بني من�هج البحثني.

 الف�صل الثاين 
مقالت امل�ؤلفني الإ�صالميني
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الفل�سفة والأمة العربية

يقول الق��شي اأبو الق��شم »�ش�عد بن اأحمد« املتوفَّى �شنة )46ه )070)م) 
يف كت�به »طبق�ت الأمم« بعد ذكر علم العرب يف ج�هليتهم:

»واأم� علم الفل�شفة فلم مينحهم اهلل  �شيًئ� منه، ول هي�أ طب�عهم للعن�ية 
به؛ ول اأعلم اأحًدا من �شميم العرب �ُشِهَر ِبه اإل اأب� يو�شف يعقوب بن اإ�شح�ق 

الكندي))) واأب� حممد))) احل�شن الهمداين«)3).

وكالم �ش�عد ن�ص يف اأن العرب مل يكن عندهم �شيء من علم الفل�شفة، 
ويف اأن طبعهم خلو من التهيوؤ لهذا العلم اإل �شذوًذا.

»امللل  كت�به  يف  يقول  )))))م)  48)ه  �شنة  املتوفَّى  ال�شهر�شت�ين  لكن 
والنحل« عند الكالم على الفال�شفة يف الأمم املختلفة:

فلت�ت  اأكرث حكمهم  لأن  قليلة؛  �ِشْرِذمة)4)  وهم  العرب،  »ومنهم حكم�ء 
الطبع وخطرات الفكر، ورمب� ق�لوا ب�لنبوات«))).

املتوفَّى نحو �شنة 60)ه )873م) على م� ذكره )نلينو) يف حم��شراته يف ت�ريخ الفلك عند العرب، والراجح   (((
بعنوان:  الآداب)  كلية  املن�شور يف )جملة  البحث  حققن�ه يف  كم�  )866م)  �شنة )))ه  اأواخر  يف  تويف  اأنه 

اأبو يو�شف يعقوب الكندي، �شنة 933).
املتوفَّى ب�شجن �شنع�ء �شنة 334ه )946م) كم� يف »اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء« للقفطي.  (((

طبق�ت الأمم، الق��شي اأبو الق��شم، طبعة بريوت، �ص)4.  (3(
ال�شرِذمة: اجلم�عة القليلة.  (4(

امللل والنِّحل، ال�شهر�شت�ين، من طبعة ليبت�شك �شنة 3)9)م، �ص3)).   (((
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هم  حكم�ء،  عندهم  ك�ن  الإ�شالم  قبل  العرب  اأن  يرى  ف�ل�شهر�شت�ين 
�شرذمة قليلة، وك�ن عندهم حكمة اأكرثه� فلت�ت الطبع وخطرات الفكر. ول �شك 

اأن العرب يف ج�هليتهم ك�نوا يعرفون كلمة »حكمة« وكلمة حكم�ء.

ومل يبني �ش�حب كت�ب »امللل والنحل« يف هذا القول �شبب قلة احلكم�ء 
اأبو الق��شم  َيُرّد ذلك اإىل طبيعتهم على نحو م� �شنع الق��شي  عند العرب، ومل 
�ش�عد، بل هو مل َيُرّد ذلك اإىل طبيعة العرب عندم� ذكر اآراء الن��ص يف تق�شيم 

اأهل الع�مل فق�ل:

اأهل  واأعطى  ال�شبعة،  الأق�ليم  بح�شب  الع�مل  اأهل  ق�شم  الن��ص من  »من 
كل اإقليم حظه من اختالف الطب�ئع والأنف�ص التي تدل عليه� الألوان والأل�شن؛ 
ال�شرق والغرب واجلنوب  التي هي  ومنهم من ق�شمهم بح�شب الأقط�ر الأربعة 
وال�شم�ل، ووفر على كل قطر حقه من اختالف الطب�ئع وتب�ُين))) ال�شرائع. ومنهم 
والروم،  والعجم،  العرب،  اأربعة:  الأمم  كب�ر  فق�ل:  الأمم،  بح�شب  ق�شمهم  من 
والهند، ثم زاوج بني اأمة واأمة، فذكر اأن العرب والهند يتق�رب�ن على مذهب واحد، 
واحلق�ئق،  امل�ِهي�ت)))  ب�أحك�م  واحلكم  الأ�شي�ء،  خوا�ص  تقرير  اإىل  ميلهم  واأكرث 
وح�نية؛ والروم والعجم يتق�رب�ن على مذهب واحد، واأكرث  وا�شتعم�ل الأمور الرُّ

تب�ُين: اختالف.  (((
ة، وهي حقيقة ال�شيء. امل�ِهي�ت: مفرده� امل�هيَّ  (((
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ميلهم اإىل تقرير طب�ئع الأ�شي�ء، واحلكم ب�أحك�م الكيفي�ت والكمي�ت وا�شتعم�ل 
الأمور اجل�شم�نية«))).

ومل يرد ال�شهر�شت�ين ذلك اإىل طبيعة العرب عند الكالم على اآراء العرب 
يف اجل�هلية)))، و�شي�أتي ذكر هذا الن�ص يف كالم الأ�شت�ذ اأحمد اأمني بك.

على اأن الأ�شت�ذ اأحمد اأمني بك يرى راأًي� اآخر يف كالم ال�شهر�شت�ين، فهو 
يقول يف كت�به »فجر الإ�شالم« م� ن�شه:

»لحظ بع�ص امل�شت�شرقني اأن طبيعة العقل العربي ل تنظر اإىل الأ�شي�ء نظرة 
ع�مة �ش�ملة، ولي�ص يف ا�شتط�عته� ذلك، وقبله لحظ هذا املعنى بع�ص املوؤلفني 
الأقدمني من امل�شلمني، فقد ج�ء يف »امللل والنحل« لل�شهر�شت�ين عند الكالم 

على احلكم�ء:

»ال�شنف الث�ين حكم�ء العرب وهم �شرذمة قليلة، واأكرث حكمهم فلت�ت 
الطبع وخطرات الفكر«.

الأمتني  بني  واملق�ربة  واحد...  مذهب  على  يتق�رب�ن  والهند  العرب  »اإن 
مق�شورة على اعتب�ر خوا�ص الأ�شي�ء واحلكم ب�أحك�م امل�هي�ت، والغ�لب عليهم 
الفطرة والطبع؛ واإن الروم والعجم يتق�رب�ن على مذهب واحد حيث ك�نت املق�ربة 

امللل والنِّحل، ال�شهر�شت�ين، �ص3.  (((
املرجع ال�ش�بق، �ص9)4.  (((
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عليهم  والغ�لب  الطب�ئع،  ب�أحك�م  واحلكم  الأ�شي�ء  كيفية  اعتب�ر  على  مق�شورة 
الجته�د واجلهد«))).

عن  العربي  العقل  عجز  من  ب�شبب  ال�شهر�شت�ين  كالم  اأن  اأرى  ول�شت 
النظر اإىل الأ�شي�ء نظرة �ش�ملة؛ بل قد يكون على عك�ص ذلك.

ف�إن الذي يفهم من ن�شو�ص ال�شهر�شت�ين هو اأن العرب والهند مييلون اإىل 
وح�ني�ت،  الرُّ اإىل  ينزعون)))  وهم  واملجردات،  العقلية  والأمور  الكلية  الأحك�م 
بخالف الروم والفر�ص املي�لني اإىل الأمور اجلزئية، واإىل تتبع اآث�ر الطب�ئع والأمزجة 
»اإن  ال�شهر�شت�ين:  وم� يقع عليه احل�ص من الأج�ش�م واجل�شم�ني�ت. ولعل قول 
اأكرث حكم العرب فلت�ت الطبع وخطرات الفكر«، وقوله: »والغ�لب عليهم الفطرة 
والطبع«، كل ذلك ل يخرج عم� يقوله اجل�حظ يف كت�ب »البي�ن والتبيني«: »اإل 
اجته�د  وعن  فكرة  طول  عن  هو  ف�إمن�  للعجم  معنى  وكل  للفر�ص  كالم  كل  اأن 
وخلوة وعن م�ش�ورة ومع�ونة، وعن طول التفكري ودرا�شة الكتب، وحك�ية الث�ين 
علم الأول، وزي�دة الث�لث يف علم الث�ين، حتى اجتمعت ثم�ر تلك الفكر عند 

اآخرهم، وكل �شيء للعرب ف�إمن� هو بديهة وارجت�ل وك�أنه اإله�م«)3).

»فجر الإ�شالم«، اجلزء الأول، الطبعة الأوىل، �ص49.   (((
ينزعون: من نزع اإىل ال�شيء: حّن وا�شت�ق. واملراد هن�: مييلون.  (((

البي�ن والتبيني، اجل�حظ، ج3، �ص)) - 3)، طبعة م�شر، )33)م.  (3(
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ول يريد اجل�حظ مبق�له اإل اأن ي�شف العرب ب�شرعة الذك�ء وحدة الذهن 
واإ�ش�بة الراأي فيم� يحت�ج غريهم فيه اإىل اأن�ة وطول تفكري وا�شتع�نة وبحث.

ال�شهر�شت�ين  ومق�ل  �ش�عد  مق�ل  بني  التخ�لف  يكون  اأن  ويو�شك  هذا 
التي  ب�لفل�شفة  املراد  على  اتف�قهم�  اإىل عدم  يرجع  العرب  عند  الفل�شفة  اأمر  يف 
احلق�ئق  تعرف  اإىل  ه  املُوجَّ العقلي  النظر  ب�لفل�شفة  يريد  ف�ش�عد  عنه�.  يتكلم�ن 
وعلم  ل�ش�نه�،  كعلم  العرب  علوم  يذكره من  م�  يذكر  وهو  اأ�شلوب علمي،  على 
الأخب�ر، ومعرفة ال�شري والأم�ش�ر، ثم يذكر معرفتهم ملط�لع النجوم ومغ�ربه�، واأنواء 

الكواكب واأمط�ره�، فيقول:

»على ح�شب م� اأدركوه بفرط العن�ية وطول التجربة لحتي�جهم اإىل معرفة 
ذلك يف اأ�شب�ب املعي�شة، ل على طريق تعلم احلق�ئق ول على �شبيل التدرب يف 

العلوم«))).

العلوم  والتدرب يف  احلق�ئق  تعلم  العرب علم على طريق  يكن عند  فلم 
ى ب�لفل�شفة ول غريه. مطلًق�، ل م� ُي�َشمَّ

اأم� ال�شهر�شت�ين ف�لظ�هر اأن الفال�شفة عنده يق�بلون اأهل الدي�ن�ت والنحل 
وهو يقول:

طبق�ت الأمم، الق��شي اأبو الق��شم، �ص)4.  (((
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»ف�مل�شتبدون ب�لراأي مطلًق� هم املنكرون للنبوات مثل الفال�شفة وال�ش�بئة 
والرباهمة، وهم ل يقولون ب�شرائع واأحك�م اأمرية، بل ي�شعون حدوًدا عقلية حتى 

ميكنهم التع�ي�ص عليه�... وامل�شتفيدون هم الق�ئلون ب�لنبوات«))).

وقد ك�ن عند العرب من غري ال�ش�بئة والرباهمة من ي�شعون لهم حدوًدا 
عقلية تكفل �شيًئ� من النظ�م والعدل ملعي�شتهم هم حكم�وؤهم وحك�مهم.

وهذا التفكري العقلي وم� اإليه ي�شمى فل�شفة عند ال�شهر�شت�ين، م�دام غري 
معتمد على اأ�ش��ص من الدين واإن مل يكن على املنهج العلمي.

و�ش�عد مع قوله ب�أن العرب مل مينحهم اهلل �شيًئ� من علم الفل�شفة ول هي�أ 
طب�عهم للعن�ية به، ف�إنه مل يبني لن� م� هي تلك الطبيعة العربية التي تنبو))) عن 

الفل�شفة.

اأم� ال�شهر�شت�ين فقد ميز الطبيعة العربية متييًزا يجعله� قريبة من النظر املجرد 
واملب�حث الكلية التي هي ب�لفل�شفة اأ�شبه. ثم ذكر اأن حكم�ء العرب قليلون واأكرث 
حكمهم بديهة)3) وارجت�ل)4)، ومل يبني وجًه� لقلة حكم�ئهم مع توفر ا�شتعدادهم 

الطبيعي.

ال�شهر�شت�ين، امللل والنِّحل، �ص)).  (((
تنبو: ُتعِر�ص وتنفر وتبتعد.  (((

بديهة: املعرفة يجده� الإن�ش�ن يف نف�شه من غري اإعم�ل للفكر، ول علم ب�شببه�.  (3(
الرجت�ل: ابتداع الكالم بال َرِويَّة اأو تفكري.  (4(
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وج�ء بعد ذلك عبد الرحمن بن خلدون املتوفَّى �شنة 808ه )406)م) 
فذهب يف بي�ن معنى الفل�شفة مذهًب� غري بعيد من راأي ال�شهر�شت�ين، فهو يقول 

يف املقدمة:

»اعلم اأن العلوم التي يخو�ص فيه� الب�شر ويتداولونه� يف الأم�ش�ر))) حت�شياًل 
وتعليًم� على �شنفني:

�شنف طبيعي لالإن�ش�ن يهتدي اإليه بفكره.) ))
و�شنف نقلي ي�أخذه عمن و�شعه.) ))

عليه�  يقف  اأن  ميكن  التي  وهي  الفل�شفية،  احلكمية  العلوم  هو  والأول 
الإن�ش�ن  بطبيعة فكره، ويهتدي مبداركه الب�شرية اإىل مو�شوع�ته� وم�ش�ئله� واأنح�ء 
براهينه� ووجوه تعليمه�، حتى يقفه نظره وبحثه على ال�شواب من اخلط�أ فيه� من 

حيث هو اإن�ش�ن ذو فكر.

والث�ين العلوم النقلية الو�شعية، وهي كله� م�شتندة اإىل اخلرب عن الوا�شع 
ال�شرعي، ول جم�ل للعقل فيه� اإل يف اإحل�ق الفروع من م�ش�ئله� ب�لأ�شول«))).

ويظهر اأن هذا الفيل�شوف الجتم�عي ل يرى راأي الق�ئلني ب�أن يف طبيعة 
العرب م� ي�شدهم عن الفل�شفة وُي�شِعف ا�شتعدادهم له�، اإذ هو ل يق�شم الب�شر 

الأم�ش�ر: البالد.  (((
املقدمة، ابن خلدون، �ص))4 - ))4، طبعة بولق، 0)3)ه.  (((
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اأجن��ًش� لكل جن�ص طبيعة لزمة، على نحو م� مييل اإليه �ش�عد وال�شهر�شت�ين فيم� 
ُيوؤَخذ من كالمهم�، بل هو يرد �شف�ت ال�شعوب احل�شية واملعنوية اإىل عوامل ط�رئة 
من الهواء واختالف اأحوال العمران. فهو يبني يف »مقدمته« اأثر املوقع اجلغرايف 
وت�أثري الهواء يف األوان الب�شر والكثري من اأحوالهم، ويذكر اختالف اأحوال العمران 

يف اخل�شب واجلدب، وم� ين�ش�أ عن ذلك من الآث�ر يف اأبدان الب�شر واأخالقهم.

وقد عقد يف املقدمة ف�شاًل للكالم على اأن حملة العلم يف الإ�شالم اأكرثهم 
ب�لعلم  العن�ية  عن  العرب  �شرفت  اأنه�  يرى  التي  الأ�شب�ب  فيه  حلل  العجم، 
والفل�شفة يف ج�هليتهم واإ�شالمهم، وهي اأ�شب�ب خ�رجة عن طبيعتهم اجلن�شية. 

ق�ل يف هذا الف�شل:

»من الغريب الواقع اأن حملة العلم يف امللة الإ�شالمية اأكرثهم العجم، ل 
من العلوم ال�شرعية ول من العلوم العقلية، اإل يف القليل الن�در؛ واإن ك�ن منهم 
العربي يف ن�شبته فهو عجمي يف لغته وَمْرَب�ه وم�شيخته، مع اأن امللة عربية و�ش�حب 
�شريعته� عربي. وال�شبب يف ذلك اأن امللة يف اأوله� مل يكن فيه� علم ول �شن�عة 
ملقت�شى اأحوال ال�شذاجة والبداوة... والقوم يومئٍذ عرب مل يعرفوا اأمر التعليم 

والت�أليف والتدوين«.
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وبعد اأن ذكر ن�ش�أة العلوم ال�شرعية وغريه� ق�ل:

التعليم،  اإىل  حمت�جة  ملك�ت  ذات  علوًم�  كله�  العلوم  هذه  »ف�ش�رت 
ف�ندرجت يف جملة ال�شن�ئع. وقد كن� قدمن� اأن ال�شن�ئع من ُمنَتَحل احل�شر واأن 
العرب اأبعد الن��ص عنه�، ف�ش�رت العلوم لذلك ح�شرية وبعد عنه� العرب.. واأم� 
العرب الذين اأدركوا هذه احل�ش�رة و�شوقه� وخرجوا اإليه� عن البداوة، ف�شغلتهم 
ب�لعلم  القي�م  عن  ب�مللك  القي�م  من  اإليه  دفعوا  وم�  العب��شية  الدولة  يف  الرئ��شة 
عن  الأنفة  من  يلحقهم  م�  مع  �شي��شته�...  واأولو  الدولة  اأهل  ف�إنهم  فيه،  والنظر 
انتح�ل))) العلم حينئٍذ مب� �ش�ر من جملة ال�شن�ئع؛ والروؤ�ش�ء اأبًدا ي�شتنكفون عن 
ال�شن�ئع واملهن وم� يجر اإليه�، واأم� العلوم العقلية اأي�ًش�، فلم تظهر يف امللة اإل بعد 
اأن متيز حملة العلم وموؤلفوه، وا�شتقر العلم كله �شن�عة، ف�خت�شت ب�لعجم وتركه� 
العرب وان�شرفوا عن انتح�له�، فلم يحمله� اإل املعلمون من العجم �ش�أن ال�شن�ئع 

كم� قلن�ه اأوًل«))).

ف�بن خلدون ل يرى اأن ان�شراف العرب عن الفل�شفة اإل قلياًل ك�ن لق�شور يف 
طبيعتهم. لكنه ك�ن بحكم البداوة البعيدة عن مم�ر�شة ال�شن�ع�ت العلمية وغريه�، 
وا�شتنك�فهم)3)عن  عنه�،  والدف�ع  الدولة  وتدبري  ب�لري��شة  ا�شتغ�لهم  بحكم  ثم 

مع�جلة ال�شن�ع�ت حتى العلمية منه� التي تركوه� للمرءو�شني من الأع�جم.
الأَنَفة: التَّكرب. والنتح�ل: الدع�ء.  (((

املقدمة، ابن خلدون، �ص40) - )4).  (((
ا�شتنك�فهم: تكرُبهم.  (3(
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وعر�ص تقي الدين اأحمد بن علي املقريزي املتوفَّى �شنة )84ه ))44)م) 
يف »اخلطط« لفال�شفة العرب يف اجل�هلية فجعلهم دون غريهم من فال�شفة الأمم، 
وجعل فال�شفة الإ�شالم يف ن�شق مع حكم�ء الروم حتى لك�أنهم طبقة منهم؛ ق�ل:

»وا�شم الفال�شفة ُيطَلق على جم�عة من الهند هم الطب�شيون))) والرباهمة، 
ولهم ري��شة �شديدة، وهم ينكرون النبوة اأ�شاًل، ويطلق اأي�ًش� على العرب بوجه 
ب�لنبوات،  ويقرون  طبيعية،  مالحظة  واإىل  اأفك�رهم  اإىل  ترجع  وحكمتهم  اأنق�ص 
وهم اأ�شعف الن��ص يف العلوم؛ ومن الفال�شفة حكم�ء الروم وهم طبق�ت، فمنهم 
واأ�شح�ب  الرواق،  واأ�شح�ب  امل�ش�وؤون،  ومنهم  اأقدمهم،  وهم  احلكمة  اأ�ش�طني 

اأر�شطو، وفال�شفة الإ�شالم«))).

م�سادر الفل�سفة يف امللة الإ�سالمية

له  علم  هي  حيث  من  الفل�شفة  من  حظ  ج�هليتهم  يف  للعرب  يكن  مل 
مو�شوعه واأ�شلوبه يف البحث وغ�يته.

اإىل  منه�  وانتقل  العرب،  غري  من  اأمم  عند  موجوًدا  ك�ن  العلم  هذا  لكن 
العرب يف ريع�ن دولتهم الن�ه�شة.

يف ل�ش�ن العرب: والطب�ش�ن كورت�ن بخرا�ش�ن. وبه�م�شه نقاًل عن ي�قوت اأنهم� كورت�ن اإحداهم� يق�ل له� طب�ص   (((
النمر والأخرى يق�ل له� طب�ص العن�ب، والفر�ص ل يتكلمون بهم� اإل مفردين.

اخلطط، املقريزي، ج4، �ص63).  (((
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العرتاف ب�سلطان الفل�سفة الي�نانية

ق�ل ابن خلدون يف املقدمة:

»واعلم اأن اأكرث من ُعني به� )يعني العلوم العقلية) يف الأجي�ل الذين عرفن� 
اأخب�رهم الأمت�ن العظيمت�ن يف الدولة قبل الإ�شالم، وهم�: ف�ر�ص))) والروم«))).

وج�ء يف كت�ب »اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء«)3) يف ترجمة الكندي:

الإ�شالمية  امللة  يف  امل�شتهر  الكندي  يو�شف  اأبو  اإ�شح�ق...  بن  »يعقوب 
ب�لتبحر يف فنون احلكمة اليون�نية والف�ر�شية والهندية«)4).

وقد ذكر �ش�حب))) كت�ب »الفهر�شت« اأ�شم�ء)6) من نقلوا اإىل العربية كتب 
العلوم الفل�شفية يف عهد العب��شيني عن اليون�نية والف�ر�شية والهندية.

يطلق لفظ الروم على �شك�ن الإمرباطورية الروم�نية ال�شرقية اأحي�نً�، ويطلق يف الغ�لب على اليون�ن.  (((
املقدمة، ابن خلدون، �ص 3)4.  (((

الدين  جم�ل  للوزير  املن�شوب  احلكم�ء«  ب�أخب�ر  العلم�ء  »اإخب�ر  كت�ب  بعنوان  م�شر  يف  املطبوع  الكت�ب   (3(
الواقع  يف  هو  لي�ص  )48))م)  646ه  �شنة  املتوفَّى  القفطي  يو�شف  الأ�شرف  الق��شي  بن  علي  اأبي احل�شن 
كت�ب ابن القفطي، ولكنه خمت�شر و�شعه حممد بن علي اخلطبي الزوزين ول يعرف اإل ا�شمه، وت�ريخ فراغه 

من خمت�شره �شنة 647ه )49))م).
اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء، الكندي، �ص 40).  (4(

اأبو الفرج حممد بن اإ�شح�ق بن يعقوب الندمي، ورد يف بع�ص التع�ليق املكتوبة بظهر ن�شخة خطية مبدينة ليدن   (((
من اأعم�ل هولنده اأنه تويف �شنة )38ه ))99م)، و�شّنف كت�به »الفهر�شت« �شنة 377ه )978م). 

الفهر�شت، ابن الندمي، �ص44) - )4).  (6(
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ويف ذلك اعرتاف بقي�م العلوم الفل�شفية يف الإ�شالم على اأ�شول يون�نية 
وف�ر�شية وهندية. لكن ابن خلدون يقول يف املقدمة:

»واأم� الفر�ص فك�ن �ش�أن هذه العلوم العقلية عندهم عظيًم�... ومل� فتحت 
بن  عمر  اإىل  بن اأبي وق��ص  �شعد  كتب  كثرية،  كتًب�  فيه�  ووجدوا  ف�ر�ص  اأر�ص 
اخلط�ب لي�شت�أذن يف �ش�أنه� وتلقينه� للم�شلمني، فكتب اإليه عمر اأن اطرحوه� يف 
امل�ء، ف�إن يكن م� فيه� هدى فقد هدان� اهلل ب�أهدى منه، واإن يكن �شالًل فقد كف�ن� 
اهلل. فطرحوه� يف امل�ء اأو يف الن�ر، وذهبت علوم الفر�ص فيه� عن اأن ت�شل اإلين�«))).

َيت كله�؛  ومهم� يكن من اأمر هذه الرواية، ف�إنه� ل تثبت اأن اآث�ر الفر�ص حُمِ
غري اأنه� قد تدل على اأن م� و�شل اإىل العرب من موؤلف�ت الفر�ص هو دون م� و�شل 

اإليهم من موؤلف�ت اليون�ن مثاًل.

واعرتاف موؤلفي العربية ب�أن علوم الفل�شفة دخيلة عليهم، ظ�هر يف �شيوع 
و�شفه� يف كتبهم ب�أنه� من علوم الأوائل والعلوم القدمية، يف مق�بلة العلوم املحدثة 
لبن الندمي،  »الفهر�شت«  كت�ب  يف  التعبري  هذا  ج�ء  وقد  الإ�شالمية.  امللة  يف 
ب�أخب�ر  العلم�ء  »اإخب�ر  وكت�ب  �ش�عد،  الق��شم  لأبي  الأمم«  »طبق�ت  وكت�ب 

احلكم�ء«، وغريه�.

املقدمة، ابن خلدون، �ص4)4.   (((
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»وا�شم الفل�شفة - كم� نقله عن الف�رابي �ش�حب))) »عيون الأنب�ء يف طبق�ت 
الأطب�ء« - يون�ين، وهو دخيل يف العربية، وهو على مذهب ل�ش�نهم فيال�شوفي�، 
»الإيث�ر«  ففيال  و�شوفي�  فيال  من  مركب  ل�ش�نهم  يف  وهو  احلكمة،  اإيث�ر  ومعن�ه 
ل�ش�نهم  مذهب  على  وهو  الفل�شفة،  من  م�شتق  والفيل�شوف  »احلكمة«.  و�شوفي� 
فيلو�شوفو�ص، ف�إن هذا التغيري هو تغيري كثري من ال�شتق�ق�ت عندهم ومعن�ه »املُوؤِثر 
للحكمة«، واملوؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الوكد))) من حي�ته وغر�شه من 

عمره احلكمة«)3).

الفل�شفة  م�شدر  ب�أن  اإ�شع�ر  اليون�ين  »الفل�شفة«  للفظ  العرب  وا�شتعم�ل 
يف  واملبداأ  الفل�شفة  يف  الأ�شل  اأن  يرون  العرب  موؤلفي  اإن  بل  يون�ين،  عندهم 

احلكمة للروم. ق�ل �ش�حب كت�ب »اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء«:

»وب�شبب اأر�شطوط�لي�ص كرثت الفل�شفة وغريه� من العلوم القدمية يف البالد 
الإ�شالمية«)4).

هو موفق الدين اأبو العب��ص اأحمد بن الق��شم املعروف ب�بن اأبي اأ�شيبعة املتوفَّى �شنة 660ه )70))م).  (((
د. الَوْكد: الَق�شْ  (((

املقدمة، ابن خلدون، ج)، �ص34).  (3(
اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء، الكندي، �ص)).  (4(
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وق�ل �ش�حب كت�ب »امللل والنحل«:

الرتتيب  واليون�نيني يف  الروم  القدم�ء من  نذكر مذاهب احلكم�ء  »فنحن 
الذي نقل يف كتبهم، ونعقب ذلك بذكر �ش�ئر احلكم�ء؛ ف�إن الأ�شل يف الفل�شفة 

واملبداأ يف احلكمة للروم، وغريهم ك�لعي�ل))) عليهم«))).

ويف كت�ب »اأبجد العلوم« حل�شن �شديق خ�ن:

»وجميع العلوم العقلية م�أخوذة عن اأهل يون�ن«)3).

والراأي ال�ش�ئد عند املوؤلفني الإ�شالميني هو اأن الفل�شفة الإ�شالمية لي�شت 
اإل مق�لت اأر�شطوط�لي�ص مع بع�ص اآراء اأْفالُطن واملتقدمني من فال�شفة اليون�ن 
»امللل والنحل« عند الكالم على  ال�شهر�شت�ين يف  يقوله  اأْفالُطن، وهذا م�  قبل 

املت�أخرين من فال�شفة الإ�شالم:

به  وانفرد  اإليه  م� ذهب  اأر�شطوط�لي�ص يف جميع  طريقة  كلهم  �شلكوا  »قد 
�شوى كلم�ت ي�شرية رمب� راأوا فيه� راأي اأْفالُطن واملتقدمني«)4).

ل عليه: اأي اعتمد، واتكل، وا�شتع�ن به فهو َعيِّل واجلمع ِعَي�ل. العي�ل: َعوَّ  (((
امللل والنِّحل، ال�شهر�شت�ين، �ص3)).  (((

اأبجد العلوم، ح�شن �شديق خ�ن، ج)، �ص06).  (3(
امللل والنِّحل، ال�شهر�شت�ين، �ص348.  (4(
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وف�ش�د  الفل�شفة  اإبط�ل  »ف�شل يف  املقدمة يف:  ت�رة يف  يقول  وابن خلدون 
ُمنتِحله�« كقول ال�شهر�شت�ين:

ر حج�جه�  ن علمه�، و�شطَّ ل م�ش�ئله�، ودوَّ »واإم�م هذه املذاهب الذي ح�شَّ
بالد  من  مقدونية  اأهل  من  املقدوين  اأر�شطو  هو  الأحق�ب،  هذه  يف  بلغن�  فيم� 
الروم... وي�شمونه املعلم الأول على الإطالق، يعنون معلم �شن�عة املنطق اإذ مل 
تكن قبله مهذبة. وهو اأول من رتب ق�نونه�، وا�شتوفى م�ش�ئله�، واأح�شن ب�شطه�... 
ثم ك�ن من بعده يف الإ�شالم من اأخذ بتلك املذاهب، واتبع فيه� راأيه حذو النعل 

ب�لنعل اإل يف القليل«))).

ويرى ت�رة راأًي� اآخر فيقول يف ف�شل: »العلوم العقلية واأ�شن�فه�« بعد ذكر 
ع�شر امل�أمون وم� ك�ن فيه من العن�ية ب��شتخراج كتب اليون�نيني وترجمته�:

اإىل  وانتهت  فنونه�،  وحذقوا)))  الإ�شالم  اأهل  من  النظ�ر  عليه�  »وعكف 
الغ�ية اأنظ�رهم فيه�، وخ�لفوا كثرًيا من اآراء املعلم الأول، واخت�شوه ب�لرد والقبول 
مهم يف  تقدَّ َمْن  واأربوا)3) على  الدواوين،  ال�شهرة عنده. ودونوا يف ذلك  لوقوف 

هذه العلوم«)4).

املقدمة، ابن خلدون، �ص4)).  (((
حذقوا: برعوا.  (((

اأْربَوا: زادوا.  (3(
)4)  املقدمة، ابن خلدون، �ص))4.
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يف  الإ�شالمية  الفل�شفة  يف  يرى  ل  من  اأنف�شهم  الإ�شالم  فال�شفة  ومن 
جملته� اأف�شل من هذه الآراء.

بت�ريخ  متعلقة  تن�شر  مل  ن�شو�ص  »جمموع  كت�به  يف  م��شينيون  نقل  وقد 
الت�شوف يف بالد الإ�شالم«، جملة من كت�ب لبن �شبعني الفيل�شوف الأندل�شي 
املتوفَّى �شنة 669ه )70))م)، �شور فيه� ابن ر�شد والف�رابي وابن �شين� ت�شويًرا 

َي�ِشفُّ عن راأيه يف فل�شفتهم، وهم اأئمة الفل�شفة الإ�شالمية. ق�ل يف ابن ر�شد:

احل�ص  يف  يقلده  اأن  ويك�د  له،  م  وُمَعظِّ ب�أر�شطو  مفتون  الرجل  »وهذا 
واحد،  زم�ن  ق�عد يف  الق�ئم  اإن  يقول:  احلكيم  �شمع  ولو  الأوىل،  واملعقولت))) 
لق�ل هو به واعتقده. واأكرث ت�آليفه من كالم اأر�شطو: اإم� يلخ�شه�، واإم� مي�شي معه�«.

وق�ل يف الف�رابي:

وهو  القدمية،  للعلوم  واأذكرهم  الإ�شالم  فال�شفة  اأفهم  الرجل  »وهذا 
ق«. الفيل�شوف فيه� ل غري؛ وهو مدرك حمقِّ

اأم� ابن �شين� عنده:

املعقولت: انتق�ل الإن�ش�ن يف املعرفة من الإدراك ب�حلوا�ص اإىل التجريد والذهنية.  (((
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»فُممّوه))) م�شف�شط، كثري الطنطنة)))، قليل الف�ئدة؛ وَم�َله من الت�آليف ل 
ريحه�  لت�شوع)3)  اأدركه�  ولو  امل�شرقية،  الفل�شفة  اأدرك  اأنه  ويزعم  ل�شيء.  ي�شلح 
عليه؛ وهو يف العني احلمئة)4). واأكرث كتبه موؤلفة وم�شتنبطة من كتب اأفالطون، 
وم� فيه� من عنده ف�شيء ل ي�شلح؛ وكالمه ل يعول عليه. و»ال�شف�ء« اأجل كتبه. 
بنيَّ  ف�إنه  له،  ي�شكر  مم�  له  خالفه  ك�ن  واإن  للحكيم  وخم�لف  التخبط  كثري  وهو 
م� كتبه احلكيم. واأح�شن م� له يف الإلهي�ت »التنبيه�ت والإ�ش�رات«، وم� رمزه 
»النوامي�ص«)))  مفهوم  من  هو  فيه�  ذكره  م�  اأن جميع  على  يقظ�ن؛  بن  يف حي 

لأفالطون وكالم ال�شوفية«.

والواقع اأن افتت�ن اجلمهرة من متفل�شفة الإ�شالم ب�أر�شطو وب�مل�ش�ئني وغريهم 
من حكم�ء اليون�ن ك�ن اأمًرا غري خفي.

تراه  األ�شت  هذا.  من  �شيء  عن  َتُنم  بوادر  نف�شه  �شبعني  ابن  كالم  ويف 
واأذكرهم  الإ�شالم،  فال�شفة  اأفهم  لأنه  غريه؛  ل  الفيل�شوف  هو  الف�رابي  يعترب 
تراه  األ�شت  ثم  يون�ن؟!  عن  املرتَجَمة  الفل�شفة  علوم  يريد  وهو  القدمية،  للعلوم 

املمّوه: املزّين.  (((
الطنطنة: كرثة الكالم.  (((

َت�شوع: انترث.  (3(
العني: ينبوع امل�ء الذي ينبع يف الأر�ص ويجري، واحلمئة: املنتنة.  (4(

النوامي�ص: القوانني.  (((
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اأر�شطو - ويعود فريى يف ذلك مو�شًع�  اأي  للحكيم -  َيْلِمز)))ابن �شين� ملخ�لفته 
لل�شكر؛ لأن فيه تبييًن� لآراء املعلم الأول؟!

اخلطاأ والتحريف يف تعريب الكتب الفل�سفية

ومل يغفل املوؤلفون الإ�شالميون التنبيه اإىل م� وقع من اخلط�أ والتحريف يف 
ترجمة الكتب الفل�شفية ونقله� اإىل العربية.

ق�ل اأبو حي�ن التوحيدي املتوفَّى �شنة 400ه )009)م) يف »املق�ب�ش�ت«: 

اإىل  العربانية  ومن  العربانية  اإىل  يون�ن  لغة  من  الرتجمة  اأن  على   ...«
ال�شري�نية، ومن ال�شري�نية اإىل العربية، قد اأخلت بخوا�ص املع�ين يف اأبدان احلق�ئق 
اإخالًل ل يخفى على اأحد. ولو ك�نت مع�ين يون�ن تهج�ص))) يف اأنف�ص العرب 
لك�نت  امل�شهورة،  و�شعته�  املعجز،  وافتن�نه�  الوا�شع،  وت�شرفه�  الرائع،  بي�نه�  مع 
احلكمة ت�شل اإلين� �ش�فية بال �شوب، وك�ملة بال نق�ص. ولو كن� نفقه عن الأوائل 
اإىل  ومبلًغ�  لل�شبيل،  ون�هًج�  للغليل)3)،  ن�قًع�  اأي�ًش�  ذلك  ك�ن  بلغتهم،  اأغرا�شهم 

احلد املطلوب«)4).

َيْلِمز: يعيب.  (((
تهج�ص: تخطر على ب�لهم.  (((

ن�قًع� للغليل: ينقع الغليل: يروي حرارة العط�ص.  (3(
املق�ب�ش�ت، اأبو حي�ن التوحيدي، �ص8))، طبعة ال�شندوبي.  (4(
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ويقول الغزايل املتوفَّى �شنة )0)ه )))))م) يف كت�به »ته�فت الفال�شفة«: 

»ثم املرتجمون لكالم اأر�شطوط�لي�ص مل ينفك كالمهم عن حتريف وتبديل 
ب�لنقل  واأقومهم  بينهم.  نزاًع�  اأي�ًش�  ذلك  اأث�ر  حتى  وت�أويل،  تف�شري  اإىل  حموج 
اأبو ن�شر وابن �شين�، فنقت�شر على  والتحقيق من املتفل�شفة يف الإ�شالم الف�رابي 
اإبط�ل م� اخت�روه وراأوه ال�شحيح من مذهب روؤ�ش�ئهم يف ال�شالل، ف�إن م� هجروه 
وا�شتنكفوا ]ه[ من املت�بعة فيه ل ُيتم�رى))) يف اختالله، ول يفتقر اإىل نظر طويل 

يف اإبط�له)))«.

ويف كت�ب »اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء«:

واإىل  الرومية  اإىل  اليون�نية  من   - اأر�شطوط�لي�ص   - كالمه  نقل  من  »وكل 
ال�شري�نية واإىل الف�ر�شية واإىل العربية َحرَّف وجزف)3)، وظن بنقله الإن�ش�ف وم� 
ن�شر  اأبو  الف�رابي  كالمه  يف  مق��شده  تفهيم  يف  ح�ًل  اجلم�عة  واأقرب  اأن�شف. 
منه  واأعذب�  املق�شود،  الوجه  على  علمه  فحمال  وحقق�  دقق�  ف�إنهم�  وابن �شين�، 
را بكفره، وُجِعل قدرهم�  لوارده منهله املورود، ووافق�ه على �شيء من اأ�شوله. فُكّفِّ

بني اأهل ال�شه�دة كقدره«)4).

ُيتم�رى: ُيَج�َدل.  (((
ته�فت الفال�شفة، الغزايل، �ص9،  طبع املطبعة الك�ثوليكية.   (((

جزف: تكلم بال َرِويَّة اأو تفكري.  (3(
اإخب�ر العلم�ء ب�أخب�ر احلكم�ء، الكندي، �ص39.  (4(
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راأي ابن �سينا

وقد بني ابن �شين� يف مقدمة كت�به »منطق امل�شرقيني« حتكم اأر�شطو وامل�ش�ئني 
يف عقول املتفل�شفة الإ�شالمية، وك�شف عن فل�شفته هو وموقفه� فق�ل:

»وبعد، فقد نزعت الهمة بن� اإىل اأن جنمع كالًم� فيم� اختلف اأهل البحث 
فيه، ل نلتفت فيه لفت ع�شبية اأو هوى اأو ع�دة اأو اإلف)))، ول نب�يل مف�رقة تظهر 
من� مل� األفه متعلمو كتب اليون�نيني اإلًف� عن غفلة وقلة فهم، ومل� �ُشِمع من� يف كتب 
اإل  اأن اهلل مل يهد  الظ�نني  ب�مل�ش�ئني،  امل�شغوفني  املتفل�شفة،  للع�ميني من  األفن�ه� 
به  »يريد  اأف�شل �شلفهم  بف�شل  ُيِنل رحمته �شواهم، مع اعرتاف من�  اإي�هم، ومل 
اأر�شطو« يف تنبهه مل� ن�م عنه ذووه واأ�شت�ذوه، ويف متييزه اأق�ش�م العلوم بع�شه� عن 
اإدراكه احلق يف كثري من الأ�شي�ء،  بع�ص، ويف ترتيبه العلوم خرًيا مم� رتبوه، ويف 
نه�  ويف تفطنه لأ�شول �شحيحة �شرية يف اأكرث العلوم، ويف اإطالعه الن��ص على م� َبيَّ
فيه ال�شلف واأهل بالده، وهذا اأق�شى م� يقدر عليه اإن�ش�ن يكون اأول من مد يديه 
وا  اإىل متييز خملوط وتهذيب ُمْف�َشد. ويحق على من بعده اأن يلموا �شعثه))). وَيُرمُّ
عوا اأ�شوًل اأعط�ه�. فم� قدر من بعده على اأن يفرغ  َثْلًم�)3) يجدونه فيم� بن�ه، ويفرِّ
والتع�شب  فيه،  اأح�شن  م�  تفهم  يف  عمره  فذهب  منه،  ورثه  م�  عهدة  من  نف�شه 
لبع�ص م� فرط من تق�شريه، فهو م�شغول عمره مب� �شلف، لي�ص له مهلة يراجع فيه� 

الإلف: الع�دة.  (((
ال�شعث: التفرق.  (((

ْلم: الك�شر وال�شق. الثَّ  (3(
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عقله ولو وجده� م� ا�شتحل اأن ي�شع م� ق�له الأولون مو�شع املفتقر اإىل مزيد عليه، 
اأو اإ�شالح له اأو تنقيح اإي�ه. واأم� نحن ف�شهل علين� التفهم مل� ق�لوه اأول م� ا�شتغلن� 
به، ول يبعد اأن يكون قد وقع اإلين� من غري جهة اليون�نيني علوم. وك�ن الزم�ن الذي 
ا�شتغلن� فيه بذلك ريع�ن احلداثة، ووجدن� من توفيق اهلل م� ق�شر علين� ب�شببه مدة 
التفطن مل� اأورثوه، ثم ق�بلن� جميع ذلك ب�لنمط من العلم الذي ي�شميه اليون�نيون 
»املنطق« - ول يبعد اأن يكون له عند امل�شرقيني ا�شم غريه - حرًف� حرًف�، فوقفن� 
على م� تق�بل وعلى م� ع�شى، وطلبن� لكل �شيء وجهة، َفُحّق م� حق وزاف))) 
م� زاف. ومل� ك�ن امل�شتغلون ب�لعلم �شديدي العتزاء اإىل امل�ش�ئني من اليون�نيني، 
كرهن� �شق الع�ش� وخم�لفة اجلمهور، ف�نحزن� اإليهم، وتع�شبن� للم�ش�ئني، اإذ ك�نوا 
اأوىل فرقهم ب�لتع�شب لهم، واأكملن� م� اأرادوه وق�شروا فيه ومل يبلغوا اأََربهم))) منه، 
واأغ�شين�)3) عم� حَتَّطبوا)4) فيه وجعلن� له وجًه� وخمرًج�، ونحن بدخلته �ش�عرون، 
وعلى ظله واقفون؛ ف�إن ج�هرن� مبخ�لفتهم فعن ال�شيء الذي مل ميكن ال�شرب عليه، 

واأم� الكثري فقد غطين�ه ب�أغطية التغ�فل«))).

وم� يكون لن� اأن نلتم�ص وراء ابن �شين� مرجًع� للحكم يف الفل�شفة الإ�شالمية. 
وجم�ع حكمه، اأن الفل�شفة الإ�شالمية ك�نت يف غ�لب اأمره� ق�ئمة على الع�شبية 

زاف: بطل، وظهر غ�شه ورداءته.  (((
اأََربهم: غر�شهم.  (((
اأغ�شين�: جت�وزن�.  (3(

ُبوا: �شعوا فيه ب�لقول ال�شيىء. حَتَطَّ  (4(
منطق امل�شرقيني، ابن �شين�، �ص)، 3.  (((
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ابن �شين�،  اأمث�ل  لأر�شطو وللم�ش�ئني. لكن فال�شفة الإ�شالم على احلقيقة، من 
ك�نوا يعرفون لأر�شطو ف�شله من غري غفلة عن ق�شوره اأحي�نً� وخطئه، وك�نت تقع 
اأر�شطو، بل من غري علوم يون�ن، وك�نت وجهتهم اأن ي�شيدوا  لهم علوم من غري 
اأر�شطو وامل�ش�ئني،  � يقوم على قواعد مم� حم�شه النقد من مق�لت  هيكاًل فل�شفيًّ

وترفع اأرك�نه مب� عملته اأيديهم وم� ك�شبوه من غري اليون�نيني.

ومتى در�شت اآث�ر الفال�شفة الإ�شالميني حق درا�شته� - وذلك يحت�ج اإىل 
كد الذهن وطول ال�شرب وح�شن ال�شتعداد وحت�شيل الآلة املعينة على تفهم تلك 
الأ�ش�ليب - ومتى ن�شر للب�حثني م� مل ين�شر من اآث�ر القوم، وهو كثري، ف�شنعرف 

عن يقني ن�شيب الفل�شفة الإ�شالمية من الرتاث الفل�شفي يف الع�مل.

فل�سفة وحكمة

كلمة  ج�نب  اإىل  ا�شتعملوا  الإ�شالم  فال�شفة  اأن  اإىل  ن�شري  اأن  يفوتن�  ول 
اأُِخَذ منه�، فق�لوا:  العربية وم�  ا�شُتقَّ منه�، كلمة »ِحْكمة«  اليون�نية وم�  »فل�شفة« 

حكمة، وحكيم، وعلوم حكمية.

ويظهر اأن هذا ال�شتعم�ل بعيد العهد يت�شل ب�أول نقل للعلوم القدمية يف 
الإ�شالم على م� ج�ء يف كت�ب »الفهر�شت«، فقد ورد فيه:
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ى حكيم  »ك�ن خ�لد بن يزيد بن مع�وية )املتوفَّى �شنة )8ه / 704م) ُي�شمَّ
ال�شنعة،  بب�له  للعلوم. خطر  همة وحمبة  وله  نف�شه،  ف��شاًل يف  وك�ن  مروان،  اآل 
ف�أمر ب�إح�ش�ر جم�عة من فال�شفة اليون�نيني ممن ك�ن ينزل مدينة م�شر وقد تف�شح 
اإىل  والقبطي  اليون�ين  الل�ش�ن  من  ال�شنعة  يف  الكتب  بنقل  واأمرهم  ب�لعربية، 

العربي. وهذا اأول نقل ك�ن يف الإ�شالم«))).

وق�ل �ش�حب الفهر�شت يف مو�شع اآخر:

ال�شنعة  يف  القدم�ء  كتب  ب�إخراج  ُعني  الذي  اإ�شح�ق:  بن  حممد  »ق�ل 
خ�لد بن يزيد بن مع�وية. وك�ن خطيًب� �ش�عًرا ف�شيًح� ح�زًم� ذا راأي. وهو اأول من 
اإنه قيل له  ُتْرِجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمي�ء، وك�ن جواًدا، يق�ل: 
لقد جعلت اأكرث �شغلك يف طلب ال�شنعة - فق�ل خ�لد: م� اأطلب بذلك اإل اأن 
اأغني اأ�شح�بي واإخواين، اإين طمعت يف اخلالفة ف�ختزلت دوين، فلم اأجد منه� 
عو�ًش� اإل اأن اأبلغ اآخر هذه ال�شن�عة، فال اأحوج اأحًدا عرفني يوًم� اأو عرفته اإىل اأن 

يقف بب�ب �شلط�ن رغبة اأو رهبة«))).

ويف كت�ب »ف�شل ه��شم على عبد �شم�ص« للج�حظ:

الفهر�شت، ابن الندمي، �ص)4).  (((
املرجع ال�ش�بق، �ص4)3.  (((
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»وك�ن خ�لد بن يزيد بن مع�وية خطيًب� �ش�عًرا، وجيد الراأي اأَريًب�)))، كثري 
الأدب حكيًم�، وك�ن اأول من اأعطى الرتاجمة والفال�شفة، وقرب اأهل احلكمة 
واحلروب  والكيمي�ء  والطب  النجوم  كتب  وترجم  �شن�عة،  كل  اأهل  وروؤ�ش�ء 

والآداب والآلت وال�شن�ع�ت«))).

ويف كت�ب البي�ن والتبيني للج�حظ:

»وك�ن خ�لد بن يزيد بن مع�وية خطيًب� �ش�عًرا، وف�شيًح� ج�مًع�، وجيد الراأي 
كثري الأدب. وك�ن اأول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمي�ء«)3).

وقد اأُن�ِشئ يف عهد الر�شيد وولده امل�أمون بيت احلكمة، وجند لبيت احلكمة 
هذا ذكًرا يف كت�ب الفهر�شت. ففي اأخب�ر غيالن ال�شعوبي:

»اأ�شله من الفر�ص، وك�ن راوية ع�رًف� ب�لأن�ش�ب واملث�لب واملن�فرات، منقطًع� 
اإىل الربامكة، وين�شخ يف بيت احلكمة للر�شيد وامل�أمون والربامكة«)4).

ويف اأخب�ر �شهل بن ه�رون:

اأَريًب�: الأَرِيب: الذكي الفطن الب�شري ب�لأمور.  (((
»ر�ش�ئل اجل�حظ«، �ص 93، جمع ال�شندوبي.   (((

ج)، �ص6)، طبع ال�شندوبي.  (3(
الفهر�شت، ابن الندمي، �ص)0).  (4(
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حكيًم�  وك�ن  له،  احلكمة  خزانة  و�ش�حب  امل�أمون  بخدمة  متحقًق�  »وك�ن 
على  الع�شبية  �شديد  املذهب،  �شعوبي)))  الأ�شل،  ف�ر�شي  �ش�عًرا،  ف�شيًح� 

العرب«))).

بيت  ه�رون يف  بن  �شهل  �شريك  واأنه  الك�تب،  ه�رون  بن  �شعيد  ذكر  ثم 
احلكمة، وذكر »�شلًم�« �ش�حب بيت احلكمة مع �شهل بن ه�رون.

ويف كت�ب »�شرح العيون« لبن نب�تة امل�شري)3) يف ترجمة �شهل بن ه�رون: 
»وهو �شهل بن ه�رون بن راهبون، وُيَكنَّى اأب� عمرو، من اأهل ني�ش�بور، نزل الب�شرة 
وتتع�شب  العرب  تبغ�ص  فرقة  وال�شعوبية   .� �شعوبيًّ ك�ن  اإنه  ويق�ل  اإليه�،  فن�شب 
عليه� للفر�ص. وانفرد �شهل يف زم�نه ب�لبالغة واحلكمة، و�شنف الكتب مع�ر�ًش�)4) 
اأمره خ�شي�ًش�  اأول  ُبُزرجمهر الإ�شالم. وك�ن يف  به� كتب الأوائل حتى قيل له 
ب�لف�شل بن �شهل ثم قدمه اإىل امل�أمون ف�أعجب ببالغته وعقله. وجعله ك�تًب� على 
خزانة احلكمة، وهي كتب الفال�شفة التي نقلت للم�أمون من جزيرة قرب�ص. وذلك 
اأن امل�أمون مل� ه�دن))) �ش�حب هذه اجلزيرة، اأر�شل اإليه يطلب خزانة كتب اليون�ن، 
اأبًدا، فجمع �ش�حب هذه  اأحد  وك�نت جمموعة عندهم يف بيت ل يظهر عليه� 

ال�شعوبية: مذهب ينكر تف�شيل العرب على غريهم، ويقلل من �ش�أنهم.  (((
)))  الفهر�شت، ابن الندمي، �ص0)).

املتوفَّى �شنة 768ه )369)م).  (3(
مع�ر�ًش�: مق�باًل.  (4(

ه�دن: �ش�لَح.  (((



مقالت امل�ؤلفني الإ�سالميني
757(

فكلهم  امل�أمون،  اإىل  اخلزانة  وا�شت�ش�رهم يف حمل  الراأي  وذوي  بط�نته)))  اجلزيرة 
اأ�ش�روا بعدم املوافقة اإلَّ مطرانً�))) واحًدا ف�إنه ق�ل:

دولة  العقلية على  العلوم  فم� دخلت هذه  اإليه،  ب�إنف�ذه�  تعجل  اأن  الراأي 
امل�أمون،  به�  واغتبط)3)  اإليه،  ف�أر�شله�  علم�ئه�.  بني  واأوقعت  اأف�شدته�  اإل  �شرعية 

وجعل �شهل بن ه�رون خ�زنً� له�«)4).

وكثرًيا م� جند يف كتب موؤلفي العربية و�شع احلكمة واحلكيم مك�ن الفل�شفة 
واحلكيم  الإ�شالم.  وفال�شفة  الإ�شالم  بحكم�ء  وعربوا  وب�لعك�ص،  والفيل�شوف 

عندهم على اإطالقه هو اأر�شطو.

وقد يدل قدم العهد ب��شتعم�ل كلمة »احلكمة« يف معنى الفل�شفة، وامتداد 
ذلك اإىل اأول نقل ب�لعربية للعلوم القدمية، على اأن اأ�شل معنى كلمة »احلكمة« يف 

ًدا لهذا ال�شتعم�ل غري بعيد منه. كالم العرب ك�ن ممهِّ

بط�نته: خ��شته ومو�شع ثقته.  (((
املطران: رئي�ص ديني عند الن�ش�رى.  (((

اغتبط: َفِرح.  (3(
�شرح العيون، ابن نب�تة امل�شري، �ص30).  (4(





الكندي

اأقدم م� عرفن� من اأقوال الفال�شفة الإ�شالميني يف التعريف ب�لفل�شفة هو م� 
نقله ابن نب�تة امل�شري))) عن اأبي يو�شف يعقوب بن اإ�شح�ق الكندي فيل�شوف 

العرب. ق�ل:

ومن كالمه - يعني الكندي - يف الفل�شفة: علوم الفل�شفة ثالثة: ف�أوله�: 
العلم الري��شي يف التعليم وهو اأو�شطه� يف الطبع. والث�ين: علم الطبيعي�ت وهو 
اأ�شفله� يف الطبع، والث�لث: علم الربوبية وهو اأعاله� يف الطبع. واإمن� ك�نت العلوم 
ثالثة؛ لأن املعلوم�ت ثالثة: اإم� علم م� يقع عليه احل�ص، وهو ذوات الهيوىل؛ واإم� 
علم م� لي�ص بذي هيوىل: اإم� اأن يكون ل يت�شل ب�لهيوىل األبتة، واإم� اأن يكون قد 

يت�شل به�.

ُتويف �شنة 768ه )369)م).  (((

 الف�صل الثالث 
تعريف الفل�صفة وتق�صيمها عند الإ�صالميني
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اأن  واإم�  الطبيعي،  العلم  املح�شو�ش�ت، وعلمه� هو  الهيوىل فهي  ف�أم� ذات 
يت�شل ب�لهيوىل واإن له انفراًدا بذاته، كعلم الري��شي�ت التي هي العدد والهند�شة 

والتنجيم والت�أليف))). واإم� ل يت�شل ب�لهيوىل))) األبتة، وهو علم الربوبية«)3).

ولي�ص يف هذا القول املُوَجز املُْجَمل الذي ل يخل�ص من نفح�ت عجمة)4)، 
يف  الفل�شفية  وال�شطالح�ت  املع�ين  لإبراز  الأوىل  املح�ولت  من  اأنه  بحكم 
�ص للق�شم النظري من الفل�شفة دون العملي، ولي�ص فيه  اأ�ش�ليب عربية، اإل َتعرَّ

حم�ولة و�شع تعريف للفل�شفة ج�مع ول ذكر للمنطق))).

الفارابي

وج�ء بعد ذلك اأبو ن�شر الف�رابي املعلم الث�ين املتوفَّى �شنة )33ه )0)9م) 
منه�  الغ�ية  وذكر  ب�أق�ش�مه�،  لالإح�طة  وعر�ص  الفل�شفة،  معنى  لتحديد  فعر�ص 

»وعلم الت�أليف هو املو�شيقى وهو من اأ�شول الري��شة« ك�ش�ف ا�شطالح�ت الفنون.   (((
الهيوىل لفظ يون�ين مبعنى الأ�شل وامل�دة. ويف ال�شطالح هي جوهر يف اجل�شم ق�بل مل� يعر�ص لذلك اجل�شم   (((

من الت�ش�ل والنف�ش�ل، حمل لل�شورتني اجل�شمية والنوعية. التعريف�ت للجرج�ين. 
كت�ب »�شرح العيون �شرح ر�ش�لة ابن زيدون«. طبع املطبعة الأمريية �شنة 78))، �ص))).  (3(

نفح�ت عجمة: اأي اآث�ر غري عربية.  (4(
نثبت مع ال�شكر لالأ�شت�ذ حممود اخل�شريي التعليق الآتي: يف ر�ش�لة للكندي ن�شرت ترجمته� الالتينية ومل   (((
ب�أنه�  الفل�شفة  الكندي  Liber de quinque essentiis يعرف  العربي عنوانه�  اأ�شله�  الآن على  نقف حتى 
العلم بجميع الأ�شي�ء ويذكر اأنه يتبع اأر�شطو يف هذا التعريف، ثم يق�شمه� بعد ذلك اإىل فل�شفة نظرية وفل�شفة 
عملية. واأقرب م� ذكره املوؤلفون القدم�ء من عن�وين موؤلف�ت الكندي اإىل عنوان هذه الر�ش�لة هو »كت�ب يف 

 Albino Nagy, Die Philosophischen Abhandlungen des al-Kindi :اجلواهر اخلم�ص« راجع
اأي املق�لت الفل�شفية ليعقوب بن اإ�شح�ق الكندي ن�شره� الدكتور األبينون�جي. من�شرت، �شنة 897)م.   
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ق هذه الأبح�ث يف  والفرق بني الدين والفل�شفة يف بي�ن اأف�شح واأب�شط؛ لكنه َفرَّ
موا�شع من كتبه ملن��شب�ت، مل يعمد اإىل جمعه� يف ن�شق، ومل َتخُل اأقواله على 

ب�شطه� من ا�شطراب وغمو�ص يف بع�ص الأح�يني.

ق�ل يف كت�به »اجلمع بني راأي احلكيمني«:

موجودة،  هي  مب�  ب�ملوجودات  العلم  اأنه�  وم�هيته�  ه�)))  حدُّ الفل�شفة  »اإذ 
وك�ن هذان احلكيم�ن هم� مبدع�ن للفل�شفة ومن�شئ�ن لأوائله� واأ�شوله� ومتمم�ن 
لأواخره� وفروعه�، وعليهم� املعول يف قليله� وكثريه�، واإليهم� املرجع يف ي�شريه� 
من  خللوه  عليه  املُعَتَمد  الأ�شل  هو  اإمن�  فن  كل  عنهم� يف  ي�شدر  وم�  وخطريه�. 
من  يكن  مل  اإن  العقول،  و�شهدت  الأل�شن  نطقت  بذلك  والكدر.  ال�شوائب 

الك�فة، فمن الأكرثين من ذوي الألب�ب الن��شعة والعقول ال�ش�فية.

عنه  املَُعربَّ  للموجود  ك�ن  متى  �ش�دًق�  يكون  اإمن�  والعتق�د  القول  ك�ن  ومل� 
الفل�شفة خالف،  اأنواع  من  كثري  احلكيمني يف  هذين  قول  بني  ك�ن  ثم  مط�بًق�، 
املبني عن  اأن يكون هذا احلد  اإم�  اإحدى ثالث خالل:  فيه من  مل يخل الأمر 
م�هية الفل�شفة غري �شحيح، واإم� اأن يكون راأي اجلميع اأو الأكرثين واعتق�دهم يف 
تفل�شف هذين الرجلني �شخيًف� ومدخوًل، واإم� اأن يكون يف معرفة الظ�نني فيهم� 
ب�أن بينهم� خالًف� يف هذه الأ�شول تق�شري. واحلد �شحيح مط�بق ل�شن�عة الفل�شفة، 

حّده�: تعريفه�.  (((
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العلوم  اأن مو�شوع�ت  ال�شن�عة. وذلك  ا�شتقراء جزئي�ت هذه  يتبني من  وذلك 
ومواده� ل تخلو من اأن تكون: اإم� اإلهية، واإم� طبيعية، واإم� منطقية، واإم� ري��شية 

اأو �شي��شية.

اإنه ل يوجد  املُ�شَتْنِبَطة لهذه واملُخِرَجة له�، حتى  و�شن�عة))) الفل�شفة هي 
علم  ومنه  غر�ص،  وعليه  فيه مدخل،  وللفل�شفة  اإل  الع�مل  موجودات  من  �شيء 
مبقدار الط�قة الإن�شية. وطريق الق�شمة))) ي�شرح ويو�شح م� ذكرن�ه، وهو الذي يوؤثر 

م�  ب�شدده  نحن  مل�  املع�ين  هذه  من  واملن��شب  الفنون،  ا�شطالح�ت  ك�ش�ف  �ش�حب  اأورده�  مع�ٍن  لل�شن�عة   (((
اأبو الق��شم يف ح��شية املطول: »وقد تف�شر مبلكة يقتدر به� على ا�شتعم�ل مو�شوع�ت م�  ذكره بقوله: »وق�ل 
به�  يت�شرف  الآلت  ب�ملو�شوع�ت  واملراد  الإمك�ن.  بح�شب  الب�شرية  �ش�دًرا عن  الأغرا�ص  لنحو غر�ص من 
�شواء ك�نت خ�رجية كم� يف اخلي�طة: اأو ذهنية كم� يف ال�شتدلل. واإطالقه� على هذا املعنى �ش�ئع واإطالقه� 
على مطلق ملكة الإدراك ل ب�أ�ص به«، ج)، �ص)83. ويف الكت�ب نف�شه عند الكالم على كلمة العلم وتعداد 
ا�شتعم�ل مو�شوع�ت م� نحو غر�ص من الأغرا�ص �ش�دًرا عن  به� على  مع�نيه� م� ن�شه: »ومنه� ملكة يقتدر 
الب�شرية بح�شب م� ميكن فيه�، ويق�ل له� ال�شن�عة« ج)، �ص))0). ويف مراآة ال�شروح للعالمة حممد مبني 
على كت�ب »�شلم العلوم« ملحب اهلل البه�ري: »ال�شن�عة ك�لكت�بة يف اللغة حرفة ال�ش�نع، وعمله ال�شنعة؛ ويف 
اأم  اأو يكون املق�شود منه ذلك العمل �شواء ح�شل مبزاولة العمل  عرف اخل��شة علم يتعلق بكيفية العمل، 
ل، والأول هو امل�شمى ب�ل�شن�عة يف عرف الع�مة. وقد يق�ل كل علم م�ر�شه الرجل حتى �ش�ر ك�حلرفة ي�شمى 

�شن�عة له«.
ــ�وي »الق�شمة: اأم� ظن اأن الق�شمة  ــى »الب�ش�ئر الن�شريية« لل�شـ ــ�ء يف حوا�شي ال�شيخ حممد عبده عل ج  (((
ــك�م التي تثبت  ــه م� قدمن�ه من اأن الأح ــن احلقيقة اإذا ك�نت وجهت ــى كل �شيء فال يبعد ع ــص عل قي��
ــه اأحك�مه�، وكثرًيا م�  ــه اإل تق�شيمه اإليه� لت�شتقر ل ــه ل �شبيل اإىل اإثب�ته� ل ــد بوا�شطة اأق�ش�م ــيء واح ل�ش
ــم ملحوًظ� ل ين�شرف الذهن عنه بعد ظهور  ــرد التق�شيم يف ظهور ثبوت احلكم، ويبقى التق�شي ــي جم يكف
ــذف احلد الو�شط يف كل  ــده هو الطريق، وقد يحذف كم� يح ــد ذلك يكون التق�شيم وح ــوب، وعن املطل
ــة اإىل املطلوب، وهذا الث�ين=  ــه الوا�شطة احلقيقي ــل، وت�شميته قي��ًش�؛ لأن ــون جزًءا من الدلي ــص فيك قي��
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احلكيم اأفالطون، ف�إن املق�شم يروم))) األَّ ي�شذ عنه �شيء موجود من املوجودات. 
غري  ل�شلوكه�  يت�شدى  اأر�شطوط�لي�ص  احلكيم  ك�ن  مل�  اأفالطون،  ي�شلكه�  ولو مل 
اأر�شطوط�لي�ص  اهتم  واأو�شحه�،  واأتقنه�  وبينه�  اأحكمه�  قد  اأفالطون  وجد  مل�  اأنه 
وتهذيبه  بي�نه  و�شرع يف  القي��ص،  اإن�ش�ء طريق  واإعم�ل اجلهد يف  الكد  ب�حتم�ل 
لي�شتعمل القي��ص والربه�ن يف جزء جزء مم� توجبه الق�شمة، ليكون ك�لت�بع واملتمم 

وامل�ش�عد والن��شح.

يف  �شرع  ثم  اخللقية،  الآداب  علم  واأحكم  املنطق  علم  يف  تدرب  ومن 
م�  م�شداق  له  يتبني  احلكيمني،  هذين  كتب  ودر�ص  والإلهي�ت،  الطبيعي�ت 

ــم: اجل�شم اإم� جم�د اأو نب�ت  ــم اأو ال�شتقراء الت�م، كم� يف قوله ــى عندهم ب�لقي��ص املق�ش ــو م� ي�شم = ه
ــم متميز، ومن ذلك  ــز، وكل حيوان متحيز، فكل ج�ش ــ�د متحيز، وكل نب�ت متحي ــوان، وكل جم اأو حي
ــم للكهرب�ء. وال�شتقراء  ــك�م كل منهم� له يثبت احلك ــ�ء اإىل �ش�لبة وموجبة، واإثب�ت اأح ــم الكهرب تق�شي
ــه ثم اإثب�ت  ــم الكلي اإىل جزئي�ت ــل الث�ين؛ لأنه تق�شي ــة من هذا القبي ــ�ب من اأبواب الق�شم ــص ب الن�ق�
ــم ل ي�شتعملون  ــن اأنواع القي��ص على حدة؛ لأنه ــت له ب�ل�شرورة، واإمن� اأفردوه نوًع� م ــ� له� لتثب اأحك�مه

ــص9)). ــ�« � ــ� واإم ــم ب�إم ــورة التق�شي ــه �ش في
وج�ء يف نف�ص الكت�ب »الب�ش�ئر«: »ال�شتقراء: وهو حكم على كلي لوجوده يف جزئي�ت ذلك الكلي، اإم� كله�   
وهو ال�شتقراء الت�م الذي هو القي��ص املق�شم واإم� اأكرثه� وهو ال�شتقراء امل�شهور، وخم�لفته القي��ص ظ�هرة؛ 
لأنه يف القي��ص يحكم على جزئي�ت كلي لوجود ذلك احلكم يف الكلي، ف�لكلي يكون و�شًط� بني جزئيه، وبني 
ذلك احلكم الذي هو الأكرب؛ ويف ال�شتقراء يقلب هذا فيحكم على الكلي بوا�شطة وجود ذلك احلكم يف 

جزئي�ته«، �ص))) - )3).
�ص: ج، د، اأ، طبع مطبعة ال�شع�دة مب�شر.  

يروم: يريد.  (((
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الع�مل، واجتهدا يف  العلوم مبوجودات  تدوين  قد ق�شدا  اأقوله حيث يجدهم� 
اأو  اإغراب  اأو  اأحواله� على م� هي عليه من غري ق�شد منهم� لخرتاع  اإي�ش�ح 
الو�شع  بح�شب  ون�شيبه  ق�شطه  منه�  كل  لتوفية  بل  وت�شويق،  وزخرفة  اإبداع 

والط�قة.

العلم  )اإنه�  الفل�شفة  يف  قيل  الذي  ف�حلد  كذلك،  ذلك  ك�ن  واإذا 
على  ويدل  املحدود  ذات  عن  يبني  �شحيح  موجودة)  هي  مب�  ب�ملوجودات 

م�هيته«))).

كت�ب  اأي�ًش� يف  الف�رابي  قول  ويو�شحه  للفل�شفة  التعريف  هذا  مع  ويتفق 
»حت�شيل ال�شع�دة«:

»واأول هذه العلوم كله� هو العلم الذي يعطي املوجودات معقولة برباهني 
يقينية، وهذه الأخر اإمن� ت�أخذ تلك ب�أعي�نه�. فتقنع فيه� اأو تخيله� لي�شهل بذلك 
تعليم جمهور الأمم واأهل املدن... ف�لطرق الإقن�عية والتخيالت اإمن� ت�شتعمل 
اأن  يف  اليقينية  الرباهني  وطرق  واملدن؛  الأمم  وجمهور  الع�مة  تعليم  يف  اإذن 
اأن  �شبيله  من  تعليم  يف  ت�شتعمل  معقولة)))  اأنف�شه�  املوجودات  به�  يح�شل 

.� يكون خ��شيًّ
»الثمرة املر�شية يف بع�ص الر�ش�لت الف�رابية« ن�شره ديرتي�شي Dietrich، ليدن، �شنة 890)م، �ص) - 3.  (((

اأن  الف�رابي«: واأم� ح�شول ال�شورة يف العقل فهو  اأبو ن�شر  يف ر�ش�لة »م�ش�ئل متفرقة �شئل عنه� احلكيم   (((
حت�شل �شورة ال�شيء فيه مفردة غري مالب�شة للم�دة ل بتلك احل�لت التي هي عليه� من خ�رج، لكن بتغري 
احل�لت، ومفردة غري مركبة، ]و[ لمع مو�شوع وجمردة عن جميع م� هي مالب�شة... وقد يظن اأن العقل= 
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وهذا العلم هو اأقدم العلوم واأكمله� ري��شة، و�ش�ئر العلوم الأخر الرئي�شية 
هي حتت ري��شة هذا العلم.

على  احلكمة  ي�شمونه  اليون�نيني  من  العلم  هذا  عندهم  الذين  وك�ن 
الإطالق، واحلكمة العظمى؛ وُي�شمون اقتن�ءه� العلم، وملكته� الفل�شفة، ويعنون 
به اإيث�ر احلكمة العظمى وحمبته�: وي�شمون املقتني له� فيل�شوًف�، يعنون به املحب 

واملوؤثر للحكمة العظمى«))).

يف  يقول  فهو  اآخر،  منحى  بهم�  نح�  للفل�شفة  وتق�شيم  تعريف  وللف�رابي 
كت�ب »التنبيه على �شبيل ال�شع�دة«:

و�شنف  اجلميل،  حت�شيل  مق�شوده  �شنف  �شنف�ن:  ال�شن�ئع  »ف�إن 
فقط هي  مق�شوده� حت�شيل اجلميل  التي  وال�شن�عة  الن�فع.  مق�شوده حت�شيل 
اإمن�  ال�شع�دة  الفل�شفة وت�شمى احلكمة على الإطالق. ومل� ك�نت  التي ت�شمى 
اإمن� ت�شري  ُقْنَية، وك�نت الأ�شي�ء اجلميلة  نن�له� متى ك�نت لن� الأ�شي�ء اجلميلة 

= حت�شل فيه �شورة الأ�شي�ء عند مب��شرة احل�ص للمح�شو�ش�ت بال تو�شط. ولي�ص الأمر كذلك: اإن بينه� 
و�ش�ئط، وهو اأن احل�ص يب��شر املح�شو�ش�ت فيح�شل �شوره� فيه ويوؤديه� اإىل احل�ص امل�شرتك حتى حت�شل 
وتنقيًح�،  تهذيًب�  فيه�  التميز  ليعمل  التميز  اإىل  والتخيل  التخيل،  اإىل  تلك  امل�شرتك  احل�ص  فيوؤدي  فيه؛ 
ويوؤديه� مهذبة منقحة اإىل العقل فيح�شله� العقل عنده« �ص 7) من الطبعة امل�شرية، و�ص97 من الطبعة 

الأوربية.
حت�شيل ال�شع�دة، الف�رابي، �ص36 - 38 - 39، طبع حيدر اأب�د.   (((
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تن�ل  به�  التي  الفل�شفة هي  تكون  اأن  فلزم �شرورة  الفل�شفة،  ب�شن�عة  قنية  لن� 
ال�شع�دة. ومل� ك�ن اجلميل �شنفني: �شنف به يح�شل معرفة املوجودات التي 
لي�ص لالإن�ش�ن فعله�، وهذه ت�شمى النظرية، والث�ين به حت�شل معرفة الأ�شي�ء 
الفل�شفة  ت�شمى  وهذه  منه�،  اجلميل  فعل  على  والقوة  ُتفعل،  اأن  �ش�أنه�  التي 

العملية والفل�شفة املدنية.

علم  اأحده�  العلوم:  من  اأ�شن�ف  ثالثة  على  ت�شتمل  النظرية  والفل�شفة 
واحد  وكل  الطبيعي�ت،  بعد  م�  علم  والث�لث  الطبيعي،  العلم  والث�ين  التع�ليم، 
اأن  التي من �ش�أنه�  الثالثة ي�شتمل على �شنف من املوجودات  العلوم  من هذه 

تعلم فقط...

اجلميلة.  الأفع�ل  علم  به  يح�شل  اأحدهم�:  �شنف�ن:  املدنية  والفل�شفة 
ت�شري  وبه  اأ�شب�به�،  على  والقدرة  اجلميلة،  الأفع�ل  عنه�  ت�شدر  التي  والأخالق 
الأ�شي�ء اجلميلة قنية لن�، وهذه ت�شمى ال�شن�عة اخللقية. والث�ين: ي�شتمل على 
معرفة الأمور التي به� حت�شل الأ�شي�ء اجلميلة لأهل املدن، والقدرة على حت�شيله� 
لهم وحفظه� عليهم، وهذه ت�شمى الفل�شفة ال�شي��شية. فهذه جمل اأجزاء �شن�عة 

الفل�شفة«))).

التنبيه على �شبيل ال�شع�دة، الف�رابي، �ص0) - ))، طبع حيدر اأب�د.  (((
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اأق�ش�مه�،  وا�شتوفى  الوجه  هذا  على  الفل�شفة  الف�رابي  ف  عرَّ اأن  وبعد 
ذكر املنطق على اأنه اآلة للفل�شفة وممهد ل�شبيله�، ل على اأنه ق�شم من اأق�ش�مه�، 

فق�ل:

»واأقول: مل� ك�نت الفل�شفة اإمن� حت�شل بجودة التمييز، وك�نت جودة التمييز 
اإدراك ال�شواب، ك�نت قوة الذهن ح��شلة لن� قبل  اإمن� حت�شل بقوة الذهن على 
جميع هذه. وقوة الذهن اإمن� حت�شل متى ك�نت لن� قوة به� نقف على احلق اأنه حق 
يقني فنعتقده، وبه� نقف على الب�طل اأنه ب�طل بيقني فنجتنبه، ونقف على الب�طل 
الب�طل  اأ�شبه  وقد  ذاته  يف  هو حق  م�  على  ونقف  فيه،  نغلط  فال  ب�حلق  ال�شبيه 
فال نغلط فيه ول ننخدع؛ وال�شن�عة التي به� ن�شتفيد هذه القوة ت�شمى �شن�عة 

املنطق«))).

ك�لآلة  املنطق  عد  اإىل  الف�رابي  من  اجت�ًه�  املق�ل  هذا  يف  نرى  كن�  واإذا 
للفل�شفة، يخ�لف اجت�هه اإىل عده ق�شًم� من �شميمه� يف م� نقلن�ه من كالمه اأوًل، 
اأر�شطو«  فل�شفة  تعلم  قبل  م  ُيَقدَّ اأن  ينبغي  »م�  كت�به:  يذكر يف  الف�رابي  ف�إن� جند 

الغ�ية التي يق�شد اإليه� يف تعلم الفل�شفة مب� ن�شه:

املرجع ال�ش�بق، �ص)).  (((
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الفل�شفة فهي معرفة اخل�لق تع�ىل،  اإليه� يف تعلم  التي يق�شد  الغ�ية  »واأم� 
واأنه واحد غري متحرك، واأنه العلة الف�علة جلميع الأ�شي�ء، واأنه املرتب لهذا الع�مل 

بجوده وحكمته وعدله«))).

الق�شم  على  الفل�شفة  بق�شر  ُي�ْشعر  البي�ن  هذا  الفل�شفة  من  الغ�ية  وتبيني 
الإلهي.

العلم  نف�شه عند الكالم على  الكت�ب  الفهم م� ج�ء يف  ويعني على هذا 
الذي ينبغي اأن يبداأ به يف تعلم الفل�شفة))).

الفل�شفة  تعلم  قبل  به  يبداأ  اأن  ينبغي  الذي  العلم  اأن  الف�رابي  ذكر  فقد 
مو�شع خالف بني احلكم�ء، فمنهم من يرون اأنه علم الهند�شة، ومنهم من يقولون 
علم اإ�شالح الأخالق، ومنهم من يرون البتداء بعلم الطب�ئع ومنهم من يذكرون 

علم املنطق.

وظ�هر اأن هذه العلوم التي دار عليه� القول يف م� ينبغي اأن يقدم قبل تعلم 
الفل�شفة ل تكون اأق�ش�ًم� من الفل�شفة.

حترير  من  و�ص3)،  ال�شلفية،  املطبعة  طبع  �ص3)،  الف�رابي،  اأر�شطو،  فل�شفة  تعلم  قبل  يقدم  اأن  ينبغي  م�   (((
ديرتي�شي.

املرجع ال�ش�بق، �ص)) من طبع ال�شلفية، و�ص)) - 3) من حترير ديرتي�شي.  (((
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ومم� ينحو هذا النحو يف امليل اإىل اعتب�ر الفل�شفة على احلقيقة هي الق�شم 
الإلهي قول الف�رابي يف التعليق�ت:

»وق�ل: احلكمة معرفة الوجود احلق، والوجود احلق هو واجب الوجود بذاته، 
واحلكيم هو من عنده علم الواجب بذاته ب�لكم�ل، وهو))) م� �شوى الواجب بذاته 
فال  الإدراك،  ن�ق�ص  يكون  ف�إذن  بح�شبه،  الأول  درجة  عن  نق�ش�ن  وجوده  ففي 

حكيم اإل الأول لأنه ك�مل املعرفة بذاته«))).

اإخ�ان ال�سفاء

اأقوال  يف  ن�ش�دفه  الذي  وتق�شيمه�  الفل�شفة  تعريف  يف  الختالف  وهذا 
الف�رابي، جند �شيًئ� منه يف كالم من بعده. فر�ش�ئل اإخوان ال�شف�ء)3) التي ظهرت 
يف الن�شف الث�ين من القرن الرابع بعد زمن الف�رابي، تقول يف التعريف ب�لفل�شفة 

وتق�شيمه�:

املوجودات بح�شب  واأو�شطه� معرفة حق�ئق  العلوم،  اأوله� حمبة  »الفل�شفة 
الط�قة الإن�ش�نية، واآخره� القول والعمل مب� يوافق العلم. والعلوم الفل�شفية اأربعة 

لفظ »هو« مزيد يف الأ�شل وال�شواب حذفه.  (((
التعليق�ت، الف�رابي، �ص9، طبع جمل�ص املع�رف العثم�نية بحيدر اأب�د.  (((

اإخوان ال�شف�ء: هم جم�عة من فال�شفة امل�شلمني العرب احتدوا على اأن يوفقوا بني العق�ئد الإ�شالمية واحلق�ئق   (3(
الفل�شفية املعروفة، وجمعوه� يف خم�شني ر�ش�لة �شموه� ر�ش�ئل اإخوان ال�شف�ء.
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الطبيعي�ت  العلوم  والث�لث:  املنطقي�ت،  والث�ين:  الري��شي�ت،  اأوله�:  اأنواع: 
والرابع: العلوم الإلهي�ت«))).

وتقول يف مو�شع اآخر:

»واأم� العلوم الفل�شفية فهي اأربعة اأنواع: منه� الري��شي�ت، ومنه� املنطقي�ت، 
ومنه� الطبيعي�ت، ومنه� الإلهي�ت«.

والنجوم  والهند�شة  العدد  من  الري��شي�ت  اأنواع  على  الكالم  وبعد 
واملو�شيقى واأنواع املنطقي�ت وهي: معرفة �شن�عة ال�شعر، ومعرفة �شن�عة اخلطب، 
يف  املغ�لطني  �شن�عة  ومعرفة  الربه�ن،  �شن�عة  ومعرفة  اجلدل،  �شن�عة  ومعرفة 
اجل�شم�نية،  املب�دئ  علم  �شبعة:  وهي  الطبيعية  العلوم  واأنواع  واجلدل؛  املن�ظرة 
وعلم ال�شم�ء والع�مل، وعلم الكون والف�ش�د، وعلم حوادث اجلو، وعلم املع�دن، 
وعلم النب�ت، وعلم احليوان. بعد ذلك ذكرت اأنواع العلوم الإلهية وهي خم�شة: 
وح�ني�ت، وهو معرفة اجلواهر  اأوله�: معرفة الب�ري جلَّ جالله؛ والث�ين: علم الرُّ
مة الفع�لة التي هي مالئكة اهلل؛ والث�لث: علم النف�شي�ت،  الب�شيطة العقلية العالَّ
وهي معرفة النفو�ص والأرواح ال�ش�رية يف الأج�ش�م الفلكية والطبيعية؛ والرابع: 
ال�شي��شة  امللوكية،  ال�شي��شة  النبوية،  ال�شي��شة  اأنواع:  ال�شي��شة وهي خم�شة  علم 

ر�ش�ئل اإخوان ال�شف�ء، ج)، �ص3)، طبع املطبعة العربية مب�شر �شنة 8)9)م.  (((
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معرفة  وهو  املع�د  علم  واخل�م�ص:  الذاتية؛  ال�شي��شة  اخل��شية،  ال�شي��شة  الع�مية، 
م�هية الن�ش�أة الأخرى«))).

ف�إخوان ال�شف�ء ل يق�شمون العلوم الفل�شفية اإىل نظرية وعملية، بل يدخلون 
الفل�شفة م� مل يدخله من  العملي كله يف الإلهي�ت، ويدخلون يف علوم  الق�شم 

قبلهم من ال�شي��شة النبوية وعلم املع�د.

اأنَّ� جند يف هذه الن�شو�ص ت�شريًح� ب�أن املنطقي�ت من علوم الفل�شفة،  ومع 
ف�إن يف ر�ش�ئل اإخوان ال�شف�ء ف�شاًل عنوانه: »ف�شل يف اأن املنطق اأداة الفيل�شوف« 

ج�ء فيه:

»واعلم ب�أن املنطق ميزان الفل�شفة وقد قيل: اإنه اأداة الفيل�شوف، وذلك اأنه مل� 
ك�نت الفل�شفة اأ�شرف ال�شن�ئع الب�شرية بعد النبوة، �ش�ر من الواجب اأن يكون ميزان 
الفل�شفة اأ�شح املوازين، واأداة الفيل�شوف اأ�شرف الأدوات؛ لأنه قيل يف حد الفل�شفة: 
اإنه� الت�شبه ب�لإله بح�شب الط�قة الإن�ش�نية. واعلم ب�أن معنى قولهم ط�قة الإن�ش�ن  هو 
ز))) من الكذب يف كالمه واأق�ويله، ويتجنب من الب�طل  اأن يجتهد الإن�ش�ن  ويتحرَّ
يف اعتق�ده، ومن اخلط�أ يف معلوم�ته، ومن الرداءة يف اأخالقه ومن ال�شر يف اأفع�له، ومن 

ر�ش�ئل اإخوان ال�شف�ء، ج)، �ص03) - 09).  (((
ز: يتوقى. َيتحرَّ  (((
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الزلل يف اأعم�له، ومن النق�ص يف �شن�عته؛ هذا هو معنى قولهم الت�شبه ب�لإله بح�شب 
ط�قة الإن�ش�ن، لأن اهلل  ل يقول اإل ال�شدق، ول يفعل اإل اخلري«))).

ابن �سينا

احلكمة  لتعريف  فيعر�ص  )087)م)،  8)4ه  �شنة  املتوفَّى  �شين�  ابن  اأم� 
اأقواله يف كتبه املختلفة  العلمي الدقيق، ول تخلو مع هذا  اأ�شلوبه  وتق�شيمه� يف 

من تف�وت.

وهذا قوله يف »ر�ش�لة الطبيعي�ت« من عيون احلكمة:

ب�حلق�ئق  والت�شديق  الأمور  بت�شور  الإن�ش�نية  النف�ص  ا�شتكم�ل  »احلكمة 
لن�  التي  ب�لأمور  املتعلقة  ف�حلكمة  الإن�ش�نية.  الط�قة  قدر  على  والعملية  النظرية 
اأن نعلمه� ولي�ص لن� اأن نعمل به� ت�شمى حكمة نظرية، واحلكمة املتعلقة ب�لأمور 
من  واحدة  وكل  عملية.  ت�شمى حكمة  به�  ونعمل  نعلمه�  اأن  لن�  التي  العملية 
ه�تني احلكمتني تنح�شر يف اأق�ش�م ثالثة: ف�أق�ش�م احلكمة العملية: حكمة مدنية، 
ال�شريعة  جهة  من  م�شتف�د  الثالثة  هذه  ومبداأ  خلقية.  وحكمة  منزلية،  وحكمة 
الإلهية. وكم�لت حدوده� ت�شتبني به� وتت�شرف فيه� بعد ذلك القوة النظرية من 
الب�شر مبعرفة القوانني وا�شتعم�له� يف اجلزئي�ت. ف�حلكمة املدنية ف�ئدته� اأن ُيعلم اأنه 

ر�ش�ئل اإخوان ال�شف�ء، ج)، �ص)34.  (((



تعريف الفل�سفة وتق�سيمها عند الإ�سالميني
919(

كيف يجب اأن تكون امل�ش�ركة التي تقع فيم� بني اأ�شخ��ص الن��ص ليتع�ونوا على 
اأن تعلم  ف�ئدته�:  املنزلية  . واحلكمة  نوع الإن�ش�ن  بق�ء  م�ش�لح الأبدان وم�ش�لح 
امل�ش�ركة التي ينبغي اأن تكون بني اأهل منزل واحد لتنتظم به امل�شلحة املنزلية، 
وامل�ش�ركة املنزلية تتم بني زوج وزوجة، ووالد ومولود، وم�لك وعبد. واأم� احلكمة 
وتعلم  النف�ص،  به�  لتزكو  اقتن�ئه�  وكيفية  الف�ش�ئل  تعلم  اأن  فف�ئدته�  اخللقية، 
الرذائل وكيفية توقيه� لتطهر عنه� النف�ص. واأم� احلكمة النظرية، ف�أق�ش�مه� ثالثة: 
وت�شمى  والتغري،  احلركة  يف  هو  حيث  من  والتغري  احلركة  يف  مب�  تتعلق  حكمة 
حكمة طبيعية؛ وحكمة تتعلق مب� من �ش�أنه اأن يجرده الذهن عن التغري واإن ك�ن 
وجوده خم�لًط� للتغري، وت�شمى حكمة ري��شية؛ وحكمة تتعلق مب� وجوده م�شتغن 
عن خم�لطة التغري فال يخ�لطه� اأ�شاًل، واإن خ�لطه� فب�لعر�ص ل اأن ذاته� مفتقرة 
اإليه�، وهي الفل�شفة الأوىل، والفل�شفة الإلهية جزء منه� وهي  يف حتقيق الوجود 
معرفة الربوبية. ومب�دئ هذه الأق�ش�م التي للفل�شفة النظرية م�شتف�دة من اأرب�ب 
امللة الإلهية على �شبيل التنبيه، ومت�شرف على حت�شيله� ب�لكم�ل ب�لقوة العقلية 
على �شبيل احلجة، ومن اأوتي ا�شتكم�ل نف�شه به�تني احلكمتني، والعمل مع ذلك 

ب�إحداهم� فقد اأوتي خرًيا كثرًيا«))).

نف�ص  اأ�شلفن� حمتمل لأن تعترب احلكمة  ابن �شين� للحكمة فيم�  وتعريف 
املعلوم�ت الت�شورية والت�شديقية، بن�ء على اأن ال�شني والت�ء يف لفظة: »ا�شتكم�ل« 
طبع  والطبيعي�ت«،  احلكمة  يف  ر�ش�ئل  »ت�شع  ويف  مبب�ي.  طبع  من   3  - �ص)  �شين�،  ابن  الطبيعي�ت،  ر�ش�لة   (((

ق�شطنطينية �شنة 98))م، �ص) - 3، طبع الق�هرة، �شنة 6)3)م، �ص3.
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مزيدت�ن بغري معنى، وحمتمل لأن تكون ال�شني والت�ء للدللة على الطلب، فتكون 
احلكمة هي التم��ص حت�شيل هذه املعلوم�ت ب�لنظر العقلي. وفيم� �شبق من كالم 

الف�رابي م� ينحو اإىل كليهم�.

»الأ�شف�ر  كت�ب  يف  ال�شريازي)))  اإبراهيم  بن  حممد  الدين  �شدر  واقتفى 
الأربعة« اأثر ال�شيخ الرئي�ص يف هذا التعريف فق�ل: »اعلم اأن الفل�شفة ا�شتكم�ل 
النف�ص الإن�ش�نية مبعرفة حق�ئق املوجودات على م� هي عليه�، واحلكم بوجوده� 
حتقيًق� ب�لرباهني ل اأخًذا ب�لظن والتقليد بقدر الو�شع الإن�ش�ين. واإن �شئت قلت 
ب�لب�ري  الت�شبه  ليح�شل  الب�شرية  الط�قة  ح�شب  على   � عقليًّ نظًم�  الع�مل  نظم 

تع�ىل«))).

ثم اإن ابن �شين� مل يعر�ص للمنطق يف اأق�ش�م احلكمة، وعر�ص ل�شلة كل 
من احلكمة العملية واحلكمة النظرية ب�لدين ببي�ن مل يرد يف كالم من �شبقوه.

ماهية  يف  ف�سل  العقلية«:  العلوم  اأق�ش�م  يف  »ر�ش�لة  يف  �شين�  ابن  ويقول 
الوجود  عليه  م�  حت�شيل  الإن�ش�ن  منه�  ي�شتفيد  نظر  �شن�عة  احلكمة  احلكمة: 
لت�شرف  فعله،  يكت�شب  اأن  ينبغي  مم�  عمله  عليه  الواجب  وم�  نف�شه  يف  كله 
ـً� معقوًل م�ش�هًي�)3) للع�مل املوجود، وت�شتعد  بذلك نف�شه وت�شتكمل وت�شري ع�مل

املتوفَّى حوايل 0)0)ه )640)م).  (((
الأ�شف�ر الأربعة، ال�شريازي، ج)، �ص4.  (((

م�ش�هًي�: مم�ِثاًل و�شبيًه�.  (3(
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لل�شع�دة الق�شوى ب�لآخرة، وذلك بح�شب الط�قة الإن�ش�نية. ف�سل يف اأول اأق�سام 
احلكمة: احلكمة تنق�شم اإىل ق�شم نظري جمرد، وق�شم عملي، والق�شم النظري 
يتعلق  التي ل  املوجودات  بح�ل  اليقيني  فيه ح�شول العتق�د  الغ�ية  الذي  هو 
وجوده� بفعل الإن�ش�ن ويكون املق�شود اإمن� هو ح�شول راأي فقط مثل علم التوحيد 
وعلم الهيئة، والق�شم العملي هو الذي لي�ص الغ�ية فيه ح�شول العتق�د اليقيني 
ب�ملوجودات بل رمب� يكون املق�شود فيه ح�شول �شحة راأي يف اأمر يح�شل بك�شب 
بل  فقط  راأي  املق�شود ح�شول  يكون  فال  منه،  اخلري  هو  م�  ليكت�شب  الإن�ش�ن  
ح�شول راأي لأجل عمل. فغ�ية النظري هو احلق، وغ�ية العملي هو اخلري.  ف�سل 
يف اأق�سام احلكمة النظرية: اأق�ش�م احلكمة النظرية ثالثة: العلم الأ�شفل وي�شمى 
العلم الطبيعي، والعلم الأو�شط وي�شمى العلم الري��شي، والعلم الأعلى وي�شمى 
عنه�  يبحث  التي  الأمور  لأن  الأق�ش�م؛  هذه  اأق�ش�مه  ك�نت  واإمن�  الإلهي.  العلم 
مثل:  واحلركة  اجل�شم�نية  ب�مل�دة  متعلق�ن  ووجوده�  حدوده�  اأموًرا  تكون  اأن  اإم� 
 � اأجرام))) الفلك والعن��شر الأربعة وم� يتكون منه� وم� يوجد من الأحوال خ��شًّ
والن�شوء)))  والف�ش�د  والكون  وال�شتح�لة،  والتغري  وال�شكون  احلركة  مثل  به� 
ي�شبهه�،  م�  و�ش�ئر  الأحوال  هذه  عنه�  ت�شدر  التي  والكيفي�ت  والقوى  والبلى، 
غري  وحدوده�  واحلركة،  ب�مل�دة  متعلق  وجوده�  اأموًرا  تكون  اأن  واإم�  ق�شم.  فهذا 
 متعلقة بهم�. مثل الرتبيع والتدوير والكرية واملخروطية، ومثل العدد وخوا�شه؛ 

اأجرام: الأج�ش�م.  (((
يف الأ�شل املطبوع »الن�شور«.  (((
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ف�إنك تفهم الكرة من غري اأن حتت�ج يف تفهمه� اإىل فهم اأنه� من خ�شب اأو ذهب 
اأو ف�شة، ول تفهم الإن�ش�ن  اإل وحتت�ج اإىل اأن تفهم اأن �شورته من حلم وعظم؛ 
التقعري)))، ول  فيه  ال�شيء الذي  اإىل فهم  التقعري من غري ح�جة  وكذلك تفهم 
تفهم الفطو�شة اإل مع ح�جة اإىل فهم ال�شيء الذي فيه الفطو�شة))). ومع هذا كله 
ف�لتدوير والرتبيع والتقعري والحديداب)3) ل توجد اإل فيم� يحمله� من الأجرام 
اأموًرا ل وجوده� ول حدوده�  اأن تكون  الواقعة يف احلركة، فهذا ق�شم ث�ٍن. واإم� 
مفتقرين اإىل امل�دة واحلركة؛ اأم� من الذوات فمثل ذات الأحد احلق رّب الع�ملني، 
واجلزئية  واملعلول،  والعلة  والكرثة،  والوحدة  الهوية  فمثل  ال�شف�ت  من  واأم� 
والكلية، والتم�مية والنق�ش�ن، وم� اأ�شبه هذه املع�ين. ومل� ك�نت املوجودات على 
والعلم  ثالثة؛  اأق�ش�م  على  بح�شبه�  النظرية  العلوم  ك�نت  الثالثة  الأق�ش�م  هذه 
ي�شمى  الث�ين  ب�لق�شم  اخل��ص  والعلم  �؛  طبيعيًّ ي�شمى  الأول  ب�لق�شم  اخل��ص 
اأق�سام احلكمة  ف�سل يف   .� اإلهيًّ ي�شمى  الث�لث  ب�لق�شم  اخل��ص  والعلم   ،� ري��شيًّ
� ب�شخ�ص واحد، واإم� اأن يكون  العملية: مل� ك�ن تدبري الإن�ش�ن  اإم� اأن يكون خ��شًّ
غري خ��ص ب�شخ�ص واحد، والذي يكون غري خ��ص هو الذي اإمن� يتم ب�ل�شركة، 
واإم� بح�شب اجتم�ع مدين، ك�نت  اإم� بح�شب اجتم�ع منزيل ع�ئلي،  وال�شركة 
الإن�ش�ن   اأن  به  ويعرف  الأول،  ب�لق�شم  منه� خ��ص  العملية ثالثة: واحد  العلوم 
كيف ينبغي اأن تكون اأخالقه واأفع�له حتى تكون حي�ته الأوىل والأخرى �شعيدة، 

التقعري: التعميق.  (((
الفطو�شة: تعري�ص ال�شيء ب�لطرق عليه.  (((

الْحِديَداب: م� غلظ وارتفع من الأر�ص.  (3(
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ب�لق�شم  خ��ص  منه�  والث�ين  الأخالق.  يف  اأر�شطوط�لي�ص  كت�ب  عليه  وي�شتمل 
امل�شرتك  ملنزله  تدبريه  يكون  اأن  ينبغي  كيف  الإن�ش�ن   اأن  منه  ويعرف  الث�ين، 
بينه وبني زوجه وولده ومملوكه، حتى تكون ح�له منتظمة موؤدية اإىل التمكن من 
ك�شب ال�شع�دة؟ وي�شتمل عليه كت�ب اأرون�ص))) يف تدبري املنزل وكتب فيه لقوم 
اآخرين غريه. والث�لث منه� خ��ص ب�لق�شم الث�لث، ويعرف به اأ�شن�ف ال�شي��ش�ت 
والري��ش�ت والجتم�ع�ت املدنية الف��شلة والردية، ويعرف وجه ا�شتيف�ء كل واحد 
عليه  في�شتمل  ب�مللك  ذلك  من  يتعلق  ك�ن  فم�  انتق�له؛  وجهة  زواله  وعلة  منه� 
كت�ب اأفالطون واأر�شطو يف ال�شي��شة، وم� ك�ن من ذلك يتعلق ب�لنبوة وال�شريعة 
تظنه  م�  ب�لن�مو�ص  تريد  ل  والفال�شفة  النوامي�ص.  هم� يف  كت�ب�ن  عليه  في�شتمل 
واملث�ل  ال�شنة  هو  عندهم  الن�مو�ص  بل  واخلديعة،  احليلة  هو  الن�مو�ص  اأن  الع�مة 
ن�مو�ًش�. وهذا  ب�لوحي  الن�زل  اأي�ًش� ت�شمي امللك  الق�ئم ونزول الوحي، والعرب 
اجلزء من احلكمة العملية يعرف به وجود النبوة وح�جة نوع الإن�ش�ن  يف وجوده 
وبق�ئه ومنقلبه اإىل ال�شريعة، وتعرف بع�ص احلكمة يف احلدود الكلية امل�شرتكة يف 
به  ويعرف  زم�ن،  وزم�ن  قوم  قوم  بح�شب  �شريعة  �شريعة  تخ�ص  والتي  ال�شرائع، 

الفرق بني النبوة الإلهية وبني الدع�وى الب�طلة كله�«.

مق�م  منه�  يقوم  م�  الطبيعية  احلكمة  اأق�ش�م  ذلك  بعد  �شين�  ابن  وذكر 
الأ�شل، واأق�ش�م احلكمة الطبيعية الفرعية، واأتبع م� ذكر ببي�ن الأق�ش�م الأ�شلية 
»الفهر�شت«  يف  كم�  »رون�ص«  ال�شورة  على  اأحي�نً�  ا�شمه  ويرد  املحدث:  الفيث�غوري   Bryson بري�شون  هو   (((

لبن الندمي، �ص63)، ) - 0)، طبع اأورب�.
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الأ�شلية  الأق�ش�م  واأورد  الري��شية،  للعلوم  الفرعية  والأق�ش�م  الري��شية،  للحكمة 
للعلم الإلهي، ثم ذكر من فروع العلم الإلهي معرفة كيفية نزول الوحي واجلواهر 
مب�شًرا  ي�شري  حتى  يت�أدى  كيف  الوحي  واأن  الوحي،  توؤدي  التي  الروح�نية 
لو مل  اأنه  الإن�ش�ن  تعريف  على  وي�شتمل  املع�د  وعلم  روح�نيته؟  بعد  وم�شموًع� 
يبعث بدنه مثاًل لك�ن له ببق�ء روحه بعد موته ثواب وعق�ب غري بدنيني، وك�نت 
الروح التقية التي هي النف�ص املطمئنة ال�شحيحة العتق�د للحق، الع�ملة ب�خلري 
ف�ئزة ب�شع�دة وغبطة ولذة فوق كل �شع�دة وغبطة  ال�شرع والعقل،  الذي يوجبه 
لبدنه،  اأنه� تكون  العقل  ب�ل�شرع ومل يخ�لفه  الذي �شح  اأجمل من  واأنه�  ولذة، 
اأكرم عب�ده املتقني على ل�ش�ن ر�شله - عليهم ال�شالم - مبوعد  اأن اهلل تع�ىل  اإل 
ب�جلمع بني ال�شع�دتني الروح�نية ببق�ء النف�ص، واجل�شم�نية ببعث البدن الذي هو 
عليه قدير اإن �ش�ء هو ومتى �ش�ء هو، وتبني اأن تلك ال�شع�دة الروح�نية كيف اأن 
العقل وحده طريق اإىل معرفته�؟ واأم� ال�شع�دة البدنية فال يفي بو�شفه� اإل الوحي 
واأنه�  ال�شق�وة الروح�نية التي لأنف�ص الفج�ر،  وال�شريعة، ومبثل ذلك يعرف حد 
اأ�شد اإيالًم� واإيذاء من ال�شق�وة التي اأوعدوا بحلوله� بهم بعد البعث، ويعرف اأن 
تلك ال�شق�وة على من تدوم وعمن تنقطع. واأم� التي تخت�ص ب�لبدن، ف�ل�شريعة 
ف�إن  الروح�نية،  ال�شق�وة  واأم�  وحده.  والعقل  النظر  دون  �شحته�،  على  اأوقفتهم 
ب�لنبوة  ت�شح  واجل�شم�نية  والربه�ن،  والقي��ص  النظر  اإليه� من جهة  طريق  العقل 
التي �شحت ب�لعقل ووجبت ب�لدليل وهي متممة للعقل، ف�إن كل م� ل يتو�شل 
العقل اإىل اإثب�ت وجوده اأو وجوبه ب�لدليل ف�إمن� يكون معه جوازه فقط، ف�إن النبوءة 
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تعقد على وجوده اأو عدمه ف�شاًل، وقد �شح عنده �شدقه� فيتم عنده م� �شح وق�شر 
عنه من معرفته«.

ومل� فرغ ابن �شين� من الكالم على اأق�ش�م احلكمة ق�ل:

»واإذ قد اأتى و�شفن� على الأق�ش�م الأ�شلية والفرعية للحكمة، فقد ح�ن لن� 
اأن نعرف اأق�ش�م العلم الذي هو اآلة لالإن�ش�ن مو�شلة اإىل ك�شب احلكمة النظرية 
والعملية، واقية عن ال�شهو والغلط يف البحث والروية، مر�شدة اإىل الطريق الذي 
الدليل  وحقيقة  ال�شحيح،  احلد  حقيقة  ومعرفة  بحث  كل  يف  ي�شلك  اأن  يجب 
ال�شحيح الذي هو الربه�ن، وحقيقة اجلديل املق�رب للربه�ن، وحقيقة الإقن�عي 
الق��شر عنهم�، وحقيقة املغ�لطي املدّل�ص))) منهم�، وحقيقة ال�شعري املوهم تخياًل. 

وهو �شن�عة املنطق«.

وعقد ف�شاًل عنوانه »يف الأق�ش�م الت�شعة للحكمة التي هي املنطق« ذكر فيه 
اأق�ش�م املنطق الت�شعة، وختم بقوله:

»فقد دللت على اأق�ش�م احلكمة، وظهر اأنه لي�ص �شيء منه� ي�شتمل على م� 
يخ�لف ال�شرع، ف�إن الذين يدعونه� ثم يزيغون عن منه�ج ال�شرع اإمن� ي�شلون من 

املدّل�ص: املخ�دع.  (((
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تلق�ء اأنف�شهم ومن عجزهم وتق�شريهم، ل اأن ال�شن�عة نف�شه� توجبه، ف�إنه� بريئة 
منهم«))).

وذكر يف نه�ية الر�ش�لة م� ن�شه:

»فجملة العلوم املعقولة امل�شبوطة يف هذه الر�ش�لة العظيمة ثالثة وخم�شون 
علًم�«.

ومل يبلغ اأحد علمن�ه قبل ابن �شين� ب�لعلوم العقلية اأو العلوم الفل�شفية هذا 
العدد. وقد جعل املنطق اآلة للعلوم العقلية اأو الفل�شفة بق�شميه� النظري والعملي، 

ثم اأ�شم�ه مع ذلك حكمة.

وذكر يف فروع العلم الإلهي علم الوحي وعلم املع�د، وهو يف ذلك يق�رب 
منهج اإخوان ال�شف�ء، ولبن �شين�ء يف تعريف احلكمة وتق�شيمه� م�شلك طريف 

�شلكه يف »منطق امل�شرقيني« فق�ل:

ولكنه�  خمتلفة،  له�  وال�شهوات  كثرية،  العلوم  اإن  العل�م:  ذكر   »يف 
تنق�شم - اأول م� تنق�شم - ق�شمني:

مطبعة  الر�ش�ئل«،  »جمموعة  من  �شين�  لبن  العقلية  العلوم«  اأق�ش�م  »يف  الت��شعة  الر�ش�لة   (43  - �ص7))   (((
كرد�شت�ن العلمية مب�شر �شنة 8)3)ه، وهي اخل�م�شة من »ت�شع ر�ش�ئل يف احلكمة والطبيعي�ت«.
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الزم�ن ثم  الدهر كله بل يف ط�ئفة من  اأحك�مه�  اأن جتري  علوم ل ي�شلح 
ت�شقط بعده�، اأو تكون مغفوًل عن احل�جة اإليه� ب�أعي�نه� برهة من الدهر ثم يدل 

عليه� من بعد.

وعلوم مت�ش�وية الن�شب اإىل جميع اأجزاء الدهر، وهذه العلوم اأوىل العلوم 
ب�أن ت�شمى »حكمة«.

وهذه منه� »اأ�شول« ومنه� »توابع وفروع«. وغر�شن� ه� هن� هو يف الأ�شول. 
وهذه التي �شمين�ه� توابع وفروًع�، فهي ك�لطب والفالحة، وعلوم جزئية تن�شب 

اإىل التنجيم و�شن�ئع اأخرى ل ح�جة بن� اإىل ذكره�.

اأن  اإم�  يخلو:  العلم ل  ف�إن  اأي�ًش�:  ق�شمني  اإىل  الأ�شلية«  »العلوم  وتنق�شم 
ينتفع به يف اأمور الع�مل املوجودة وم� هو قبل الع�مل. ول يكون ق�ش�رى ط�لبه اأن 
يتعلمه حتى ي�شري اآلة لعقله يتو�شل به� اإىل علوم هي »علوم اأمور الع�مل وم� قبله«،  
واإم� اأن ينتفع به من حيث ي�شري اآلة لط�لبه فيم� يروم حت�شيله من العلم ب�لأمور 

املوجودة يف الع�مل وقبله.

والعلم الذي يطلب ليكون اآلة - قد جرت الع�دة يف هذا الزم�ن ويف هذه 
البلدان اأن ي�شمى »علم املنطق«، ولعل له عند قوم اآخرين ا�شًم� اآخر، لكنن� ُنوؤِْثر))) 

اأن ن�شميه الآن بهذا ال�شم امل�شهور.

ل. ُنوؤِْثر: نف�شّ  (((
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واإمن� يكون هذا العلم اآلة يف �ش�ئر العلوم؛ لأنه يكون علًم� منبًه� على الأ�شول 
اإليه� كل من يقتن�ص املجهول من العلوم ب��شتعم�ل للمعلوم على  التي يحت�ج 
نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك اجلهة موؤدًي� ب�لب�حث اإىل الإح�طة ب�ملجهول، 
فيكون هذا العلم م�شرًيا اإىل جميع الأنح�ء واجله�ت التي تنقل الذهن من املعلوم 
اإىل املجهول، وكذلك يكون م�شرًيا اإىل جميع الأنح�ء واجله�ت التي ت�شل الذهن 
وتوهمه ا�شتق�مة م�أخذ نحو املطلوب من املجهول ول يكون كذلك؛ فهذا هو اأحد 

ق�شمي العلوم.

واأم� الق�شم الآخر، فهو ينق�شم اأي�ًش� - اأول م� ينق�شم - ق�شمني؛ لأنه اإم� 
ْف�ص))) مم� يح�شل له� من �شورة املعلوم فقط،  اأن تكون الغ�ية يف العلم تزكية النَّ
واإم� اأن تكون الغ�ية لي�ص ذاك فقط، بل واأن يعمل ال�شيء الذي انتق�شت �شورته 

يف النف�ص.

واأحوالن�،  اأفع�لن�  به املوجودات ل من حيث هي  تتع�طى  فيكون الأول: 
لنعرف اأ�شوب وجوه وقوعه� من� و�شدوره� عن� ووجوده� فين�، والث�ين: يلتفت فيه 
لفت موجودات هي اأفع�لن� واأحوالن� لنعرف اأ�شوب وجوه وقوعه� من� و�شدوره� 

عن� ووجوده� فين�.

ْف�ص: تطهريه� واإ�شالحه�. تزكية النَّ  (((
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غ�يته  لأن  �«؛  نظريًّ »علًم�  الأول  ي�شمون  اأنهم  الزم�ن  اأهل  من  وامل�شهود 
�«؛ لأن غ�يته عمل. الق�شوى نظر، وي�شمون الث�ين منه� »عمليًّ

واأق�ش�م العلم النظري اأربعة؛ وذلك لأن الأمور اإم� خم�لطة للم�دة املعينة 
ا وقواًم�، فال ي�شلح وجوده� يف الطبع يف كل م�دة، ول يعقل اإل يف م�دة معينة  حدًّ
نظرة، عن  اأول  الذهن، يف  واإن ك�نت بحيث ل ميتنع  الإن�ش�نية والعظمية؛  مثل 
اأن يحله� كل م�دة فيكون على �شبيل من غلط الذهن بل يحت�ج الذهن �شرورة 
اأن ذلك املعنى ل يحل م�دة  اأن ين�شرف عن هذا التجويز، ويعلم  يف ال�شواب 
اإل اإذا ح�شل معنى زائد يهيئه� له، وهذا ك�ل�شواد والبي��ص، فهذا))) من قبيل 

املوجودات والأمور.

واإم� اأمور خم�لطة اأي�ًش� كذلك، والذهن واإن ك�ن يحوج))) يف �شحة ت�شور 
وعند  ميتنع عنده  فلي�ص  امل�دة،  اأو ج�ٍر جمرى  م�دة  هو  مب�  اإل�ش�قه  اإىل  منه�  كثري 

الوجود اأن ل يتعني له م�دة، وكل م�دة ت�شلح لأن تخ�لطه م� مل مينع م�نع.

ولي�ص يحت�ج يف ال�شلوح له اإىل ممهد يخ�ش�شه به مثل الثالثية والثن�ئية من 
حيث هي متكونة ويعر�ص له� اجلمع والتفريق، ومثل التدوير والرتبيع وجميع م� ل 
يفتقر وجوده ول ت�شوره اإىل تعني م�دة له، وهذا قبيل ث�ن يف الأمور واملوجودات.

لعله�: فهذا قبيل من املوجودات والأمور.  (((
يحوج: يحت�ج.  (((
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واإم� اأمور مب�ينة للم�دة واحلركة اأ�شاًل فال ت�شلح لأن تخلط ب�مل�دة ول يف 
الت�شور العقلي احلق، مثل اخل�لق الأول تع�ىل، ومثل �شروب من املالئكة. وهذا 

قبيل ث�لث من املوجودات.

واإم� اأمور ومع�ٍن قد تخ�لط امل�دة وقد ل تخ�لطه�، فتكون يف جملة م� يخ�لط 
ويف جملة م� ل يخ�لط، مثل الوحدة والكرثة، والكلي واجلزئي، والعلة واملعلول.

كذلك اأق�ش�م العلوم النظرية اأربعة، لكل قبيل علم. وقد جرت الع�دة ب�أن 
وب�لق�شم   ،»� »ري��شيًّ الث�ين  وب�لق�شم   ،»� »علًم� طبيعيًّ الأول  ب�لق�شم  العلم  ي�شمى 
�«، واإن مل يكن هذا التف�شيل متع�رًف�. فهذا  �«، وب�لق�شم الرابع »كليًّ الث�لث »اإلهيًّ

هو العلم النظري.

واأم� »العلم العملي« فمنه م� يعلم كيفية م� يجب اأن يكون عليه الإن�ش�ن  
يف نف�شه واأحواله التي تخ�شه، حتى يكون �شعيًدا يف دني�ه هذه ويف اآخرته. وقوم 

يخ�شون هذا ب��شم »علم الأخالق«.

ومنه م� يعلم كيف يجب اأن يجري عليه اأمر امل�ش�رك�ت الإن�ش�نية لغريه، 
اإم� يف امل�ش�ركة اجلزئية واإم� يف امل�ش�ركة الكلية،  حتى يكون على نظ�م ف��شل: 
التي  هي  الكلية  وامل�ش�ركة  واحد،  منزل  يف  تكون  التي  هي  اجلزئية  وامل�ش�ركة 

تكون يف املدينة.
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وكل م�ش�ركة ف�إمن� تتم بق�نون م�شروع، ومبتولٍّ لذلك الق�نون امل�شروع يراعيه 
ويعمل عليه ويحفظه، ول يجوز اأن يكون املتويل حلفظ املقنن يف الأمرين جميًع� 
يكون  بل  املدينة،  يتوىل  من  املنزل  تدبري  يتوىل  اأن  يجوز  ل  ف�إنه  واحد؛  اإن�ش�ن 
املنزل«  »تدبري  يفرد  اأن  يح�شن  ولذلك  اآخر؛  مدبر  منزل  ولكل  مدبر،  للمدينة 
بح�شب املتويل ب�بً� مفرًدا، و»تدبري املدينة« بح�شب املتويل ب�بً� مفرًدا ول يح�شن 
اأن  الأح�شن  بل  حدة،  على  كل  للمدينة  والتقنني  للمنزل  التقنني  يفرد  اأن 
اأن يراعى يف خ��شة كل �شخ�ص، ويف امل�ش�ركة ال�شغرى  يكون املقنن مل� يجب 
املتويلِّ  واأم�  »النبي«.  وهو  واحدة  ب�شن�عة  واحد  �شخ�ص  الكربى  امل�ش�ركة  ويف 
واإن  بع�ص،  يف  بع�شه  تدخل  ل  اأن  ف�لأح�شن   ، يتوىلَّ اأن  يجب  وكيف  للتدبري 
جعلت كل تقنني ب�بً� اآخر، فعلت ول ب�أ�ص بذلك. لكنك جتد الأح�شن اأن يفرد 
واأن  املدينة كل على حدة،  بتدبري  والعلم  املنزل  بتدبري  والعلم  ب�لأخالق  العلم 
جتعل ال�شن�عة ال�ش�رعة وم� ينبغي اأن تكون عليه اأمًرا مفرًدا، ولي�ص قولن�: »وم� 
ينبغي اأن تكون عليه« م�شرًيا اإىل اأنه� �شن�عة ملفقة خمرتعة لي�شت من عند اهلل 
ولكل اإن�ش�ن ذي عقل اأن يتوله�، كال! بل هي من عند اهلل، ولي�ص لكل اإن�ش�ن 
مم� يكون من  اأ�شي�ء كثرية -  نظرن� يف  اإذا  علين�  يتوله�. ول حرج  اأن   ذي عقل 

عند اهلل - اأنه� كيف ينبغي اأن تكون؟

فلتكن هذه العلوم الأربعة اأق�ش�م العلم العملي، كم� ك�نت تلك الأربعة 
اأق�ش�م العلم النظري.
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ولي�ص من عزمن� اأن نورد يف هذا الكت�ب جميع اأق�ش�م العلم النظري والعلم 
العملي، بل نريد اأن نورد من اأ�شن�ف العلوم هذا العدد: نورد منه »العلم الآيل«، 
الأ�شلي«،  الطبيعي  »العلم  ونورد  الإلهي«،  »العلم  ونورد  الكلي«،  »العلم  ونورد 
ونورد من العلم العملي القدر الذي يحت�ج اإليه ط�لب النج�ة؛ واأم� العلم الري��شي 

فلي�ص من العلم الذي ُيْخَتَلف فيه.

ا�شتغلن�  لو  هن�  ه�  نورده  الذي  ال�شف�ء« هو  »كت�ب  منه يف  اأوردن�ه  والذي 
اأ�شن�ف من العلم العملي مل نورده ه� هن�. وهذا هو  ب�إيراده، وكذلك احل�ل يف 

حني ن�شتغل ب�إيراد »العلم الآيل« الذي هو »املنطق«))).

بتغري الأمكنة  يتغري  ب�أنه ل  العلم احلكمي  الف�شل  �شين� يف هذا  ابن  ز  َميَّ
والأزم�ن، ول يتبدل بتبدل الدول والأدي�ن، وكم� ت�شمى هذه العلوم احلكمية 
يق�ل له� العلوم احلقيقية اأي�ًش�، اأي العلوم الث�بتة على مر الدهور والأعوام. وجعل 
كذلك؛  اأق�ش�م  اأربعة  على  العملية  والعلوم  اأق�ش�م،  اأربعة  على  النظرية  العلوم 

والتق�شيم على هذا الوجه مل ي�شبق اإليه.

وقد بني حدود م� بني ال�شريعة والفل�شفة بق�شميه�: النظري والعملي بي�نً� 
ل به م� مل ي�شتوفه الف�رابي، ف�إن الف�رابي اإمن� عر�ص للق�شم العلمي من الدين  َكمَّ

ومن الفل�شفة فيم� نقلن�ه من كت�ب »اجلمع بني راأيي احلكيمني«.

منطق امل�شرقيني، ابن �شين�، �ص ) - 8.  (((
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على  التنبيه  من  الف�رابي  اأجمله  م�  ي�شرح  اأن  َيُفْته  �شين� مل  ابن  اأن  بقي 
مك�نة العلم الإلهي بني العلوم الفل�شفية، فق�ل يف »ال�شف�ء« يف الف�شل الأول من 
املق�لة الأوىل من جملة الإلهي�ت يف ابتداء طلب مو�شوع الفل�شفة الأوىل لتبيني 

اإنيته))) يف العلوم:

اأوىل، واأنه� تفيد  اأن ههن� فل�شفة ب�حلقيقة وفل�شفة  »واأي�ًش� قد كنت ت�شمع 
ت�شحيح مب�دئ �ش�ئر العلوم، واأنه� هي احلكمة ب�حلقيقة؛ وقد كنت ت�شمع ت�رة اأن 
احلكمة هي اأف�شل علم ب�أف�شل معلوم، واأخرى اأن احلكمة هي املعرفة التي هي 
اأ�شح معرفة واأتقنه�، واأخرى اأنه� العلم ب�لأ�شب�ب الأوىل للكل؛ وكنت ل تعرف 
م� هذه الفل�شفة الأوىل وم� هذه احلكمة، وهل احلدود وال�شف�ت الثالث ل�شن�عة 
لك  نبني  ونحن  حكمة.  ت�شمى  منه�  واحدة  كل  خمتلفة  ل�شن�ع�ت  اأو  واحدة 
الآن اأن هذا العلم الذي نحن ب�شبيله هو الفل�شفة الأوىل، واأنه� احلكمة املطلقة، 
وهي  واحدة  �شن�عة  �شف�ت  احلكمة هي  به�  تر�شم  التي  الثالث  ال�شف�ت  واأن 
املوجود  اأحوال  عن  يبحث  العلم  »فهذا  هذا:  بعد  يقول  ثم  ال�شن�عة«))).  هذه 
معه  يحدث  تخ�شي�ص  اإىل  يبلغ  والأنواع، حتى  ك�لأق�ش�م  له  هي  التي  والأمور 
اإليه، وتخ�شي�ص يحدث معه مو�شوع الري��شي  مو�شوع العلم الطبيعي في�شلمه 
في�شلمه اإليه، وكذلك يف غري ذلك، وم� قبل ذلك التخ�شي�ص فك�ملبداأ فنبحث 

الإنية: حتقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية، »التعريف�ت للجرج�ين«. ويف »د�شتور العلم�ء«: »الإنية   (((
التحقق، وحتقق الوجود العيني من حيث رتبته الذاتية«.

»ال�شف�ء«، ابن �شين�، الإلهي�ت، اجلملة الأوىل، املق�لة الأوىل، الف�شل الأول.   (((
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عنه ونقرر ح�له. فيكون اإذن م�ش�ئل هذا العلم بع�شه� يف اأ�شب�ب املوجود املعلول 
العلوم  مب�دئ  يف  وبع�شه�  املوجود،  عوار�ص  يف  وبع�شه�  معلول،  موجود  هو  مب� 
اجلزئية، فهذا هو العلم املطلوب يف هذه ال�شن�عة، وهو الفل�شفة الأوىل؛ لأنه العلم 
الوجود  وهو  العموم،  الأمور يف  واأول  الأوىل  العلة  وهو  الوجود،  الأمور يف  ب�أول 
والوحدة، وهو اأي�ًش� احلكمة التي هي اأف�شل علم ب�أف�شل معلوم، ف�إنه� اأف�شل علم، 
اأي�ًش� معرفة  اأي اليقني ب�أف�شل معلوم، اأي ب�هلل تع�ىل وب�لأ�شب�ب من بعده، وهو 
الأ�شب�ب الق�شوى للكل، وهو اأي�ًش� املعرفة ب�هلل، وله حد العلم الإلهي الذي هو 

اأنه علم ب�لأمور املف�رقة للم�دة يف احلد والوجود«))).

 ما بعد ابن �سينا 
واحلديث عن ال�سلة بني الفل�سفة والكالم والت�س�ف

اأم� م� يتعلق بتعريف احلكمة وتق�شيمه� بعد ابن �شين� فيو�شك األَّ يخرج 
بي�ن  يف  ونكتفي  اأوردن�ه�.  التي  والتق��شيم  التع�ريف  تلك  من  ال�شتمداد  عن 
ح�جي  ب��شم  امل�شهور  جلبي  ك�تب  اهلل  عبد  بن  م�شطفى  ذكره  مب�  ذلك  جملة 
اأ�ش�مي  عن  الظنون  »ك�شف  كت�ب  )8)6)م) يف  �شنة 067)ه  املتوفَّى  خليفة، 
الكتب والفنون«: »علم احلكمة: وهو علم يبحث فيه عن حق�ئق الأ�شي�ء على 
املوجودة  الأ�شي�ء  ومو�شوعه:  الب�شرية.  الط�قة  بقدر  الأمر  نف�ص  عليه يف  هي  م� 

الكت�ب نف�شه، الف�شل الث�ين.  (((
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م�  املوجودات على  اأعي�ن  ب�أحوال  املحققني  بع�ص  وعرفه  والأذه�ن،  الأعي�ن  يف 
هي عليه يف نف�ص الأمر بقدر الط�قة الب�شرية؛ فيكون مو�شوعه الأعي�ن املوجودة. 
يف  الأخروية  ب�ل�شع�دة  والفوز  الع�جل،  يف  ب�لكم�لت  الت�شريف  هي  وغ�يته: 
الآجل. وتلك الأعي�ن اإم� الأفع�ل والأعم�ل التي وجوده� بقدرتن� واختي�رن� اأوَلً. 
ف�لعلم ب�أحوال الأول من حيث يوؤدي اإىل اإ�شالح املع��ص واملع�د ي�شمى حكمة 
منه� ح�شل  املق�شود  لأن  نظرية؛  ي�شمى حكمة  الث�ين  ب�أحوال  والعلم  عملية؛ 
�شخ�ص  مب�ش�لح  علم  اإم�  فالأنه�  العملية؛  اأم�  اأق�ش�م.  ثالثة  منهم�  وكل  ب�لنظر. 
الأخالق،  تهذيب  وي�شمى  الرذائل،  عن  ويتخلى  ب�لف�ش�ئل  ليتحلى  ب�نفراده 
وقد ذكر يف علم الأخالق، واإم� علم مب�ش�لح جم�عة مت�ش�ركة يف املنزل ك�لوالد 
واإم� علم  الت�ء؛  �شبق يف  وقد  املنزل،  تدبري  وي�شمى  واململوك،  وامل�لك  واملولود، 
مب�ش�لح جم�عة مت�ش�ركة يف املدينة وي�شمى ال�شي��شة املدنية، و�شي�أتي يف ال�شني. 
والتعقل  الوجود اخل�رجي،  يفتقر يف  ب�أحوال م� ل  اإم� علم  النظرية؛ فالأنه�  واأم� 
م�  ب�أحوال  علم  واإم�  الألف؛  يف  �شبق  وقد  الإلهي  علم  وهو  ك�لإله،  امل�دة  اإىل 
يفتقر اإليه� يف الوجود اخل�رجي دون التعقل ك�لكرة، وهو علم الأو�شط وي�شمى 
ب�لري��شي والتعليمي و�شي�أتي يف الراء؛ واإم� علم ب�أحوال م� يفتقر اإليه� يف الوجود 
و�شي�أتي يف  ب�لطبيعي  وي�شمى  الأدنى،  العلم  وهو  ك�لإن�ش�ن،  والتعقل  اخل�رجي 

الط�ء. وجعل بع�شهم م� ل يفتقر اإىل امل�دة اأ�شاًل ق�شمني:
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»م� ل يق�رنه� مطلًق� ك�لإله والعقول، وم� يق�رنه�، لكن على وجه الفتق�ر 
علًم�  الأول  ب�أحوال  العلم  في�شمى  الع�مة،  الأمور  و�ش�ئر  والكرثة  ك�لوحدة 
� وفل�شفة اأوىل«))). واختلفوا يف اأن املنطق  �، والعلم ب�أحوال الث�ين علًم� كليًّ اإلهيًّ
من احلكمة اأم ل، فمن ف�شره� مب� يخرج النف�ص اإىل كم�له� املمكن يف ج�نبي 
العلم والعمل جعله منه�، بل جعل العمل اأي�ًش� منه�، وكذا من ترك الأعي�ن 
من تعريفه� جعله من اأق�ش�م احلكمة النظرية اإذ ل يبحث فيه اإل عن املعقولت 
الث�نية التي لي�ص وجوده� بقدرتن� واختي�رن�؛ واإم� من ف�شره� ب�أحوال الأعي�ن 
اأعي�ن  من  لي�ص  مو�شوعه  لأن  منه�؛  يعده  فلم  بينه�،  امل�شهور  وهو  املوجودة، 
لالأعي�ن  تثبت  بل حممولت  مبو�شوع�ت  لي�شت  الع�مة  والأمور  املوجودات، 

فتدخل يف التعريف.

ومن الن��ص من جعل احلكمة ا�شًم� ل�شتكم�ل النف�ص الإن�ش�نية يف قوته� 
والت�شديقية  الت�شورية  الإدراك�ت  الفعل يف  اإىل  القوة  اأي خروجه� من  النظرية 
النظرية  القوة  ل�شتكم�ل  ا�شًم�  جعله�  من  ومنهم  الب�شرية،  الط�قة  بح�شب 

يف كت�ب »مف�تيح العلوم« لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن يو�شف الك�تب اخلوارزمي املتوفَّى �شنة 78)ه   (((
قيل  اأعربت  فلم�  احلكمة.  حمبة  ومعن�ه�  »فيال�شوفي�«  وهي  يون�نية  كلمة  من  م�شتقة  »الفل�شفة«  )977م): 
»فيل�شوف«، ثم ا�شتقت »الفل�شفة« منه. ومعنى الفل�شفة علم حق�ئق الأ�شي�ء والعمل مب� هو اأ�شلح. وتنق�شم 
ق�شمني: اأحدهم� اجلزء النظري، والآخر اجلزء العملي. ومنهم من جعل املنطق حرًف� )لعله�: جزًءا) ث�لًث� غري 
هذين، ومنهم من جعله جزًءا من اأجزاء العلم النظري، ومنهم من جعله اآلة للفل�شفة، ومنهم من جعله جزًءا 

منه� واآلة له�. �ص79، املطبعة ال�شلفية.
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على  الت�مة  امللكة  ب�كت�ش�ب  العملية  القوة  وا�شتكم�ل  املذكورة،  ب�لإدراك�ت 
الأقوال))) الف��شلة املتو�شطة بني طريف الإفراط والتفريط.

وكالم ال�شيخ يف »عيون احلكمة« ُي�ْشِعر ب�لقول الأول، وهو جعل احلكمة 
ا�شًم� للكم�لت املعتربة يف القوة النظرية فقط؛ وذلك لأنه ف�شر احلكمة ب��شتكم�ل 
النف�ص الإن�ش�نية ب�لت�شورات والت�شديق�ت، �شواء ك�نت يف الأ�شي�ء النظرية اأو يف 
اكت�ش�ب  واأم�  الإدراك�ت.  هذه  ب�كت�ش�ب  عنده  مف�شرة  فهي  العملية،  الأ�شي�ء 
امللكة الت�مة على الأفع�ل الف��شلة فم� جعله� جزًءا منه�، بل جعله� غ�ية للحكمة 

العملية«. 

حكمة الإ�سراق

»واأم� حكمة الإ�شراق فهي من العلوم الفل�شفية مبنزلة الت�شوف من العلوم 
وبي�ن  منه�.  الكالم  مبنزلة  منه�  والإلهية  الطبيعية  احلكمة  اأن  كم�  الإ�شالمية، 
ذلك اأن ال�شع�دة العظمى واملرتبة العلي� للنف�ص الن�طقة هي معرفة ال�ش�نع مب� له 
من �شف�ت الكم�ل والتنزه عن النق�ش�ن، ومب� �شدر عنه من الآث�ر والأفع�ل يف 
الن�ش�أة الأوىل والآخرة، وب�جلملة معرفة املبداأ واملع�د. والطريق اإىل هذه املعرفة من 
الري��شة  اأهل  طريقة  وث�نيهم�  وال�شتدلل،  النظر  اأهل  طريقة  اأحدهم�  وجهني: 
واملج�هدات. وال�ش�لكون للطريقة الأوىل اإن التزموا ملة من ملل الأنبي�ء - عليهم 

لعله�: الأفع�ل.  (((
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وال�ش�لكون  امل�ش�ءون،  احلكم�ء  فهم  واإل  املتكلمون،  فهم   - وال�شالم  ال�شالة 
اإىل الطريقة الث�نية اإن وافقوا يف ري��شتهم اأحك�م ال�شرع فهم ال�شوفية، واإل فهم 
احلكم�ء الإ�شراقيون، فلكل طريقة ط�ئفت�ن. وح��شل الطريقة الأوىل ال�شتكم�ل 
والعقل  الهيويل،  العقل  مرتبة  اأعني  الأربعة،  مراتبه�  والرتقي يف  النظرية  ب�لقوة 
ب�لفعل، والعقل ب�مللكة، والعقل امل�شتف�د، والأخرية هي الغ�ية الق�شوى لكونه� 
عب�رة عن م�ش�هدة النظري�ت التي اأدركته� النف�ص بحيث ل يغيب عنه� �شيء، 
اإل  اللهم  القرار،  الدار بل يف دار  امل�شتف�د لأحد يف هذه  ولهذا قيل: ل يوجد 

بع�ص املتجردين من عالئق البدن واملنخرطني يف �شلك املجردات))).

يف كت�ب »ك�ش�ف ا�شطالح�ت الفنون« م� خال�شته: مراتب القوة النظرية اأربعة:   (((
))) العقل الهيولين - وهو ال�شتعداد املح�ص لإدراك املعقولت، وهو قوة حم�شة خ�لية عن الفعل كم� 
لالأطف�ل، ف�إن لهم يف ح�ل الطفولة وابتداء اخللقة ا�شتعداًدا حم�ًش� واإل امتنع ات�ش�ف النف�ص ب�لعلوم، وكم� 
تكون النف�ص يف بع�ص الأوق�ت خ�لية عن مب�دئ نظرية من النظري�ت فهذه احل�ل عقل هيولين للنف�ص ب�عتب�ر 
هذا النظري. ))) العقل ب�مللكة - وهو العلم ب�ل�شروري�ت، وا�شتعداد النف�ص بذلك لكت�ش�ب النظري�ت منه�، 
وم� هو اإل الإح�ش��ص ب�جلزئي�ت والتنبه مل� بينه� من امل�ش�رك�ت واملب�ين�ت، ف�إم� النف�ص اإذا اأح�شت بجزئي�ت 
كثرية وارت�شمت �شوره� يف اآلته� اجل�شم�نية ولحظت ن�شبة بع�شه� اإىل بع�ص ا�شتعدت لأن يفي�ص عليه� من 
املبداأ �شور كلية واأحك�م ت�شديقية فيم� بينه�، ف�ملراد ب�ل�شروري�ت اأوائل العلوم، وب�لنظري�ت ثوانيه�. )3) العقل 
ا�شتح�شر  �ش�ء  متى  بحيث  ال�شخ�ص  اأي �شريورة  ال�شروري�ت  من  النظري�ت  ا�شتنب�ط  ملكة  وهو   - ب�لفعل 
ملكة  ال�شتنب�ط  طريقة  �ش�رت  اإذا  حت�شل  اإمن�  احل�لة  وهذه  النظري�ت،  منه�  وا�شتنتج  ولحظه�  ال�شروري�ت 
متى  ي�شتح�شره�  بحيث  ال�شروري�ت  من  ا�شتنت�جه�  بعد  و�شريورته�  النظري�ت  ح�شول  هو  وقيل  را�شخة؛ 
�ش�ء بال جت�شم ك�شب جديد، ف�لعقل ب�لفعل على الأول ملكة ال�شتنب�ط وال�شتح�ش�ل، وعلى الث�ين ملكة 
ال�شتح�ش�ر. )4) العقل امل�شتف�د - هو اأن حت�شل النظري�ت م�ش�هدة. ووجه احل�شر يف الأربع اأن القوة النظرية 
فيه�  ت�ش�ركه�  التي  البديهي�ت  الك�شبية ل  به�، وهي  املعتد  ب�لإدراك�ت  الن�طقة  النف�ص  اإمن� هي ل�شتكم�ل 
العقل  النف�ص يف هذا ال�شتكم�ل منح�شرة يف نف�ص الكم�ل وا�شتعداده، ف�لكم�ل هو  احليوان�ت، ومراتب 
امل�شتف�د اأي م�ش�هدة النظري�ت. وال�شتعداد اإم� قريب، وهو العقل ب�لفعل؛ اأو بعيد، وهو العقل الهيولين، اأو 

متو�شط، وهو العقل ب�مللكة.
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درج�ته�  يف  والرتقي  العملية  ب�لقوة  ال�شتكم�ل  الث�نية  الطريقة  وح��شل 
التي اأوله�: تهذيب الظ�هر ب��شتعم�ل ال�شرائع والنوامي�ص الإلهية.

وث�نيه�: تهذيب الب�طن عن الأخالق الذميمة.

ال�شكوك  �شوائب  عن  اخل�ل�شة  القد�شية  ب�ل�شور  النف�ص  حتلي  وث�لثه�: 
والأوه�م.

ورابعه�: مالحظة جم�ل اهلل  وجالله، وق�شر النظر على كم�له، والدرجة 
الث�لثة من هذه القوة، واإن �ش�ركته� املرتبة الرابعة من القوة النظرية، ف�إنه� تفي�ص 
على النف�ص منه� �شور املعلوم�ت على �شبيل امل�ش�هدة كم� يف العقل امل�شتف�د، 

اإل اأنه� تف�رقه� من وجهني:

اأحدهم�: اأن احل��شل امل�شتف�د ل يخلو عن ال�شبه�ت الوهمية؛ لأن الوهم 
له ا�شتيالء يف طريق املب�حثة، بخالف تلك ال�شور القد�شية، ف�إن القوى احل�شية 

قد �شخرت هن�ك للقوة العقلية فال تن�زعه� فيم� حتكم به.

وث�نيهم�: اأن الف�ئ�ص على النف�ص يف الدرجة الث�لثة قد تكون �شوًرا كثرية 
ا�شتعدت النف�ص ب�شف�ئه� عن الُكُدورات)))، و�شق�لته�))) عن اأو�ش�خ التعلق�ت، 
كثرية،  �شور  فيه  م�  به�  وحوذي  �شقلت  كمراآة  عليه�،  ال�شور  تلك  تفي�ص  لأن 

الُكُدورات: ال�شوائب.  (((
�شق�لته�: ملع�نه� وبريقه�.  (((
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ف�إنه يرتاءى فيه� م� ت�شع من تلك ال�شور. والف�ئ�ص عليه� يف العقل امل�شتف�د هو 
العلوم التي تن��شب تلك املب�دئ التي رتبت مًع� للت�أدي اإىل جمهول، كمراآة �شقل 
�شيء ي�شري منه� فال يرت�شم فيه� اإل �شيء قليل من الأ�شي�ء املح�ذية له�. ذكره 

ابن خلدون يف املقدمة«))). 

طريق النظر وطريق الت�سفية

ولط��ص كربى زاده املتوفَّى �شنة )96ه )4))) - ))))م) قول مف�شل 
يف الفرق بني طريقي النظر والت�شفية، وحجة اأهل كل منهم� يف املف��شلة بينهم�، 

نورده فيم� يلي:

الت�شفية - اعلم  النظر وطريق  الن�شبة بني طريق  بي�ن  الرابعة يف  »املقدمة 
اأن الكل متفقون على اأن ال�شع�دة الأبدية، وال�شي�دة ال�شرمدية، ل تتم اإل ب�لعلم 

والعمل، واأنهم� تواأم�ن. وله توجيه�ن:

اأحدهما: ال�ش�ئع امل�شهور، وهو اأنه ل يعتد بواحد منهم� بدون الآخر: اإذ العلم 
بدون العمل وب�ل، والعمل بال علم �شالل. وق�ل اهلل  تع�ىل: ژې ې ى 
ى ائ ائ ەئژ ]ف�طر/ 0)[. وثانيهما: اأن كال منهم� ثمرة لالآخر؛ 
مثال اإذ متهر الرجل يف اكت�ش�ب العلم وحذق فيه، ل مندوحة له عن العمل مبوجبه، 
اإذ لو ق�شر يف العمل مل يكن يف عمله كم�ل؛ واأي�ًش� اإذا ب��شر الرجل العمل وج�هد 

ك�شف الظنون، مطبعة دار ال�شع�دة، ج)، �ص443 - )44.  (((
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فيه وارت��ص ح�شبم� بينوه من ال�شرائط، ين�شب على قلبه العلوم النظرية بكم�له�، 
 .]69 ۀژ]العنكبوت/  ڻ  ڻ  ڻ  ژڻ  تع�ىل:  اهلل  ق�ل   كم� 
امل�ش�هدة.  طريقة  والث�ين  ال�شتدلل،  طريقة  منهم�  والأول  طريقت�ن،  وه�ت�ن 
والأول: درجة العلم�ء الرا�شخني، والث�ين: درجة ال�شديقني؛ وقد ينتهي كل من 
الطريقتني اإىل الأخرى فيكون �ش�حبه جممًع� للبحرين: اأي بحري ال�شتدلل 

وامل�ش�هدة؛ اأو العلم والعرف�ن اأو ال�شه�دة والغيب.

حد  عن  وخروجه�  الطرق  كرثة  مع  احلق،  اإىل  ال�ش�لكني  اأن  عرفت  واإًذا 
طريق  ومن  العرف�ن،  اإىل  العلم  طريق  من  يبتدئ  م�  اأحدهم�:  نوع�ن:  الإح�ش�ء 
ال�شه�دة اإىل الغيب؛ وث�نيهم�: م� ينجلي احلق له ب�جلذبة الإلهية فيبتدئ من الغيب، 

ثم ينك�شف له ع�مل ال�شه�دة. 

ابتداأ من  اخلليل، حيث  الأول طريقة  يكون  اأن  ي�شبه  الع�رفني:  بع�ص  ق�ل 
اإىل وجود رب الع�ملني؛ والث�ين طريقة احلبيب  ب�أفول ال�شم�ص والقمر  ال�شتدلل 
حيث ابتداأ ب�شرح ال�شدور وك�شف له �ُشُبَح�ت))) وجه ذي اجلالل واأحرقته حتى 
امنحق جميع م� اأدركه وتال�شى يف ذاته، ومل يبق له حلظة اإىل نف�شه لفن�ئه عن نف�شه 
فتحقق رتبة كل �شيء ه�لك اإلَّ وجهه ذوًق� وح�ًل ل علًم� وق�ًل. هذا ح�ل اجل�معني 

بني املرتبتني. واأم� ال�ش�لكون اإىل اإحدى الطريقتني، فقد اختلفوا. 

�ُشُبح�ت وجه اهلل تع�ىل ب�شمتني جاللته. »خمت�ر ال�شح�ح«.  (((
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وق�ل اأرب�ب النظر: الأف�شل طريق النظر؛ لأن طريق الت�شفية �شعب الو�شول؛ 
لأن م�شلكه� وعر واإف�ش�وؤه� اإىل املق�شد بعيد؛ لأن حمو العالئق اإىل حد يوؤدي اإىل 
انك�ش�ف املع�رف متعذر، بل قريب من املمتنع، واإن اأف�شى اإىل املق�شد فثب�ته اأبعد 
منه، اإذ اأدنى و�شوا�ص وخ�طر ميحو م� ح�شل ويقطع م� و�شل. على اأنه قد يف�شد املزاج 
اأرب�ب  وق�ل  ال�ش�قة.  والري��ش�ت  ال�شعبة  املج�هدات  تلك  اأثن�ء  العقل يف  ويختلط 
الت�شفية: العلوم احل��شلة ب�لنظر ل ت�شفو يف الأكرث عن �شوب اأحك�م الوهم، ول 
تخل�ص عن خم�لطة اخلي�ل يف الغ�لب، ولهذا كثرًيا م� يقي�شون الغ�ئب على ال�ش�هد 
اعتق�دات  من  ذلك  وغري  العتزال  مذاهب  اأكرث  يف  تراه  كم�  وُي�شلون  فَي�شلون 
واأي�ًش� ل يتخل�شون يف من�ظراتهم ومب�حث�تهم عن  ال�شالل،  اأ�شح�ب  اجله�ل من 
اتب�ع الأهواء والع�دات بخالف الت�شوف ف�إن ذلك ت�شفية للروح وجالء للنفو�ص 
وتطهري القلوب عن اأحك�م النف�ص وتخليته� عن الأوه�م واخلي�لت، فال يبقى اإل 
النتظ�ر للفي�ص من العلوم الإلهية احلقة فتنك�شف عليهم علوم اإلهية ومع�رف رب�نية، 
ويرد عليهم وارد اإله�م هو حديث عهد بربه. واأم� وعورة امل�شلك وبعده فال يقدح يف 
قوة اليقني و�شحة العلم، مع اأنه ي�شري على م� ي�ّشره اهلل تع�ىل من ال�ش�لكني �شبل 
اأنبي�ئه واملتبعني لكم�ل اأولي�ئه. واأم� اختالل املزاج، ف�إن وقع فيقبل العالج؛ لأنهم 
كم� اأنهم اأطب�ء النفو�ص والأرواح كذلك ع�رفون اأحوال الأبدان والأ�شب�ح ف�لري��شة 
على م� �شرطوه من الآداب والأحوال اأم�ن من الف�ش�د والختالل، وخال�ص من 
تب�هوا يف �شن�عة  والروم يف زم�ن قدمي،  ال�شني  اأهل  اأن  الأفزاع والأهوال. يحكى 
النق�ص  يف  الكالم  بينهم  ودار  واجلدال،  النزاع  بينهم  وط�ل  والرت�شيم،  النق�ص 
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اإىل الختب�ر والمتح�ن. فعني لكل  اأدى الفتخ�ر يف هذا ال�ش�أن  والكم�ل، حتى 
الب�ب؛  هذا  يف  الن�ق�ص  من  الك�مل  ليتميز  حج�ب  بينهم�  جدار  الط�ئفتني  من 
فجمع اأهل ال�شني من الأ�شب�غ العجيبة والألوان الغريبة، وتكلفوا ال�شن�ئع الن�درة 
والر�شوم الب�هرة، حتى ا�شتفرغوا املجهود يف حت�شيل املق�شود، وا�شتغل اأهل الروم 
عن الرت�شيم ب�لت�شقيل، وعرفوا اأن ترك التخلية اإىل التحلية هو التكميل، فلم� ك�شف 
الغط�ء وارتفع احلج�ب ملعرفة احل�ل بني الأ�شح�ب، راأوا اأن ج�نب اأهل الروم تالألأ 
جلميع نقو�ص اأهل ال�شني مع زي�دة ال�شف�ء ولط�فة ال�شق�لة واجلالء. فهذا مث�ل العلوم 
النظرية والك�شفية، والأول يح�شل من طريق احلوا�ص ب�لكد والعن�ء، والث�ين يح�شل 

من اللوح املحفوظ واملالأ الأعلى.

الأف�شل  وتعيني  الفريقني،  بني هذين  املح�كمة  اأن  ف�علم  هذا  اإذا عرفت 
من الطريقني، هي اأن العلوم مع تكرث فنونه� وتعدد �شجونه� )))منح�شرة يف اأربعة 
اأنواع؛ وذلك لأن الأ�شي�ء وجوًدا يف اأربع مراتب: يف الأعي�ن، ويف الأذه�ن، ويف 
الأمر  نف�ص  املتعلقة يف الأول من حيث ح�له� يف  ف�لعلوم  الكت�بة.  العب�رة، ويف 
والأدي�ن؛  املُْلك  وجتدد  الأزم�ن  لختالف  تتبدل  ل  التي  احلقيقية  العلوم  هي 
مقت�شى  على  فيه�  اأحواله�  عن  الب�حث  جرى  اإْن  حكمية  علوًم�  ت�شمى  وهذه 
املتعلقة  والعلوم  الإ�شالم،  ق�نون  على  فيه�  عنه�  بحث  اإْن  �شرعية  وعلوًم�  عقله 
ب�لأخريين  املتعلقة  والعلوم  ونحوه،  ك�ملنطق  املعنوية  الإلهية  العلوم  هي  ب�لث�نية 

ال�شجون: الفنون، والفروع التي تتفرع من ال�شيء الواحد.  (((
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هي العلوم الآلية اللفظية اأو اخلطية، وهذه هي العلوم العربية املعتربة يف دينن� هذا 
لورود �شريعتن� هذه على ل�ش�ن العرب وعلى كت�بته، ثم اإن الثالثة الأخرية من 
هذه الأنواع ل �شبيل اإىل حت�شيله� اإل ب�لك�شب ب�لنظر، واأم� النوع الأول منه� فقد 

يتح�شل ب�لنظر وقد يتح�شل ب�لت�شفية«))).

ا�سطباغ الكالم والت�س�ف بالفل�سفة

وعلم  الفل�شفية  العلوم  بني  ال�شلة  بقوة  ت�شعر  الن�شو�ص  هذه  ك�نت  واإذا 
بني-عند كالمه  املقدمة  ابن خلدون يف  ف�إن  ال�شرعيني  الت�شوف  وعلم  الكالم 
الن��ص فيهم� �شدًرا بعد �شدر  على هذين العلمني- يف حدوثهم� وتدرج كالم 
اأنهم� اختلط� ب�لفل�شفة يف اآخر اأمرهم� يقول ابن خلدون يف علم الكالم: »ولقد 
اختلطت الطريقت�ن - يعني طريقتي املتقدمني من املتكلمني واملت�أخرين - عند 
يتميز  ل  بحيث  الفل�شفة  مب�ش�ئل  الكالم  م�ش�ئل  والْتَب�َشت)))  املت�أخرين،  هوؤلء 

اأحد الفنني من الآخر«)3).

م�  يذكر  فهو  القول؛  هذا  ي�شبه  م�  الت�شوف  علم  خلدون يف  ابن  ويقول 
وراء  وفيم�  الك�شف  يف  املتكلمني  املت�شوفة  من  املت�أخرين  هوؤلء  اإن  »ثم  ن�شه: 
احل�ص، توغلوا يف ذلك، فذهب الكثري منهم اإىل احللول والوحدة كم� اأ�شرن� اإليه 

مفت�ح ال�شع�دة، لط��ص كربى زاده، ج)، �ص63 - 66.  (((
اْلَتَب�شت: اختلطت.  (((

املقدمة، ابن خلدون، �ص407 طبع بريوت �شنة 879)م.  (3(
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ومالأوا ال�شحف منه«))) ويقول يف مو�شع اآخر يف نف�ص الف�شل: »والذي يظهر من 
كالم ابن دهق�ن يف تقرير هذا املذهب اأن حقيقة م� يقولونه يف الوحدة �شبيه مب� 
تقوله احلكم�ء يف الألوان من اأن وجوده� م�شروط ب�ل�شوء، ف�إذا ُعِدم ال�شوء مل 

تكن الألوان موجودة بوجه«))).

وعلم  الكالم  علم  يعدون  ل  الإ�شالميني  املوؤلفني  اإن  القول:  وجملة 
الت�شوف من العلوم الفل�شفية يف حقيقة اأمرهم�، ولكنهم يرونهم� قريبـي ال�شبه 
بهذه العلوم، ويرون اأن الفل�شفة طغت عليهم� يف بع�ص اأدوار تدرجهم�؛ ف�شبغتهم� 

ب�ل�شبغة الفل�شفية.

علم اأ�س�ل الفقه والفل�سفة

ذلك  اإىل  اأ�ش�ر  وقد  اأي�ًش�.  الفل�شفة  اأثر  من  يْخُل  مل  الفقه  اأ�شول  وعلم 
ابن خلدون يف الف�شل اخل��ص ب�أ�شول الفقه وم� يتعلق به من اجلدل واخلالفي�ت. 
بعيدين  لي�شو  واملتكلمون  الن��ص،  به�  ُعني  طريقة  فيه  للمتكلمني  اأن  يذكر  فهو 
من الفال�شفة، ويجعل ابن خلدون علم اخلالفي�ت وعلم اجلدل تبًع� لعلم اأ�شول 
ب�ملنطق منكر. وعلم اجلدل كم� يف كت�ب  ينكر �شلتهم�  الفقه، وهم� علم�ن ل 
»مفت�ح ال�شع�دة«: »هو علم ب�حث عن الطرق التي ُيْقتدر به� على اإبرام اأي و�شع 

املرجع ال�ش�بق، �ص3)4.  (((

املرجع ال�ش�بق، �ص))4.  (((
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اأريد، وعلى هدم اأي و�شع ك�ن، وهذا من فروع علم النظر ومبنى لعلم اخلالف، 
وهذا م�أخوذ من اجلدل الذي هو اأحد اأجزاء مب�حث املنطق لكنه خ�ص ب�لعلوم 

الدينية«))).

ويف كت�ب »اأبجد العلوم« بعد نقل كالم »مفت�ح ال�شع�دة«: »ول يبعد اأن 
اجلدل  اأن  اإل  واحد،  منهم�  امل�آل)))  لأن  املن�ظرة؛  علم  هو  اجلدل  علم  اإن  يق�ل 
اأخ�ص منه، ويوؤيده كالم ابن خلدون يف »املقدمة« حيث ق�ل: »هو معرفة اآداب 
اإنه  اأهل املذاهب الفقهية وغريهم ... ولذلك قيل فيه:  املن�ظرة التي جتري بني 
معرفة ب�لقواعد من احلدود والآداب يف ال�شتدلل التي يتو�شل به� اإىل حفظ 
...«)3). وعلم اخلالف هو كم�  اأو غريه  الفقه  الراأي من  راأي وهدمه، ك�ن ذلك 
حنيفة  ك�أبي  الفرعية  املذاهب  اأ�شح�ب  بني  الواقع  »اجلدل  نف�شه:  الكت�ب  يف 
اجلدل  ف�إن  وال�شورة  ب�مل�دة  اجلدل  علم  وبني  بينه  والفرق  واأمث�لهم�،  وال�ش�فعي 

بحث عن مواد الأدلة اخلالفية، واخلالف بحث عن �شوره�«)4).

ويف مو�شع اآخر من الكت�ب نف�شه: »علم اخلالف - وهو علم ب�حث عن 
وجوه ال�شتنب�ط�ت املختلفة من الأدلة الإجم�لية والتف�شيلية، الذاهب اإىل كل 

منه� ط�ئفة من العلم�ء اأف�شلهم واأمثلهم اأبو حنيفة ... اإلخ«))).
مفت�ح ال�شع�دة، ط��ص كربى زاده، ج)، �ص))).  (((

امل�آل: املرجع.  (((
املقدمة، ابن خلدون، ج)، �ص6)4.  (3(

لعل يف العب�رة حتريًف�: ف�إن علم اخلالف اأقرب اأن يبحث عن امل�دة، وعلم اجلدل عن ال�شورة.  (4(
املقدمة، ابن خلدون، ج)، �ص3)).  (((
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ويقول ابن خلدون يف »املقدمة« م� خال�شته: »اعلم اأن هذا الفقه امل�شتنبط 
من الأدلة ال�شرعية كرث فيه اخلالف بني املجتهدين ب�ختالف مداركهم واأنظ�رهم، 
ثم مل� انتهى ذلك اإىل الأئمة الأربعة واقت�شر الن��ص على تقليدهم، اأقيمت هذه 
جمرى  ب�أحك�مه�  الآخذين  بني  اخلالف  واأجري  امللة،  اأ�شول  الأربعة  املذاهب 
اخلالف يف الن�شو�ص ال�شرعية والأ�شول الفقهية، وجرت املن�ظرات يف ت�شحيح 
كل مقلد مذهب اإم�مه، وك�ن يف هذه املن�ظرات بي�ن م�أخذ هوؤلء الأئمة ومث�رات 

اختالفهم ومواقع اجته�دهم، وك�ن هذا ال�شنف ي�شمى ب�خلالفي�ت«))).

بل قد جعل ط��ص كربى زاده فروع علم اأ�شول الفقه اأربعة علوم: »علم النظر، 
وهو علم املنطق الب�حث عن اأحوال الأدلة ال�شمعية اأو حدود الأحك�م ال�شرعية؛ 
وعلم املن�ظرة، وهو علم ب�حث عن اأحوال املتخ��شمني ليكون ترتيب البحث بينهم� 

على وجه ال�شواب حتى يظهر احلق بينهم�؛ ثم علم اجلدل؛ وعلم اخلالف«))).

وكل هذه العلوم من العلوم العقلية الفل�شفية؛ وجعله� فروًع� لعلم اأ�شول 
الفقه يدل على مبلغ ا�شطب�غ هذا العلم ب�ل�شبغة الفل�شفية.

املقدمة، ابن خلدون، �ص48) - 49) طبع اخل�ش�ب مب�شر.  (((
مفت�ح ال�شع�دة، ج)، �ص))4 - 6)4.  (((





بقي اأمر ال�شلة بني الفل�شفة والدين يف راأي فال�شفة الإ�شالم وغريهم من 
يف  البتك�ر  من�ط  الغربيني  بع�ص  جعله  الذي  الأمر  وهو  الإ�شالميني،  املوؤلفني 
مب�شرين  الإ�شالم  فال�شفة  لنقالب  �شبًب�  بع�شهم  وجعله  الإ�شالمية،  الفل�شفة 

ب�لدين الإ�شالمي ودع�ة له.

)اأ( راأي الفال�سفة

ل يف امللل  يقول ابن حزم املتوفَّى �شنة 6)4هـ )063)م) يف كت�به »الِف�شَ
نحوه  املق�شود  والغر�ص  وثمرته�،  معن�ه�  اإمن�  احلقيقة  على  »الفل�شفة  والنحل«: 
الف�ش�ئل  دني�ه�  يف  ت�شتعمل  ب�أن  النف�ص  اإ�شالح  غري  �شيًئ�  هو  لي�ص  بتعلمه�، 
وح�شن ال�شرية املوؤدية اإىل �شالمته� يف املع�د، وح�شن �شي��شته� للمنزل والرعية. 
وهذا نف�شه، ل غريه، هو الغر�ص يف ال�شريعة. هذا م� ل خالف فيه بني اأحد من 

العلم�ء ب�لفل�شفة ول بني اأحد من العلم�ء ب�ل�شريعة«))).

ل يف امللل والنحل، ابن حزم، ج)، �ص94 من طبعة الق�هرة، �شنة 7)3)م. الِف�شَ  (((
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ودعوى ابن حزم اأنه ل خالف بني اأحد من الفال�شفة ول بني اأحد من 
لي�شت  والفل�شفة جميًع�  ال�شريعة  غر�ص  هو  ذكره  م�  اأن  على  ب�ل�شريعة  العلم�ء 
دعوى ُم�َشلَّمة. ف�إن معنى كالم ابن حزم هو اأن غر�ص الفل�شفة وال�شريعة غر�ص 

عملي، ولي�ص ذلك مبذهب الفال�شفة ول هو مبذهب الدينيني.

ق�ل ابن ر�شد املتوفَّى �شنة )9) هـ )98))م) يف كت�به »ف�شل املق�ل فيم� 
بني ال�شريعة واحلكمة من الت�ش�ل«: »وينبغي اأن تعلم اأن مق�شود ال�شرع اإمن� هو 
تعليم العلم احلق والعمل احلق، والعلم احلق هو معرفة اهلل تع�ىل و�ش�ئر املوجودات 
وال�شق�ء  الأخروية  ال�شع�دة  ومعرفة  منه�،  ال�شريفة  وبخ��شة  عليه،  هي  م�  على 
الأخروي؛ والعمل احلق هو امتث�ل الأفع�ل التي تفيد ال�شع�دة وجتنب الأفع�ل 
التي تفيد ال�شق�ء. واملعرفة بهذه الأفع�ل هو الذي ي�شمى العلم العملي«))). وق�ل 

ال�شهر�شت�ين يف كت�ب »امللل والنحل«: 

يكدح  واإمن�  لذاته�،  املطلوبة  هي  ال�شع�دة  ك�نت  ومل�  الفال�شفة:  »ق�لت 
اإم�  ف�حلكمة تطلب  ب�حلكمة،  اإل  تن�ل  اإليه�، وهي ل  والو�شول  لنيله�  الإن�ش�ن  
ليعمل به�، واإم� ُتْعلم فقط، ف�نق�شمت احلكمة ق�شمني: علمي وعملي ... ف�لق�شم 

العملي هو عمل اخلري، والق�شم العلمي هو علم احلق«))).

»ف�شل املق�ل«، طبع الق�هرة 4)3) - )93)، �ص8).  (((
»امللل والنحل« على ه�م�ص »الف�شل« لبن حزم، طبع الق�هرة �شنة 7)3)، ج)، �ص6)) - 7)).   (((
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الت�ش�به على  واإن مل يكن هذا  الفل�شفة،  الدين وغ�ية  تت�ش�به غ�ية  وبهذا 
طريق  من  ال�شع�دة  حتقيق  اإىل  يرمي  فكالهم�  حزم،  ابن  قرره  الذي  الوجه 
العتق�د احلق وعمل اخلري، بل مو�شوع�ت الدين ومو�شوع�ت الفل�شفة واحدة، 
حُم�ِكية)))  »ف�مللة  يقول:  اإذ  ال�شع�دة«  »حت�شيل  كت�به  يف  الف�رابي  راأي  وذلك 
تعطي  وكالهم�  ب�أعي�نه�،  مو�شوع�ت  على  ت�شتمالن  وهم�  عندهم،  للفل�شفة 
الأول  وال�شبب  الأول  املبداأ  علم  يعطي�ن  ف�إنهم�  للموجودات،  الق�شوى  املب�دئ 
للموجودات، وتعطي�ن الغ�ية الق�شوى التي لأجله� كون الإن�ش�ن، وهي ال�شع�دة 
الق�شوى والغ�ية الق�شوى يف كل واحد من املوجودات الأخر ... وكل م� تعطي 
تتقدم  والفل�شفة  الإقن�ع�ت  فيه  تعطي  امللة  ف�إن  اليقينية  الرباهني  فيه  الفل�شفة 

ب�لزم�ن امللة«))).

الوجود  واجب  عن  كالهم�  يفي�ص  الفال�شفة  هوؤلء  عند  واحلكمة  والدين 
على عقول الب�شر بوا�شطة العقل الفع�ل، اإذ املع�رف كله� �ش�درة عن واجب الوجود 
بوا�شطة العقل الفّع�ل، وحًي� ك�نت تلك املعرفة اأم غري وحي. فال فرق بني احلكمة 
اإىل الإن�ش�ن.  والدين من جهة غ�يتهم�، ول من جهة م�شدرهم� وطريق و�شولهم� 
والفرق بني الدين والفل�شفة عند الف�رابي هو من جهة اأن طرق الفل�شفة يقينية، اأم� 
الأ�شي�ء كم� هي،  الفل�شفة حق�ئق  تعطي  اأخرى  ف�إقن�عي. ومن جهة  الدين  طريق 
ول يعطي الدين اإل متثياًل له� وتخيياًل. وقد ذكر الف�رابي ذلك يف موا�شع خمتلفة 

�كية: مم�ثلة. حُمَ  (((
»حت�شيل ال�شع�دة«، طبع دائرة املع�رف العثم�نية، بحيدر اأب�د الدكن، �شنة )34)م، �ص40 - )4.  (((
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�شربني:  على  ال�شيء  »وتفهيم  ال�شع�دة«:  »حت�شيل  كت�ب  قوله يف  منه�  كتبه،  من 
الت�شديق  واإيق�ع  يح�كيه.  الذي  مبث�له  يتخيل  اأن  والث�ين  ذاته،  يعقل  اأن  اأحدهم� 
يكون ب�أحد طريقني: اإم� بطريق الربه�ن اليقيني، واإم� بطريق الإقن�ع. ومتى ح�شل 
علم املوجودات اأو تعلمت ف�إن عقلت مع�نيه� اأنف�شه� ووقع الت�شديق به� عن الرباهني 
ب�أن تخيلت  واإن علمت  فل�شفة؛  املعلوم�ت  امل�شتمل على تلك  العلم  اليقينية ك�ن 
الإقن�عية، ك�ن  الطرق  مب� خيل منه� عن  الت�شديق  التي حت�كيه�، وح�شل  مبث�لته� 

امل�شتمل على تلك املعلوم�ت بت�شمية القدم�ء ملة«))).

ويرى ابن �شين� اأن بني الدين والفل�شفة فرًق� اآخر، هو اأن وجهة الدين عملية 
اأ�ش�لًة، ووجهة الفل�شفة ب�لأ�ش�لة نظريٌة، وهو يقول يف ر�ش�لة »الطبيعي�ت«:

وكم�لت  الإلهية  ال�شريعة  وجهة  من  م�شتف�د  العملية«  »احلكمة  »مبداأ 
حدوده� تتبني به� وتت�شرف فيه� بعد ذلك القوة النظرية من الب�شر مبعرفة القوانني 
وا�شتعم�له� يف اجلزئي�ت.... ومب�دئ »احلكمة النظرية« م�شتف�دة من اأرب�ب امللة 
الإلهية على �شبيل التنبيه، ومت�شرف على حت�شيله� ب�لكم�ل ب�لقوة العقلية، على 

�شبيل احلجة«))).

حت�شيل ال�شع�دة، �ص40. وقد �شححن� اآخر كلمة يف هذا الن�ص وهي يف الأ�شل املطبوع »ملكة«.  (((
الطبيعي�ت من عيون احلكمة، وهي الر�ش�لة الأوىل من »ت�شع ر�ش�ئل يف احلكمة والطبيعي�ت« �ص) - 3 من   (((

طبع�ت مببي وق�شطنطينية والق�هرة.
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ويقول ال�شهر�شت�ين يف كت�ب »امللل والنحل« يف معنى قول ابن �شين� م� 
ي�أتي: »والأنبي�ء اأُيِّدوا ب�أمداد ُروح�نية لتقرير الق�شم العملي، وبطرف م� من الق�شم 
العلمي، واحلكم�ء تعر�شوا لأمداد عقلية تقريًرا للق�شم العلمي، وبطرف م� من 
الق�شم العملي. فغ�ية احلكيم هو اأن يتجلى لعقله كل الكون، ويت�شبه ب�لإله احلق 
ذلك  على  ر  فيقدِّ الكون  نظ�م  له  يتجلى  اأن  الدين  وغ�ية  الإمك�ن،  بغ�ية  تع�ىل 
م�ش�لح الع�مة حتى يبقى نظ�م الع�مل، وينتظم م�ش�لح العب�د، وذلك ل يت�أتى اإل 
برتغيب وترهيب وت�شكيل وتخييل. فكل م� وردت به اأ�شح�ب ال�شرائع وامللل 
مقدر على م� ذكرن�ه عند الفال�شفة اإل من اأخذ علمه من م�شك�ة النبوة ف�إنه رمب� 

بلغ اإىل حد التعظيم لهم، وح�شن العتق�د يف كم�ل درجتهم«))).

العلمية،  ب�لأمور  خ��ص  ال�شهر�شت�ين  كالم  يف  والتخييل  والت�شكيل 
ف�لفال�شفة يقولون، كم� يذكره ابن تيمية املتوفَّى �شنة 8)7هـ )7)3)م) يف كت�به 
»موافقة �شريح املعقول ل�شحيح املنقول«: اإن الأنبي�ء اأخربوا عن اهلل وعن اليوم 
نف�شه،  يف  لالأمر  مط�بقة  غري  ب�أمور  املالئكة  وعن  بل  والن�ر،  اجلنة  وعن  الآخر، 
واأن  عظيم؛  ج�شم  تع�ىل  اهلل  اأن  به  ويتوهمون  به  يتخيلون  مب�  خ�طبوهم  لكنهم 
الأبدان تع�د واأن لهم نعيًم� حم�شو�ًش�، واإن ك�ن الأمر لي�ص كذلك يف نف�ص الأمر؛ 
اأن الأمر هكذا، واإن  اأن يخ�طبوا مب� يتوهمون به ويتخيلون  لأن م�شلحة اجلمهور 
ك�ن هذا كذبً� فهو كذب مل�شلحة اجلمهور؛ اإذ ك�نت دعوتهم وم�شلحتهم ل متكن 

امللل والنِّحل، ال�شهر�شت�ين، ج)، �ص7))، من طبعة الق�هرة، �شنة 7)3)هـ.  (((
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اإل بهذا الطريق. وهوؤلء يقولون: الأنبي�ء ق�شدوا بهذه الألف�ظ ظواهره�، وق�شدوا 
اأن يفهم اجلمهور منهم هذه الظواهر واإن ك�نت الظواهر يف نف�ص الأمر كذبً� وب�طاًل 
وخم�لفة للحق، فق�شدوا اإفه�م اجلمهور ب�لكذب وب�لب�طل للم�شلحة. ثم اإن من 
ومنهم  للم�شلحة.  اأظهر خالفه  ولكن  احلق،  يعلم  ك�ن  النبي  يقول:  هوؤلء من 
من يقول: م� ك�ن يعلم احلق كم� يعلمه نظ�ر الفال�شفة واأمث�لهم وهوؤلء يف�شلون 
الفيل�شوف الك�مل على النبي.... واأم� الذين يقولون: اإن النبي ك�ن يعلم ذلك، 
فقد يقولون اإن النبي اأف�شل من الفيل�شوف؛ لأنه علم م� علمه الفيل�شوف وزي�دة، 

واأمكنه اأن يخ�طب اجلمهور بطريقة يعجز عن مثله� الفيل�شوف«))).

وقول ابن تيمية تقرير وا�شح لآراء الفال�شفة، واإن ك�ن يف اأ�شلوبه واألف�ظه 
ِر به ع�دُة احلكم�ء. مم� مل جَتْ

هذه خال�شة راأي الفال�شفة الإ�شالميني يف العالقة بني الدين والفل�شفة. 
واإذا ك�ن الفال�شفة يح�ولون غ�لًب� التوفيق بني ال�شريعة واحلكمة يف اأ�شلوب لي�ص 
فيه عنف ول نزوع اإىل كربي�ء، ف�إن لبع�شهم اأ�ش�ليب تك�د تكون مه�جمة للدينيني 

اأو دف�ًع� بعنف.

نقل اأبو حي�ن التوحيدي، املتوفَّى �شنة 403هـ )))0) - 3)0)م) على 
م� ا�شتظهره ال�شندوبي ط�بع كت�ب »املق�ب�ش�ت«، ويف »معجم املطبوع�ت العربية« 
»موافقة �شريح املعقول ل�شحيح املنقول«، على ه�م�ص كت�ب »منه�ج ال�شنة النبوية«، طبع بولق، �شنة ))3)م،   (((

ج)، �ص3 - 4.



ال�سلة بني الدين والفل�سفة عند الإ�سالميني
127((7

ل�شركي�ص اأنه تويف �شنة 400هـ )009)-0)0)م)، عن املقد�شي الفيل�شوف اأنه 
ق�ل: »ال�شريعة طب املر�شى، والفل�شفة طب الأ�شح�ء؛ والأنبي�ء يطبون للمر�شى 
ف�إنهم  الفال�شفة  واأم�  فقط،  ب�لع�فية  املر�ص  يزول  يتزايد مر�شهم وحتى  حتى ل 
يحفظون ال�شحة على اأ�شح�به� حتى ل يعرتيهم مر�ص اأ�شاًل؛ وبني مدبر املري�ص 
وبني مدبر ال�شحيح فرق ظ�هر واأمر مك�شوف؛ لأن غ�ية تدبري املري�ص اأن ينتقل 
به اإىل ال�شحة، هذا اإذا ك�ن الدواء ن�جًع�، والطبع ق�باًل، والطبيب ن��شًح�. وغ�ية 
تدبري ال�شحيح اأن يحفظ ال�شحة، واإذا حفظ ال�شحة فقد اأف�ده ك�شب الف�ش�ئل، 
وفّرغه له�، وعّر�شه لقتن�ئه�. و�ش�حب هذه احل�ل ف�ئز ب�ل�شع�دة العظمى وقد �ش�ر 
� للحي�ة الإلهية، واحلي�ة الإلهية هي اخللود والدميومة »وال�شرمدية«. واإن  م�شتحقًّ
ك�شب من يرباأ من املر�ص بطب �ش�حبه الف�ش�ئل اأي�ًش�، فلي�شت تلك الف�ش�ئل 
من جن�ص هذه الف�ش�ئل؛ لأن اإحداهم� تقليدية والأخرى بره�نية، وهذه مظنونة 

وهذه م�شتيقنة، وهذه روح�نية وهذه ج�شمية، وهذه دهرية وهذه زم�نية«.

)ب( راأي علماء الدين

خ�شوم  الأمر  اأكرث  يف  وهم  املنزع،  ذلك  غري  فمنزعهم  الدين  علم�ء  اأم� 
الدينيني  بع�ص  الأمر؛ لأن  اأكرث  ونقول: يف  َهَوادة))) ول رفق.  للفل�شفة يف غري 
ممن ك�ن للفل�شفة يف عقولهم اأثر ل يخلو طعنهم على احلكمة من رفق. ويف كت�ب 

َهَوادة: رفق.  (((
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»اللط�ئف« لأحمد بن عبد الرزاق املقد�شي اأن اأب� عثم�ن اجل�حظ مدح الفل�شفة 
وذمه� فيم� مدحه وذمه من العلوم، معربً� عن قدرته على الكالم وبعد �ش�أوه يف 
واآلة  ال�شم�ئر،  اأداة  ق�ل:  الفل�شفة؟  م�  »قيل  م�دًح�:  الفل�شفة  وق�ل يف  البالغة. 
اخلواطر، ونت�ئج العقل، واأداة ملعرفة الأجن��ص والعن��شر، وعلم الأعرا�ص واجلواهر، 
وعلل الأ�شخ��ص وال�شور، واختالف الأخالق والطب�ئع وال�شج�ي� والغرائز«))) ويف 
مداه،  بعيد  م)))،  مرجَّ وعلم  ق�ل: كالم مرتجم  الفل�شفة؟  م�  »قيل:  الذم:  ب�ب 
وف على �ش�حبه �َشْطوة)3) امللوك وعداوة الع�مة«)4). واجل�حظ  قليل جدواه، خَمُ
من املعتزلة بل هو راأ�ص فرقة من فرق املعتزلة تنت�شب اإليه، وت�شمى: »اجل�حظية« 

وال�شلة بني الفل�شفة وبني مذاهب العتزال معروفة.

ويف العلم�ء الدينيني من ل �شلة لهم ب�لعتزال، ولكنهم مع ذلك لي�شوا 
غرب�ء عن الفل�شفة، ولي�ص يف كالمهم عن ال�شلة بينه� وبني الدين تلك اجلفوة 
بن  احل�شني  الق��شم  اأبو  العلم�ء  هوؤلء  ومن  املت�أخرين؛  اأ�ش�ليب  يف  جنده�  التي 
حممد الراغب الأ�شفه�ين، املتوفَّى �شنة )0)هـ )08)) - 09))م)، املعترب من 
اأئمة ال�شنة، و�ش�حب كت�ب »الذريعة اإىل مك�رم ال�شريعة« الذي قيل: اإن الغزايل 

ك�ن ي�شت�شحبه دائًم� وي�شتح�شنه لنف��شته.

اللط�ئف،املقد�شي، �ص7).  (((
م: ظن من غري دليل. مرجَّ  (((

ْطوة: القهر وال�شدة. ال�شَّ  (3(
اللط�ئف،املقد�شي، �ص 9).  (4(
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وحت�شيل  الن�ش�أتني  »تف�شيل  كت�ب  يف  الأ�شفه�ين  الراغب  يقول 
ال�شع�دتني«: »واعلم اأن العقل بنف�شه قليل الغن�ء، ل يك�د يتو�شل اإل اإىل معرفة 
وقول  احلق  اعتق�د  ح�شن  جملة  يعلم  اأن  نحو  جزئي�ته�،  دون  الأ�شي�ء  كلي�ت 
ال�شدق وتع�طي اجلميل وح�شن ا�شتعم�ل العدالة ومالزمة العفة، ونحو ذلك من 
غري اأن يعرف ذلك يف �شيء �شيء. وال�شرع يعرف كلي�ت الأ�شي�ء ويبني م� الذي 
يجب اأن يعتقد يف �شيء �شيء. وم� الذي هو ُمَعدٌّ له يف �شيء �شيء؛ ول يعرفن� 
العقل مثاًل اأن حلم اخلنزير والدم واخلمر حمرم، واأنه يجب اأن ُيتح�مى من تن�ول 
الطع�م يف وقت معلوم، واأن ل تنكح ذوات املح�رم، واأن ل جت�مع املراأة يف ح�ل 
ف�ل�شرع نظ�م العتق�دات  ب�ل�شرع.  اإلَّ  اإليه�  اأ�شب�ه ذلك ل �شبيل  ف�إن  احلي�ص؛ 
ال�شحيحة والأفع�ل امل�شتقيمة، والدال على م�ش�لح الدني� والآخرة، ومن عدل 

عنه فقد �شل �شواء ال�شبيل«))).

والغزايل املتوفَّى �شنة )0)هـ )))))م)، مع �شدته يف الرد على الفال�شفة 
ومع�داة الفل�شفة، مل يبلغ يف ذلك مبلغ من رد الفل�شفة جملة وحرم ال�شتغ�ل 
به� من غري تف�شيل. وهو يذكر يف كت�ب ته�فت الفال�شفة: »اأن اخلالف بينهم 
وبني غريهم من الفرق ثالثة اأق�ش�م: ق�شم يرجع النزاع فيه اإىل اللفظ؛ وق�شم ل 
ي�شدم مذهبهم فيه اأ�شاًل من اأ�شول الدين؛ والق�شم الث�لث م� يتعلق النزاع فيه 
ب�أ�شل من اأ�شول الدين، ك�لقول يف حدوث الع�مل، و�شف�ت ال�ش�نع، وبي�ن ح�شر 

تف�شيل الن�ش�أتني وحت�شيل ال�شع�دتني، الأ�شفه�ين، �ص67.  (((
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يظهر  اأن  ينبغي  الذي  هو  ونظ�ئره  الغ�ص  »فهذا  يقول:  ثم  والأبدان«.  الأج�ش�د 
ف�ش�د مذهبهم فيه دون م� عداه«))).

قوُله يف كت�ب  ال�شلة  والفل�شفة من  الدين  فيم� بني  الغزايل  راأي  وير�شم 
»املنقذ من ال�شالل« عند الكالم عن الإلهيني من الفال�شفة: »ال�شنف الث�لث: 
الإلهيون، وهم املت�أخرون، ومنهم مثل �شقراط وهو اأ�شت�ذ اأفالطون، واأفالطون اأ�شت�ذ 
اأر�شط�ط�لي�ص، واأر�شط�ط�لي�ص هو الذي رتب لهم املنطق وهذب العلوم، وخمر م� 
� من علومهم؛ وهم بجملتهم وردوا  مل يكن خممًرا من قبل، واأن�شج لهم م� ك�ن فجًّ
على ال�شنفني الأولني من الدهرية والطبيعية، واأوردوا يف الك�شف عن ف�ش�ئحهم 
م� اأغنوا به غريهم. ژ ڇ ڍ ڍ ڌژ ]الأحزاب/ ))[ بتق�تلهم. ثم رد 
ا مل يق�شر  اأفالطون و�شقراط ومن ك�ن قبله من الإلهيني ردًّ اأر�شط�ط�لي�ص على 
مل  بق�ي�  كفرهم  رذائل  من  اأي�ًش�  ا�شتبقى  اأنه  اإل  جميعهم؛  من  ترباأ  حتى  فيه 
يوفق للنزوع عنه�، فوجب تكفريهم وتكفري متبعيهم من املتفل�شفة الإ�شالميني 
اأحد  اأر�شط�ط�لي�ص  علم  بنقل  يقم  اأنه مل  على  واأمث�لهم�.  والف�رابي  �شين�  ك�بن 
من املتفل�شفة الإ�شالميني كقي�م هذين الرجلني، وم� نقله غريهم� لي�ص يخلو عن 
تخبط وتخليط يت�شو�ص فيه قلب املط�لع حتى ل يفهم. وم� ل ُيفهم، كيف يرد اأو 

يقبل؟!

ته�فت الفال�شفة، الغزايل، �ص9 - 3)، طبع بريوت.  (((
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هذين  نقل  يح�شب  اأر�شط�ط�لي�ص  فل�شفة  من  عندن�  �شح  م�  وجمموع 
الرجلني ينح�شر يف ثالثة اأق�ش�م: ق�شم يجب التكفري به؛ وق�شم يجب التبديع به. 

وق�شم ل يجب اإنك�ره اأ�شاًل فلنف�شله«))).

وقد يعترب كالم الغزايل، على م� فيه من ق�شوة اأحي�نً�، رفيًق� اإذا قي�ص اإىل 
كالم كثري من املت�أخرين.

ويقول ال�شيخ حممد عبده يف »ر�ش�لة التوحيد« يف و�شف موقف الدينيني 
من الفال�شفة منذ عهد الغزايل: »وج�ء الغزايل ومن على طريقته ف�أخذوا جميع 
م� وجد يف كتب الفال�شفة مم� يتعلق ب�لإلهي�ت، وم� يت�شل به� من الأمور الع�مة اأو 
اأحك�م اجلواهر والأعرا�ص، ومذاهبهم يف امل�دة وتركيب الأج�ش�م، وجميع م� ظنه 
امل�شتغلون ب�لكالم مي�ص �شيًئ� من مب�ين الدين، وا�شتدوا يف نقده، وب�لغ املت�أخرون 

منهم حتى ك�د ي�شل بهم ال�شري اإىل م� وراء العتدال«))).

ومب�لغة املت�أخرين يف مع�داة الفل�شفة تظهر فيم� ج�ء يف »فت�وى ابن ال�شالح 
عثم�ن  عمرو  اأبو  هو  ال�شالح  وابن  والعق�ئد«  والأ�شول  واحلديث  التف�شري  يف 
ابن عبد الرحمن تقي الدين ال�شهرزوري املتوفَّى �شنة 643هـ، وقد ج�ء يف »فت�واه« 
م� ن�شه: »م�ش�ألة فيمن ي�شتغل ب�ملنطق والفل�شفة تعلًم� وتعليًم�، وهل املنطق جملة 
وتف�شياًل مم� اأب�ح ال�شرع تعلمه وتعليمه، وال�شح�بة والت�بعون والأئمة املجتهدون 

املنقذ من ال�شالل، الغزايل، �ص)8 - 88 من طبعة دم�شق الث�نية.  (((
ر�ش�لة التوحيد، حممد عبده، �ص3)، الطبعة الأوىل، �شنة ))3)هـ.  (((
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وال�شلف ال�ش�حلون ذكروا ذلك اأو اأب�حوا ال�شتغ�ل به اأو �شوغوا ال�شتغ�ل به اأم 
ل؟ وهل يجوز اأن ت�شتعمل يف اإثب�ت الأحك�م ال�شرعية ال�شطالح�ت املنطقية 
الواجب  اأم ل؟ وم�  اإثب�ته�  اإىل ذلك يف  ال�شرعية مفتقرة  اأم ل؟ وهل الأحك�م 
على من تلب�ص بتعليمه وتعلمه متظ�هًرا به؟ م� الذي يجب على �شلط�ن الوقت يف 
اأمره؟ واإذا وجد يف بع�ص البالد �شخ�ص من اأهل الفل�شفة معروًف� بتعليمه� واإقرائه� 
والت�شنيف فيه� وهو مدر�ص يف مدر�شة من مدار�ص العلم، فهل يجب على �شلط�ن 
تلك البلدة عزله وكف�ية الن��ص �شره؟ اأج�ب : »الفل�شفة اأُ�صُّ ال�شفه والنحالل 
وم�دة احلرية وال�شالل، ومث�ر الزيغ والزندقة، ومن تفل�شف عميت ب�شريته عن 
حم��شن ال�شريعة املطهرة املوؤيدة ب�حلجج الظ�هرة والرباهني الب�هرة، ومن تلب�ص به� 
تعليًم� وتعلًم� ق�رنه اخلذلن واحلرم�ن، وا�شتحوذ عليه ال�شيط�ن، واأي فن اأخزى 
من فن يعمي �ش�حبه ويظلم قلبه عن نبوة نبين� حممد  كلم� ذكره الذاكرون 
وكلم� غفل عن ذكره غ�فل، مع انت�ش�ر اآي�ته امل�شتبينة ومعجزاته امل�شتنرية، حتى 
لقد انتدب بع�ص العلم�ء ل�شتق�ش�ئه� فجمع منه� األف معجزة، وعددن�ه مق�شًرا؛ 
اإذ هي فوق ذلك ب�أ�شع�ف ل حت�شى، ف�إنه� لي�شت حم�شورة على م� وجد منه� يف 
ع�شره  بل تتجدد بعده  على تع�قب الع�شور؛ وذلك اأن كرام�ت الأولي�ء 
يف  به  لهم  تو�شُّ عقيب  واإغ�ث�تهم  حوائجهم  يف  به  املتو�شلني  واإج�ب�ت  اأمته،  من 
�شدائدهم، براهني له قواطع، ومعجزات له �شواطع، ول يعّده� ع�ّد ول يح�شره� 
ح�ّد. اأع�ذن� اهلل من الزيغ عن ملته، وجعلن� من املهتدين اله�دين بهديه و�شنته. واأم� 
، ولي�ص ال�شتغ�ل بتعليمه وتعلمه  املنطق فهو مدخل الفل�شفة، ومدخل ال�شرِّ �شرٌّ
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اأحد من ال�شح�بة والت�بعني والأئمة املجتهدين  ال�ش�رع ول ا�شتب�حه  اإب�حة  من 
وال�شلف ال�ش�حلني، و�ش�ئر من يقتدى به من اأعالم الأمة و�ش�داته�، واأرك�ن الأمة 
واأم�  اأو�ش�به.  من  فطهرهم  واأدن��شه،  ذلك  معرة  من  اجلميع  اهلل  براأ  قد  وق�دته�. 
املنكرات  ال�شرعية فمن  املنطقية يف مب�حث الأحك�م  ا�شتعم�ل ال�شطالح�ت 
امل�شتب�شعة والرق�ع�ت امل�شتحدثة، ولي�ص ب�لأحك�م ال�شرعية، واحلمد هلّل، افتق�ر 
اإىل املنطق اأ�شاًل. وم� يزعمه املنطقي للمنطق من اأمر احلد والربه�ن فقع�قع))) قد 
اأغنى اهلل عنه� كل �شحيح الذهن، ل�شيم� من خدم نظري�ت العلوم ال�شرعية، 
ولقد متت ال�شريعة وعلومه�، وخ��ص يف بحر احلق�ئق والدق�ئق علم�وؤه� حيث ل 
منطق ول فل�شفة ول فال�شفة. ومن زعم اأنه ي�شتغل مع نف�شه ب�ملنطق والفل�شفة 
اأن يدفع  ال�شلط�ن  ال�شيط�ن ومكر به؛ ف�لواجب على  لف�ئدة يزعمه� فقد خدعه 
عن امل�شلمني �شر هوؤلء املي��شيم))) ويخرجهم عن املدار�ص ويبعدهم ويع�قب على 
اأو  ال�شتغ�ل بفنهم، ويعر�ص من ظهر منه اعتق�د عق�ئد الفال�شفة على ال�شيف 
ر اهلل ذلك وعجله، ومن اأوجب  الإ�شالم لتخمد ن�رهم ومتحي اآث�ره� واآث�رهم، ي�شَّ
فيه�  والت�شنيف  الفل�شفة  اأهل  من  مدر�شة  مدر�ص  ك�ن  من  عزل  الواجب  هذا 
ف�إن  لعق�ئدهم،  معتقد  غري  اأنه  زعم  واإن  منزلة.  واإلزامه  �شجنه  ثم  له�،  والإقراء 
ح�له يكذبه، والطريق يف قلع ال�شر قلع اأ�شوله. وانت�ش�ب مثله مدر�ًش� من العظ�ئم 

حمله. واهلل تع�ىل ويل التوفيق والع�شمة، وهو اأعلم«)3).
قع�قع: جمع قعقعة، وهي حك�ية �شوت ال�شالح ونحوه.  (((

لعله�: امل�ش�ئيم.  (((
»فت�وى ابن ال�شالح«، �ص34 - )3، طبع الق�هرة، �شنة 348).  (3(



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
(34134

ومن اأمثلة ذلك اأي�ًش� قول املوىل اأحمد بن م�شطفى املعروف بط��ص كربى 
زاده املتوفَّى �شنة )96هـ )4))) - ))))م) يف كت�ب »مفت�ح ال�شع�دة وم�شب�ح 
تعتقد  اأن)))  هذا  كالمن�  من  تظن  اأن  »واإي�ك  العلوم:  مو�شوع�ت  يف  ال�شي�دة« 
كل م� اأطلق عليه ا�شم العلم حتى احلكمة املموهة التي اخرتعه� الف�رابي وابن 
اإن كل م� خ�لف  الطو�شي، ممدوًح�. هيه�ت هيه�ت!  الدين  �شين�، ونقحه ن�شري 
على  عكفوا  الإ�شالم  حكم�ء  اأنف�شهم  �شموا  ط�ئفة  �شيم�  مذموم،  فهو  ال�شرع 
درا�شة تره�ت اأهل ال�شالل و�شموه� احلكمة، ورمب� ا�شتجهلوا من عري عنه�، وهم 
فون كلم ال�شريعة عن موا�شعه، ولتك�د  اأعداء  اهلل واأعداء اأنبي�ئه ور�شله، واملحرِّ
تلقى اأحًدا منهم يحفظ قراآنً� ولحديًث�. واإمن� يتجملون بر�شوم ال�شريعة حذًرا من 
ت�شلط امل�شلمني عليهم، واإل فهم ليعتقدون �شيًئ� من اأحك�م ال�شرع بل يريدون 

اأن يهدموا قواعده وينق�شوا عراه))) عروة عروة. قيل:
اإِلَّ الإِ�ساَلِم  اإَل  اْنَت�َسُب�ا  ُت�َساَلَوما  اأَْن  َعْن  ِدَماِئِهْم  ْ�ِن  ِل�سَ  

َن�َسـاٍط يِف  املَناِكَر  ُك�َسـال َفَياأْت�َن  َوُهْم  الَة  ال�سَّ َوَياأْت�َن 

ف�حلذَر احلذَر منهم! واإمن� ال�شتغ�ل بحكمتهم حرام يف �شريعتن�، وهم اأ�شر 
على عوام امل�شلمني من اليهود والن�ش�رى؛ لأنهم يت�شرتون بزي اأهل الإ�شالم، 
نعم اإن من ر�شخ قواعد ال�شريعة يف قلبه، وامتالأ قلبه من عظمة هذا النبي الكرمي 

لعله� اأو.  (((
ك به. ُعراه: مفرده� عروة، وهي املقب�ص، واملراد: م� ُيتم�شَّ  (((
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له  يحل  الفروع،  وقوي مذهبه يف  وال�شنة،  الكت�ب  بحفظ  دينه  وت�أيد  و�شريعته، 
النظر يف علوم الفل�شفة، لكن ب�شرطني: اأحدهم�: اأن ل يتج�وز م�ش�ئلهم املخ�لفة 
ميزج كالمهم  اأن ل  وث�نيهم�:  لغريه،  للرد ل  يط�لعه�  ف�إمن�  جت�وزه�  واإن  لل�شريعة، 
امل�شلمني من هذه اجلهة  الإ�شالم. ولقد ح�شل �شرر عظيم على  بكالم علم�ء 
كتب  يف  ب�إيراده�  ي�شتدلون  ورمب�  الرديء،  من  اجليد  متييز  على  قدرتهم  لعدم 
الكالم على �شحته�، وم� ك�ن هذا اإل منذ ظهر ن�شري الدين الطو�شي واأ�شرابه)))، 
كتب  مزجوا  الرازي،  والإم�م  الغزايل  الإم�م  مثل  ال�شلف،  واإمن�  اهلل،  لحي�هم 
الكالم ب�حلكمة، لكن للرد كم� تراه يف ت�ش�نيفهم. ولب�أ�ص بذلك. بل ذلك اإع�نة 
اإنه جواد  للم�شلمني وحفظ لعق�ئدهم، ثبتن� اهلل واإي�كم على ال�شراط امل�شتقيم، 

كرمي«))).

ومن املتقدمني قبل الغزايل من ك�نوا حربً� على الفل�شفة ل يعرفون هوادة، 
ول ليًن�، وجلُّ هذا ال�شنف ممن مل يتذوقوا طعم الفل�شفة، ومل يتن�شموا ريحه�، 
ويف كالمهم من اخللط م� يدل على اأنهم ل يتكلمون عن علم فيم� ع�جلوا من اأمور 
الفل�شفة؛ ومن اأمثلة ذلك م� ج�ء يف كت�ب »مفيد العلوم ومبيد الهموم« لل�شيخ 
ى �شنة 383هـ )993م)،  جم�ل الدين اأبي  بكر حممد بن العب��ص اخلوارزمي املتوفَّ
 »الب�ب الث�لث يف الرد على الفال�شفة«: »وهم قوم من اليون�نيني حتذلقوا)3) يف 

اأ�شرابه: اأمث�له.  (((
مفت�ح ال�شع�دة، ط��ص كربى زاده، ج)، �ص6) - 7).  (((

حتذلق الرجل اإذا اأ�شهر احلذق وادعى اأكرث مم� عنده.  (3(
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املعقولت حتى وقعوا يف وادي احلرية واخُلَب�ط)))، وحتريوا يف الإلهي�ت، وبنوا 
اأكي�ص  اأنهم  ويزعمون  ال�شرف.  والدع�وى  املح�ص  الت�شهي  على  مق�لتهم 
الن��ص،  واأحمق  اهلل  اأجهل خلق  اأنهم  يدل على  و�شي�ق مذهبهم  خلق  اهلل، 
واأ�ش��ص الإحل�د والزندقة مبني على مذهبهم، والكفر كله �شعبة من �شعبهم. 
وك�نوا يرتهبون لقطع الن�شل. ورئي�شهم اأفالطون امللحد. لعنه اهلل، ق�ل ملو�شى بن 
عمران ر�شول اهلل وكليمه: »كل �شيء تقوله اأ�شدقك فيه اإل قولك: »كلمني 
اأن  ويعتقد  ر�شول اهلل  يكذب  ك�ن  اخلبيث  هذا  اعتق�د  اإىل  انظر  العلل«.  علُة 
اهلل تع�ىل ل كالم له األبتة، ت�شميته))) توجب بنف�شه� من غري اختي�ر، ويعتقد 
مالحدة  كلهم  وج�لينو�ص  و�شقراط  ك�أر�شط�ط�لي�ص  واإخوانه  قدمي.  الع�مل  اأن 
   الع�شر وزن�دقة الدهر يقيًن�، ف�إن هذا تعرفه العلم�ء دون الأمراء. ثم اإن اهلل
امل�شئومة  وعلومهم  ففرقهم.  �شياًل  عليهم  اهلل  ف�أر�شل  �شرائرهم  خبث  علم 
اأن  الفال�شفة  اعتق�د  ثم  وو�شيته.  ب�إذنه  اخلليفة  امل�أمون  عهد  يف  اأقوام  عربته� 
اأزليني،  والنف�ص  العقل  بكون  وق�شوا  والنف�ص،  والعقل،  املبداأ،  ثالثة:  الآلهة 
وينفون ال�شف�ت، ول يقولون اإن اهلل حي ع�مل ق�در مريد �شميع متكلم األبتة. 
ملحدون،  م�شركون  فهم  ذلك،  غري  اإىل  �شرمدية،  اأزلية  احلرك�ت  اأن   وزعموا 

لعنهم اهلل!«)3).
اخُلب�ط: ك�جلنون ولي�ص به.  (((

لعله� »اإنيته« اأو »نف�شه«.  (((
مفيد العلوم ومبيد الهموم، اخلوارزمي، طبع املطبعة ال�شرقية، �شنة 8)3)هـ، �ص)6 - )6.  (3(
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اأم� الفقه�ء من علم�ء الدين املت�أخرين، ف�لظ�هر اأنهم ل يرون بني الفل�شفة 
وبني ال�شعبذة)))وال�شحر))) والكه�نة)3) فرًق�. يقول النووي حميي الدين اأبو زكري� 
املهذب«:  �شرح  »املجموع  كت�ب  يف  )78))م)  677هـ  �شنة  املتوفَّى  يحيى 
»ف�شل - قد ذكرن� اأق�ش�م العلم ال�شرعي، ومن العلوم اخل�رجة عنه م� هو حمرم اأو 
مكروه ومب�ح، ف�ملحرم كتعلم ال�شحر ف�إنه حرام على املذهب ال�شحيح، وبه قطع 
اجلمهور. وفيه خالف نذكره يف اجلن�ي�ت، حيث ذكره امل�شنف اإن �ش�ء اهلل تع�ىل؛ 
لإث�رة  �شبًب�  ك�ن  م�  وكل  الطب�ئعيني)4)،  وعلوم  والتنجيم  وال�شعبذة  وك�لفل�شفة 

ال�شكوك، ويتف�وت يف التحرمي«))).

الدين  عالء  الأب�ش�ر«  تنوير  �شرح  املخت�ر  »الدر  كت�ب  �ش�حب  ويقول 
تعلم  اأن  »واعلم  )677)م):  088)هـ  �شنة  املتوفَّى  احل�شكفي  حممد بن علي 
العلم يكون فر�ص عني، وهو بقدر م� يحت�ج لدينه، وفر�ص كف�ية وهو م� زاد عليه 

ال�شعبذة: ال�شعوذة، خفة يف اليد واأخذ ك�ل�شحر يرى ال�شيء بغري م� عليه اأ�شله يف راأي العني، وامل�شعبذ:   (((
امل�شعوذ. 

املعروف يف  وامل�شهور عند احلكم�ء منه غري  ال�شيء عن حقيقته  ويوهم قلب  �شببه  ال�شحر: هو فعل يخفى   (((
ال�شرع، والأقرب اأن املعروف يف ال�شرع هو الإتي�ن بخ�رق عن مزاولة قول اأو فعل حمرم يف ال�شرع، اأجرى 

اهلل - �شبح�نه - �شنته بح�شوله عنده ابتالء »ك�شف الظنون«.
الك�هن: الذي يتع�طى اخلرب عن الك�ئن�ت يف م�شتقبل الزم�ن، ويدعي معرفة الأ�شرار »ل�ش�ن العرب«.  (3(

يطلق الطبيعيون على فرقة يعبدون الطب�ئع الأربع اأي احلرارة والربودة والرطوبة والُيُبو�شة؛ لأنه� اأ�شل الوجود   (4(
اإذ الع�مل مركب منه� وت�شمى هذه الفرقة الطب�ئعية »ك�ش�ف ا�شطالح�ت الفنون«.

املجموع �شرح املهذب، النووي، ج)، �ص7).  (((
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لنفع غريه، ومندوبً�، وهو التبحر يف الفقه وعلم القلب، وحراًم�، وهو علم الفل�شفة 
وال�شعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطب�ئعيني وال�شحر والكه�نة«))).

وقد ي�شح اأن يعد من الفقه�ء �شم�ص الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر 
ابن  ولي�ص  )0)3)م).  �شنة ))7هـ  املتوفَّى  احلنبلي  اجلوزية  قيم  ب�بن  املعروف 
املعروف  اأحمد  العب��ص  اأبو  الدين  تقي  الإ�شالم  �شيخ  اأ�شت�ذه  ول  اجلوزية  قيم 
ب�بن تيمية املتوفَّى �شنة 8)7هـ )7)3)م) »من اأن�ش�ر الفل�شفة، لكنهم� ممن ات�شل 
واجلدل  النقد  واأ�شلوبهم� يف  العلوم،  من خمتلف  به  اأمل�  فيم�  بعلومه�  واأمََلَّ  به�، 
عنيف، غري اأن نفح�ت النظر العميق والطالع الوا�شع تخفف من لذع اأ�شلوبهم�.

وقد عر�ص ابن قيم اجلوزية يف كت�ب »مفت�ح دار ال�شع�دة ومن�شور ولية 
العلم والإرادة« لنقد العلوم الفل�شفية، فق�ل مبيًن� م� يف املنطق من ته�فت وقلة 
فلو  املنطق  »واأم�  تعلمه  يف  ال�شرع  وحكم  ب�لدين  �شلته  اإىل  وم�شرًيا  جدوى، 
فكيف  ونحوه�.  والهند�شة  ك�مل�ش�حة  يكون  اأن  غ�يته  ك�ن  علًم� �شحيًح�  ك�ن 
وب�طله اأ�شع�ف حقه، وف�ش�ده وتن�ق�ص اأ�شوله واختالف مب�نيه توجب مراع�ته� 
للذهن اأن يزيغ يف فكره ول يوؤمن بهذا اإل من قد عرفه وعرف ف�ش�ده وتن�ق�شه 
به،  وُعني  قراأه  قد  ك�ن  من  بع�ص  واأخرب  ال�شريح.  للعقل  منه  كثري  ومن�ق�شة 
املعقول،  ل�شريح  ومب�ينته�  وقواعده،  اأ�شوله  ف�ش�د  من  متعجًب�  يزل  مل  اأنه 
وت�شمنه� لدع�وى حم�شة غري مدلول عليه�، وتفريقه بني مت�ش�ويني، وجمعه 

الدر املخت�ر �شرح تنوير الأب�ش�ر، احل�شكفي، ج)، �ص30 - )3.  (((
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بني خمتلفني، فيحكم على ال�شيء بحكم، وعلى نظريه ب�شد ذلك احلكم، اأو 
اأن  اإىل  ق�ل:  به.  من�ق�شه  اأو  م�ش�ده  ثم يحكم على  �شيء بحكم  يحكم على 
�ش�ألُت بع�ص روؤ�ش�ئه و�شيوخ اأهله عن �شيء من ذلك، ف�أفكر فيه ثم ق�ل: هذا 
ق�ل،  كم�  اأو  الأوائل،  القرون  عهد  من  عليه  ومرت  الأذه�ن،  �شقلته  قد  علم 
اأف�شل م� راأيت يف املنطق. ق�ل:  اأهله، وك�ن هذا من  نت�شلمه من  اأن  فينبغي 
اإىل اأن وقفت على رد متكلمي الإ�شالم عليه، وتبيني ف�ش�ده وتن�ق�شه، فوقفت 
على م�شنف لأبي �شعيد ال�شريايف النحوي يف ذلك، وعلى رد كثري من اأهل 
الكالم والعربية عليهم: ك�لق��شي اأبي بكر ابن الطيب، والق��شي عبد اجلب�ر، 
واجلب�ئي وابنه، واأبي املع�يل، واأبي الق��شم الأن�ش�ري، وخلق ل يح�شون كرثة. 
وراأيت ا�شت�شك�لت ف�شالئهم وروؤ�ش�ئهم ملوا�شع الإ�شك�ل وخم�لفته� م� ك�ن 
ينقدح يل كثري منه، وراأيت اآخر من جترد للرد عليهم �شيخ الإ�شالم - قد�ص 
وك�شف  العج�ب،  ب�لعجب  وال�شغري  الكبري  كت�بيه  يف  اأتى  ف�إنه   - روحه  اهلل 

اأ�شرارهم وهتك اأ�شت�رهم، فقلت يف ذلك:

الي�ناِن  ملنطق  ُبْهَتان)))واعجًبا  اإفك ومن  فيه من  كم 
الأذهان جليِّد  الإن�سان خمبِّط  لفطرة  ومف�سد 

واملباين  الأ�س�ل  الباين)))م�سطرب  بناه  هاٍر  �سفا  على   

البهت�ن: الكذب.) ))
�شف�: ح�فة اأو طرف. وه�ٍر: �ش�قط.) ))
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العاين اإليه  كان  ما  والإعالِن))) اأح�ج  ال�سر  يف  يخ�نه   
امليداِن يف  الل�سان  به  �سف�اِن))) مي�سي  على  مقيد  م�سي 
والت�اين العثار  بالقيعاِن)3)مت�سل  ال�سراب  كاأنه 
احلرياِن  الظمئ  لعني  واحل�سباِنبدا  بالظن  ه  فاأمَّ
الظماآِن ُغلة  �سفاء  احلرماِنيرج�  �س�ى  َثمَّ  يجد  فلم 
واخل�سراِن باخليبة  حرياِن)4)فعاد  نادٍم  �سنَّ  يقرع 
امليزاِنقد �ساع منه العمر يف الأماين يف  اخلفة  وعاين 

وم� ك�ن من هوى النفو�ص بهذه املنزلة فهو ب�أن يكون جهاًل اأوىل منه ب�أن 
يكون علًم�، تعلمه فر�ص كف�ية اأو فر�ص عني. وهذا ال�ش�فعي واأحمد و�ش�ئر اأئمة 
الإ�شالم وت�ش�نيفهم، و�ش�ئر اأئمة العربية وت�ش�نيفهم، واأئمة التف�شري وت�ش�نيفهم، 
ملن نظر فيه�، هل راعوا فيه� حدود املنطق واأو�ش�عه؟ وهل �شح لهم علمهم بدونه 
اأفك�رهم بهذي�ن)))  اأم ل؟ بل هم ك�نوا اأجل قدًرا واأعظم عقوًل من اأن ي�شغلوا 
�ص قواعده«)6). املنطقيني. وم� دخل املنطق على علم اإل اأف�شده وغري اأو�ش�عه و�شوَّ

الع�ني: الذليل، والأ�شير.) ))
ال�شفوان: ال�شخر الأمل�ص الن�عم.) ))
القيع�ن: مفرده� الق�ع، وهي الأر�ص الم�شتوية.) 3)
يقرع �شنه: اأي ي�شكه� ندًم�.) 4)

الهذي�ن: كالم غري معقول.  (((
»مفت�ح دار ال�شع�دة«، الق�هرة 8)3)هـ/ 939)م، �ص)7) - )7)، مع ت�شحيح بع�ص التحريف�ت.  (6(
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هذا وقد بداأن� حديثن� يف ال�شلة بني الدين والفل�شفة عند الإ�شالميني 
بذكر اآراء الفال�شفة يف الغر�ص من الدين والغر�ص من الفل�شفة، فيح�شن اأن 
نختم هذا البحث ببي�ن اآراء الدينيني يف الغر�ص من الدين ا�شتكم�ًل جلميع 
جوانب املو�شوع، وابن قيم اجلوزية يب�شط الآراء املختلفة يف بي�ن املق�شود من 
م�  واختي�ر  ير�ش�ه  ل  م�  رد  مع  وغريهم،  فال�شفة  من  امل�شلمني  عند  ال�شرائع 
م� ذكره  واأم�  »ف�شل:  فيقول:  ال�شع�دة«  دار  »مفت�ح  يرت�شيه وذلك يف كت�ب 
العلم  قوى  النف�ص  ل�شتكم�ل  ذلك  واأن  ال�شرائع،  مق�شود  من  الفال�شفة 
والعمل، وال�شرائع ترد بتمهيد م� تقرر يف العقل بتعبريه اإلخ، فهذا مق�م يجب 
العتن�ء ب�ش�أنه واأن ل ن�شرب عنه �شفًح�، فنقول: للن��ص يف املق�شود ب�ل�شرائع 
واأتب�عهم  اأحده� طريق من يقول من فال�شفة  اأربعة طرق:  والأوامر والنواهي 
وتعديله�  النفو�ص  اأخالق  تهذيب  به�  املق�شود  اإن  امللل:  اإىل  املنت�شبني  من 
لت�شتعد  يقول:  من  ومنهم  والعملية،  العلمية  احلكمة  لقبول  بذلك  لت�شتعد 
عندهم  ذلك  فف�ئدة  فيه�.  املعقولت  �شور  لنتق��ص  تكون حمالًّ  لأن  بذلك 
ك�لف�ئدة احل��شلة من �شقل املراآة لت�شتعد لظهور ال�شور فيه�، وهوؤلء يجعلون 
ال�شرائع من جن�ص الأخالق الف��شلة وال�شي��ش�ت الع�دلة، ولهذا رام فال�شفة 
الإ�شالم اجلمع بني ال�شريعة والفل�شفة كم� فعل ابن �شين� والف�رابي واأ�شرابهم�. 
واآل بهم اإىل اأن تكلموا يف خوارق الع�دات واملعجزات على طريق الفال�شفة 
القوى  والث�ين:  الفلكية،  القوى  اأحده�:  ثالثة:  اأ�شب�بً�  له�  وجعلوا  امل�ش�ئني 
واحًدا،  جن�ًش�  اخلوارق  جن�ص  وجعلوا  الطبيعية.  القوى  والث�لث:  النف�شية، 
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واأدخلوا م� لل�شحرة واأرب�ب الري��شة والكهنة وغريهم مع م� لالأنبي�ء والر�شل 
يف ذلك، وجعلوا �شبب ذلك كله واحًدا واإن اختلفت ب�لغ�ي�ت. والنبي ق�شده 
اخلري، وال�ش�حر ق�شده ال�شر. وهذا املذهب من اأف�شد مذاهب الع�مل واأخبثه�، 
يقدر  ول  اجلزئي�ت،  يعلم  ل  تع�ىل  واأنه  املخت�ر  الف�عل  اإنك�ر  على  مبني  وهو 
على تغيري الع�مل، ول يخلق �شيًئ� مب�شيئته وقدرته، وعلى اإنك�ر اجلن واملالئكة 
ور�شله  وكتبه  ب�هلل ومالئكته  الكفر  مبني على  فهو  وب�جلملة،  الأج�ش�م  ومع�د 

واليوم الآخر.

اإذ  وف�ش�ئحهم.  ب�طلهم  وك�شف  هوؤلء  على  الرد  مو�شع  هذا  ولي�ص 
املق�شود ذكر طرق الن��ص يف املق�شود ب�ل�شرائع والعب�دات. وهذه الفرقة غ�ية 
له�  النف�ص  راأوا  اأنهم  العلمية)))  واحلكمة  والأخالق  العب�دات  يف  عنده�  م� 
�شهوة وغ�شب بقوته� العملية، وله� ت�شور وعلم بقوته� العلمية، فق�لوا: كم�ل 
ال�شهوة يف العفة، وكم�ل الغ�شب يف احللم وال�شج�عة، وكم�ل القوة النظرية 
العدل. هذا  ب�لعلم والتو�شط يف جميع ذلك بني طريف الإفراط والتفريط هو 
ب�لعب�دات وال�شرائع، وهو عندهم غ�ية كم�ل  القوم من املق�شود  غ�ية م� عند 
النف�ص وهو ا�شتكم�ل قوته� العلمية والعملية، ف��شتكم�ل قوته� العلمية عندهم 
ب�لعدل، وهذا  العملية  النف�ص، وا�شتكم�ل قوته�  املعلوم�ت يف  ب�نطب�ع �شورة 

لعله�: العملية.  (((
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مع اأنه غ�ية م� عندهم من العلم والعمل، ولي�ص فيه بي�ن خ��شية النف�ص التي 
ل كم�ل له� بدونه األبتة، وهو الذي ُخِلقت له، واأُِريَد منه�، بل م� عرفه القوم؛ 
ٍد ول حم�شل  نَْزر))) ي�شري غري جُمْ اإل  لأنه مل يكن عندهم من معرفة متعلقة 
وم�  جلالله.  ينبغي  م�  ومعرفة  و�شف�ته،  ب�أ�شم�ئه  اهلل  معرفة  وذلك  للمق�شود، 
والتمييز بني مواقع ر�ش�ه و�شخطه،  اأمره ودينه،  ويتقد�ص عنه. ومعرفة  يتع�ىل 
وا�شتفراغ الو�شع يف التقرب اإليه، وامتالء القلب مبحبته، بحيث يكون �شلط�ن 
حبه ق�هًرا لكل حمبة، ول �شع�دة للعبد يف دني�ه ول اأخراه اإل بذلك ول كم�ل 

للروح بدون ذلك األبتة.

فلي�ص يف حكمتهم العلمية اإمي�ن ب�هلل ول مالئكته ول كتبه ول ر�شله ول 
مر�ش�ته  واتب�ع  له،  �شريك  ل  وحده  عب�دته  العملية  حكمتهم  يف  ولي�ص  لق�ئه، 

واجتن�ب م�ش�خطه. ومعلوم اأن النف�ص ل �شع�دة له� ول فالح اإل بذلك.

ولهذا  وتفوز،  النفو�ص  به  ت�شعد  م�  والعملية  العلمية  فلي�ص من حكمتهم 
املذكورون  الأربعة  الأمم  وهم  الآخرة،  يف  ال�شعداء  الأمم  يف  داخلني  يكونوا  مل 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تع�ىل:  قوله  يف 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 

ٹ ژ ]البقرة/ )6[.

زر: القليل. النَّ  (((
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�شبح�نه  اإن اهلل  ت�بعهم  املعتزلة ومن  يقول من  الث�ين: طريق من  الطريق 
عر�شهم به� للثواب وا�شت�أجرهم بتلك الأعم�ل للخري، فع�و�شهم عليه� مع�و�شة. 
منة  تكرير  من  فيه  مل�  الأعم�ل غري ح�شن  بدون  الآخرة  منه يف  والإنع�م  ق�لوا: 
العط�ء ابتداًء، ومل� فيه من الإخالل ب�ملدح والثن�ء والتعظيم الذي ل ي�شتحق اإل 
ب�لتكليف. ومنهم من يقول: اإن الواجب�ت ال�شرعية لطف يف الواجب�ت العقلية 
ومنهم من يقول: اإن الغ�ية املق�شودة التي يح�شل به� الثواب هي العمل، والعلم 
و�شيلة اإليه، حتى رمب� ق�لوا ذلك يف معرفة اهلل تع�ىل، واأنه� اإمن� وجبت لأنه� لطف 
يف اأداء الواجب�ت العملية. وهذه الأقوال ت�شور الع�قل اللبيب له� حق الت�شور 
ك�ف يف جزمه ببطالنه�، رافع عنه موؤونة الرد عليه�، والوجوه الدالة على بطالنه� 

اأكرث من اأن تذكر ههن�.

الطريق الث�لث: طريق اجلربية ومن وافقهم، اأن اهلل �شبح�نه امتحن عب�ده 
بذلك وكلفهم، ل حلكمة ول لغ�ية مطلوبة له، ول ب�شبب من الأ�شب�ب فال لم 
تعليل ول ب�ء �شبب، اإن هو اإل حم�ص امل�شيئة و�شرف الإرادة، كم� ق�لوا يف اخللق 
�شواء. وهوؤلء ق�بلوا من قبلهم من القدرية واملعتزلة اأعظم مق�بلة، فهم� طرف� نقي�ص 

ل يلتقي�ن.

والطريق الرابع: طريق اأهل العلم والإمي�ن الذين عقلوا عن اهلل اأمره ودينه، 
وط�عته  وحمبته،  اهلل  معرفة  نف�ص  اأن  وهي  عنه،  ونه�هم  اأمرهم  مب�  مراده  وعرفوا 
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اأمر مق�شود لذاته، واأن اهلل �شبح�نه ي�شتحقه  اإليه  اإليه، وابتغ�ء الو�شيلة  والتقرب 
والذل  واملحبة  العب�دة  ت�شلح  ل  الذي  لذاته،  املحبوب  �شبح�نه  وهو  لذاته، 
واخل�شوع والت�أله اإل له، فهو ي�شتحق ذلك؛ لأنه اأهل اأن يعبد، ولو مل يخلق جنة 
ول ن�ًرا، ولو مل ي�شع ثوابً� ول عق�بً�، كم� ج�ء يف بع�ص الآث�ر: »لو مل اأخلق جنة 
ول ن�ًرا، اأم� كنت اأهاًل اأن اأعبد؟« فهو �شبح�نه ي�شتحق غ�ية احلب والط�عة والثن�ء 

واملجد والتعظيم لذاته ومل� له من اأو�ش�ف الكم�ل ونعوت اجلالل.

�شع�دة  غ�ية  هو  والتعبد،  واخل�شوع،  له،  والذل  ومنه،  به،  والر�ش�  وحبه 
النف�ص وكم�له�«))).

منذ  الإ�شالمية  الفل�شفة  ت�ريخ  درا�شة  يف  الغربيني  الب�حثني  �شبيل   � نَّ بيَّ
الب�حثون  وهوؤلء  هذه.  اأي�من�  اإىل  الفل�شفة  لت�ريخ  احلديثة  النه�شة  ا�شتقرت 
يعر�شون للفل�شفة الإ�شالمية يف م�شنف�تهم يف الت�ريخ الع�م للفل�شفة، كم� �شنع 
اأو يف م�شنف�تهم يف ت�ريخ الفل�شفة يف القرون الو�شطى كم� فعل  تنم�ن وبِرْهِيه، 
وولف وقد اأخذ امل�شت�شرقون يعر�شون لدرا�ش�ت خ��شة بت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية 
يف  الفل�شفة  »ت�ريخ  كت�به  يف  بور  ودي  ومذهبه«،  ر�شد  »ابن  كت�به  يف  رن�ن  مثل 

الإ�شالم«))).

»مفت�ح دار ال�شع�دة«، �ص))4 - 360، من الطبعة املذكورة.  (((
.The History of Philosophy in Islam يف كت�به De Boer  (((
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وقد �شورن� اأي�ًش� من�زع املوؤلفني امل�شلمني يف الكالم على الفل�شفة الإ�شالمية 
تلقفن� ذلك من كتبهم يف املو�شوع�ت املتفرقة، ف�إن ت�ريخ الفل�شفة ب�ملعنى احلديث 
مل يوجد يف الإ�شالم، والذي عرفه امل�شلمون من درا�شة ت�ريخ الفل�شفة هو كتب 
الطبق�ت والرتاجم، وقد ذكر �ش�حب كت�ب »ك�شف الظنون« مم� يدخل يف هذا 

الب�ب الكتب الآتية:

48)هـ )))  �شنة  املتوفَّى  ال�شهر�شت�ين  الكرمي  عبد  حممد  لالإم�م  حكم�ء«  »ت�ريخ 
)3))) - 4)))م).

»�شوان احلكمة«))) لأبي جعفر بن بويه ملك �شج�شت�ن، ذكره ال�شهرزوري يف ت�ريخ ))) 
احلكم�ء.

بن اأحمد )3)  �ش�عد  الق��شم  اأبي  للق��شي  احلكم�ء«  طبق�ت  يف  احلكم  »�شوان 
احلكم�ء  طبق�ت  ب��شم  اآخر  مو�شع  يف  الظنون«  »ك�شف  يف  ذكر  وقد  القرطبي، 
وت�ريخ  ل�ش�عد  احلكم�ء  ت�ريخ  ب��شم  ث�لث  مو�شع  ويف  احلكمة،  ب�شوان  ى  امل�شمَّ

�شوان احلكمة.
4)))م)، ) 4)  -  (((3( 48)هـ  �شنة  م�ت  ب�ل�شن�ين  ال�شهري  حممد  لالأمري  كت�ب 

والظ�هر اأن ا�شمه »طبق�ت احلكم�ء« وي�شمى »�شوان احلكمة« كم� ي�شعر به كالم 
»ك�شف الظنون«.

ال�شوان ب�شم ال�ش�د وك�شره�: م� ي�ش�ن فيه ال�شيء )امل�شب�ح املنري) والذي ج�ء يف كت�ب ك�شف الظنون طبعة   (((
دار ال�شع�دة �شنوان، وكذلك ورد يف كت�ب مفت�ح ال�شع�دة، وال�شنوان، جمع �شنو، وهو الغ�شن اخل�رج عن 

ِوج اإىل تكلف. اأ�شل ال�شجرة، والظ�هر اأنه حتريف، ف�إن توجيهه حُمْ
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القفطي )))  يو�شف  بن  للوزير علي   - والأطب�ء«  النجوم  واأ�شح�ب  »طبق�ت احلكم�ء 
املتوفَّى 646هـ )48)) - 49))م) واخت�شره ابن اأبي حمزة وعبد اهلل بن �شعد 
العلم�ء  اإخب�ر  ى  الأزدي. هكذا ورد يف ك�شف الظنون، وهو نف�شه الكت�ب امل�شمَّ
احلكم�ء  واأ�شم�ء  احلكم�ء،  وتذكرة  احلكم�ء،  ت�ريخ  ى  وُي�شمَّ احلكم�ء،  ب�أخب�ر 
وتراجمهم، واخت�شره ال�شيخ حممد بن علي بن حممد اخلطيبي الزوزين. واملطبوع 
خمت�شر  هو  احلكم�ء«  ب�أخب�ر  العلم�ء  »اإخب�ر  كت�ب  ب��شم  م�شر  ويف  ليب�شك  يف 

الزوزين.
ابن ق��شم ) 6) اأحمد  الدين  موفق  لل�شيخ  الأطب�ء«  طبق�ت  يف  الأنب�ء  »عيون  كت�ب 

70))م)   -  ((69( 668هـ  �شنة  املتوفَّى  اأ�شيبعة  اأبي  ب�بن  املعروف  اخلزرجي 
من  املتميزين  مراتب  يف  وعيونً�  نكًت�  الكت�ب  هذا  يف  اأذكر  اأن  »راأيت  فيه:  ق�ل 
الأطب�ء القدم�ء واملحدثني، ومعرفة طبق�تهم على توايل اأزمنتهم، ونبًذا من اأقوالهم 
وحك�ي�تهم، وذكر �شيء من اأ�شم�ء كتبهم، وقد اأودعت فيه� اأي�ًش� ذكر جم�عة من 
احلكم�ء الفال�شفة ممن لهم نظر وعن�ية ب�شن�عة الطب وجماًل من اأحوالهم، واأم� ذكر 
جميع احلكم�ء وغريهم من اأرب�ب النظر، ف�إين اأذكر ذلك م�شتق�شى يف مع�مل الأمم 

واأخب�ر ذوي احلكم. انتهى«.
هذا م� ج�ء يف ك�شف الظنون، وفيه اإ�ش�رة اإىل كت�ب يف ت�ريخ احلكم�ء لبن اأبي 

اأ�شيبعة ي�شمى »مع�مل الأمم واأخب�ر ذوي احلكم«.
»طبق�ت ) 7) ا�شمه  اأن  يفيد  مب�  الظنون«  »ك�شف  ويذكره �ش�حب  ُجْلُجل،  ابن  كت�ب 

الأطب�ء« اإذ يقول:
»طبق�ت الأطب�ء امل�شمى بعيون الأنب�ء لل�شيخ موفق الدين... ولبن جلجل داود 

ابن ح�ش�ن، وقيل �شليم�ن بن ح�شن الطبيب الأندل�شي«.
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ويف كت�ب »عيون الأنب�ء يف طبق�ت الأطب�ء« نقل عن هذا الكت�ب، فهو يقول يف 
موا�شع كثرية: »ق�ل �شليم�ن بن ح�ش�ن املعروف ب�بن ُجْلُجل«.

»نزهة الأرواح ورو�شة الأفراح يف ت�ريخ احلكم�ء« لل�شيخ �شم�ص الدين ال�شهرزوري، )8) 
وهو م�شتمل على م�ئة واإحدى ع�شرة ترجمة من املتقدمني واملت�أخرين اليون�نيني 

وامل�شريني. و�شم�ص الدين ال�شهرزوري هو حممد حممود ال�شهرزوري.
»ت�ريخ حكم�ء الإ�شالم« لظهري الدين اأبي احل�شن البيهقي. ومل يرد هذا الكت�ب )9) 

يف ك�شف الظنون، وقد طبع حديًث� يف لهور ب�لهند.

الأطب�ء« عن  الأنب�ء يف طبق�ت  اأ�شيبعة يف كت�ب »عيون  اأبي  ابن  وينقل 
حنني بن اإ�شح�ق املتوفَّى �شنة 60)هـ )873 - 874م) يف كت�ب »نوادر الفال�شفة 
واحلكم�ء«. وينقل كذلك عن مب�شر بن ف�تك يف كت�ب »خمت�ر احلكم وحم��شن 
احلكم  »خمت�ر  فق�ل:  الظنون  ك�شف  �ش�حب  الكت�ب  هذا  ذكر  وقد  الكلم«، 

وحم��شن الكلم، لأبي الوف�ء مب�شر بن ف�تك الأمري«.

وتوجد طبق�ت للمتكلمني كطبق�ت اأبي بكر حممد بن فورك املتوفَّى �شنة 
يف  كت�ب  اليح�شبي  مو�شى  بن  عي��ص  وللق��شي  6)0)م)   -  (0((( 406هـ 
املتكلمني. وتوجد  اأخب�ر  وللمرزب�ين  املدارك«.  »ترتيب  �ه  �َشمَّ املتكلمني  طبق�ت 
طبق�ت للمعتزلة كطبق�ت املعتزلة للق��شي عبد اجلب�ر بن اأحمد بن عبد اجلب�ر 

.� احلمداين الأ�شرتاب�دي املتوفَّى �شنة ))4هـ )4)0) - ))0)م) ظنًّ

ولل�شوفية والن�ش�ك طبق�ت كثرية ذكرت يف »ك�شف الظنون«.
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الفل�شفة ع�جله� من  ت�ريخ  اأبح�ث يف  اإىل  الإ�ش�رة  نغفل  اأن  لن�  وم� يكون 
تعر�شوا لت�ريخ العلوم والت�أليف يف الإ�شالم مثل امل�شعودي يف »مروج الذهب«، 
اأحمد يف كت�ب  بن  »الفهر�شت«، و�ش�عد  الندمي يف كت�ب  اإ�شح�ق  بن  وحممد 
املعروف  اأحمد بن م�شطفى  »املقدمة«، واملوىل  »طبق�ت الأمم«، وابن خلدون يف 
بط��ص كربى زاده يف كت�ب »مفت�ح ال�شع�دة وم�شب�ح ال�شي�دة«، وكت�ب »ك�شف 

الظنون عن اأ�ش�مي الكتب والفنون« ملال ك�تب جلبي املعروف بح�جي خليفة.

بت�ريخ  تت�شل  مو�شوع�ت  من  واملق�لت  والنحل  امللل  كتب  تخلو  ول 
الفل�شفة الإ�شالمية، كم� جند ذلك يف كت�ب »مق�لت الإ�شالميني« لالأ�شعري، 
وكت�ب »الفرق بني الفرق« لأبي من�شور عبد الق�در بن ط�هر بن حممد البغدادي 
الفرق«  بني  الفرق  كت�ب  »وخمت�شر  - )3))م)،  �شنة 9)4هـ )34))  املتوفَّى 
وكت�ب  الر�شعني  خلف  بن  بكر  اأبي  بن  اهلل  رزق  بن  الرزاق  عبد  األفه  الذي 

»الف�شل يف امللل والنحل« لبن حزم، وكت�ب »امللل والنحل« لل�شهر�شت�ين.

ويف بع�ص الكتب الدينية ال�شرفة م�ش�ئل ذات عالقة بهذا املو�شوع كم� يف 
بع�ص كتب الغزايل، وابن اجلوزي، وابن تيمية، وابن قيم اجلوزية.

هذا وكالم الإ�شالميني يف الفل�شفة الإ�شالمية، مع ق�شوره عن تكوين منهج 
ت�ريخي، هو يف غ�لب الأمر يعنى ببي�ن ن�شبة هذه الفل�شفة اإىل العلوم ال�شرعية، 

وحكم ال�شرع فيه�، ورد م� يعترب مع�ر�ًش� للدين منه�.
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ولي�ص بني العلم�ء نزاع يف اأن الفل�شفة الإ�شالمية مت�أثرة ب�لفل�شفة اليون�نية، 
ت�ريخ  يف  الب�حثني  يجعل  الذي  هو  هذا  ولعل  الفر�ص.  واآراء  الهند،  ومذاهب 
التفكري الإ�شالمي والفل�شفة الإ�شالمية من الغربيني، يق�شدون يف درا�شتهم اإىل 
اأو  اأ�ش��شه�،  الفل�شفة الإ�شالمية على  التي ق�مت  العن��شر الأجنبية  ا�شتخال�ص 
اخل�شو�ص  على  ويتحرون  همهم،  ذلك  يجعلون  املختلفة،  اأدواره�  به� يف  ت�أثرت 

.� اإظه�ر اأثر الفكر اليون�ين يف التفكري الإ�شالمي وا�شًح� قويًّ

قد  م�  برغم  علمي،  نفع  من  الأبح�ث  لهذه  م�  اإنك�ر  العدل  من  ولي�ص 
الإ�شالمي  التفكري  لأ�شل  الذاتية  القيمة  على  احلكم  الت�شرع يف  من  يالب�شه� 
اأن  ميكن  مل�  اعتب�ر  غري  من  اخل�رجية  ب�لعوامل  التفكري  هذا  انفع�ل  مبلغ  وعلى 

يكون له من عمل فيه�.

من  يكن  مهم�  وتطوره،  الإ�شالمي  الفكر  يف  املوؤثرة  الأجنبية  والعوامل 
�ش�أنه�، فهي اأحداث ط�رئة عليه، �ش�دفته �شيًئ� ق�ئًم� بنف�شه، ف�ت�شلت به مل تخلقه 
من عدم، وك�ن بينهم� مت�زج اأو تدافع، لكنه� على كل ح�ل مل متُح جوهره حمًوا.



الق�سم الثاين
منهجنا يف در�س تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية





 الف�صل الأول 
بداية التفكري الفل�صفي الإ�صالمي

من �أجل هذ� ر�أينا �أن �لبحث يف تاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية يكون �أدنى �إىل 
�مل�سلك �لطبيعي و�أهدى �إىل �لغاية حني نبد�أ با�ستك�ساف �جلر�ثيم �لأوىل للنظر 
�أدو�رها �ملختلفة،  �لعقلي �لإ�سالمي يف �سالمتها وخلو�سها، ثم ن�ساير خطاها يف 
ا. من قبل �أن تدخل يف نطاق �لبحث �لعلمي، ومن بعد �أن �سارت تفكرًي� فل�سفيًّ

وجرًيا على هذه �خلطة ن�سرع يف �لبحث عن بد�ية �لتفكري �لفل�سفي عند 
�مل�سلمني.

و�لبحث يف بد�ية �لتفكري �لفل�سفي �لإ�سالمي ي�ستدعي �إملامة بحال �لفكر 
�لعربي و�جتاهاته حني ظهر �لإ�سالم.

العرب عند ظهور الإ�سالم

ومهما يكن من �أمر �لعرب عند ظهور �لدين �ملحمدي، فاإنهم مل يكونو� يف 
�سذ�جة �جلماعات �لإن�سانية �لأوىل من �لناحية �لفكرية �لتي تهمنا، يدل على 

ذلك ما عرف من �أديانهم، وما روي من �آثارهم �لأدبية.
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الدين واجلدل الديني

دينية.  نه�سة  �إىل  �نبعاث  وبو�در  ديني  ت�سعب  يف  و�لعرب  �لإ�سالم  جاء 
و�لقر�آن هو �أ�سدق مرجع يف ت�سوير حالة �لعرب من هذه �لناحية، فاإن �لقر�آن هو 
�أقدم ما نعرفه من �لكتب �لعربية، وهو مبا لقي من �لعناية بحفظه على مر �لع�سور 
بها يف  �ت�سال  للعرب  �لتي كان  �لقر�آن �لأديان  بالثقة. وقد جمع  �ملر�جع  �أجدر 

عهده يف )�لآية 17 من �ل�سورة 22: �حلج مدنية(: ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ.

كان يف �لعرب يهود ون�سارى، وكان فيهم �سابئة وجمو�س، ثم كان فيهم 
م�سركون .. ومذهب �ل�سابئة - على ما يحيط بتاريخه من غمو�س - يكاد يتم 
�أو�مره  ومعرفة  �هلل  معرفة  يف  نحتاج  �أنا  ويرى  بالألوهية،  يقر  �أنه  على  �لتفاق 
ا، ففزعو� �إىل  ا ل ج�سمانيًّ و�أحكامه �إىل متو�سط، لكن ذلك �ملتو�سط يكون روحانيًّ

هياكل �لأرو�ح، وهي �لكو�كب، فهم عبدة �لكو�كب.

�أما �ملجو�س، فهم ثنوية: �أثبتو� للعامل �أ�سلني �ثنني مدبرين يقت�سمان �خلري 
و�ل�سر، ي�سمون �أحدهما �لنور، و�لآخر �لظلمة.

و�أما �مل�سركون، فهم طو�ئف خمتلفة: ف�سنف منهم �أنكرو� �خلالق و�لبعث 
�لقر�آن  عنهم  �أخرب  �لذين  وهم  �ملفني؛  و�لدهر  �ملحيي  بالطبع  وقالو�  و�لإعادة 
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وقوله:   ،]29 ]�لأنعام/  ڤژ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ  قوله:  يف 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژڤ 

ڇ ژ  ]�جلاثية/ 24[.

و�سنف �أقر باخلالق و�أثبت حدوث �لعامل و�أنكر �لبعث و�لإعادة، وهم �لذين 
�أخرب عنهم �لقر�آن يف قوله: ژگ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں. ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھژ  ]ي�س/78 - 79[.

و�أقرو�  �خللق،  و�بتد�ء  �لعامل  حدوث  و�أثبتو�  باخلالق،  �أقرو�  من  ومنهم 
�سفعاوؤهم  �أنهم  وزعمو�  �لأ�سنام،  وعبدو�  �لر�سل  و�أنكرو�  �لإعادة،  من  بنوع 
�لعرب،  من  ْهماء)1(  �لدَّ وهم  �لقر�بني،  وقربو�  �إليها  وحجو�  �لآخرة  يف  عند �هلل 

وهم �لذين حكى �هلل قولهم يف �آية: ژڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ںژ]�لزمر/ 3[.

�أو �جلن لت�سفع لهم �إىل �هلل  وقد كان �سنف من �لعرب يعبدون �ملالئكة 
ژٹ ٹ  تعاىل:  بقوله  �هلل عنهم  �أخرب  �لذين  وهم  �هلل،  بنات  �أنها  ويزعمون 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦژ ]�لنحل/ 57[ وقوله: ژے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇژ]�لزخرف/ 19[.

ْهماء: �لعامة. �لدَّ  )1(
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»�لأم«:  يف  �ل�سافعي  قال  ونز�ع.  جد�ل  و�لنحل  �لأديان  هذه  بني  وكان 
»فكانت �ملجو�س يدينون غري دين �أهل �لأوثان ويخالفون �أهل �لكتاب من �ليهود 
يختلفون يف  و�لن�سارى  �ليهود  �لكتاب  �أهل  وكان  دينهم،  بع�س  و�لن�سارى يف 

بع�س دينهم«)1(. وقد �أ�سار �إىل ذلك �لقر�آن �لكرمي يف مثل قوله: ژٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦژ  ]�لبقرة/ 113[. وقوله تعاىل: ژڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  وقوله:  ]�لتوبة/ 30[  ھ ھ ے ےژ  
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی)2(  ی  ی  ىئ 

جب حب خب مبژ ]�لن�ساء/ 51[.

�لأم، �ل�سافعي، ج4، �س96.  )1(
يف كتاب »�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن« للر�غب �لأ�سفهاين - جبت - قال �هلل تعاىل: ژی ی   )2(
ی ژ، �جلبت و�جلب�س: �لف�سل �لذي ل خري فيه، وقيل �لتاء بدل من �ل�سني تنبيًها على مبالغته يف 
�لف�سولة كقول �ل�ساعر عمر بن يربوع: �سر�ر �لنا�س، �أي خ�سار �لنا�س، ويقال لكل ما ُعبد من دون �هلل جبت، 
و�سمي �ل�ساحر و�لكاهن جبًتا، ويف �لكتاب نف�سه - يف مادة طغى: و�لطاغوت عبارة عن كل متعد وكل معبود 

من دون �هلل، وي�ستعمل يف �لو�حد و�جلمع قال: ژيب جت حتژ   وژڱ ڱ ڱژ  
تقدم  وملا  متعد.  كل  عن  فعبارة  وژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ،  وژڀ ٺژ  
�سمي �ل�ساحر و�لكاهن و�ملارد و�جلن، و�ل�سارف عن طريق �خلري طاغوًتا؛ ووزنه فيما قيل َفَعلوت نحو جربوت 
وملكوت. وقيل: �أ�سله طغووت، ولكن قلب لم �لفعل نحو �ساعقة و�ساقعة ثم قلب �لو�و �ألًفا لتحركه و�نفتاح 

ما قبله.
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و�لبعث  و�لر�سالة  �لألوهية  �سوؤون  بال�سرورة  يتناول  �جلدل  هذ�  وكان 
�ملختلفة يف  �ملذ�هب  �ملو�زنة بني  �إىل  ويدعو  و�لأرو�ح،  و�ملالئكة و�جلن  و�لآخرة 
تلك �ل�سوؤون. وقوي �أمر هذ� �جلدل �لديني يف ذلك �لعهد، حتى تولدت نزعة 

ترمي �إىل تلم�س دين �إبر�هيم �أبي �لعرب.

ذكر �بن ه�سام �ملتوفَّى بالف�سطاط �سنة 218ه/ 833م يف �سريته:

لهم  عيد  يف  يوًما  قري�س  و�جتمعت  �إ�سحاق:  �بن  قال  �لعرب:  »دين 
له ويعكفون عنده ويديرون  �أ�سنامهم كانو� يعظمونه وينحرون  عند �سنم من 
ثم  ا،  جنيًّ نفر  �أربعة  منهم  فخل�س  يوًما،  �سنة  كل  لهم يف  عيًد�  ذلك  وكان  به، 
�أجل.  قالو�:  بع�س،  على  بع�سكم  وليكتم  ت�سادقو�  لبع�س:  بع�سهم  قال 
ى، وعبيد �هلل بن جح�س، وعثمان  �أ�سد بن عبد �لُعزَّ وهم: ورقة بن نوفل بن 
و�هلل  تعلمو�  لبع�س:  بع�سهم  فقال  نفيل،  بن  عمرو  بن  وزيد  �حلويرث،  �بن 
به ل  ُنطيف  ما حجٌر  �إبر�هيم،  �أبيهم  دين  �أخطاأو�  لقد  �سيء،  قومكم على  ما 
ي�سمع ول يب�سر ول ي�سر ول ينفع! يا قوم، �لتم�سو� لأنف�سكم، فاإنكم و�هلل ما 
�أنتم على �سيء. فتفرقو� يف �لبلد�ن يلتم�سون �حلنيفية دين �إبر�هيم. فاأما ورقة 
�بن نوفل فا�ستحكم يف �لن�سر�نية و�تبع �لكتب من �أهلها حتى علم علًما من 
فاأقام على ما هو عليه من �للتبا�س  و�أما عبيد �هلل بن جح�س  �لكتاب.  �أهل 
قي�سر  على  فقدم  �حلويرث  بن  عثمان  و�أما  �إ�سحاق:  �بن  قال  �أ�سلم...  حتى 



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
158158

ملك �لروم فتن�سر وح�سنت منزلته عنده. قال �بن �إ�سحاق: و�أما زيد بن عمرو 
�بن نفيل فوقف فلم يدخل يف يهودية ول ن�سر�نية وفارق دين قومه، فاعتزل 
�لأوثان و�مليتة و�لدم و�لذبائح �لتي تذبح على �لأوثان ونهى عن قتل �ملوءودة، 

وقال: �أعبد رب �إبر�هيم؛ ونادى قومه بعيب ما هم عليه«)1(.

»مروج  يف  957م  346ه/  �سنة  بالف�سطاط  ى  �ملتوفَّ �مل�سعودي  وذكر 
�آياته يف  ونبهوهم على  �إىل �هلل  قومهم  �لعرب دعو�  �أنا�س من  �أ�سماء  �لذهب« 
زمن �لفرتة، كق�س بن �ساعدة �لإيادي، ورباب �ل�سبتي وبحري� �لر�هب، وكانا 

من عبد �لقي�س.

كل ذلك يدل على �أن �لعرب عند ظهور �لإ�سالم كانو� يت�سبثون باأنو�ع 
من �لنظر �لعقلي ي�سبه �أن تكون من �أبحاث �لفل�سفة �لعلمية، لت�سالها مبا ور�ء 
�لطبيعة من �لألوهية وقدم �لعامل �أو حدوثه، و�لأرو�ح و�ملالئكة و�جلن و�لبعث 

ونحو ذلك.

التفكري العملي

وقد كان عند �لعرب نوع �آخر من �لتفكري عملي دعت �إليه حاجة �جلماعة 
�لب�سرية، ل يت�سل مبا كان يتنازعهم من خمتلف �لعقائد و�لنحل.

»�سرية« �بن ه�سام، ج1.  )1(
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كتابه  - 1071م( يف  �سنة 463ه )1070  �ملتوفَّى  �أحمد  بن  �ساعد  قال 
وتاأليف  �لأ�سعار  ونظم  لغتها  �لعرب لأحكام  �أن ذكر معرفة  بعد  �لأمم«  »طبقات 

�خلطب وعلم �ل�سري:

باأنو�ء  باأوقات مطالع �لنجوم ومغايبها، وعلم  »وكان للعرب مع هذ� معرفة 
�لكو�كب و�أمطارها على ح�سب ما �أدركوه بفرط �لعناية وطول �لتجربة لحتياجهم 
�إىل معرفة ذلك يف �أ�سباب �ملعي�سة ل على طريق تعلم �حلقائق، ول على �سبيل 

�لتدرب يف �لعلوم«)1(.

وكان عند �لعرب طائفة مميزة ي�سمونهم حكماءهم، جمع حكيم؛ وي�سمونهم 
وهم  �حلكم«.  يوؤتى  بيته  »يف  �أمثالهم  ومن  َحَكم،  �أو  حاكم  جمع  �أي�ًسا  حكاًما 
علماوؤهم �لذين كانو� يحكمون بينهم �إذ� تنافرو� يف �لف�سل و�حل�سب، وغري ذلك 

من �لأمور �لتي كانت تقع بينهم)2(.

طبقات �لأمم، طبعة بريوت، �س45.  )1(
يف كتاب »بلوغ �لأرب يف �أحو�ل �لعرب« لل�سيد حممد �سكري �لآلو�سي: »كانت �لعرب يف �جلاهلية �إذ� تنازع   )2(
�لرجالن منهم يف �ل�سرف تنافرو� �إىل حكمائهم، و�سنذكرهم �إن �ساء �هلل قريًبا، فيف�سلون �لأ�سرف. ونافر معناه 
�أبو عبيدة وغريه  �ألف  نفًر�. قد  �أعز  �أنا  حاكم يف �لن�سب، و�سميت منافرة لأنهم كانو� يقولون عند �ملفاخرة: 
من �لأئمة �لبارعني يف �للغة كتًبا يف منافر�ت �لعرب )ج1، �س311 - 312( وذكر �لآلو�سي من �ملنافر�ت 
�ل�سهرية �لتي وقعت بني �لعرب يف �جلاهلية: )1( منافرة عامر بن �لطفيل مع علقمة، وقد جعال منافرتهما �إىل 
�أبي �سفيان بن حرب بن �أمية، ثم �إىل �أبي جهل بن ه�سام، فلم يقول بينهما �سيًئا ثم رجعا �إىل هرم بن قطبة 
�بن �سنان فحكم بينهما، )2( منافرة بني فز�رة وبني هالل، وقد تنافرو� �إىل �أن�س بن مدرك، )3( منافرة جرير 
�لبجلي وخالد بن �أرطاأة �لكلبي �إىل �لأقرع بن حاب�س، )4( منافرة �لقعقاع بن زر�رة وخالد بن مالك �إىل �أكثم 

�بن �سيفي، )5( منافرة ها�سم بن عبد مناف و�أمية بن عبد �سم�س �إىل �لكاهن �خلز�عي. 
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»ومن حكماء �لعرب �أطباوؤهم ملا كان لهم من �لعلم و�لتجربة ونفوذ �لكلمة. 
وكان لهوؤلء �ملفكرين �أمثال جتري على �أل�سنتهم �سعًر� �أو نرًث�، حكًما بالغة من 
ا ثميًنا  ثمار �لختبار و�لعقل �لر�جح. وكانت هذه �لأمثال عند �لعرب تر�ًثا علميًّ
يتناف�سون يف �لحتفاظ به، وقد وجهت �لعناية �إىل جمع هذه �لأمثال وتدوينها 
منذ عهد يزيد �لأول �ملتوفَّى �سنة 64هـ )683 - 684م( ذخرية �أدبية، ثم عني 

بها بعد ذلك �لفال�سفة«)1(.

وت�سمى هذه �لأمثال حكمة وحكًما ويف �حلديث: »�إن من �ل�سعر حلكًما«، 
�ل�سعر  من  »�إن  وُيروى  عنهما،  وينهى  و�ل�سفه،  �جلهل  من  مينع  نافًعا،  كالًما  �أي 

حلكمة«؛ وهو مبعنى �حلكم كما يف »ل�سان �لعرب«.

احلكمة

بيان معنى »�حلكمة« يف ل�سان �لعرب، فقد  �لعبار�ت يف  ومهما �ختلفت 
يو�سك �أن يتفق �للغويون على �أن عنا�سر �حلكمة هي �إتقان يف �لعلم و�لعمل ميتنع 
معه �لزيغ و�لف�ساد و�جلور، �أو هي �لعلم �لكامل �لنافع. ويف »ك�سف �لبزدوي«: 
»و�حلكمة لغة: ��سم للعلم �ملتقن و�لعمل به؛ �أل ترى �أن �سده �ل�سفه، وهو �لعمل 

على خالف موجب �لعقل، و�سد �لعلم �جلهل«)2(.
Arabie د�ئرة �ملعارف �لإ�سالمية: بروكلمان، كلمة  )1(

�لعزيز  �ملتوفَّى �سنة 482هـ )1089 - 1090م( مع �سرحه »ك�سف �لأ�سر�ر« لعبد  للبزدوي  �لو�سول«  »كنز   )2(
�لبخاري �ملتوفَّى �سنة 730هـ )1329 - 1330م(.
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»و�حلكم ل يختلف عن �حلكمة �ختالًفا كبرًي�.

فاحلكيم هو �لعاقل �خلبري �ملاهر، وهو �ملعنى �لعربي، وقبل ذلك �لآر�مي 
للفظ hkm؛ ومن هذ� �ملعنى �لأ�سلي جاء يف �ل�ستعمال عند �لعرب لفظ حاكم 

مبعنى قا�ٍس وو�ٍل ولفظ حكيم مبعنى طبيب«)1(.

�حلكمة  �سفات  من  علماءهم  �لعرب  به  و�َسَم)2(  ما  �أن  ذلك  من  ويوؤخذ 
و�حلكم كانت تعرب عن معاٍن متقاربة من �لعلم و�لفقه مبا يفيد �سالًحا للنا�س يف 

�أبد�نهم، ويحقق معنى �لعدل و�لنظام بينهم ومينع �خل�سام.

قال �لآلو�سي يف »بلوغ �لأرب« »حكام �لعرب يف �جلاهلية - �حلاكم منفذ 
كانو�  �لذين  علماوؤهم  �لعرب  وحكام  ام.  ُحكَّ جمعه  حمركة،  كاحلكم  �حلكم 
يحكمون بينهم �إذ� ت�ساجرو� يف �لف�سل و�ملجد وعلو �حل�سب و�لن�سب وغري ذلك 
من �لأمور �لتي كانت تقع بينهم. وكان لكل قبيلة من قبائلهم حكم يتحاكمون 

�إليه وهم كثريون ل ي�سعهم �حل�سر«)3(.

�لذين  �لعرب،  من حكماء  تاريخ جماعة  باخت�سار  ��ستعر�سنا  �إذ�  ولعلنا 
يقول فيهم �أبو �لفتح حممد �ل�سهر�ستاتي �ملتوفَّى )548هـ/ 1153م( يف »كتاب 

»د�ئرة �ملعارف �لإ�سالمية«: لفظ حكيم.  )1(
و�َسَم: و�سف.  )2(

بلوغ �لأرب، �لآلو�سي، ج1، �س338.  )3(
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�سرذمة  وهم  �لعرب،  حكماء   - �لفال�سفة  من  �أي   - »ومنهم  و�لنحل«:  �مللل 
قليلة؛ لأن �أكرثهم حكمهم فلتات �لطبع وخطر�ت �لفكر ورمبا قالو� بالنبو�ت«. 
�أن نتبني جمال معارفهم ومذ�هب تفكريهم. وقد ذكر �جلاحظ �ملتوفَّى   ��ستطعنا 
)255هـ/ 869م( يف كتاب »�لبيان و�لتبيني« �أ�سماء جماعة من هوؤلء �حلكماء 
و�حلكمة  و�خلطابة  و�لبيان  و�لريا�سة  بالقدر  يذكر  كان  ممن  �لقدماء  »ومن  فقال: 
و�لدهاء و�لنكر�ء)1(: لقمان بن عاد، ولقيم بن لقمان، وجما�سع بن د�رم، و�سليط 
�بن كعب بن يربوع �سموه بذلك ل�سالطة ل�سانه. وقال جرير: �إن �سليًطا كا�سمه 
�خلطباء  ومن  كالب،  بن  وق�سي  �ساعدة،  بن  وُق�ّس  غالب،  بن  ولوؤي  �سليط، 
�لبلغاء و�حلكام �لروؤ�ساء �أكثم بن �سيفي، وربيعة بن حذ�ر، وهرم بن قطبة، وعامر 

ِرب، وَلِبيد بن ربيعة«. �بن �لظَّ

�بن  له  ترجم  وقد  �لثقفي،  كلدة  بن  �حلارث  �حلكماء  هوؤلء  ومن 
يف  �لأنباء  »عيون  كتابه  يف  )1269م(  668هـ  �ملتوفَّى  �مل�سري  �أبي �أ�سيبعة 
646هـ  �سنة  ى  �ملتوفَّ �لقفطي  �لدين  جمال  �لوزير  وذكره  �لأطباء«.  طبقات 
)1248م( يف كتابه »�إخبار �لعلماء باأخبار �حلكماء« كان �حلارث من �لطائف 
و�سافر �لبالد وتعلم �لطب بفار�س ومترن هناك، وكان ي�سرب �لعود، تعلم ذلك 
ما  بالدو�ء  د�فع  �ملاأثورة:  حكمه  ومن  معاوية.  زمن  �إىل  وعا�س  �أي�ًسا.  بفار�س 
وجدت مدفًعا ول ت�سربه �إل من �ل�سرورة فاإنه ل ي�سلح �سيًئا �إل �أف�سد مثله. 

ْكر و�لنَّكر�ء و�لنكر�ء، و�لنكر بال�سم: �لدهاء و�لفطنة. �لنَّ  )1(



بداية التفكري الفل�سفي الإ�سالمي
163163

بعدك.  �إليه  ننتهي  باأمر  مرنا  فقالو�:  �إليه  �لنا�س  �جتمع  �حت�سر  ملا  �أنه  وروي 
فقال: ل تتزوجو� من �لن�ساء �إل �سابة، ول تاأكلو� �لفاكهة �إل يف �أو�ن ن�سجها، 
ول يتعاجلن �أحدكم ما �حتمل بدنه �لد�ء، وعليكم بالنورة)1( يف كل �سهر فاإنها 
�إثر  فلينم على  �أحدكم  تغدى  و�إذ�  للحم،  منبتة  للمرة،  للبلغم، مهلكة  مذيبة 

غد�ئه، و�إذ� تع�سى فليخط �أربعني خطوة« .

ومن حكماء �لعرب �أكثم بن �سيفي بن رباح، وكان حكًما من حكام 
متيم، ف�سيًحا عاملًا بالأن�ساب؛ و�أدرك �أو�ئل �لإ�سالم. ومن حكمه: مقتل �لرجل 
بني فكيه، ويل لعامل �أمر من جاهله. وذكر �لآلو�سي من حكم �أكثم بن �سيفي: 
�إن قول �حلق مل يدع يل �سديًقا، يت�سابه �لأمر �إذ� �أقبل، و�إذ� �أدبر عرفه �لكي�س 
و�لأحمق، ل تغ�سو� عن �لي�سري فاإنه يجني �لكثري، حيلة من ل حيلة له، �ل�سرب. 
وقال �لآلو�سي يف �أكثم بن �سيفي: وكان من حديثه �أنه ملا ظهر �لنبي  مبكة 
فاأتاه بخربه فجمع بني متيم وقال: �بنه حبي�ًسا،  �أكثم  �إىل �لإ�سالم بعث   ودعا 

�إن �ل�سفيه يوهن من  َيَخل  فاإنه من ي�سمع)2(  ُتْ�سروين �سفيًها  يا بني متيم، ل 
فوقه، ويثبت من دونه. ل خري يف من ل عقل له، كربت �سني ودخلتني ذلة، 
�إنَّ  �أ�ستقم،  فاإذ� ر�أيتم مني ح�سًنا فاقبلوه، و�إن ر�أيتم مني غري ذلك فقوموين 
�بني �سافه هذ� �لرجل م�سافهة، و�أتاين بخربه، وكتابه ياأمر فيه باملعروف وينهى 

�لنورة: �لقطر�ن؛ و�نتار و�نتور وتنور: تطلى بالنورة.  )1(
يف كتاب »جممع �لأمثال« للميد�ين: »�ملعنى؛ من ي�سمع �أخبار �لنا�س ومعايبهم يقع يف نف�سه عليهم �ملكروه«،   )2(

ج2، �س169.
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تعاىل وخلع  توحيد �هلل  �إىل  ويدعو  �لأخالق،  فيه مبحا�سن  وياأخذ  �ملنكر،  عن 
�أن  منكم  �لر�أي  ذوو   - عرف   - َحَلف  وقد  بالنري�ن،  �حللف  وترك  �لأوثان، 
�لنا�س مبعونة  �أحق  �إن  ينهى عنه،  ما  �لر�أي ترك  و�أن  �إليه،  فيما يدعو  �لف�سل 
ا فهو لكم دون  حممد وم�ساعدته على �أمره �أنتم، فاإن يكن �لذي يدعو �إليه حقًّ
�لنا�س، و�إن يكن باطاًل كنتم �أحق �لنا�س بالكف عنه و�ل�سرت عليه. وقد كان 
�أ�سقف جنر�ن يحدث ب�سفته، وكان �سفيان بن جما�سع يحدث به قبله و�سمى 
تاأتو�  �أن  �ئتو� طائعني قبل  �آخًر�،  �أوًل ول تكونو�  �أمره  �بنه حممًد�، فكونو� يف 
�لنا�س  �أخالق  يف  كان  ديًنا  يكن  لو مل  �إليه حممد  يدعو  �لذي  �إن  كارهني. 
ح�سًنا. �أطيعوين و�تبعو� �أمري �أ�ساأل لكم �أ�سياء ل تنزع منكم �أبًد�، و�أ�سبحتم 
�أعز حي يف �لعرب و�أكرثهم عدًد� و�أو�سعهم د�ًر� فاإين �أرى �أمًر� ل يجتنبه عزيز 
�إل ذل، ول يلزمه ذليل �إل عز. �إن �لأول مل يدع لالآخر �سيًئا. وهذ� �أمر له ما 
بعده. ومن �سبق �إليه غمر �ملعايل و�قتدى به �لتايل. و�لعزمية حزم و�لختالف 
عجز. فقال مالك بن نويرة: قد خرف �سيخكم. فقال �أكثم: ويل لل�سجي)1( 

من �خللي، ولهفي على �أمر مل �أ�سهده، ومل ي�سبقني. فذهب مثاًل«)2(.

ج1، �س338 - 339 وقد وردت هذه �لق�سة يف كتاب »جممع �لأمثال« للميد�ين �ملتوفَّى �سنة )518هـ/   )1(
1124م(، ج2، �س217.

يف »جممع �أمثال �لعرب«: »... �مر�أة كانت يف زمن لقمان بن عاد، وكان لها زوج يقال له �ل�سجي، وخليل يقال   )2(
له �خللي، فنزل لقمان بهم؛ فر�أى هذه �ملر�أة ذ�ت يوم �نتبذت من بيوت �حلي، فارتاب لقمان باأمرها فتبعها، 
فر�أى رجاًل عر�س لها وم�سيا جميًعا وق�سيا حاجتهما، ثم �إن �ملر�أة قالت للرجل: �إين �أمتاوت فاإذ� �أ�سندوين يف 
رجمي فائتني لياًل فاأخرجني، ثم �ذهب �إىل مكان ل يعرفنا �أهله، فلما �سمع لقمان ذلك قال: ويل لل�سجي 

من �خللي فاأر�سلها مثاًل«، ج1، �س269.
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ِرب �لعدو�ين من حكام قي�س، وكانت �لعرب ل تعدل  ومنهم عامر بن �لظَّ
بفهمه فهًما، ول بحكمه حكًما. ومن كلماته:

»من طلب �سيًئا وجده، و�إن مل يجده يو�سك �أن يقع قريًبا منه. رب ز�رع 
لنف�سه حا�سد �سو�ه، رب �أكلة متنع �أكالت«.

ومنهم عبد �ملطلب بن ها�سم جد �لنبي ، وكان من حكام قري�س، وتوؤثر 
عنه �سنن جاء �لقر�آن باأكرثها: كاملنع من نكاح �ملحارم، وقطع يد �ل�سارق، و�لنهي 
عن قتل �ملوءودة. بل قد ذكر �ملوؤرخون �أ�سماء حكيمات من �لعرب طبيبات وغري 
�أود، كانت عارفة بالأعمال �لطبية، خبرية بالعالج  طبيبات: كزينب طبيبة بني 
�لأ�سبهاين  �لفرج  �أبو  قال  بذلك،  م�سهورة  و�جلر�حات،  �لعني  �آلم  ومد�و�ة 
حماد  حدثني  قال:  �ملرُزباين  خلف  بن  حممد  »�أخربنا  »�لأغاين«:  كتاب  يف 
�بن �إ�سحاق عن �أبيه عن كنا�سة عن �أبيه عن جده قال: �أتيت �مر�أة من بني �أود 
لتكحلني من رمد كان �أ�سابني فكحلتني، ثم قالت: ��سطجع قلياًل حتى يدور 

�لدو�ء يف عينيك، فا�سجعت، ثم متثلت قول �ل�ساعر:

اأُزر  ومل  املَُنون  َرْيب  رتمي  طبيب بني اأود على الناأي زينَبا)1(اأَُمْ

ُمخترِمي: ��سم فاعل من »�خترم«، و�خترمه �لموت: �أخذه. وريب: �إ�سابة. و�لمنون: �لموت. و�لناأي: �لُبعد.( 1)
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قالت يفَّ  �ل�سعر؟ قلت: ل،  �أتدري فيمن قيل هذ�  قالت:  ثم  ف�سحكت 
�ل�ساعر؟  �أفتدري من  �أود.  بني  و�أنا طبيبة  �لتي عناها،  و�أنا زينب  و�هلل قيل هذ� 

قلت: ل. قالت: عمك �أبو �سماك �لأ�سدي«.

ومن حكيمات �لعرب �للو�تي ��ستهرن باإ�سابة �حلكم وف�سل �خل�سومات 
كان  �لتي  هي  ولعلها  �لُعدو�ين.  �لظرب  بن  عامر  بنت  يلة  ُخ�سَ �لر�أي  وح�سن 
ي �ُسَخيل بعدها �أو �سبحي، بناء على �أنها كانت ت�سمى  �أبوها عامر يقول لها: م�سِّ

�سخياًل �أي�ًسا. قال �مليد�ين عند �سرحه لهذ� �ملثل:

حكم  عامر  وكان  �لعدو�ين،  �لظرب  بن  لعامر  كانت  جارية  »�سخيل: 
�إذ�  رعيتها  يف  يعاتبها  عامر  فكان  غنمه،  عليه  ترعى  �سخيل  وكانت  �لعرب، 
�سرحت قال: �أ�سبحت يا �سخيل، و�إذ� ر�حت قال: �أم�سيت يا �سخيل. وكان 
و�سهر يف جو�بهم  فيه،  يحكم  �إليه يف خنثى  �ختلفو�  قوم  فتوى  عامر عيَّ يف 
به،  َج عنه وحكم  ُففرِّ بال فهو هو،  فباأيهما  �ملبال  �أتبعه  ليايل. فقالت �جلارية: 
�أو �سبحي، �أي بعد جو�ب هذه �مل�ساألة ل �سبيل  ي �ُسَخيل بعدها  وقال: َم�سِّ
ل  �أمًر�  يبا�سر  ملن  ي�سرب  �لورطة.  هذه  من  �أخرجتني  ما  بعد  عليك  لأحد 

�عرت��س لأحد عليه فيه«.

وذكر �لآلو�سي يف »بلوغ �لأرب« من حكام �لعرب غري من ذكرنا: حاجب 
باأخبار �لعرب و�أحو�لها و�أن�سابها وكان  �بن زر�رة من حكام متيم وله معرفة تامة 
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مرجعهم  وكان  متيم  حكام  من  حاب�س  بن  و�لأقرع  زمانه  ف�سحاء  م�ساهري  من 
وربيعة  و�أ�سلم،  �لإ�سالم  و�أدرك  �جلاهلية  كان حكًما يف  ومنافر�تهم  و�قعاتهم  يف 
�بن خما�سن، و�سمرة بن �سمرة وكالهما من متيم، وغيالن بن �سلمة �لثقفي من 
حكام قي�س وقد �أدرك �لإ�سالم، وها�سم بن عبد مناف، وتنافرت قري�س وخز�عة 
�إليه فخطبهم مبا �أذعن له �لفريقان بالطاعة، و�أبا طالب عم �لنبي ونا�سره، و�لعا�س 
�لإ�سالم ومل  و�أدرك  قري�س،  �لعا�س، وكان من حكام  بن  و�لد عمرو  و�ئل  �بن 
�لأ�سدي، ويعمر بن عوف  وربيعة بن حذ�ر  �لقر�سي،  و�لعالء بن حارثة  ي�سلم، 
نوفل،  بن  و�سلمى  �أمية،  بن  و�سفو�ن  كنانة،  من حكام  وكان  �لكناين  �ل�سد�خ 
�لعرب  حكام  من  وكان  �لعامري،  جرب  بن  ومالك  كنانة،  حكام  من  وكالهما 
وحكمائهم، ومن كالمه �لذي �سرب به �ملثل: على �خلبري �سقطت. وعمرو بن 
�لربعي من  بن عباد  �لإ�سالم، و�حلارث  �أدرك  �أنه  و�ختلفو� يف  �لدو�سي،  حمعة 

�س �لكناين. حكام ربيعة وفر�سانها، و�لَقَلمَّ

�حلكم  باإ�سابة  ��ستهرن  جملة  �لعرب  ن�ساء  يف  كانت  �أنه  �لآلو�سي  وذكر 
وف�سل �خل�سومات، وح�سن �لر�أي يف �حلكومة؛ منهن: هند بنت �خل�سِّ �لإيادية، 
ْحر بنت لقمان �أو �أخته، وحذ�م بنت �لريان،  وجمعة بنت حاب�س �لإيادي، و�سُ

وهي �لقائلة: لو ترك �لقطا لياًل لنام«)1(.

بلوغ �لأرب، �لآلو�سي، ج1، �س338، 378.  )1(
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ول�سنا نقطع باأن ما روي من هذه �لأخبار �سحيح ثابت، ولكنا نرى �أنه يف 
جملته يكفي يف �لدللة على وجهة �لتفكري �لذي كان ي�سمى حكمة عند �لعرب 
وحكًما وي�سمى �أهله حكماء وحكاًما. وهو تفكري عملي مت�سل بالف�سل فيما يقع 
بينهم من نز�ع، و�لفتوى فيما يحدث لهم من �أق�سية، و�لطب ملا يعر�س لهم من 

مر�س.

وباجلملة فقد كان �لعرب حني نزول �لقر�آن يف منازعة وجدل يف �لعقائد 
بعد  �لأج�ساد  وبعث  �لآخرة،  و�حلياة  �لر�سل  �إر�سال  يف  �لبحث  وكان  �لدينية، 
�لآلو�سي  قال  �ملتباينة.  �لنحل  بني  �خل�سو�س  على  و�لرد  �لأخذ  مو�سع  �ملوت، 
وجحد  �لبعث  �إنكار  على  مق�سورة  كانت  �لعرب  و�سبهات  �لأرب«:  »بلوغ  يف 

ڭ.ۇ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے  قالو�:  �لأول  فعلى  �لر�سل   �إر�سال 
يف  ذلك  وذكرو�  �لآيات  من  ذلك  غري  �إىل   ]17  -  16 ]�ل�سافات/  ۇژ    

�أ�سعارهم قال قائلهم:

َن�ْسٌر ثم  َمْوٌت  ثم  عمروحياة  اأم  يا  خرافة  حديُث   

وقال �سد�د بن �لأ�سود بن عبد �سم�س بن مالك يرثي كفار قري�س يوم بدر 
ملا قتلو� و�ألقاهم �لنبي  يف �لقليب، وهي �لبئر �لتي مل تطو....:
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�َسَنْحَيا  باأن  الر�سول  فكيف حياة اأ�سداٍء وهام)1(؟!يحدثنا 

و�أر�د �ل�ساعر �إنكار �لبعث بهذ� �لكالم كاأنه يقول: �إذ� �سار �لإن�سان كهذ� 
لبعث  �إنكارهم  فكان  �لثاين  على  و�أما  �إن�سانًا؟  �أخرى  مرة  ي�سري  كيف  �لطائر 
�لر�سل يف �ل�سورة �لب�سرية �أ�سد و�إ�سر�رهم على ذلك �أبلغ، و�أخرب عنهم �لتنزيل 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ژۅ  تعاىل:  بقوله 
وئژ]�لإ�سر�ء/ 94[ �إىل غري ذلك من �لآيات)2(.

�أديانهم  �لدفاع عن  �إما  �إليه،  ويحفزهم  �لديني  للجدل  �لعرب  ُيعدُّ  وكان 
�ملوروثة �سد �لأديان �لدخيلة عليهم، و�إما �ملهاجمة لهذه �لأديان جميًعا من �أجل 
ت�سرئب  كانت  قومي  دين  وهو  �إبر�هيم،  دين  �حلنيف،  �لدين  من  يلتم�سون  ما 

�إليه)3( �أمة تدب فيها مبادئ �حلياة �لقومية.

وكان عندهم نوع من �لنظر �لعقلي هو �أهد�أ من هذ� و�أقل عنًفا، هو علم 
�لطبقة �ملميزة، وهو علم �حلكمة �لنافعة يف �حلياة.

�أ�سد�ء: جمع �سدى. وهام: جمع هامة. و�ل�سدى و�لهامة: ��سمان لطائر خر�في زعم �لعرب �أنه يخرج من ( 1)
ر�أ�س �لمقتول ويقول: ��سقوني، ��سقوني، حتى يوؤخذ بثاأر �لمقتول.

بلوغ �لأرب، �لآلو�سي، ج2، �س213 - 215.( 2)
ت�سرئب: ��سر�أب �إلى �ل�سيء: مدَّ عنقه �إليه، و�لمر�د هنا: تطلَّعت �إليه.( 3)
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العرب بعد ظهور الإ�سالم: دين و�سريعة

جاء �لإ�سالم يقرر �أن �لدين �حلق و�حد، هو وحي �هلل �إىل جميع �أنبيائه، 
�لر�سل، وهي  بالن�سخ، ول يختلف فيها  �لتي ل تتبدل  وهو عبارة عن �لأ�سول 

هدى �أبًد�.

�أما �ل�سر�ئع �لعملية فهي متفاوتة بني �لأنبياء وهي هدى ما مل ُتْن�سخ فاإذ� 
ن�سخت مل تبق هدى. ويف �لقر�آن �لكرمي: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
ژچ  �أي�ًسا:  �لقر�آن  ويف   ]43 ]ف�سلت/  ڭ ڭژ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 

ژژ ڑ ڑ ک ک ک ...ژ  ]�ل�سورى/ 13[.

وقال جماهد يف معنى هذه �لآية: �أو�سيناك يا حممد و�إياهم ديًنا و�حًد�، 
قوله  تف�سري  قتادة يف  - 923م( عن  �سنة 310هـ )922  �ملتوفَّى  �لطربي  وروى 
تعاىل: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ...ژ]�ملائدة/ 48[ »يقول: �سبياًل و�سنة 
و�ل�سنن خمتلفة: للتور�ة �سريعة، ولالإجنيل �سريعة، وللقر�آن �سريعة، يحل �هلل فيها 
ما ي�ساء ويحرم ما ي�ساء بالء ليعلم من يطيعه ممن يع�سيه. ولكن �لدين �لو�حد 
�لذي ل يقبل غريه �لتوحيد و�لإخال�س هلل �لذي جاءت به �لر�سل«)1(. وروى 

�لطربي عن قتادة �أي�ًسا »�لدين و�حد و�ل�سريعة خمتلفة«.

عند تف�سري هذه �لآية يف »تف�سريه«.   )1(
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1144م(   -  1143 538هـ/  �سنة  )�ملتوفَّى  �لزخم�ســـري  وقــال 
ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ژ  تعاىل:  »قوله  »�لك�ساف«:  تف�سريه  يف 
وتوحيده  باهلل  �لإميان  يف  طريقهم  بهد�هم  و�ملر�د   ]90 ۆئۆئ....ژ]�لأنعام/ 

و�أ�سول �لدين دون �ل�سر�ئع فاإنها خمتلفة وهي هدى ما مل تن�سخ، فاإذ� ن�سخت مل 
تبق هدى بخالف �أ�سول �لدين فاإنها هدى �أبًد�«.

كله  �هلل  ��ستوفاه  فقد  �لدين  و�أما  و�ل�سريعة،  �لدين  بني  يجمع  و�لإ�سالم 
فقد  �ل�سريعة  و�أما  �إىل عقولهم يف �سيء منه،  �لنا�س  �لكرمي، ومل يكل  يف كتابه 

��ستوفى �أ�سولها ثم ترك للنظر �لجتهادي تف�سيلها، جاء يف �لقر�آن �ملجيد: ژچ 
 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ ]�ملائدة/ 3[ وكان

نزول هذه �لآية يف يوم عرفة عام حج �لنبي  حجة �لود�ع، ومل يع�س �لنبي 
بعد نزولها �إل �إحدى وثمانني ليلة، ومل ميت ر�سول �هلل حتى كمل �لدين، روى 
وهو  ڇژ    چ  چ  ژچ  �لآية  هذه  تف�سري  يف  عبا�س  �بن  عن  �لطربي 
�لإ�سالم. قال: »�أخرب �هلل نبيه  و�ملوؤمنني �أنه قد �أكمل لهم �لإميان فال يحتاجون 
�إىل زيادة �أبًد�، وقد �أمته �هلل  فال ينق�سه �أبًد�، وقد ر�سيه �هلل فال ي�سخطه �أبًد�«. 

قال �ل�ساطبي �ملتوفَّى �سنة 590هـ )1193 - 1194م( يف كتاب »�لعت�سام« 
»فلم يبق للدين قاعدة يحتاج �إليها يف �ل�سروريات و�حلاجيات �أو �لتكميالت �إل 
وقد بينت غاية �لبيان. نعم، يبقى تنزيل �جلزئيات على تلك �لكليات موكوًل �إىل 
نظر �ملجتهد فاإن قاعدة �لجتهاد �أي�ًسا ثابتة يف �لكتاب و�ل�سنة، فالبد من �إعمالها، 
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ول ي�سع تركها، و�إذ� ثبتت يف �ل�سريعة �أ�سعرت باأن ثمَّ جماًل لالجتهاد، ول يوجد 
ذلك �إل فيما ل ن�س فيه. ولو كان �ملر�د بالآية �لكمال بح�سب ت�سيل �جلزئيات 
هذ�  على  �لعلماء  ن�س  وقد  مبر�سوم  تنح�سر  فال  لها  نهاية  ل  فاجلزئيات  بالفعل، 
�ملعنى، فاإمنا �ملر�د �لكمال بح�سب ما يحتاج �إليه من �لقو�عد �لكلية �لتي يجري 

عليها ما ل نهاية له من �لنو�زل«)1(. 

ويف »�لر�سالة« لل�سافعي: »قال �ل�سافعي: فجماع ما �أبان �هلل خللقه يف كتابه 
ا  مما تعبدهم به ملا م�سى من حكمة جل ثناوؤه من وجوه: )1( فمنها ما �أبانه خللقه ن�سًّ
ا و�سوًما، و�أنه حرم �لفو�ح�س  مثل جمل فر�ئ�سه يف �أن عليهم �سالة وزكاة وحجًّ
ما ظهر منها وما بطن، ون�س �لزنا و�خلمر و�أكل �مليتة و�لدم وحلم �خلنزير، وبني لهم 
ا. )2( ومنها ما �أحكم فر�سه بكتابه  كيف فر�س �لو�سوء مع غري ذلك مما بني ن�سًّ
وبني كيف هو على ل�سان نبيه  مثل عدد �ل�سالة و�لزكاة ووقتهما وغري ذلك 
  مما لي�س هلل  من فر�ئ�سه �لتي �أنزل يف كتابه. )3( ومنها ما �سن ر�سول �هلل
�إىل حكمه،   يف كتابه طاعة ر�سوله و�لنتهاء  فيه ن�س حكم، وقد فر�س �هلل 
فمن َقبل عن ر�سول �هلل  فبفر�س �هلل - جل ثناوؤه - قبل. )4( ومنها ما فر�س 
�هلل على خلقه �لجتهاد يف طلبه، و�بتلى طاعتهم يف �لجتهاد كما �بتلى طاعتهم 

يف غريه مما فر�س عليهم«)2(.

�لعت�سام، �ل�ساطبي، ج3، �س197 - 198.  )1(
�لر�سالة، �ل�سافعي، �س5، طبع �حل�سيني بك.  )2(
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الإ�سالم واجلدل يف الدين

وقد بعث حممد بدين �لإ�سالم د�عًيا �إىل �لوحدة يف �لدين و�إىل �لتاآلف، 
ناهًيا عن �لُفْرقة، كما يف �آيات كثرية من �لقر�آن منها: ژڦ ڄ ڄ ڄ 
ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ومنها  ]�آل عمر�ن/ 103[،  ڄ ڃ...ژ  
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
]�آل عمر�ن/ 64[،   ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژچ  تعاىل:  �هلل  وقال 
 ،]13 کژ]�ل�سورى/  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  وقال: 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ژڃ  وقال:   ،]105 عمر�ن/  ]�آل  ژ   ڭ  ڭ 
 ،]159 ]�لأنعام/  ژ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  وقال: 
ٺژ  ]�لأنفال/ 46[.

وكان على �لقر�آن �أن يجادل خمالفيه من �أرباب �لأديان و�مللل يف �لعرب 
كان  �أنه  على  �جلديد،  �لدين  عقائد  حول  يثريونها  كانو�  �لتي  لل�سبهات   � ردًّ
مبثل  �جلد�ل  �آيات  تختم  ما  وكثرًي�  �لألفة،  على  حر�ًسا  �جلدل  حبل  يف  ميد  ل 

ک  ژ  وقوله:   ،]3 ]�لزمر/  ںژ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژڳ  قوله: 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ.  گ  گ  گ  ک  ک 
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ژی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  وقوله:   .]69 -  68 ںژ]�حلج/ 
جب حبژ  ]�لأنعام/ 164[.

هذ� �جلدل)1( يف �لعقائد عر�س له �لقر�آن للحاجة وعلى مقد�رها من غري 
ژٱ  �مل�سي فيه. بل هو قد نفرهم منه يف قوله:  �مل�سلمني على  �أن ي�سجع 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ڤ ژ  ]�ملائدة/ 14[ جاء يف كتاب »خمت�سر جامع بيان �لعلم« 

تعاىل:  قوله  يف  �لتيمّي  �إبر�هيم  عن  َحْو�َسب  بن  �م  �لَعوَّ وعن  �لرب،  عبد  لبن 
�لدين«.  يف  باجلد�ل  »�خل�سومات  قال:   ، ٺژ  ٺ  ٺ  ژڀ 

وهذ� يتفق مع قول كثري من �ملف�سرين كالزخم�سري و�لبي�ساوي.

ودعا �لقر�آن �إىل �لأخذ يف هذ� �جلدل برفق عند �حلاجة �إىل �جلد�ل، يف مثل 
قوله: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ 
 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋژ  ]�لنحل/ 125[، وقوله 

ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  تعاىل: 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٻ  وقوله:   ،]53 ]�لإ�سر�ء/  کژ   ک  ک 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

�جلدل: �لقوة و�خل�سومة. ويف ��سطالح �ملنطقيني: قيا�س موؤلف من ق�سايا م�سهورة �أو م�سلمة لإنتاج قول �آخر،   )1(
و�جلديل قد يكون �سائاًل وغاية �سعيه �إلز�م �خل�سم و�إفحام من هو قا�سر عن �إدر�ك مقدمات �لربهان، وقد يكون 

جميًبا وغر�سه �أل ي�سري مطرح �لإلز�م. »د�ستور �لعلماء«، ج1، �س385.
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ژگ ڳ  وقوله:  ]�لعنكبوت/ 46[،  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 
 ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭژ  ]�آل عمر�ن/ 20[،
 وقوله: ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  وقوله   ،]139 ]�لبقرة/  ڭ ڭژ  

ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ  ]�لبقرة/ 136[.

الإ�سالم واحلكمة

�أمور �لعقائد، فاإن �لقر�آن  و�إذ� كان �لقر�آن قد نفر �مل�سلمني من �جلدل يف 
قد ذكر �حلكمة �لتي كانت معروفة عند �لعرب وكانت �سرًفا لأهلها وجاًها و�أثنى 

عليها)1( و�سجع على حياتها ومنوها.

و�لقر�آن �إمنا ��ستعمل �حلكمة و�حلكم وما �إليهما يف معانيها �للغوية، �أو يف 
معاٍن ذ�ت ن�سب و�ت�سال بها �سديد.

ويف�سر مالك �حلكمة يف كثري من �آيات �لقر�آن بالفقه يف دين �هلل و�لعمل 
به. كما رو�ه �بن عبد �لرب يف كتاب: »خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله«.

�أثنى عليها: مدحها وذكر ف�سلها.  )1(
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ويقول �ل�سافعي يف كتاب »�لر�سالة« يف �أ�سول �لفقه، بعد �أن �أورد �آيات فيها 
ذكر �لكتاب و�حلكمة ما ن�سه:

قال �ل�سافعي: »فذكر �هلل  �لكتاب وهو �لقر�آن، وذكر �حلكمة ف�سمعُت 
قال   » ر�سول �هلل �سنة  »�حلكمة  يقول:  بالقر�آن  �لعلم  �أهل  من  �أر�سى  من 
�أي�ًسا:  »�لر�سالة«  �ل�سافعي يف  وقال  �أعلم«.  و�هلل  قاله.  ما  ي�سبه  وهذ�  �ل�سافعي: 
»وفيما كتبنا يف كتابنا هذ� من ذكر ما من �هلل به على �لعباد من تعلم �لكتاب 

و�حلكمة دليل على �أن �حلكمة �سنة ر�سول �هلل«)1(.

ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  �آية  تف�سري  �لطربي يف  ويقول 
ما  باحلكمة  »ويعني   :]34 ]�لأحز�ب/  ڻژ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ 
�أوحي �إىل ر�سول �هلل  من �أحكام دين �هلل، ومل ينزل به قر�آن، وذلك �ل�سنة«.

»علم  على  �لكالم  عند  �لبزدوي  �لإ�سالم  لفخر  �لفقه  �أ�سول  كتاب  ويف 
�أن �لعمل بالعلم معترب يف  �لفروع« وهو �لفقه: »وقد دل على هذ� �ملعنى - �أي 

معنى �لفقه - �أن �هلل تعاىل �سمى علم �ل�سريعة »حكمة« فقال: ژې ې 
ف�سر  وقد   .]269 ]�لبقرة/  ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ  

�بن عبا�س - ر�سي �هلل عنهما - �حلكمة يف �لقر�آن بعلم �حلالل و�حلر�م، وقال: 
بالفقه  �أي   ]125 ]�لنحل/  ھژ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ 

�لر�سالة، �ل�سافعي، �س7، طبع �حل�سيني بك.  )1(
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هذ�  ��ستقاق  مو�سع  فكذلك  و�لعمل،  �لعلم  هي  �للغة  يف  و�حلكمة  و�ل�سريعة. 
به،  �لعمل  �ت�سال  مع  �لإتقان  ب�سفة  �لعلم  وهو  عليه:  دليل  �لفقه  وهو  �ل�سم 
نفعه  وتق�سد  تنا�سحه  �أنك  تعظه  �لتي ل يخفى على من  �حل�سنة هي  و�ملوعظة 
فيها، وو�سف �ملوعظة باحل�سنة دون �حلكمة؛ لأن �ملوعظة رمبا �آلت �إىل �لقبح باأن 
 يتخولنا)1(  �لنبي   »كان  �بن م�سعود  وقعت يف غري مو�سعها ووقتها، قال 
عن  عبارة  هي  �إذ  وجدت  �أينما  فح�سنة  �حلكمة  فاأما  �ل�ساآمة«.  خمافة  باملوعظة 

�لقول �ل�سو�ب و�لفعل �ل�سو�ب«)2(.

�لفقه  علم  »و�أما  �ل�سرخ�سي:  �لدين  ل�سم�س  »�ملب�سوط«  كتاب  ويف 
ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ   : �هلل  قال  �لكثري،  �خلري  فهو  و�ل�سر�ئع 
معرفة  »�حلكمة  عنهما:  �هلل  ر�سي   - عبا�س  �بن  قال  وئژ]�لبقرة/269[ 

�لأحكام من �حلالل و�حلر�م«)3(.

تعاىل  �هلل  »وقد مدحه  �لأعظم«:  �لإمام  فقه  �لأب�سار يف  تنوير  »�سرح  ويف 
ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژوقد  تعاىل:  بقوله  خرًي�  بت�سميته 

ف�سر �حلكمة زمرة �أرباب �لتف�سري بعلم �لفروع �لذي هو علم �لفقه«)4(.

يتخولنا: قال �بن �لأثري: قال �أبو عمرو: �ل�سو�ب يتحولنا باحلاء غري معجمة، �أي يطلب �حلال �لتي ين�سطون   )1(
فيها للموعظة فيعظهم فيها ول يكرث عليهم فيملو� »ل�سان مادة حول وخول«، و�ل�سياق يوؤيده.

�أ�سول �لفقه، �لبزدوي، ج1، �س13، طبع د�ر �ل�سعادة، �سنة 1308م.  )2(
�ملب�سوط، �ل�سرخ�سي، ج1، �س2.  )3(

�سرح تنوير �لأب�سار يف فقه �لإمام �لأعظم، �بن عابدين، ج1، �س28 - 29.  )4(
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ائ  ى  ېى  ې  ې  ژې  �آية  يف  �حلكمة  �إن  �لقول  وجملة 
ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]�لبقرة/ 269[، 

هي �حلكمة مبعناها �للغوي �أي �لعلم �لنافع و�لفقه يف �سوؤون �حلياة بتعرف �حلق 
فيها و�إم�سائه.

ويف تف�سري �لطربي لهذه �لآية: »يعني بذلك جل ثناوؤه يوؤتي �هلل �لإ�سابة 
فقد  ذلك  منهم يف  �لإ�سابة  ُيوؤَت  ومن  عباده،  من  ي�ساء  من  و�لفعل  �لقول  يف 
ماأخوذة من �حلكم  و�أنها  فيما م�سى معنى �حلكمة،  بينا  وقد  �أُوِتي خرًي� كثرًي�، 
وف�سل �لق�ساء، و�أنها �لإ�سابة مبا دل على �سحته، فاأغنى ذلك عن تكريره يف هذ� 

�ملو�سع«.

ويف كتاب »�لعو��سم من �لقو��سم« لأبي بكر حممد بن عبد �هلل بن �لعربي: 
»�حلكمة: ولي�س للحكمة معنى �إل �لعلم، ول للعلم معنى �إل �لعقل؛ �إل �أن يف 
على غري  دللته  �لعلم جمرد عن  ولفظ  وفائدته.  �لعلم  ثمرة  �إىل  �إ�سارة  �حلكمة 
يف  مقت�ساه  على  و�جلري  بحكمه،  و�لت�سرف  مبوجبه  �لعمل  �لعلم  وثمرة  ذ�ته؛ 

جميع �لأقو�ل و�لأفعال«)1(.

و�لنظر فيما ورد يف �لقر�آن و�ل�سنة من ��ستعمال كلمة »�حلكمة« يدل على 
�أن �ملر�د بها �لعلم �لذي يت�سل بالعمل. ويف حديث �ل�سحيحني: »ل ح�سد �إل 
�لعو��سم من �لقو��سم، �أبو بكر حممد بن عبد �هلل بن �لعربي، ج1، �س205 - 605، طبع �ملطبعة �جلز�ئرية   )1(

�لإ�سالمية، )�سنة 1346هـ/ 1927م(.
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يف �ثنتني: رجل �آتاه �هلل ماًل ف�سّلطه على هلكته يف �حلق؛ ورجل �آتاه �هلل حكمة 
فهو يق�سي بها ويعّلمها«.

كان لهذه �ملعاين �لدينية �لتي قررها �لإ�سالم منذ ن�ساأته �أثرها �لعظيم يف 
توجيه �لنظر �لعقلي عند �مل�سلمني يف عهدهم �لأول، فكرهو� �لبحث و�جلدل يف 

�أمور �لدين.

كتاب  يف  1071م(   -  1070( 463هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �لرب  عبد  �بن  قال 
»خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله«: »ونهى �ل�سلف - رحمهم �هلل - عن �جلد�ل 
يف �هلل - جل ثناوؤه - يف �سفاته و�أ�سمائه. و�أما �لفقه فاأجمعو� على �جلد�ل فيه 
و�لتناظر؛ لأنه علم يحتاج فيه �إىل رد �لفروع �إىل �لأ�سول للحاجة �إىل ذلك، ولي�س 
�لعتقاد�ت كذلك؛ لأن �هلل  ل يو�سف عند �جلماعة - �أهل �ل�سنة - �إل مبا 
و�سف به نف�سه، �أو و�سفه به ر�سوله  �أو �أجمعت �لأمة عليه ولي�س كمثله �سيء 
فيدرك بقيا�س �أو �إنعام نظر. وقد ُنهينا عن �لتفكر يف �هلل، و�أمرنا بالتفكر يف خلقه 
�لد�ل عليه. وعن م�سعب بن عبد �هلل �لزبريي قال: »كان مالك بن �أن�س يقول: 
�لكالم يف �لدين �أكرهه، ومل يزل �أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو �لكالم يف 
ر�أي جهم، و�لقدر وما �أ�سبه ذلك ول �أحب �لكالم �إل فيما تته عمل«)1(. وقال 
�أي�ًسا يف �لكتاب نف�سه: »وقال �أحمد بن حنبل: ل يفلح �ساحب كالم �أبًد�، ول 
نكاد نرى �أحًد� نظر يف �لكالم �إل ويف قلبه دغل. وقال مالك: �أر�أيت �إن جاءه من 

خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله، �بن عبد �لرب، �س153.  )1(
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هو �أجدل منه، �أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟« وقال �بن عبد �لرب �أي�ًسا: »قال �أبو 
عمر: تناظر �لقوم وجتادلو� يف �لفقه، ونهو� عن �جلد�ل يف �لعتقاد؛ لأنه يوؤدي �إىل 

�لن�سالخ من �لدين، �أل ترى مناظرة ب�سر يف قوله : ژ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]�ملجادلة/ 7[ حني قال: هو بذ�ته يف كل مكان. فقال له 
ك)1( ويف جوف حمار، تعاىل �هلل عما يقولون.  خ�سمه فهو يف قلن�سوتك ويف ُح�سِّ
 حكى ذلك وكيع - رحمه �هلل. و�أنا و�هلل �أكره �أن �أحكي كالمهم - قبحهم �هلل - 
فعن هذ� و�سبهه نهى �لعلماء، و�أما �لفقه فال يو�سل �إليه ول ينال �أبًد� دون نظر 

وتفهم له«)2(.

�سنة  �ملتوفَّى  ْيَنَوِري،  �لدِّ قتيبة  �حلديث« لبن  »تاأويل خمتلف  كتاب  ويف 
�لدين: »قال  �أ�سول  �ملختلفني يف  �لطعن على  276هـ )889 - 890م( ب�سدد 
�أبو حممد: ولو كان �ختالفهم يف �لفروع و�ل�سنن لت�سع �لعذر عندنا، و�إن كان 
ل عذر لهم مع ما يدعونه لأنف�سهم، كما �ت�سع لأهل �لفقه، ووقعت لهم �لأ�سوة 
بهم، ولكن �ختالفهم يف �لتوحيد، ويف �سفات �هلل تعاىل، ويف قدرته ويف نعيم �أهل 
�جلنة، ويف عذ�ب �أهل �لنار، وعذ�ب �لربزخ، ويف �للوح، ويف غري ذلك من �لأمور 
�لتي ل يعلمها نبيٌّ �إل بوحي من �هلل تعاىل«)3(. ويقول �بن قتيبة نف�سه يف كتاب 

»�لختالف يف �للفظ و�لرد على �جلهمية و�مل�سبهة«:

�لقلن�سوة: غطاء للر�أ�س خمتلف �لأنو�ع و�لأ�سكال. و�حُل�ّس: �لدبر، �أو مكان ق�ساء �حلاجة.  )1(
خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله، �بن عبد �لرب، �س156 - 58.  )2(

»تاأويل خمتلف �حلديث«، مطبعة كرد�ستان �لعلمية، �لقاهرة �سنة 1326هـ،، �س17.  )3(



بداية التفكري الفل�سفي الإ�سالمي
181181

ويف  بال�سكر،  �ل�سرب  معادلة  يف  يتناظرون  م�سى  فيما  �ملتناظرون  »وكان 
تف�سيل �أحدهما على �لآخر، ويف �لو�ساو�س و�خلطر�ت، وجماهدة �لنف�س وَقْمع 
و�جلزء  و�لطفرة  و�لتولد  �ل�ستطاعة  يف  يتناظرون  �ملتناظرون  �سار  فقد  �لهوى، 
و�لعر�س و�جلوهر، فهم د�ئبون يخبطون يف �لع�سو�ت، وقد ت�سعبت بهم �لطرق، 

وقادهم �لهوى بزمام �لردى«)1(.

�ل�سحابة  تنازع  »وقد  �لعاملني«:  �ملوقعني عن رب  »�إعالم  وجاء يف كتاب 
�إميانًا، ولكن  يف كثري من م�سائل �لأحكام، وهم �ساد�ت �ملوؤمنني، و�أكمل �لأمة 
بحمد �هلل مل يتنازعو� يف م�ساألة و�حدة من م�سائل �لأ�سماء و�ل�سفات و�لأفعال، 
�إىل  �أولهم  من  و�حدة  كلمة  و�ل�سنة  �لكتاب  به  نطق  ما  �إثبات  على  كلهم  بل 
�آخرهم،مل ي�سوموها تاأوياًل ومل يحرفوها عن مو��سعها تبدياًل، ومل ُيْبُدو� ل�سيء 
و�أعجازها، ومل يقل  �أمثاًل، ومل يدفعو� يف �سدورها  لها  �إبطاًل، ول �سربو�  منها 
بالقبول  تلقوها  بل  �أحد منهم يجب �سرفها عن حقائقها وحملها على جمازها، 
و�لت�سليم، وقابلوها بالإميان و�لتعظيم، وجعلو� �لأمر فيها كلها �أمًر� و�حًد�، و�أجروها 
على �سنن و�حد، ومل يعملو� كما فعل �أهل �لأهو�ء و�لبدع؛ حيث جعلوها ع�سني، 

�للفظ و�لرد على �جلهمية و�مل�سبهة، �بن قتيبة، �س9، من طبع مطبعة �ل�سعادة، �لقاهرة �سنة  �لختالف يف   )1(
1349هـ.
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و�أقرو� ببع�سها، و�أنكرو� بع�سها، من غري فرقان مبني، مع �أن �لالزم لهم فيما �أنكروه 
كالالزم فيما �أقرو� به و�أثبتوه«)1(.

�إل  �لعقائد  لتقرير  �سبيل  ل  �أن  يرون  كانو�  �لأول  �ل�سدر  يف  فامل�سلمون 
�لوحي �أما �لعقل فمعزول عن �ل�سرع و�أنظاره كما يقول �بن خلدون يف �ملقدمة 

ويف كتاب »�لنبو�ت« لبن تيمية:

»ف�سل: قد ذكرنا يف غري مو�سع �أن �أ�سول �لدين �لذي بعث �هلل به ر�سوله 
حممًد�  قد بينها �هلل يف �لقر�آن �أح�سن بيان«)2(.

وكانو� يرون �أن �لتناظر و�لتجادل يف �لعتقاد يوؤدي �إىل �لن�سالخ)3( من 
�لدين من �أجل ذلك كان �مل�سلمون عند وفاة �لنبي  على عقيدة و�حدة، �إل 
من كان يبطن �لنفاق، ومل يظهر �لبحث و�جلدل يف م�سائل �لعقائد �إل يف �أيام 

�ل�سحابة حني ظهرت ِبَدع و�ُسَبه)4( ��سطر �مل�سلمون �إىل مد�فعتها.

�لهالكني«  فرق  من  �لناجية  �لفرقة  ومتييز  �لدين  يف  »�لتب�سري  كتاب  ويف 
)1078م(:  471هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �لإ�سفر�ييني  حممد  بن  طاهر  لأبي �ملظفر 
»وظهر يف �أيام �ملتاأخرين من �ل�سحابة خالف �لقدرية، وكانو� يخو�سون يف �لقدر 

�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن قيم �جلوزية، ج 1 �س 55.  )1(
�لنبو�ت، �بن تيمية، �س145.  )2(

�لن�سالخ: �خلروج.  )3(
�ُسَبه: جمع �سبهة، وهي �لتي ل يتبني فيها �حلالل من �حلر�م.  )4(
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ينكر  وكان  درهم،  بن  وجعد  �لدم�سقي،  وغيالن  �جلهني،  كمعبد  و�ل�ستطاعة 
عليهم من كان قد بقي من �ل�سحابة«)1(.

قت �لفرق، ون�ساأ علم �لكالم حجاًجا)2( للمبتدعة �حلائدين)3(  ومن َثمَّ َتَفرَّ
ر بقدرها. عن طريق �ل�سلف و�ملخالفني للدين، ون�ساأ على �أنه �سرورة ُتَقدَّ

�أما �لنظر �لعقلي يف �مل�سائل �ل�سرعية �لعملية فقد ن�ساأ يف �لإ�سالم موؤيًد� 
و�لتنويه  و�حلكم  �حلكمة  على  �لثناء  و�ل�سنة  �لكتاب  يف  ورد  وقد  �لدين.  من 
�لعملية، وهو نوع من  �ل�سوؤون  �لعقلي يف  �لنظر  بف�سلهما، فمهد ذلك لنتعا�س 
�لتفكري كانت �لعرب م�ستعدة لنموه بينها على ما �أ�سرنا �إليه �آنًفا. ووجدت �حلاجة 
�إىل هذ� �لنظر يف ��ستنباط �أحكام �لوقائع �ملتجددة �لتي مل يكن من �ملمكن �أن 
بيان  كتاب »خمت�سر جامع  �لرب يف  عبد  �بن  قال  �ل�سرعية.  �لن�سو�س  بها  تيط 
�لعلم وف�سله«: »وقال �ملزين: �لفقهاء من ع�سر ر�سول �هلل  �إىل يومنا هذ� وهلم 

�، ��ستعملو� �ملقايي�س يف �لفقه يف جميع �لأحكام يف �أمر دينهم«. جرًّ

ا،  و�سن �لر�سول ِلُوَلِته يف �لأم�سار �أن يجتهدو� ر�أيهم حني ل يجدون ن�سًّ
يف  �سبيلهم  يكون  �أن  على  �مل�سلمون  بها  ُكلِّف  باأحكام  نف�سه  �لقر�آن  يف  وجاء 
طاعتها �ل�سرت�ساد بالعقل، كما يف م�ساألة �لتوجه �إىل �لقبلة للبعيد عن �لكعبة. 

من ن�سخة خطية مبكتبة �لأزهر رقم )48( توحيد.  )1(
حجاًجا: ِجَد�لُهم بالربهان و�لدليل �لعقلي.  )2(

�حلائدين: مفردها �حلائد: وهو �ملائل.  )3(
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»ر�سالته«  يف  ذلك  820م(   -  819( 204هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �ل�سافعي  ف�سل  وقد 
فحدث �لجتهاد يف �لت�سريع �لإ�سالمي منذ عهد �لإ�سالم �لأول يف كنف �لقر�آن 

. برتخي�س من �لر�سول

وقد روى �بن عبد �لرب يف كتاب »خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله«: »عن 
�أن ر�سول �هلل ، ملا بعثه �إىل �ليمن قال له: كيف ت�سنع �إن عر�س لك  معاذ: 
ق�ساء؟ قال: �أق�سي مبا يف كتاب �هلل. قال: فاإن مل يكن يف كتاب �هلل؟ قال: فب�سنة 
ر�سول �هلل ، قال: فاإن مل يكن يف �سنة ر�سول �هلل؟ قال: �أجتهد ر�أيي ل �آلو)1(. 
قال: ف�سرب بيده يف �سدري، وقال: �حلمد هلل �لذي وفق ر�سوَل ر�سوِل �هلل ملا 

ير�ساه ر�سوُل �هلل«.

وروى �بن عبد �لرب �أي�ًسا: عن �بن عمر، قال ر�سول �هلل  يوم �لأحز�ب: 
»ل ي�سلي �أحد �لع�سر �إل يف بني ُقَرْيظة«، فاأدركهم وقت �لع�سر يف �لطريق، فقال 
بع�سهم: ل ن�سلي حتى ناأتيها، وقال بع�سهم: بل ن�سلي ومل يرد منا ذلك، فذكر 
�سبيل  »هذه  عمر:  �أبو  قال  �لطائفتني.  من  و�حدة  يعنف  فلم   ، للنبي  ذلك 

�لجتهاد على �لأ�سول عند جماعة �لفقهاء«)2(.

ر. �آلو: �أَُق�سِّ  )1(
خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله، �بن عبد �لرب، �س132.  )2(
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الجتهاد بالراأي هو بداية النظر العقلي

هذ� �لجتهاد بالر�أي يف �لأحكام �ل�سرعية هو �أول ما نبت من �لنظر �لعقلي 
عند �مل�سلمني. وقد منا وترعرع يف رعاية �لقر�آن، وب�سبب من �لدين. ون�ساأت منه 
�ملذ�هب �لفقهية و�أينع)1( يف جنباته علم فل�سفي هو علم »�أ�سول �لفقه«، ونبت يف 
تربته �لت�سوف �أي�ًسا كما �سنبينه، وذلك من قبل �أن تفعل �لفل�سفة �ليونانية فعلها 
يف توجيه �لنظر عند �مل�سلمني �إىل �لبحث فيما ور�ء �لطبيعة و�لإلهيات على �أنحاء 

خا�سة.

و�لباحث يف تاريخ �لفل�سفة �لإ�سالمية يجب عليه �أوًل �أن يدر�س �لجتهاد 
بالر�أي منذ ن�ساأته �ل�ساذجة �إىل �أن �سار ن�سًقا)2( من �أ�ساليب �لبحث �لعلمي، له 

�أ�سوله وقو�عده.

�مل�سلمني،  عند  �لفل�سفي  �لتفكري  بد�ية  لأنه  �لبحث؛  بهذ�  �لبدء  يجب 
و�لرتتيب �لطبيعي يق�سي بتقدمي �ل�سابق على �لالحق، ولأن هذه �لناحية �أقل 
�لتفكري  هذ�  لنا  متثل  فهي  �لأجنبية،  بالعنا�سر  تاأثًر�  �لإ�سالمي  �لتفكري  نو�حي 
خمل�ًسا ب�سيًطا يكاد يكون م�سرًي� يف طريق �لنمو بقوته �لذ�تية وحدها، في�سهل 
بعد ذلك �أن نتابع �أطو�ره يف ثنايا �لتاريخ، و�أن نتق�سى فعله و�نفعاله فيما �ت�سل 

به من �أفكار �لأمم.

�أينع: �أثمر.  )1(
ن�سًقا: نظاًما �أو منهًجا.  )2(





منزع امل�ست�سرقني يف الفقه وتاريخه

�لبحث يف �لر�أي و�أطو�ره و�أثره يف تكوين �ملذ�هب �لفقهية ي�ستدعي نظرة 
يف تاريخ �لفقه �لإ�سالمي وم�سادره يف �أدو�ره �ملختلفة. وللناظرين يف هذ� �لبحث 
بني  و�ملقارنة  غريه.  منزع  �مل�سلمني  من  له  عر�س  وملن  منزع،  �مل�ست�سرقني  من 

وجهتي �لنظر قد تنتهي بنا �إىل متحي�ٍس �أو�سع مدى، وطريقة �أدنى �إىل �ل�سد�د.

وجهة نظر كارا دي فو

»مفكرو  �مل�سمى  كتابه  من  �لثالث  �جلزء  يف  فو  دي  كار�  �لبارون  يقول 
عالقة  ذو  �لفقه  �أن  �مل�سلمون  »يرى  �لفقه:  على  �لكالم  عند  �لإ�سالم«)1(، 
بالدين متينة، بل هم يرونه ملتحًما به �لتحاًما، فهو جزء منه، و�لفقه ماأخوذ كله 
�لإجمال،  �لقر�آن �سيء من  وملا كان يف  �لدين.  �لقر�آن، ك�سائر  �أي  �لوحي،  من 

Carra de Vaux: Les Penseurs de l'Islam ، ن�سر يف باري�س يف خم�سة جملد�ت من �سنة 1921م �إىل �سنة   )1(
1926م. 

 الف�صل الثاين
النظريات املختلفة يف الفقه الإ�صالمي وتاريخه
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فقد عمدو� �إىل تو�سيحه بالآثار، �أي ب�سنة �أ�سحاب �لنبي و�جليلني �لأولني من 
تابعيه. هذه هي �لنظرية �لأ�سا�سية، وبناء عليها ُذكر �لفقه يف �لكتب �لإ�سالمية 
قط.  �أجنبية  �أ�سول  �إىل  �إ�سارة  �لإ�سالمية، من غري  و�لآثار  �لقر�آن  وليد  �أنه  على 
وهذه نظرية ل تثبت عند �لنقد. و�إذ� قر�أ قارئ بع�س �آيات �لأحكام يف �لقر�آن، 
مبا بني  �أح�س  �لإ�سالمي،  �لفقه  مب�سوطات  بع�س  ثالثة من  �أو  قر�أ �سفحتني  ثم 
�لأوىل،  �لبد�وة  �سور  من  �سورة  يف  مبهم  �ساذج  ن�س  فذ�ك  فرق:  من  �لثنني 
بالية  �سبه م�سودة جافة  �ملثقف؛ ذ�ك  �لتفكري  �آثار  وهذ� تليل علمي دقيق من 
قائمة يف �سحر�ء، وهذ� ممح�س م�سقول مت�سق مع �لرقي �ملدين. هاتان هما حالتا 
�لإ�سالم �للتان ينبغي �سرحهما، فمن �أين جاءت قو�نني �لقر�آن. ومن �أين جاءت 
�أن  �أريد  ول�ست  �إ�سار�ت عامة،  �إىل ذلك  �أ�سري  �أن  �إل  �أريد  وما  �لفقهاء؟  قو�نني 
�أنكر بادئ �لأمر كل طر�فة يف �أحكام �لقر�آن، لكني �أرى م�ساًغا للبحث عما �إذ� 
�خل�سو�س  وعلى  �مل�سيحي،  بالقانون  �أو  بالتلمود)1(  متاأثرة  �لأحكام  تلك  كانت 
هذ� �لقانون كما كان يفهمه رجال �لدين، وقد تكون بقايا �لعاد�ت �لعربية �لقدمية 
وجدت لها منفًذ� يف بع�س �لأحو�ل �أي�ًسا. �أما فقه �لفقهاء فيجب �أن يالحظ �أن 
�آتية من �لعر�ق  تدوينه كان يف ع�سٍر عا�سمُة �لإ�سالم فيه بغد�د، فلعل عنا�سر 
هي �لتي غلبت عليه ومن قبل ذلك ملا كانت دم�سق د�ر �خلالفة كان �لفقه عر�سة 
�لتاأثري  �أن هذ�  �أن يالحظ  وينبغي  �ل�سرقية«  »�لرومانية  �لبيزنطية  بالقو�نني   للتاأثر 
وقع - فيما يظهر - من �لقو�نني �ملحلية �لتي كانت خا�سة بكل �إقليم. ولئن كنا 
�لتلمود: ��سم يطلقه �ليهود على �ملجاميع �لكبرية �ملت�سمنة لالأ�سول و�لأو�مر �لتي �سدرت عن كبار �أئمتهم.  )1(
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نعرف �لقانون �لروماين �أح�سن معرفة. فاإنا ل ندري �أكان �لقانون �لنافذ يف �سورية 
لعهد »هرقل«)1( قبل �لفتح �لعربي بقليل هو نف�س �لقانون �لذي كان معروًفا يف 
كان  قانون  �أي  ندري  ول  يغايره؟  قانونًا  كان  �أم  »ج�ستنتيان«)2(  لعهد  »بيزنطة« 
نكاد  ل  �لإ�سالمي.  �لفتح  جاء  حني  �لفر�س  حكم  تت  �لعر�ق  يف  به  معموًل 
نعرف من ذلك �سيًئا، بيد �أن �سيغة �لفقه �لدينية ت�سوغ لنا �أن نفر�س �أنه كان على 
�خل�سو�س مو�سًعا للتاأثر بالقو�نني �لدينية �أو �ل�سر�ئع، وقد �أدركته هذه �لتاأثري�ت 

يف �سورية و�لعر�ق من �ملذ�هب �مل�سيحية �لتي كانت موجودة يف بالد فار�س.

لي�س  مقدمات  وهي  �ملو�سوع،  لدينا يف  �لتي  �لقليلة  �ملعلومات  هي  هذه 
�لتو�سل منها �إىل نتيجة �سهاًل على من يحاوله«.

مالحظات على كالم كارا دي فو

و�خلال�سة �لتي ي�سح �لتعويل)3( عليها من كالم �لبارون كار� دي فو، هي 
تاأثري  �أي  �إ�سالمية من غري مالحظة  �إىل م�سادر  �لفقه  ترد  نظرية �لإ�سالميني  �أن 

�أجنبي يف تكوينه.

هو Heraclius Ier �إمرب�طور �ململكة �لرومانية �ل�سرقية، ويل �حلكم من �سنة 610م �إىل 641م.  )1(
هو Justinien Ier �إمرب�طور �ململكة �لرومانية �ل�سرقية منذ �سنة 527م �إىل �سنة 566م، وهو �لذي �أمر بتدوين   )2(

�لقو�نني، وكان لت�سريعه �أثر يف �لعامل بعيد �ملدى.
�لتعويل عليها: �ل�ستناد عليها.  )3(
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على  �خلارجية  �لعو�مل  وتطوره  �لفقه  ن�ساأة  يف  تلحظ  �لأخرى  و�لنظرية 
�خل�سو�س، هذ� �ملقد�ر �سحيح يف تقرير �لنظريتني، على ما يف بيان �ملوؤلف من 
ت�ساهل يف مثل قوله: »�إن �لفقه يعترب يف كتب �لإ�سالم وليد �لقر�آن و�آثار �ل�سحابة 
و�جليلني �لأولني من �لتابعني« فقد �أهمل ذكر �ل�سنة �لنبوية، كما �أهمل �لقيا�س 
�آثارهما �أ�ساًل  �آثار �جليلني �لأولني من �لتابعني ولي�ست  و�أهمل �لإجماع، وذكر 
�أ�سول �لفقه. دع عنك ما يف مقارنته بني ن�سو�س �لقر�آن ون�سو�س �لكتب  من 
ا ي�سح �أن تقارن  �لفقهية من َع�ْسف وحيف)1( يف غري رفق، فما كان �لقر�آن كتابًا فنيًّ
ن�سو�سه بكتب �لفنون. وقد يلحظ �أن كار� دي فو مييل يف فرو�سه �إىل رد معظم 

�لتاأثري يف تكوين �لفقه �لإ�سالمي �إىل �ملذ�هب �مل�سيحية.

وجهة نظر جولدزيهر

هو  بل  �مليل،  هذ�  مييل  ل  فهو  1921م(  �سنة  )�ملتوفَّى  جولدزيهر)2(  �أما 
�لأول  �أن  �أن يالحظ  وميكن  �ليهودي.  �لتاأثري  ناحية  يوؤيد  ما  �إىل  ينزع يف لطف 
م�سيحي، و�أن �لثاين يهودي. قال جولدزيهر يف مقاله عن �لفقه يف »د�ئرة �ملعارف 
�ل�سام  يف  بالت�سريع  �مل�ستغلون  �أفاده  ما  �أن  نفهم  �أن  �ل�سهل  »ومن  �لإ�سالمية«: 
له  كان  �لوليات،  ببع�س  �خلا�سة  �لقو�نني  ومن  �لروماين،  �لقانون  من  و�لعر�ق 
�أحكامه، ومن ناحية طرق �ل�ستنباط  �أثر يف تكامل �لفقه �لإ�سالمي من ناحية 

َع�ْسف: ركوب �لأمر بغري تدبري وروية، حَيْف: ظلم.  )1(
Goldziher  )2(
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ا لهوؤلء �لأميني - �خلارجني من نظام �جتماعي �ساذج �إىل بالد ذ�ت  وكان طبيعيًّ
مدنية قدمية ليتبوءو�)1( فيها مكانة �حلاكمني - �أن يتناولو� يف �حلو�دث �ملتولدة ما 
ينا�سب �حلالة �لقائمة على �لفتح، ويالئم نزعات �لدين �جلديد من عاد�ت �لقوم 
�ملتعلقة  �أهم �لأبحاث  �لت�سريع هو من  تاريخ  وقو�نينهم. ودر�س هذ� �جلانب من 

بالعلوم �لإ�سالمية.

ولئن كان ذلك مقرًر� من قبل ومعرتًفا به، فاإنه مل يتناول بالبحث �إل يف 
جزئيات قليلة.

وقد جمع �سانتالنا)2( يف م�سروع قانوين مدين جتاري و�سعه حلكومة تون�س 
�سنة 1899 كثرًي� من �ملو�د �ملهيئة لدر�س هذ� �ملو�سوع.

ويف مقال ن�سره فر�نز فردريك �سميدت)3( يف �سرت�سبورج �سنة 1910، يف 
مو�سوع �ملقارنة بني �لقو�نني يف ف�سل من ف�سول �لقانون �خلا�س، �أدلة قوية على 
بنّي  ذلك  قبل  ومن  �لروماين.  �لقانون  �أحكام  من  لكثري  �لإ�سالم  فقهاء  قبول 
�ساحب هذ� �ملقال يف بع�س موؤلفاته �أن ت�سمية �ل�ستنباط لالأحكام �ل�سرعية فقًها 
- حكمة - وت�سمية �أهل هذ� �ل�ساأن فقهاء - حكماء - متاأثرة بتعبري �لرومانيني 
من رجال �ل�سرع وعلم �لت�سريع بعبار�ت: »چوري�س - برود�نت�س)4( - وچوري�س - 

تبو�أ يف �ملكان: نزل.  )1(
 Santillana  )2(

 Franz Friedrich Schmidt  )3(
Juris Prudentes  )4(
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هذ�  من  هو  ُحْخَمة«  »حاخاميم،  لكلمتي  فل�سطني  يهود  و��ستعمال  برودنتيا«)1( 
�لقبيل، ينبغي �أن ين�سب �إىل تاأثري روماين �أي�ًسا.

�خلا�سة  فاإن  �لإ�سالمي،  �لت�سريع  �أ�سول  �لروماين  �لقانون  ومل تقف عند 
طبيعي  هو  كما  �لعباد�ت  �أمور  �أوًل يف  ظهرت  ومنوه)2(  �لإ�سالم  لن�سوء  �ملالزمة 

باقتبا�س �أحكام مما عند �ليهود.

يف  دخلت  �لتي  �لرومانية  �لقو�نني  �أحكام  بع�س  »�إن  كرمير:  فون  ويقول 
يكون  قد  عما  �لبحث  ويجب  �ليهودية.  من خالل  �إل  �إليه  ت�سل  �لإ�سالم مل 

للمجو�سية من �أثر يف فروع �لفقه �لإ�سالمي وعن مبلغ هذ� �لأثر«.

�لعنا�سر  مد�خل  و�سرعه«  �لإ�سالم  »عقيدة  كتابه  يف  جولدزيهر  ويبني 
�لأجنبية �إىل �لفقه �لإ�سالمي: فيذكر �أوًل �أنه و�إن كان �لقر�آن لبث يف كل تاريخ 
ا جميًد�، وظل  �لإ�سالم عند �أتباع دين حممد  �أ�ساًل من �لأ�سول وكتابًا �إلهيًّ
فاإنه من  �أثًر� من �لآثار �لأدبية يف �لعامل نال مثله،  �أن  مو�سًعا لإعجاب ل يظن 
�لقر�آن  م  �إمنا تكَّ �لإ�سالم.  ر�سم حدود  ق�سط يف  �أرجح  للقر�آن  ين�سب  �أن  �خلطاأ 
مدة ل تزيد عن ع�سرين عاًما يف �سدر �لتاريخ �لإ�سالمي. ولئن كنا ل ن�ستطيع 
�أن نت�سور �لإ�سالم من غري �لقر�آن، فاإن �لقر�آن لي�س مغنًيا وحده يف كمال �لفهم 

 Juris Prudentes  )1(
يريد جولدزيهر بهذه �خلا�سة �خل�سوع للعو�مل �خلارجية �لذي ي�سعر به لفظ �لإ�سالم �ملت�سمن يف ر�أيه معنى   )2(

�خل�سوع و�لنقياد.
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لالإ�سالم. �إىل جانب ما ورد يف �لقر�آن من �أحكام �سرعية مكتوبة، وجدت �أحكام 
منقولة م�سافهة كما هو �لأمر عند �ليهود. تلك هي �ل�سنة، وهي ما �سدر عن �لنبي 
من قول �أو فعل �أو تقرير. وما يدل على هذه �ل�سنة من عبارة ي�سلها �لإ�سناد �إىل 
عهد �لر�سول، هو �حلديث ويدل على ما لل�سنة عندهم من �ساأن، كلمة من�سوبة 
ى بها عبد �هلل بن عبا�س، �إذ �أر�سله ملحاجة  لالإمام عليٍّ وهي و�سية يقال �إنه و�سّ
�أوجه، ولكن �حتج عليهم  ال  �خلو�رج: »ل تتج عليهم بالقر�آن، فاإن �لقر�آن َحمَّ

رًجا. ة، فاإنها ل تدع لهم خَمْ ـنَّ بال�سُّ

و�ملبادئ  و�لعقائد  و�ل�سنة  وحده  �ل�سرع  »لي�س  جولدزيهر:  يقول  ثم 
�ل�سيا�سية هي �لتي �تخذت �سكل �حلديث، ولكن كل �لعنا�سر �لتي ��ستنبطها 
�لإ�سالم �أو �قتب�سها من م�سادر �أجنبية لب�ست هذ� �ل�سكل، وبذلك بلغ �ندماج 
� �ساعت معه منا�سئها. ومن خلف هذ� �ل�ستار  �لعنا�سر �لأجنبية يف �لإ�سالم حدًّ
تبو�أت مكانًا يف �لإ�سالم ُجَمٌل من �لعهد �لقدمي)1(، ومن �لعهد �جلديد)2(، وحكم 
ماأثورة عن �أحبار �ليهود، �أو مقتب�سة من �لأناجيل �ملو�سوعة، بل بع�س مذ�هب 
�لغ�س  وكان   .... و�لهنود  �لفر�س  عبار�ت من حكمة  وبع�س  �ليونانية،  �لفل�سفة 
�إل  مكان  كل  يف  يلقى  ل  �لأحاديث  و�ساع  ناحية  من  �هلل  �إىل  �لزلفى)3(  بنية 
ت�ساحًما متى كانت �لأحاديث �ملو�سوعة يف �لأخالق و�ملو�عظ، لكن �ملت�سددين 

.Ancien Testament جمموع �لكتب �ملقد�سة �ل�سابقة على �مل�سيح  )1(

. Nouveau Testament جمموع �لكتب �ملقد�سة �لالحقة للم�سيح  )2(
�لزلفى: �لتقرب.  )3(
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من علماء �لدين كانو� يتجهمون كل جتهم حينما تكون تلك �لأحاديث مما يعترب 
�أ�ساًل يف �لعباد�ت، �أو �لأحكام �ل�سرعية ... وما كان للحديث �أن يكفي وحده 
�أ�سا�ًسا تقوم عليه قو�عد �لعبادة و�ملعاملة. ولهذ� �لعتبار �أثر كبري فيما �ساد منذ 
كما  �لر�أي،  باجتهاد  �لدينية  �لأحكام  ��ستنباط  �إىل  نزوع  من  �لفقه  تكوين  بدء 
توؤخذ هذه �لأحكام مما �سح عندهم من �ل�سنن مع �عتقاد �أنه من �مل�ستطاع �سبط 
وما   .. �لعقلي  �ل�ستدلل  بل  و�ل�ستقر�ء،  �لفقهي  بالقيا�س  �ملتجددة  �حلو�دث 
�أثر �أي�ًسا يف تكوين  ينبغي لنا �أن نعجب من �أن يكون لبع�س �ملعارف �لأجنبية 
هذه �لطريقة ويف تفا�سيل تطبيقها. ومن �آيات ذلك �أن يف �لفقه �لإ�سالمي، �أ�سوله 

و�أحكامه �لفرعية، �سو�هَد غري منكورة لتاأثري �لفقه �لروماين«.

ويذكر جولدزيهر �أن للتغري �ل�سيا�سي، �لذي مت بزو�ل �لدولة �لأموية وقيام 
حمل  »حلت  فيقول:  وتدوينه،  �لفقه  تكوين  يف  عظيًما  �ساأنًا  �لعبا�سية،  �لدولة 
حكومة �لأمويني، �ملتهمة باأنها دنيوية، دولٌة »تيوقر�طية«)1( م�ستمدة �سلطانها من 
قائًما  �لإمامة  يجعلون حقهم يف  �لعبا�سيون  كان  ِملِّية«.  »�سيا�سة  و�سيا�ستها  �هلل، 
على  �سي�سيدون  �إنهم  يقولون  كذلك  وكانو�  �لنبوي،  �لبيت  �ساللة  �أنهم  على 
َقى نظاًما منطبًقا على �سنة �لنبي  �أطالل �حلكومة �ملو�سومة بالزندقة عند �أهل �لتُّ
و�أحكام �لدين �لإلهي. ويالحظ �أن �ملثل �لأعلى لل�سيا�سة �لفار�سية، وهو �لتاد 
�ملحاولت  تنته  �لعبا�سي. ومل  برنامج �حلكم  �لدين و�حلكومة، كان  �لوثيق بني 
Théocratie كلمة ماأخوذة من كلمتني يونانيتني: �إحد�هما تيو�س مبعنى �هلل، وقر�طو�س مبعنى قوة �أو �سلطان   )1(

وهي عبارة عن �جلماعة �لتي تعترب �سلطان �حلكم من �أمر �هلل يتوله بو��سطة �سفر�ئه.
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جتمع  عملية  طريقة  �إىل  �لأمويني  عهد  يف  �لت�سريع  علوم  تناولت  �لتي  �جلزئية 
�أبو�ب �لفقه. وبقيام �لدولة �جلديدة �آن لنه�سة �لت�سريع �لإ�سالمي �أن تزهر بعد 
�إليها يف  �أريد جمع �لأحكام �ل�سرعية للحاجة  ما ن�ساأت �سعيفة مت�سائلة، وكما 
�سبط �أمور �لدولة على منهاج �سرعي، تقررت �أ�سول �أربعة ل�ستنباط �لأحكام 
علماء  و�عرتف  و�لإجماع؛  و�لقيا�س،  و�ل�سنة،  �لقر�آن،  وهي:  �لفقهية،  �ل�سرعية 
�لدين بها وكان �لختالف بينهم على ح�سب �ختالفهم يف كرثة �لعتماد على 
�أ�سل من �لأ�سول دون �لآخر، ويف �لركون �إىل بع�س �لأحاديث �ملت�ساربة دون 
�لوقائع  �أحكام  تباين مناهج خمتلفة يف  �لنزعات من  بع�س. ون�ساأ عما بني هذه 
�جلزئية ويف بع�س طر�ئق �ل�ستنباط؛ وهم ي�سمونها »مذ�هب« و�حدها »مذهب«، 
باأن  �أو طريقة، ول يريدون معنى �لبدعة بحال من �لأحو�ل. ذلك  مبعنى وجهة 
و�لتعاون على خدمة  �لت�سامح  �أ�سا�س من  قام على  �لفقه  �ملذ�هب يف  �ختالف 
�لدين. و�إمنا جنمت مظاهر �لروح �ملذهبي و�ن�ساقت يف �سبيل �لتع�سب منذ طغى 

�سلطان �لغرور من جانب �لفقهاء«.

هذ� �لذي بيناه من �أقو�ل جولدزيهر يكاد يجمع خال�سة ما توجهت �إليه 
�لفقه  �أ�سول  �أن  وجملته  ب�سدده.  نحن  �لذي  �ملو�سوع  يف  �مل�ست�سرقني  �أبحاث 

تاأثرت يف تكوينها بعنا�سر �أجنبية كما تاأثر �لفقه نف�سه.
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لالأحكام  �ل�ستنباط  �أ�سول  �أ�سلني من  تقرر�  �إمنا  و�لإجماع  �لقيا�س  و�أن 
�ل�سرعية حينما تكّون �لفقه يف عهد �لعبا�سيني، و�إن كانت طالئع �لنزوع �إليهما 

يف زمن �لأمويني.

و�أ�سا�س  �أ�سوله.  و��ستقر�ر  �لفقه  تكون  مع  ن�ساأت  �لفقهية  �ملذ�هب  و�أن 
ببع�س  و�لأخذ  بع�س،  دون  �لأ�سول  بع�س  على  �لعتماد  كرثة  بينها  �خلالف 

�لأحاديث دون بع�س.

منزع علماء الإ�سالم يف الفقه وتاريخه

ابن خلدون

�لنبي كانت �لأحكام  �أنه على عهد  يرون  �أما علماء �لإ�سالم فمنهم من 
تتلقى منه مبا يوحى �إليه من �لقر�آن ويبينه بفعله وقوله بخطاب �سفاهي ل يحتاج 
�إىل نقل ول �إىل نظر وقيا�س. ومن بعده، �سلو�ت �هلل و�سالمه عليه، تعذر �خلطاب 
�ل�سفاهي و�نحفظ �لقر�آن بالتو�تر، و�أجمع �ل�سحابة على وجوب �لعمل مبا ي�سل 
بالنقل �ل�سحيح �لذي يغلب على �لظن �سدقه،  �أو فعاًل،  �إلينا من �ل�سنة، قوًل 
و�أجمع �ل�سحابة على �لنكري على خمالفيهم مع �سهادة �لأدلة بع�سمة �جلماعة، 
ف�سار �لإجماع دلياًل ثابًتا يف �ل�سرعيات. ثم �إن كثرًي� من �لو�قعات بعده  مل 
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دلياًل  ذلك  و�سار  عليه،  ن�س  مبا  �ل�سحابة  فقا�سها  �لثابتة،  �لن�سو�س  يف  تندرج 
ا باإجماعهم عليه. �سرعيًّ

ذلك ما يقوله �بن خلدون �ملتوفَّى �سنة 808هـ )1406م( يف »�ملقدمة«: 
»�لف�سل �لتا�سع يف �أ�سول �لفقه«.

من  يتبعه  وما  �لفقه  علم  يف  �ل�سابع  �لف�سل  يف  خلدون،  �بن  �أ�سار  وقد 
�لفر�ئ�س، �إىل �أ�سباب �لختالف بني علماء �لت�سريع ون�سوء �ملذ�هب، �إذ يقول: 
و�لندب  و�حلظر  بالوجوب  �ملكلفني  �أفعال  يف  تعاىل  �هلل  �أحكام  معرفة  »�لفقه 
ملعرفتها  �ل�سارع  ن�سبه  وما  و�ل�سنة  �لكتاب  من  متلقاة  وهي  و�لإباحة،  و�لكر�هة 
من �لأدلة، فاإذ� ��ستخرجت �لأحكام من تلك �لأدلة، قيل لها فقه وكان �ل�سلف 
ي�ستخرجونها من تلك �لأدلة على �ختالف فيما بينهم، ولبد من وقوعه �سرورة 
�ألفاظها لكثري  �أن  �قت�ساء  �لعرب ويف  بلغة  �لن�سو�س وهي  �أن �لأدلة غالبها من 
�لثبوت،  يف  �لطرق  خمتلفة  فال�سنة  و�أي�ًسا  معروف  بينهم  �ختالف  معانيها  من 
�أي�ًسا. فالأدلة  وتتعار�س يف �لأكرث �أحكامها فتحتاج �إىل �لرتجيح، وهو خمتلف 
من غري �لن�سو�س)1( خمتلف فيها و�أي�ًسا فالوقائع �ملتجددة ل ُتويفِّ بها �لن�سو�س؛ 
بينهما،  مل�سابهة  من�سو�س  على  فيحمل  �ملن�سو�س،  يف  ظاهر  غري  منها  كان  وما 

يف ن�سخ �ملقدمة »من غري �لن�سو�س« و لعل كلمة »غري« زيادة من �لن�ساخ.  )1(
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وهذه كلها �إ�سار�ت للخالف �سرورية �لوقوع، ومن هنا وقع �خلالف بني �ل�سلف 
و�لأئمة من بعدهم«)1(.

موازنة بني نظرية امل�ست�سرقني ونظرية ابن خلدون

�أن منيز بني �لنظريتني فيما يتعلق بالر�أي:  و�لذي يعنينا يف هذ� �ملقام هو 
نظرية �مل�ست�سرقني، ونظرية �بن خلدون، و�لنظريتان متفقتان على �أن �لر�أي وجد 
بعد زمن �لنبوة، حني مل تعد �لن�سو�س كافية ملا يلزم �جلماعة من قو�نني وتختلف 

بعد ذلك �لنظريتان.

فيذكر �بن خلدون ن�ساأة �لإجماع و�لقيا�س بل و�ل�سنة �ملنقولة بالرو�ية)2( 
ل �ملعتمدة على �مل�ساهدة و�خلطاب �ل�سفاهي على �أنها �أ�سول �إ�سالمية لالأحكام 
�ل�سرعية �تفق عليها �ل�سحابة بعد عهد �لر�سول ول ي�سري �إىل عامل خارجي يف 

هذه �لن�ساأة.

�بن خلدون، �ملقدمة، �س389 - 390 من طبعة بريوت، �سنة 1886م.  )1(
�بن  قول  يخالف  �هلل  ر�سول  عهد  بعد  �ل�سحابة  عليه  �تفق  مما  بالرو�ية  �ملنقولة  �ل�سنة  �إن  �بن خلدون:  قول   )2(
حزم يف كتاب »�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام« ول خالف بني كل ذي علم ب�سيء من �أخبار �لدنيا، موؤمنهم 
وكافرهم، �أن �لنبي  كان باملدينة و�أ�سحابه  م�ساغيل يف �ملعا�س، وتعذر �لقوت عليهم جلهد �لعي�س 
باحلجاز، و�أنه  كان يفتي بالفتيا، ويحكم باحلكم بح�سرة من ح�سره من �أ�سحابه فقط، و�أن �حلجة �إمنا 
قامت على �سائر من مل يح�سره  بنقل من ح�سره، وهم و�حد �أو �ثنان«، )ج1، �س114( وقوله �أي�ًسا: 
»وبال�سرورة نعلم �أن �لنبي  مل يكن �إذ� �أفتى بالفتيا �أو �إذ� حكم باحلكم، يجمع لذلك جميع من باملدينة 
هذ� ما ل �سك فيه لكنه  كان يقت�سر على من بح�سرته، ويرى �أن �حلجة مبن يح�سره قائمة على من 

غاب، هذ� ما ل يقدر على دفعه ذو ح�سٍّ �سليم«، )ج1، �س114(.
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و�ملرحوم �ل�سيخ حممد �خل�سري بك يف كتابه »تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي« 
�أن هذين �لأ�سلني -  يتفق مع �بن خلدون من كل وجه، لكن جولدزيهر يقرر 
فيما  �لروماين  بالقانون  �ت�ساله  بعد  �لإ�سالم  وجد� يف  �إمنا   - و�لقيا�س  �لإجماع 
هذين  ن�سوء  يخلو  فال  للرومانيني،  تابعة  كانت  �لتي  �لبالد  من  عليه  ��ستوىل 

�لأ�سلني وتكونهما من �أثر �لقانون �لروماين.

مذهب ابن القيم وابن عبد الرب من قبله

�أما �بن قيم �جلوزية)1( في�سرح يف كتابه »�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني« 
باأن �لر�أي وجد بني �ل�سحابة يف زمن �لنبي  �إذ يقول: »وقد �جتهد �ل�سحابة 
يف زمن �لنبي  يف كثري من �لأحكام ومل يعنفهم، كما �أمرهم يوم �لأحز�ب �أن 
ي�سلو� �لع�سر يف بني قريظة فاجتهد بع�سهم و�سالها يف �لطريق«، وقال: »مل يرد 
منا �لتاأخري، و�إمنا �أر�د �سرعة �لنهو�س، فنظرو� �إىل �ملعنى. و�جتهد �آخرون و�أخروها 
�إىل بني قريظة، ف�سلوها لياًل نظرو� �إىل �للفظ، وهوؤلء �سلف �أهل �لظاهر، و�أولئك 
�سلف �أ�سحاب �ملعاين و�لقيا�س«)2(. و�سبق لنا �أن نقلنا مثل هذ� �لن�س عن �بن 
عبد �لرب يف كتاب »خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله«. ويقول �بن �لقيم يف مو�سع 
�آخر: »و�ملق�سود �أن �أحًد� ممن بعدهم �أي �ل�سحابة ل ي�ساويهم يف ر�أيهم. وكيف 
ي�ساويهم، وقد كان �أحدهم يرى �لر�أي فينزل �لقر�آن مبو�فقته؟! كما ر�أى عمر يف 

حممد بن �أبي بكر )�ملتوفَّى �سنة 751 هـ/ 1350م(.  )1(
�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن قيم �جلوزية، ج1، �س244 - 245.   )2(



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
200200

  أ�سارى بدر �أن ت�سرب �أعناقهم فنزل �لقر�آن)1( مبو�فقته ور�أى �أن تجب ن�ساء �لنبي� 
فنزل �لقر�آن مبو�فقته«)2(.

وهذه نظرية غري �لنظريتني �لأوليني تقرر �أن �لر�أي وجد مع �لكتاب و�ل�سنة 
يف عهد �لنبي و�أن �لعنا�سر �لتي كونت �ملذ�هب �ملختلفة يف �لت�سريع �لإ�سالمي 

عندما �سرع يف تدوين �لفقه وجدت يف عهد �لنبي �أي�ًسا.

ومذهب �بن قيم �جلوزية، و�بن عبد �لرب من قبله، يو�فق ما بيناه �آنًفا من �أن 
�لر�أي ن�ساأ منذ عهد �لإ�سالم �لأول يف ظل �لقر�آن ورعايته وهذ� هو �ملذهب �لذي 

نر�ساه، و�سيزيده ما نورده بعد بيانًا وتوكيًد�.

و�أهلك  : قومك  �أبو بكر  فقال  بدر،  �أ�سارى  �أبا بكر وعمر - ر�سي �هلل عنهما - يف    �لنبي  ��ست�سار   )1(
كذبوك،   : عمر  وقال  �لكفار؛  على  بها  تتقوى  فدية  منهم  وخذ  عليهم.  يتوب  �هلل  لعل  بهم،  ��ستاأن 
  و�أخرجوك، قدمهم فا�سرب �أعناقهم؛ فاإن هوؤلء �أئمة �لكفر؛ و�إن �هلل تعاىل �أغناك عن �لفد�ء. فمال �لنبي 
�إىل ر�أي �أبو بكر، فنزل: ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ...ژ  �إىل �آخر �لآيات �لثالث. فقال �لنبي : »لو 

نزل بنا عذ�ب ما جنا �إل عمر« )ك�سف �لبزدوي، ج4، �س28 - 29(.
ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژگ  تعاىل:  قوله  تف�سري  يف  �لطربي  قال   )2( 
  وروي ب�سنده عن �لنبي . ڻ ...ژ   ]لأحز�ب/ 53[، »وقيل: نزلت من �أجل م�ساألة عمر ر�سول �هلل  
�أن  �أمرتهن  فلو  و�لفاجر،  �لرب  عليهن  يدخل  ن�ساءك  �إن  �هلل،  ر�سول  يا  قلت:  �خلطاب:  بن  عمر  قال  قال: 

يحتجنب؟ قال: فنزلت �آية �حلجاب...«، )ج22، �س28(. 
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نظرة اإجمالية

وجملة �لقول �إن �لر�أي مبعناه �لعام ن�ساأ يف �لت�سريع �لإ�سالمي مع �لقر�آن 
�لنبي  ن�ساأ بعد عهد  �أو هو  �لذي نرجحه،  �لنبي على �ملذهب  و�ل�سنة منذ عهد 
ي�ستعمل كرثة وقلة، و�سيًقا و�سعة، على  �لت�سريع  �أ�سول  �أ�ساًل من  �لر�أي  وظل 
ح�سب �حلاجة �إليه بكرثة �ل�سنن �ملروية كما يف �حلجاز، وقلتها كما يف �لعر�ق فلما 
�نتهت �خلالفة �إىل �لعبا�سيني ونه�سو� لإحكام �ل�سلة بني دولتهم وبني �ل�سرع كما 
بينه جولدزيهر، ون�ساأت �لعلوم و�أخذ يف تدوينها، تكونت �ملذ�هب �لفقهية، وو�سع 
�أ�سول �لفقه وظهرت �خلالفات بني �ملذ�هب ظهوًر� و��سًحا يف �لفروع ويف  علم 
�لأ�سول فكان �أهل �لعر�ق �أهل �لر�أي يت�سعون يف ��ستعماله ما ل يتو�سع غريهم، 
و�إمامهم �لذي بقي مذهبه �إىل �ليوم هو �أبو حنيفة �ملتوفَّى �سنة 150هـ )767م(، 
وكان �أهل �حلجاز �أهل �حلديث لوفرة حظهم منه، وما ترتب على ذلك من قلة 
��ستعمالهم للر�أي مع �عرت�فهم باأنه �أ�سل من �أ�سول �لت�سريع و�إمامهم �لذي �نت�سر 

مذهبه و��ستقر هو مالك بن �أن�س �ملتوفَّى �سنة 179هـ )795م(.

 وتو�سط بني �أهل �حلديث و�أهل �لر�أي حممد بن �إدري�س �ل�سافعي �ملتوفَّى 
�سنة 204هـ )820م(، وهو �لذي و�سع نظام �ل�ستنباط �ل�سرعي من �أ�سول �لفقه 
ويعترب هذ�  �لفقه  �أ�سول  ر�سالته يف  �لأ�سول يف  �أ�سل من هذه  وحدد جمال كل 
�ملذهب �أدنى �إىل �أ�سحاب �حلديث لذلك ن�ساأ من بني �أتباعه �لإفر�ط يف �حرت�م 
�لفقه �ملاأخوذ من �لن�سو�س، ن�ساأ ذلك �أوًل يف مذهب �أحمد بن حنبل �ملتوفَّى �سنة 
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241هـ )855م(، ثم ن�ساأ �أ�سد و�أقوى يف مذهب �لظاهرية وهو �ملذهب �لذي �أ�س�سه 
د�ود بن علّي �لأ�سفهاين �ملتوفَّى �سنة 270هـ )883م(، ود�ود هو �أول من ��ستعمل 

قول �لظاهر و�أخذ بالكتاب و�ل�سنة، و�ألغى ما �سوى ذلك من �لر�أي و�لقيا�س.

وقد كتب �لبقاء للمذ�هب �لأربعة �لأوىل �ملعمول بها عند جمهور �مل�سلمني 
�إىل �ليوم، وكتب لها �لتغلب على �سو�ها من مذ�هب �أهل �ل�سنة كمذهب �حل�سن 
�لب�سري بالب�سرة �ملتوفَّى �سنة110هـ )828 - 829م(، ومذهب �سفيان �لثوري 
بالكوفة �ملتوفَّى �سنة 161هـ )777 - 778م(، ومل يطل �لعمل بهذين �ملذهبني 
�أبي عمر  �لرحمن بن عمرو  �أتباعهما، وبطل �لعمل مبذهب �لأوز�عي عبد  لقلة 
من �لأوز�ع بطن من همد�ن �ملتوفَّى �سنة 157هـ )773 - 774م( وكان مذهبه 

بال�سام و�لأندل�س وغريهما.

 و�نقر�س مذهب �أبي ثور �إبر�هيم بن خالد �ملتوفَّى �سنة 240هـ )854 - 855م(
و�نقر�س  �ل�سافعي.  و��ستق مذهبه من مذهب  ببغد�د،  �لثالث وكان  �لقرن  بعد 
مذهب �لطربي �أبي جعفر حممد بن جرير �ملتوفَّى �سنة 310هـ )922 - 923م( 
فقد طالت مدته  �لظاهري  �إل  �أخرى،  �نقر�ست مذ�هب  �لر�بع. كما  �لقرن  بعد 
�س بعد �لقرن �لثامن، ومل يبق �إل �لأربعة، ومذ�هب �أخرى  وز�حم �لأربعة، وُدرِّ
خا�سة بطو�ئف من �مل�سلمني ل يعدها جمهورهم من مذ�هب �أهل �ل�سنة، وذلك 

كمذهب �ل�سيعة و�خلو�رج)1(.

مقتب�س من ر�سالة �ملرحوم تيمور با�سا يف حدوث �ملذ�هب �لأربعة و�نت�سارها.  )1(
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�لت�سريع  ن�ساأ يف  �لر�أي  �أن  على  مت�سافرة  �لدلئل  نرى  كنا  و�إن  و�إنَّا  هذ� 
�لإ�سالمي منذ ن�ساأ �لإ�سالم، ومن قبل �أن ميتد به �لفتح �إىل ما ور�ء �لبالد �لعربية، 
فاإنَّا ل ننكر �أنه كان يف تدوينه وتفريعه و�سبط قو�عده مو�سًعا للتاأثر بعنا�سر خارجية، 
حتى لقد �نتهى علم »�أ�سول �لفقه« باأن جمع من م�سائل �ملنطق و�أبحاث �لفل�سفة 
�إن مبادئه ماأخوذة من �لعربية  �أهل هذ� �لعلم:  و�لكالم �سيًئا غري قليل. ويقول 
�لنظر  �أن  من  قررناه  ما  مي�س  ل  هذ�  �أن  على  و�لعقلية.  �ل�سرعية  �لعلوم  وبع�س 

�لعقلي ن�ساأ �أ�ساًل من �أ�سول �لت�سريع يف �لإ�سالم يوؤيده ويحميه.

ومل تنزل مكانة �لر�أي يف �لفقه �لإ�سالمي �إل من يوم �أن جاء دور �جلمود، 
ووقف �لعلم و�لعمل بني �مل�سلمني عند حد حمدود.





�لإ�سالمي  �لفقه  تاريخ  يف  �لباحثني  مذ�هب  �ل�سابق  �لف�سل  يف  ذكرنا 
وم�سادره يف �أدو�ره �ملختلفة متهيًد� لدر�س ن�سوء �لر�أي يف �لإ�سالم و�أطو�ره.

ونريد بالر�أي يف هذ� �ملو�سوع معناه �للغوي �أو ما يقرب من معناه �للغوي. 
ففي »�مل�سباح �ملنري يف غريب �ل�سرح �لكبري« لأحمد بن حممد بن علي �ملقري 
و�لتدبري،  �لعقل  �للغة:  يف  »�لر�أي  )1368م(:  770هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �لفيومي 
ورجل ذو ر�أي �أي ب�سرية وحذق بالأمور. وجمع �لر�أي: �آر�ء«. ويف »�لنهاية يف 
غريب �حلديث و�لأثر« ملحمد بن حممد بن عبد �لكرمي بن عبد �لو�حد �ل�سيباين 
عمر  »ويف حديث  )1309م(:  606هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �جلزري  �لأثري  بابن  �مللقب 
ر وتاأّنى، وهو �فتعل  وذكر �ملتعة: �رتاأى �مروؤ بعد ذلك ما �ساء �أن يرتئي، �أي فكَّ
من روؤية �لقلب �أو من �لر�أي. ومنه حديث �لأزرق بن قي�س: وفينا رجل له ر�أي. 
يقال: فالن من �أهل �لر�أي �أي يرى ر�أي �خلو�رج ويقول مبذهبهم، وهو �ملر�د ههنا. 
ثون ي�سمون �أ�سحاب �لقيا�س �أ�سحاب �لر�أي، يعنون �أنهم ياأخذون بر�أيهم  و�ملحدِّ

فيما ي�سكل من �حلديث �أو ما مل ياأت فيه حديث ول �أثر«.

 الف�صل الثالث
الراأي واأطواره
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ويف »�ملغرب يف ترتيب �ملعرب« لأبي �لفتح �ملطرزي �ملتوفَّى �سنة 610هـ 
)1313م(: »و�لر�أي ما �رتاآه �لإن�سان و�عتقده ومنه ربيعة �لر�أي - �ملتوفَّى �سنة 
136هـ )753 - 754م( على �ل�سحيح - بالإ�سافة، فقيه �أهل �ملدينة. وكذلك 

هالل �لر�أي بن يحيى �لب�سري �ملتوفَّى �سنة 245هـ )859 - 860م(«.

على  معتمًد�  و��سًحا،  بيانًا  �ملر�د  �لر�أي  معنى  �جلوزية  قيم  �بن  بني  وقد 
�أ�سله �للغوي يف كتاب »�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني«)1(: »و�لر�أي يف �لأ�سل، 
ر�أًيا. ثم غلب ��ستعماله على �ملرئي نف�سه، من باب  م�سدر: ر�أى �ل�سيء، ير�ه، 
ثم  هوى،  يهو�ه  هويه  م�سدر  �لأ�سل  يف  كالهوى  �ملفعول  يف  �مل�سدر  ��ستعمال 

��ستعمل يف �ل�سيء �لذي ُيهوى - يقال: هذ� هوى فالن.

�لروؤية بح�سب حماّلها، فتقول: ر�أى كذ�  ق بني م�سادر فعل  ُتَفرِّ و�لعرب 
يف �لنوم روؤًيا، ور�آه يف �ليقظة روؤية، ور�أى كذ�، ملا يعلم بالقلب ول يرى بالعني، 
ر�أًيا. ولكنهم خ�سوه مبا ير�ه �لقلب بعد فكر وتاأمل وطلب ملعرفة وجه �ل�سو�ب 
مما تتعار�س فيه �لأمار�ت، فال يقال ملن ر�أى بقلبه �أمًر� غائًبا عنه مما يح�س به �إنه 
ر�أيه. ول يقال �أي�ًسا لالأمر �ملعقول �لذي ل تختلف فيه �لعقول ول تتعار�س فيه 
�إنه ر�أي و�إن �حتاج �إىل فكر وتاأمل كدقائق �حل�ساب ونحوها«)2(. ويف  �لأمار�ت 
»�إر�ساد �لفحول« لل�سوكاين)3(: »و�جتهاد �لر�أي كما يكون با�ستخر�ج �لدليل من 

طبعة �ل�سيخ فرج �هلل زكي �لكردي مبطبعة �لنيل مب�سر.   )1(
�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن قيم �جلوزية، ج1، �س75 - 76.   )2(

حممد بن علي بن حممد بن عبد �هلل �ل�سوكاين �ليمني �ل�سنعاين �ملتوفَّى �سنة 1250هـ )1834 - 1835م(.  )3(
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�لكتاب و�ل�سنة يكون بالتم�سك بالرب�ءة �لأ�سلية �أو باأ�سالة �لإباحة يف �لأ�سياء، 
�لتم�سك  �أو  بامل�سالح،  �لتم�سك  �أو  ذلك،  يف  �لأقو�ل  �ختالف  على  �حلظر  �أو 

بالحتياط)1(«.

القيا�س

و�لر�أي بهذ� �ملعنى مر�دف للقيا�س باملعنى �لعام: »قال �ل�سوكاين يف كتاب 
»�إر�ساد �لفحول« يف بيان معنى �لقيا�س: »و�لقيا�س هو يف �للغة تقدير �سيء على 
�أقي�سه  �إذ� �عتربته  مثال �سيء �آخر وت�سويته به، وقيل: هو م�سدر ِق�ْسُت �ل�سيء 
قي�ًسا وقيا�ًسا، ومنه قي�س �لر�أي، و�سمي �مروؤ �لقي�س لعتباره �لأمور بر�أيه. وله يف 

�ل�سطالح معان منها بذل �جلهد يف طلب �حلق«)2(.

الجتهاد

يف  �ل�سافعي  يقول  �أي�ًسا.  للر�أي  مر�دف  فهو  للقيا�س  مر�دف  و�لجتهاد 
»�لر�سالة«: »قال: فما �لقيا�س: �أهو �لجتهاد، �أم هما مفرتقان؟ قلت: هما ��سمان 

ملعنى و�حد«)3(.

�إر�ساد �لفحول، �ل�سوكاين، �س188.   )1(
�ملرجع �ل�سابق، �س184 - 185.   )2(

�لر�سالة، �ل�سافعي، �س66.  )3(
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�لثعلبي  �سامل  بن  حممد  بن  علي  �أبي  بن  علي  �حل�سن  �أبو  �سرح  وقد 
�مللقب ب�سيف �لدين �لآمدي �ملتوفَّى �سنة 631هـ )1233 - 1234م( يف كتاب 
»�لإحكام«، معنى �لجتهاد فقال: »�أما �لجتهاد فهو يف �للغة عبارة عن ��ستفر�غ 
�جتهد  يقال:  ولهذ�  و�مل�سقة،  للكلفة  م�ستلزم  �لأمور  من  �أمر  تقيق  يف  �لو�سع 
�رة، ول يقال �جتهد يف حمل خردلة. و�أما يف ��سطالح  فالن يف حمل حجر �لبزَّ
�لأحكام  من  ب�سيء  �لظن  طلب  يف  �لو�سع  با�ستفر�غ  فمخ�سو�س  �لأ�سوليني 

�ل�سرعية على وجه ُيَح�ّس من �لنف�س �لعجز عن �ملزيد فيه«)1(.

فالر�أي �لذي نتحدث عنه هو �لعتماد على �لفكر يف ��ستنباط �لأحكام 
لال�ستح�سان  مر�دف  �أي�ًسا  وهو  و�لجتهاد.  بالقيا�س  مر�دنا  وهو  �ل�سرعية 
و�ل�ستنباط. قال �بن حزم يف كتاب »�لإحكام«: »�لباب �خلام�س و�لثالثون يف 
�ل�ستح�سان و�ل�ستنباط ويف �لر�أي و�إبطال كل ذلك. قال �أبو حممد - رحمه �هلل: 
�إمنا جمعنا هذ� كله يف باب و�حد لأنها كلها �ألفاظ و�قعة على معنى و�حد، ل فرق 
بني �سيء من �ملر�د بها و�إن �ختلفت �لألفاظ، وهو �حلكم مبا ر�آه �حلاكم �أ�سلح يف 
��ستخر�ج  بر�أيه من ذلك، وهو  ر�أى  ملا  �لعاقبة ويف �حلل، وهذ� هو �ل�ستح�سان 

ذلك �حلكم �لذي ر�آه«)2(.

�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، �لآمدي، ج4، �س218.   )1(
�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، �بن حزم، ج6، �س16.  )2(
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ودر�س ن�سوء �لر�أي و�أطو�ره ي�ستدعي �لإملام به يف عهد �لإ�سالم �لأول، �أي 
يف حياة �لنبي  ثم تتبع ما مر به من �لأدو�ر بعد ذلك.

 الراأي يف عهد النبي

�لنبي  ت�سريع  �أحدهما:  وجهني:  على  ي�ستمل    �لنبي  عهد  يف  �لر�أي 
نف�سه بالر�أي من غري وحي، و�لثاين: �جتهاد �ل�سحابة يف زمن �لنبي و��ستنباطهم 

بر�أيهم �أحكاًما لي�ست بعينها يف �لكتاب ول يف �ل�سنة.

 اجتهاد النيب

�أما جو�ز �لجتهاد من �لنبي  فيما ل وحي فيه ووقوعه، فقد ��ستدلو� 
»قال  »�لأحكام« لالآمدي،  نقاًل عن كتاب  ياأتي  ما  منها  نورد  باأدلة كثرية،  عليه 
تعاىل: ژ ڤ ڦ ڦژ   ]�آل عمر�ن/ 159[. و�مل�ساورة �إمنا تكون فيما يحكم 
فيه بطريق �لجتهاد ل فيما يحكم فيه بطريق �لوحي، وروى �ل�سعبي)1( �أنه كان 
ر�سول �هلل  يق�سي �لق�سية وينزل �لقر�آن بعد ذلك بغري ما كان ق�سى به، فيرتك 
ما ق�سى به على حاله، وي�ستقبل ما نزل به �لقر�آن. و�حلكم بغري �لقر�آن ل يكون 
َخاَلَها، ول  ُيْخَتلى  قال يف مكة: »ل  �أنه  �أي�ًسا  �لنبي  باجتهاد)2(. وروي عن  �إل 

تابعي تويف �سنة 105هـ )723 - 724م(، ويقال 104هـ )722 - 723م(.   )1(
وحًيا ل  كان  ما  �ل�سنن  من  فاإن  م�سلًما،  لي�س  �جتهاد  �إل عن  يكون  ل  �لقر�آن  بغري  �لنبي  من  �حلكم  كون   )2(

�جتهاًد�. 
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ومعلوم  �لإْذِخر)1(  �إل   : فقال  �لإْذِخر.  �إل  �لعبا�س:  فقال  �َسَجُرَها«  د  ُيْع�سَ
ما  و�أي�ًسا  بالجتهاد.  �ل�ستثناء  فكان  �حلالة،  تلك  عليه يف  ينزل  �لوحي مل  �أن 
روي عنه  �أنه قال: »�لعلماء ورثة �لأنبياء«، وذلك يدل على �أنه كان متعبًد� 

بالجتهاد، و�إل ملا كان علماء �أمته و�رثة لذلك عنه، وهو خالف �خلرب«)2(.

»ومما �حتج به على وقوع �لجتهاد من �لنبي ما روي عنه  �أنه ملا �ساألته 
�جلارية �خلثعمية وقالت: يا ر�سول �هلل، �إن �أبي �أدركته فري�سة �حلج �سيًخا َزِمًنا ل 
ي�ستطيع �أن يحج، �إن حججُت عنه �أينفعه ذلك؟ فقال لها: �أر�أيت لو كان على 
�أبيك دين فق�سيته، �أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين �هلل �أحق بالق�ساء، 
ونفعه،  �لق�ساء  �لآدمي يف وجوب  بدين  �هلل  دين  �أحلق  �أنه  به  �لحتجاج  ووجه 
�ُسئلت  وقد  �سلمة  لأم  قال  �أنه    عنه  روي  ما  و�أي�ًسا   ... �لقيا�س  عني  وهو 
تنبيًها على  و�إمنا ذكر ذلك  و�أنا �سائم؟  �أقبل  �أين  �أخربته  �ل�سائم: هل  ُقبلة  عن 
قيا�س غريه عليه. و�أي�ًسا ما روي عنه  �أنه علل كثرًي� من �لأحكام، و�لتعليل 
 : موجب لتباع �لعلة �أينما كانت، وذلك هو نف�س �لقيا�س. ومن ذلك قوله
وقوله:  فادخروها«؛  �لد�فة)3(  لأجل  �لأ�ساحي  حلوم  �دخار  عن  نهيتكم  »كنُت 

ا من �لكالأ، و�أما �حل�سي�س فهو �لياب�س، و�ختليت �خلال: قطعته، ول  »�خلال بالق�سر: �لرطب، وهو ما كان غ�سًّ  )1(
يع�سد �سجرها: ل يقطع، و�لإذِخر بك�سر �لهمزة و�خلاء: نبات ذكي �لريح �إذ� جف �بي�س« »�مل�سباح«. 

»�لإحكام« ج4، �س223 - 224.   )2(
يف حديث �لأ�سحية: نهيتكم عنها من �أجل �لد�فة - هم �لقوم ي�سريون جماعة �سرًي� لي�س بال�سديد من:   )3(
يدفون دفيًفا، �أو �لد�فة قوم من �لأعر�ب يريدون �مل�سر - يريد �أنهم قدمو� �ملدينة عند �لأ�سحى، فنهاهم عن 

�دخار حلومها ليت�سدقو� بها. »جممع بحار �لأنو�ر«. 
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»كنت نهيتكم عن زيارة �لقبور �أل فزوروها فاإنها تذكركم بالآخرة«. ومنها قوله ملا 
�إذ� يب�س؟ فقالو�: نعم. قال »فال،  �أينق�س �لرطب  �سئل عن بيع �لرطب بالتمر: 
ت)1( به ناقته:»ل تخمرو� ر�أ�سه، ول تقربوه  ِرم َوَق�سَ �إذن«، ومنها قوله يف حق حُمْ
ًيا«؛ ومنها قوله يف حق �سهد�ء �أحد: »زملوهم)2(  طيًبا، فاإنه يح�سر يوم �لقيامة ملبِّ
بكلومهم ودمائهم، فاإنهم يح�سرون يوم �لقيامة و�أود�جهم)3( ت�سخب)4( دًما، �للون 
�إنها  »�إنها لي�ست بنج�سة،  �لهرة:  �مل�سك«، ومنها قوله يف  �لدم، و�لريح ريح  لون 
من �لطو�فني عليكم و�لطو�فات« وقوله: »�إذ� ��ستيقظ �أحدكم من نوم �لليل، فال 
يغم�س يده يف �لإناء حتى يغ�سلها ثالًثا فاإنه ل يدري �أين باتت يده«، وقوله يف 
�ل�سيد: »فاإن وقع يف �ملاء، فال تاأكل منه، لعل �ملاء �أعان على قتله« و�أي�ًسا قوله: »�أنا 
�أق�سي بينكم بالر�أي فيما مل ينزل فيه وحي«. و�لر�أي �إمنا هو ت�سبيه �سيء ب�سيء 
معناها،  �ملتحد  لفظها،  �ملختلف  �لأخبار  من  ذلك  غري  �إىل  �لقيا�س،  هو  وذلك 

�لنازل جملتها منزلة �لتو�تر، و�إن كانت �آحادها �آحاًد�«)5(.

لرجل  قوله  ياأتي:  مبا    �لنبي  من  �لقيا�س  وقوع  على  �أي�ًسا  و��ستدل 
�ساأله حني قال: »يف ب�سع �أحدكم �سدقة«، فقال: »�أيق�سي �أحدنا �سهوته ويوؤجر 
قال:  نعم.  فقال:  وزر؟«  عليه  �أكان  و�سعها يف حر�م  لو  »�أر�أيت  فقال:  عليها؟« 

وقد وق�ست �لناقة بر�كبها وق�ًسا من باب وعد: رمت به فدقت عنقه. »�مل�سباح«.  )1(
زملته بثوبه تزمياًل فتزمل، مثل لففته به فتلفف. »�مل�سباح«.   )2(

�لودج بفتح �لد�ل و�لك�سر: لغة، عرق �لأخدع »�لعنق« �لذي يقطعه �لذ�بح فال تبقى معه حياة. »�مل�سباح«.   )3(
�سخبت �أود�ج �لقتيل دًما �سخًبا، من بابي قتل ونفع: جرت. »�مل�سباح«.   )4(

»�لإحكام« لالآمدي، ج4، �س42 - 45.  )5(
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»فذلك �إذ� و�سعها يف حالل كان له �أجر«؛ وقال ملن �أنكر ولده �لذي جاءت به 
�مر�أته �أ�سود: »هل لك من �إبل؟« قال: نعم. قال: »فما �ألو�نها؟« قال: حمر، قال: 
»فهل فيها من �أورق؟« - لونه كلون �لرماد - قال: نعم، قال: »فمن �أين؟«، قال: 
»لعله نََزَعه عرق«)1(. فقال: »وهذ� لعله نََزَعه عرق!«، وقال لعمر وقد َقبَّل �مر�أته 
ما يحرم من  �لر�ساع  مباء؟!« وقال »يحرم من  لو مت�سم�ست  »�أريت  وهو �سائم: 
�لن�سب«. وهذه �لأحاديث ثابتة يف دو�وين �لإ�سالم، وقد وقع منه  قيا�سات 

كثرية. حتى �سنف �لقا�سح �حلنبلي جزًء� يف �أقي�سته)2(.

 . ويقول �ل�سوكاين ما يدل على �أنه ل نز�ع يف حجية �لقيا�س �ل�سادر منه 
.)3(» ون�س كالمه: »وكذلك �تفقو� على حجية �لقيا�س �ل�سادر منه

�ليقظان«  »مر�آة �جلنان وعربة  ما جاء يف كتاب  �لباب  ومما يدخل يف هذ� 
�ملتوفَّى  �ملكي  �ليمني  �ليافعي  �سليمان  بن  علي  بن  �أ�سعد  بن  عبد �هلل  لالإمام 
�سنة 768هـ )1367م(: »ُقَتْيلة ب�سم �لقاف وفتح �ملثناة من فوق وت�سكني �ملثناة 
من تت �بنة �لن�سر بن �حلارث �لتي �أن�سدت عقب وقعة بدر �لأبيات �لتي من 

جملتها:

تنو�سه اأبيه  بني  �سيوف  ....................اإلخظلت 

يف �مل�سباح �ملنري نزع �إىل �أبيه ونحوه و�أ�سبهه، ولعل عرًقا نزع: �أي مال بال�سبه.  )1(
)2(  �ل�سوكاين، �إر�ساد �لفحول، �س189. 

�ملرجع �ل�سابق، �س158.  )3(
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فقال : لو �سمعت �سعرها قبل �أن �أقتله ملا قتلته. قلت: وهذ� مما �أحتج به 
للقول �ل�سحيح �أن �لنبي  كان له �أن يجتهد يف �لأحكام«)1(.

و�ملختار جو�ز �خلطاأ على �لنبي يف �جتهاده، لكن ب�سرط �أن ل يقر عليه، 
ودليل ذلك من �لكتاب قوله تعاىل: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ  ]�لتوبة/ 43[.

وذلك يدل على خطئه يف �إذنه لهم. وقوله تعاىل يف �ملفاد�ة يف يوم بدر: 
�إىل   ]67 ]�لأنفال/  ېژ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ژۈ 

 ]68 ]�لأنفال/  ىئژ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ژۆئ  قوله: 
حتى قال �لنبي : »لو نزل من �ل�سماء عذ�ب ملا جنا منه �إل عمر«؛ لأنه كان 

قد �أ�سار بقتلهم ونهى عن �ملفاد�ة وذلك دليل على خطئه يف �ملفاد�ة)2(.

و�إنكم  بالظاهر  �أحكم  »�إمنا  �أنه قال:    �لنبي  �ل�سنة فما روي عن  و�أما 
لتخت�سمون �إيلَّ ولعل �أحدكم �أحلن بحجته من بع�س. فمن ق�سيت له ب�سيء من 
مال �أخيه فال ياأخذه، فاإمنا �أقطع له قطعة من �لنار«. وذلك يدل على �أنه قد يق�سي 

ا يف نف�س �لأمر«)3(. مبا ل يكون حقًّ

مر�آة �جلنان وعربة �ليقظان، عبد �هلل بن �أ�سعد �ليافعي، ج1، �س182 - 183 من طبعة د�ئرة �ملعارف �لنظامية،   )1(
حيدر �آباد �لدكن بالهند، �سنة 1337م. 

�نظر �أي�ًسا �س133 وما نقل فيها عن ك�سف �لبزدوي.  )2(
»�لإحكام« لالآمدي، ج4، �س290 - 292.  )3(
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ومما يت�سل بهذ� �ملقام ويو�سحه ما ذكره �بن قيم �جلوزية يف كتاب »�لطرق 
�حلكمية يف �ل�سيا�سة �ل�سرعية« حيث يقول: »فاإن �هلل �سبحانه �أر�سل ر�سله و�أنزل 
كتبه ليقوم �لنا�س بالق�سط وهو �لعدل �لذي قامت به �لأر�س و�ل�سمو�ت، فاإذ� 
ظهرت �أمار�ت �لعدل و�أ�سفر وجهه باأي طريق كان، فثمَّ �سرع �هلل ودينه ... بل 
قد بني �هلل �سبحانه مبا �سرعه من �لطرق �أن مق�سوده �إقامة �لعدل بني عباده وقيام 
�لنا�س بالق�سط، فاأي طريق ��ستخرج بها �لعدل و�لق�سط فهي من �لدين، لي�ست 
خمالفة له، فال يقال: �إن �ل�سيا�سة �لعادلة خمالفة ملا نطق به �ل�سرع، بل مو�فقة ملا 
جاء به، بل هي جزء من �أجز�ئه، ونحن ن�سميها �سيا�سة تبًعا مل�سطلحكم، و�إمنا هي 
عدل �هلل ور�سوله ظهر بهذه �لأمار�ت و�لعالمات. فقد حب�س ر�سول �هلل  يف 
  تهمة وعاقب يف تهمة ملا ظهرت �أمار�ت �لريبة على �ملتهم ..... وقد منع �لنبي 
�لقاتل من  ومنع  بعده،  متاعه هو وخلفاوؤه من  ق  �سهمه وحرَّ �لغنيمة  �لغاّل من 
َلب ملا �أ�ساء �سافعه على �أمري �ل�سرية، فعاقب �مل�سفوع له عقوبة لل�سفيع، وعزم  �ل�سَّ
على تريق بيوت تاركي �جلمعة و�جلماعة، و�أ�سعف �لُغرم على �سارق ما ل قطع 
عن  �ل�سالة  كامت  على  �لُغرم  و�أ�سعف  وتاأديًبا،  نكاًل)1(  جلد�ت  فيه  و�سرع  فيه، 
�ساحبها، وقال يف تارك �لزكاة: �إنا �آخذوها منه و�سطر)2( ماله عزمة �أي فري�سة من 

�لنكال: �لعقاب.  )1(
�سطر: ن�سف.  )2(
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عزمات ربنا، و�أمر بك�سر دنان �خلمر)1(، و�أمر بك�سر �لقدور �لتي طبخ فيها �للحم 
�حلر�م«)2(.

اجتهاد الصحابة يف عصر النيب  يف حضرته ويف غيبته

فيدل   يف ح�سرته  �لنبي  �ل�سحابة يف ع�سر  وقوع �لجتهاد من  �أما 
عليه قول �أبي بكر  يف حق �أبي قتادة حيث قتل رجاًل من �مل�سركني فاأخذ 
�أُ�ْسد �هلل يقاتل عن �هلل ور�سوله فنعطيك  �سلبه)3( غريه: »ل تق�سد �إىل �أ�سد من 
َق يف فتو�ه)4(«. ومل يكن قال ذلك بغري  دَّ َدَق و�سَ �سلبه«. فقال �لنبي : »�سَ
يف  معاذ  بن  �سعد  حّكم  �أنه    �لنبي  عن  روي  ما  و�أي�ًسا  و�لجتهاد.  �لر�أي 
حكمت  »لقد   : فقال  بالر�أي،  ذر�ريهم  و�سبي  بقتلهم  فحكم  قريظة؛  بني 
�أنه �أمر عمرو بن    بحكم  �هلل من فوق �سبعة �أرقعة«)5(. و�أي�ًسا ما روي عنه
�لعا�س، وعقبة بن عامر �جلهني �أن يحكما بني خ�سمني، وقال لهما: »�إن �أ�سبتما 

فلكما ع�سر ح�سنات، و�إن �أخطاأمتا فلكما ح�سنة و�حدة«)6(.

ِدنَان �خلمر: �أو�نيها.  )1(
�لطرق �حلكمية يف �ل�سيا�سة �ل�سرعية، �بن قيم �جلوزية، من طبع مطبعة �لآد�ب و�ملوؤيد بالقاهرة �سنة 1317م،   )2(

�س14 - 15. 
وكل �سيء على �لإن�سان من لبا�س فهو �سلب. »�مل�سباح«.  )3(

يف »مفرد�ت غريب �لقر�آن« لالأ�سفهاين: وعلى ذلك قوله تعاىل: ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ :�أي   )4(
حقق ما �أورده قوًل مبا تر�ه فعاًل، ولعل ما هنا قريب من ذلك �ملعنى«.

و�لرقيع �ل�سماء، و�جلمع �أرقعة، مثل رغيف و�أرغفة. »�مل�سباح«.   )5(
»�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام« لالآمدي، ج4، �س236 - 237.   )6(
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حياته   يف  �لنبي  غيبة  �ل�سحابة يف  من  �لجتهاد  جو�ز  على  ويدل 
قال:  تكم؟  مب  قا�سًيا.  �ليمن  �إىل  بعثه  حني  ملعاذ  قال  �أنه  �لنبي  عن  روي  ما 
بكتاب  �هلل. قال: فاإن مل جتد؟ قال: فب�سنة ر�سول �هلل، قال: فاإن مل جتد؟ قال: 
ر�سوَل  وفق  �لذي  هلل  �حلمد  وقال:  ذلك،  على  �أقره    و�لنبي  ر�أيي.  �أجتهد 
ر�سول �هلل ملا يحبه �هلل ور�سوله. و�أي�ًسا ما روي عنه  �أنه قال ملعاذ و�أبي مو�سى 
يف  �حلكم  جند  مل  �إن  فقال:  تق�سيان؟  مب  �ليمن:  �إىل  �أنفذهما  وقد  �لأ�سعري. 
 - به  عملنا  �حلق  �إىل  �أقرب  كان  فما  بالأمر؛  �لأمر  ق�سنا  �ل�سنة  ول يف  �لكتاب 
�أقرهما عليه فكان حجة - و�أي�ًسا ما روي    سرحو� بالعمل بالقيا�س؛ و�لنبي�
عنه  �أنه قال لبن م�سعود: »�ق�ِس بالكتاب و�ل�سنة �إذ� وجدتهما، فاإذ� مل جتد 

�حلكم فيهما �جتهد ر�أيك«)1(.

»�لأحكام«:  كتاب  يف  قال  بالر�أي.  �لقائلني  حجج  حزم  �بن  جمع  وقد 
ژڤ   : �هلل  بقول  به،  �لقول  ت�سويب  يف  �حتجو�  فاإنهم  �لر�أي  »و�أما 
ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ  ]�آل عمر�ن/ 159[ وبقوله تعاىل: ژں ں 

ْڻژ]�ل�سورى/ 38[.

ومن �حلديث بالأثر �ل�سحيح يف م�ساورة �لنبي  �مل�سلمني فيما يعملون 
وقال  بوق،  بع�سهم:  وقال  نار،  بع�سهم:  فقال  �لأذ�ن،  نزول  قبل  �ل�سالة  لوقت 
بع�سهم: ناقو�س، ومبا حدثناه �أحمد بن عمر بن �أن�س ثنا �أبو د�ود ... عن �لزهري، 

»�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام«، �لآمدي، ج4، �س42 - 45.   )1(
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�أ�سحابه يف �لقتال يوم �حلديبية، قال �لزهري:    وذكر حديث م�ساورة �لنبي 
من  لأ�سحابه  م�ساورة  �أكرث  كان  قط  �أحًد�  ر�أيت  ما  يقول:  هريرة  �أبو  فكان 

.» ر�سول �هلل

�سئل  قال:  بن ح�سني  �لرحمن  عبد  بن  عبد �هلل  عن   ... �ملهلب  حدثنا 
ر�سول �هلل  عن �حلزم فقال: ت�ست�سري �لرجل ذ� �لر�أي ثم مت�سي �إىل ما �أمرك 
به. وبه �إىل �بن وهب... عن عي�سى �لو��سطي يرفعه قال: ما �سقي عبد مب�سورة 
 ول �سعد عبد ��ستغنى بر�أيه. حدثنا �أحمد بن حممد �لطلمنكي ... عن عبد �هلل 
  أبيه قال: جاء خ�سمان يخت�سمان �إىل ر�سول �هلل� �بن عمرو بن �لعا�س عن 
قال:  �هلل،  نبي  يا  بذلك  مني  �أوىل  �أنت  قلت:  بينهما.  �ق�ِس  عمرو  يا  قال يل: 
ع�سر  فلك  بينهما  �لق�ساء  �أ�سبت  �إن  قال:  �أق�سي؟  ماذ�  على  قلت:  كان،  و�إن 
ح�سنات، و�إن �جتهدت فاأخطاأت فلك ح�سنة. قال �سعيد بن من�سور: وحدثنا 
فرج بن ف�سالة عن ربيعة بن يزيد، عن عقبة بن عامر، عن ر�سول �هلل  مثله، �إل 
�أنه قال: �إن �أ�سبت فلك ع�سرة �أجور، و�إن �أخطات فلك �أجر و�حد ... عن �أنا�س 
من �أهل حم�س من �أ�سحاب معاذ �أن ر�سول �هلل  ملا �أر�د �أن يبعث معاًذ� �إىل 
 . ليمن قال: كيف تق�سي �إذ� عر�س لك �لق�ساء؟ قال: �أق�سي بكتاب �هلل�
قال فاإن مل جتد يف كتاب �هلل؟ قال: فب�سنة ر�سول �هلل . قال: فاإن مل جتد يف �سنة 
  ر�سول  �هلل ول يف كتاب �هلل؟ قال: �أجتهد ر�أيي ول �آلو. ف�سرب ر�سول �هلل
 ... ر�سول �هلل  ير�سي  ملا  �هلل  ر�سوِل  ر�سوَل  وفق  �لذي  هلل  �حلمد  وقال:  �سدره 
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�أبي طالب  �إيلَّ يو�سف بن عبد �هلل بن عبد �لرب �لنمري ... عن علي بن  كتب 
قال: قلت: يا ر�سول �هلل �لأمر ينزل بنا مل ينزل فيه قر�آن، ومل مي�س فيه منك 
�سنة، قال: �جمعو� له �لعاملني. �أو قال: �لعابدين - من �ملوؤمنني فاجعلوه �سورى 
بينكم، ول تق�سو� فيه بر�أي و�حد. حدثنا عبد �هلل بن ربيع... حدثني �بن غنم 
�أن ر�سول �هلل  ملا خرج �إىل بني قريظة و�لن�سري، قال له �أبو بكر وعمر: يا ر�سول 
ا ح�سًنا من �لدنيا،  �هلل، �إن �لنا�س يزيدهم حر�ًسا على �لإ�سالم �أن يرو� عليك زيًّ
�أهد�ها لك �سعد بن عبادة فالب�سها فلريك �ليوم �مل�سركون  فانظر �إىل �حللة �لتي 
ما  و�حد  �أمر  على  تتفقان  �أنكما  لو  �هلل،  و�مي  �أفعل  قال:  ح�سًنا.  ا  زيًّ عليك  �أن 
ع�سيتكما يف م�سورة �أبًد�، ولقد �سرب يل ربي لكما مثاًل، فاأمثالكما يف �ملالئكة 
كمثل جربيل وميكائيل، فاأما �بن �خلطاب فمثله يف �ملالئكة كمثل جربيل، �إن 

ژەئ  قال:  �إذ  نوح  كمثل  �لأنبياء  يف  ومثله  بجربيل،  �إل  قط  �أمة  يدمر  مل  �هلل 
�ملالئكة  قحافة يف  �أبي  �بن  ومثل  ]نوح/ 26[،  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ 
�إذ  �إبر�هيم  �لأنبياء كمثل  ومثله يف  �لأر�س،  ملن يف  ي�ستغفر  �إذ  ميكائيل  كمثل 

قال: ژڦ ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
يف  ع�سيتكما  ما  و�حد  �أمر  على  يل  تتفقان  �أنكما  ولو   ]36 ]�إبر�هيم/  ڇژ 
ونوح  وميكائيل  جربيل  كمثل  �سيء  �مل�ساورة  يف  �ساأنكما  ولكن  �أبًد�،  م�ساورة 

و�إبر�هيم«)1(.

�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، �بن حزم، ج6، �س25 - 27.   )1(
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وقد ذكر �بن حزم هذه �لأدلة بيانًا حلجة �لقائلني بالر�أي، ثم كرَّ عليها ينازع 
يف دللتها، ولذلك قال بعد ما ذكر:

»قال �أبو حممد: هذ� كل ما موهو� به، ما نعلم لهم �سيًئا غريه، وكله ل حجة 
لهم يف �سيء منه«)1(.

 أصول التشريع يف عهد النيب

ويتبني مما ذكر �أنه كان يف �لع�سر �لذي عا�س فيه �لنبي  �أ�سل للت�سريع 
 ،� جرًّ وهلم  يومنا  �إىل    ر�سول �هلل ع�سر  من  »�لفقهاء  �ملزين:  قال  �لر�أي.  هو 
��ستعملو� �ملقايي�س يف �لفقه يف جميع �لأحكام يف �أمر دينهم«)2( وذلك �إىل جانب 

�لكتاب و�ل�سنة.

يف  �ملكتوب  �لر�سول  على  �ملنزل  �لكالم  وهو  �لقر�آن،  فهو  �لكتاب  �أما 
�مل�ساحف، �ملنقول �إلينا نقاًل متو�تًر�. و�أما �ل�سنة يف ��سطالح �أهل �ل�سرع، عند 
�لكالم على �لأدلة �ل�سرعية، فهي: ما �سدر عن �لنبي  غري �لقر�آن من قول �أو 

فعل �أو تقرير. و�حلديث هو قول �لر�سول وحكاية فعله وتقريره.

�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، �بن حزم، ج6، �س30.   )1(
خمت�سر جامع بيان �لعلم، �س133.   )2(
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وقيل: �حلديث خا�س بقول �لر�سول دون رو�ية ما يدل على فعله �أو تقريره. 
�آثارهم.  وقد يطلق �حلديث على ما ي�سمل قول �ل�سحابة و�لتابعني و�ملروي من 
ويف كتاب مناقب �لإمام �ل�سافعي لفخر �لدين �لر�زي: »�إن �حلديث عبارة عن 
�لقر�آن وعن خرب �لر�سول. وقد �ساق �لأدلة على �أن لفظ �حلديث متناول للقر�آن 

تارة و�خلرب �أخرى«)1(.

قال �لدهلوي يف »حجة �هلل �لبالغة«، مبيًنا طريقة ت�سريع �لنبي ب�سنته يف 
ب�ساطة وي�سر �أيام حياته: »�علم �أن ر�سول �هلل  مل يكن �لفقه يف زمانه �ل�سريف 
مدونًا، ومل يكن �لبحث يف �لأحكام يومئذ مثل �لبحث من هوؤلء �لفقهاء، حيث 
يبينون باأق�سى جهدهم �لأركان و�ل�سروط و�آد�ب كل �سيء ممتاًز� عن �لآخر بدليله، 
ويفر�سون �ل�سور، يتكلمون على تلك �ل�سور �ملفرو�سة، ويحدون ما يقبل �حلد، 
ويح�سرون ما يقبل �حل�سر، �إىل غري ذلك من �سنائعهم. �أما ر�سول �هلل  فكان 
يتو�ساأ فريى �ل�سحابة و�سوءه فياأخذون به من غري �أن يبني �أن هذ� ركن وذلك 
�لنا�س  ر�أوه ي�سلي. وحج فرمق  في�سلون كما  �أدب. وكان ي�سلي فريون �سالته 
حجه ففعلو� كما فعل. فهذ� كان غالب حاله  ومل يبني �أن فرو�س �لو�سوء �ستة 
�أو �أربعة، ومل يفر�س �أنه يحتمل �أن يتو�ساأ �إن�سان بغري مو�لة حتى يحكم عليه 

بال�سحة و�لف�ساد �إل ما �ساء �هلل، وقلما كانو� ي�ساألونه عن هذه �لأ�سياء.

مناقب �لإمام �ل�سافعي، �لر�زي، �س246 - 247.  )1(
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عن �بن عبا�س - ر�سي �هلل عنهما - قال: ما ر�أيت قوًما كانو� خرًي� من �أ�سحاب 
�لقر�آن،  ُقب�س، كلهن يف  م�ساألة حتى  �ساألوه عن ثالث ع�سرة  ما    ر�سول �هلل
]217 ژ]�لبقرة/  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ژڦ ڦ   منهن: 

عما  �إل  ي�ساألون  كانو�  ما  قال:   .]222 ]�لبقرة/  ڻ ڻژ  ژڻ 

ينفعهم. وقال �بن عمر: ل ت�ساأل عما مل يكن، فاإين �سمعت عمر بن �خلطاب 
يلعن من �ساأل عما مل يكن. قال �لقا�سم: �إنكم ت�ساألون عن �أ�سياء ما كنا ن�ساأل 
�أدري ما هي،  �أ�سياء ما  ننقر عنها، ت�ساألون عن  �أ�سياء ما كنا  عنها، وتنقرون عن 
�إ�سحاق، قال: مَلْن �أدركت من  ولو علمناها ما حل لنا �أن نكتمها. عن عمر بن 
�أ�سحاب ر�سول �هلل  �أكرث ممن �سبقني منهم، فما ر�أيت قوًما �أي�سر �سرية ول �أقل 
ت�سديًد� منهم. وعن عبادة بن ي�سر �لكندي، و�سئل عن �مر�أة ماتت مع قوم لي�س 
لها ويل، فقال: �أدركت قوًما ما كانو� ي�سددون ت�سديدكم ول ي�ساألون م�سائلكم. 

�أخرج هذه �لآثار �لد�رمّي«)1(.

»وكان  ي�ستفتيه �لنا�س يف �لوقائع فيفتيهم، وترفع �إليه �لق�سايا فيق�سي 
فيها، ويرى �لنا�س يفعلون معروًفا فيمدحه، �أو منكًر� فينكر عليه، وكل ما �أفتى به 

م�ستفتًيا �أو ق�سى به يف ق�سية �أو �أنكره على فاعله كان يف �لجتماعات«)2(.

حجة �هلل �لبالغة، لل�سيخ �أحمد �ملعروف ب�ساه ويل �هلل �ملحدث �لدهلوي، ج1، �س112، طبع �خل�ساب مب�سر.   )1(
�ملرجع �ل�سابق، نف�س �ل�سفحة.  )2(
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الختالف يف الراأي يف ذلك العهد

يف  ظاهر  �أثر  بالر�أي  �لجتهاد  عن  حتًما  ين�ساأ  �لذي  للخالف  يكن  ومل 
�لت�سريع لذلك �لعهد، وهو ت�سريع كما ر�أينا ب�سيط جلماعة تاأخذ بالي�سر يف �أمرها 
فيه  هم  فيما  بينهم  يف�سل  �لقوم،  من  بعيد  غري    �لنبي  وكان  و�لب�ساطة، 

خمتلفون من �أمر �لأحكام.

قال �بن حزم: »وقد كان �ل�سحابة يقولون باآر�ئهم يف ع�سره  فيبلغه 
ئ �ملخطئ«)1(. ذلك، في�سوب �مل�سيب، ويخطِّ

»وكان ينهاهم عن �لتفرق و�لتنازع يف �لدين �تباًعا ملا جاء به �لقر�آن، من مثل 
 ،]82 ]�لن�ساء/  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ  تعاىل:   قوله 

ٻ  ژٻ  وقوله:   ،]13 ک کژ]�ل�سورى/  ک  ک  ڑ  ژڑ  وقوله: 
پ پ پژ ]�لأنفال/ 46[ وقوله: ژ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ژہ ہہ ہ  تعاىل:  وقوله  ]�لأنعام/ 159[،  ڇ   ڇ ڇ ڍژ 
ھژ ]�آل عمر�ن/ 105[ روي �أنه نهى �ل�سحابة ملا ر�آهم يتكلمون يف م�ساألة 
بدين  عليكم   : وقال  هذ�.  قبلكم خلو�سهم يف  من  هلك  �إمنا  وقال:  �لقدر 
يف  و�لنظر  �خلو�س  �ل�سحابة  من  �أحد  عن  ينقل  ومل  �لنظر.  ترك  وهو  �لعجائز، 

�لإحكام، �بن حزم، ج6، �س84.  )1(
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يف  �لنظر  عنهم  نقل  كما  لنقل  منهم  ذلك  وجد  ولو  مطلًقا،  �لكالمية  �مل�سائل 
�مل�سائل �لفقهية«)1(.

وكان �لتنازع و�لختالف - حتى فيما عد� �مل�سائل �لكالمية - �أ�سد �سيء 
على ر�سول �هلل  وكان �إذ� ر�أى من �ل�سحابة �ختالًفا ي�سرًي� يف فهم �لن�سو�س 

يظهر يف وجهه، حتى كاأمنا ُفِقئ فيه حب �لرمان، ويقول: �أبهذ� �أمرمت)2(؟

ويقول �بن حزم: »قال �أبو حممد: وقد ذم �هلل تعاىل �لختالف يف غري ما 
و�سع يف كتابه« قال �هلل : ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ ىئژ ]�لبقرة/ 176[، وقال تعاىل: ژڍ ڍ ڌ ڌ 

گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہژ]�لبقرة/ 213[، وقال تعاىل مفرت�ًسا لالتفاق، وموجًبا 

رف�س �لختالف: ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ. 
قوله �إىل   ]103  -  102 عمر�ن/  ڃژ]�آل  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 
وقال  103[؛  عمر�ن/  گژ]�آل  گ  گ  ک  ک  ک  ژ ک  تعاىل: 

ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ  تعاىل: 
�إل  �لدين  يف  هدى  ل  �أنه  ف�سح   .]105 عمر�ن/  ڭژ]�آل  ڭ   ڭ 

�لإحكام لالآمدي: ج4، �س302.  )1(
�إعالم �ملوقعني لبن قيم �جلوزية، ج1، �س315.  )2(
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ببيان �هلل تعاىل لآياته، و�أن �لتفرق يف �لدين حر�م ل يجوز. وقال تعاىل: ژٻ 
ژڑ ڑ ک  تعاىل:  وقال   ،]46 ]�لأنفال/  پژ   پ  پ  ٻ 
چ  چ  چ  ژچ  تعاىل:  وقال   ،]13 ]�ل�سورى/  ک ک کژ  
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇڇ 
ڇ    ڇ  چ  چ  چ  چ  ژ ڃ  تعاىل:  وقال   ،]153 ]�لأنعام/  ڑژ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ژڇ  تعاىل:  وقال   ،]159 ]�لأنعام/  ڍژ   ڇ  ڇ 
ڎ ڈژ  ]�لن�ساء/ 82[. حدثنا عبد �هلل بن يو�سف، نا �أحمد بن فتح، 
نا)1( عبد �لوهاب بن عي�سى، ثنا �أحمد بن حممد، نا �أحمد بن علي، نا م�سلم بن 
�حلجاج، ثنا �أبو كامل ف�سيل بن ح�سني �جلحدري، نا حماد بن زيد، ثنا �أبو عمر�ن 
�جلوين، قال: كتب �إيّل عبد �هلل بن رباح �لأن�ساري، �أن عبد �هلل بن عمرو قال: 
هجرت �إىل ر�سول �هلل  يوًما، ف�سمع �أ�سو�ت رجلني �ختلفا يف �آية، فخرج علينا 
ر�سول �هلل  ُيعرف يف وجهه �لغ�سب، فقال: »�إمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم 
يف �لكتاب«. حدثنا عبد �لرحمن بن عبد �هلل، ثنا �أبو �إ�سحاق �لبلخي، ثنا �لفهري، 
بن  �مللك  عبد  �أخربين  �سعبة،  ثنا  �لطبال�سي،  هو  �لوليد  �أبو  ثنا)2(  �لبخاري،  ثنا 
�ل بن �سربة، قال: �سمعت عبد �هلل بن  م�سعود، قال:  مي�سرة، قال: �سمعت �لنزَّ
فاأتيت  بيده  فاأخذت  ر�سول �هلل  خالفها،  من  �سمعت  �آية  قر�أ  رجاًل  �سمعت 
�أظنه قال: »ل تختلفو�،  به ر�سول �هلل  فقال: »كالكما حم�سن«. قال �سعبة: 

نا: �خت�سار لكلمة »�أخربنا«.  )1(
ثنا: �خت�سار لكلمة »حدثنا«.  )2(
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فاإن من قبلكم �ختلفو� فهلكو�«. حدثنا حممد بن �سعيد، ثنا �أحمد بن عون �هلل، 
ثنا قا�سم بن �أ�سبغ، نا حممد بن عبد �ل�سالم �خل�سني، ثنا بند�ر، ثنا غندر، ثنا 
بهذ�    �لنبي  �بن م�سعود عن  �لنز�ل عن  �سعبة، عن عبد �هلل بن م�سرية عن 
�بن م�سعود  �إىل  يرفعه  قال: حدثني م�سعر عنه  �آخره،  �حلديث. وذكر �سعبة يف 
�أحمد  ثنا  يو�سف،  عبد �هلل  بن  حدثنا  تختلفو�«.  »ل  قال:   ، ر�سول �هلل عن 
�بن فتح، ثنا عبد �لوهاب بن عي�سى، ثنا �أحمد بن حممد، ثنا �أحمد بن علي، 
ثنا م�سلم، ثنا عبيد �هلل بن معاذ، ثنا �أبي، ثنا �سعبة، ثنا عن حممد بن زياد، �سمع 
�أبا هريرة عن �لنبي  قال: ذروين ما تركتكم؛ فاإمنا هلك �لذين من قبلكم بكرثة 
م�سائلهم و�ختالفهم على �أنبيائهم«. وبه �إىل م�سلم، ثنا يحيى بن يحيى و�إ�سحاق 
�بن من�سور و�أحمد بن �سعيد بن �سخر �لد�رمي، قال يحيى: �أنا �أبو قد�مة �حلارث 
�بن عبيد، وقال �إ�سحق: ثنا عبد �ل�سمد، وهو �بن عبد �لو�رث �لتنوري، ثنا همام، 
وقال �أحمد ثنا حبان، ثنا �أبان، قالو� كلهم ثنا �أبو عمر�ن �جلوين عن جندب بن 
�ئتلفت عليه قلوبكم،  �أنه قال: »�قر�أو� �لقر�آن ما    عبد �هلل �لبلخي عن �لنبي 
فاإذ� �ختلفتم فقومو�«. وبه �إىل م�سلم، حدثني زهري بن حرب، ثنا جرير عن �سهيل 
�بن �أبي �سالح عن �أبيه عن �أبي هريرة، قال: قال ر�سول �هلل : »�إن �هلل تعاىل 
ير�سى لكم ثالًثا، ويكره لكم ثالًثا؛ فري�سى لكم �أن تعبدوه، ول ت�سركو� به �سيًئا، 
و�أن تعت�سمو� بحبل �هلل جميًعا ول تفرقو�؛ ويكره لكم قيل وقال، وكرثة �ل�سوؤ�ل، 
�أبو حممد: ففي بع�س ما ذكرنا كفاية؛ لأن �هلل تعاىل ن�س  و�إ�ساعة �ملال«. قال 
على �أن �لختالف �سقاق و�أنه بغي، ونهى عن �لتنازع و�لتفرق يف �لدين، و�أوعد 
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على �لختالف بالعذ�ب �لعظيم وبذهاب �لريح، و�أخرب �أن �لختالف تفرق عن 
�سبيل �هلل؛ ومن عاج عن �سبيل �هلل فقد وقع يف �سبيل �ل�سيطان«)1(.

نظرة اإجمالية

وجملة �لقول �أن �لت�سريع يف عهد �لنبي كان يقوم على �لوحي من �لكتاب 
بدون  �أ�سحابه  و�لجتهاد من  �لنظر،  �أهل  �لنبي ومن  �لر�أي من  و�ل�سنة، وعلى 

تدقيق يف تديد معنى �لر�أي وتف�سيل وجوهه، وبدون تنازع ول �سقاق بينهم.

»فر�أى كل �سحابي ما ي�سره �هلل له من عبادته »�أي �لنبي« وفتاو�ه و�أق�سيته، 
فحمل  به.  �لقر�ئن  حفوف  قبل  من  وجًها  �سيء  لكل  وعرف  وعقلها  فحفظها 
كافية عنده.  وقر�ئن كانت  �لن�سخ لأمار�ت  وبع�سها على  �لإباحة،  بع�سها على 
�إىل  �لتفات  غري  من  و�لثلج)2(  �لطمئنان  وجد�ن  �إل  عندهم  �لعمدة  يكن  ومل 
طريق �ل�ستدلل، كما نرى �لأعر�ب يفهمون مق�سود �لكالم فيما بينهم، وتثلج 

�سدورهم بالت�سريح و�لتلويح و�لإمياء من حيث ل ي�سعرون«)3(.

ويف ن�سخة خطية بد�ر �لكتب �لأهلية بباري�س من كتاب »طبقات �لفقهاء« 
 : �ل�سحابة  �ل�سري�زي: »ذكر فقهاء  �لفريوزبادي  �إبر�هيم  �إ�سحاق  �أبي  لل�سيخ 

�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، ج5، �س 65 - 67.  )1(
ثلجت �لنف�س ثلوًجا وثلًجا من بابي قعد وتعب: �طماأنت. »�مل�سباح �ملنري«.   )2(

حجة �هلل �لبالغة، ج1، �س112 - 113.  )3(
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فقهاء؛  كانو�  ولزموه  �سحبوه  �لذين    ر�سول �هلل �أ�سحاب  �أكرث  �أن  �علم 
  ر�سوله  وخطاب    �هلل  �ل�سحابة، خطاب  يف حق  �لفقه  طريق  �أن  وذلك 
وما عقل منها، فخطاب �هلل  هو �لقر�آن، وقد �أنزل ذلك بلغتهم على �أ�سباب 
فعرفوها م�سطورة ومفهومة ومنطوقة ومعقولة. ولهذ�  فيها،  عرفوها وق�س�س كانو� 
قال �أبو عبيدة يف كتاب »�ملجاز«: مل ينقل �أن �أحًد� يف �ل�سحابة رجع يف معرفة 
�سيء من �لقر�آن �إىل ر�سول �هلل  وخطاب ر�سول �هلل  �أي�ًسا بلغتهم، يعرفون 
معناه ويفهمون منطوقه وفحو�ه. و�أفعاله هي �لتي فعلها من �لعباد�ت و�ملعامالت 
و�ل�سري و�ل�سيا�سات. وقد �ساهدو� ذلك كله وعرفوه، وتكرر عليهم وتروه. ولهذ� 
قال : »�أ�سحابي كالنجوم، فباأيهم �قتديتم �هتديتم«. ولأن من نظر فيما تعلموه 
�أفعاله يف �لعباد�ت وغريها،  �أقو�له، وتاأمل ما و�سفوه من  عن ر�سول �هلل  من 
��سطر �إىل �لعلم بفقههم وف�سلهم، غري �أن �لذي ��ستهر منهم بالفتاوى و�لأحكام، 

وتكلم يف �حلالل و�حلر�م جماعة خم�سو�سة... �إلخ«. 

 املُْفتون من ال�سحابة يف عهد النبي

وعثمان،  وعمر،  بكر،  �أبو  �ل�سحابة:  من    �لنبي  زمن  يف  يفتي  »وكان 
ومعاذ  كعب،  بن  و�أبي  م�سعود،  بن  وعبد �هلل  عوف،  بن  �لرحمن  وعبد  وعلي، 
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�لدرد�ء،  و�أبو  ثابت،  بن  وزيد  �ليمان،  بن  وحذيفة  يا�سر،  بن  وعمار  جبل،  �بن 
.)1(» و�أبو مو�سى �لأ�سعري، و�سلمان �لفار�سي

ويقول �بن حزم: »�ملكرثون من �ل�سحابة  فيما روي عنهم من �لفتيا، 
عائ�سة �أم �ملوؤمنني، عمر بن �خلطاب، �بنه عبد �هلل، علي بن �أبي طالب، عبد �هلل 
�بن �لعبا�س، عبد �هلل بن م�سعود، زيد بن ثابت، فهم �سبعة ميكن �أن يجمع من 
فتيا كل و�حد منهم �سفر �سخم. وقد جمع �أبو بكر حممد بن مو�سى بن يعقوب 
�بن �أمري �ملوؤمنني فتيا عبد �هلل بن �لعبا�س يف ع�سرين كتابًا. و�أبو بكر �ملذكور �أحد 
  أئمة �لإ�سالم يف �لعلم و�حلديث. و�ملتو�سطون منهم فيما روي عنهم من �لفتيا� 
عثمان  هريرة،  �أبو  �خلدري،  �سعيد  �أبو  مالك،  بن  �أن�س  �ملوؤمنني،  �أم  �سلمة  �أم 
�بن عفان، عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س، عبد �هلل بن �لزبري، �أبو مو�سى �لأ�سعري، 
�سعد بن �أبي وقا�س، �سلمان �لفار�سي، جابر بن عبد �هلل، معاذ بن جبل، �أبو بكر 
�ل�سديق، فهم ثالثة ع�سر فقط، ميكن �أن يجمع من فتيا كل �مرئ منهم جزء �سغري 
�؛ وي�ساف �إليهم طلحة، �لزبري، عبد �لرحمن بن عوف، عمر�ن بن �حل�سني،  جدًّ
  منهم  و�لباقون  �سفيان.  �أبي  بن  معاوية  �ل�سامت،  بن  عبادة  بكرة،   �أبو 
مقلون يف �لفتيا، ل يروى عن �لو�حد منهم �إل �مل�ساألة و�مل�ساألتان، و�لزيادة �لي�سرية 
على ذلك فقط، ميكن �أن يجمع من فتيا جميعهم جزء �سغري فقط بعد �لتق�سي 

و�لبحث«)2(.

�خلطط �ملقريزية، ج4، �س142، طبعة �ملليجي.  )1(
»�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام«، لأبي حممد علي بن حزم، ج5، �س92 - 93.  )2(
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وكان �لت�سريع على �لوجه �لذي ذكرنا كافًيا يف �إقامة �لدين و�سيا�سة جماعة 
قريبة عهد بحياة �لبد�وة، ل تز�ل تخطو خطو�تها �لأوىل يف �سبيل تكوين �لدولة 

و�إقر�ر �لنظام.

�سرائع العرب قبل الإ�سالم

ل  �لعرب  عند  ما  �إ�سالح  ب�سريعته  يريد  كان  �إمنا    �لر�سول  �أن  على 
تكليفهم مبا ل يعرفونه �أ�ساًل.

قال �لدهلوي: »وكان �لأنبياء - عليهم �ل�سالم - قبل نبينا  يزيدون ول 
ينق�سون ول يبدلون �إل قلياًل، فز�د �إبر�هيم  على ملة نوح  �أ�سياء من 
�ملنا�سك و�أعمال �لفطرة و�خلتان؛ وز�د مو�سى  على ملة �إبر�هيم  �أ�سياء 
كتحرمي حلوم �لإبل، ووجوب �ل�سبت، ورجم �لزنا وغري ذلك. ونبينا  ز�د ونق�س 
وبّدل، و�لناظر يف دقائق �ل�سريعة، �إذ� ��ستقر�أ هذه �لأمور وجدها على وجوه: منها 
�أن �مللة �ليهودية حملها �لأحبار و�لرهبان فحرفوها بالوجوه �ملذكورة فيما �سبق، 
فلما جاء �لنبي  رد كل �سيء �إىل �أ�سله فاختلفت �سريعته بالن�سبة �إىل �ليهودية، 
�لتي هي يف �أيديهم، فقالو� هذه زيادة ونق�س وتبديل ولي�س تبدياًل يف �حلقيقة. 
بني  �إىل  كانت  �إمنا  فالأوىل  �أخرى؛  بعثة  تت�سمن  بعثة  ُبعث    �لنبي  �أن  ومنها 
 �إ�سماعيل، وهو قوله تعاىل: ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ]�جلمعة/ 2[ 
�لبعثة  وهذه  ]ي�س/ 6[  ڍژ  ژچ ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ  تعاىل:  وقوله 
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ت�ستوجب �أن يكون مادة �سريعته ما عندهم من �ل�سعائر و�سنن �لعباد�ت ووجوه 
�لرتفاقات. �إذ �ل�سرع �إمنا هو �إ�سالح ما عندهم ل تكليفهم ما ل يعرفونه �أ�ساًل. ونظريه 
قوله تعاىل: ژہ ھ ھ ھ  ھ ےژ]يو�سف/ 2[، وقوله تعاىل: 
]ف�سلت/ 44[،   ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅژ 

وقوله تعاىل: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]�إبر�هيم/ 4[. و�لثانية 
كانت �إىل جميع �أهل �لأر�س عامة«)1(. فكان �لعرب حني يدخلون يف �لإ�سالم 

يظلون بال�سرورة على �سريعتهم كما هي، �إل ما يغريه �لدين �جلديد.

ويبني هذ� �ملعنى ما ذكره موؤلفو �أ�سول �لفقه عند �لكالم على �سرع من 
قبلنا. قالو�: �إن �لعلماء �ختلفو� يف �لنبي  و�أمته بعد �لبعثة، هل هم متعبدون 

ب�سرع من تقدم؟

وقد ذكر �ل�سوكاين يف كتاب »�إر�ساد �لفحول« �أقو�ًل �أربعة يف ذلك:

ا عنه. ون�سب �لآمدي ( 1) �أنه مل يكن متعبًد� باتباع �سرع من قبله، بل كان منهيًّ
هذ� �ملذهب لالأ�ساعرة و�ملعتزلة.

عن ( 2) �ملذهب  هذ�  ونقل  منه.  ن�سخ  ما  �إل  قبله  من  ب�سرع  متعبًد�  كان  �أنه 
�أ�سحاب  وعن  �لرو�يتني،  �إحدى  يف  �أحمد  وعن  حنيفة،  �أبي  �أ�سحاب 

�ل�سافعي.

حجة �هلل �لبالغة، ج1، �س97، طبعة �خل�ساب.  )1(
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�لوقف. حكاه �بن �لق�سريي و�بن برهان.( 3)
ثم ز�د �ل�سوكاين مذهًبا ر�بًعا. فقال: »وقد ف�سل بع�سهم تف�سياًل ح�سًنا ( 4)

فقال: �إنه �إذ� بلغنا �سرع من قبلنا على ل�سان �لر�سول. �أو ل�سان من �أ�سلم، 
خم�سو�ًسا  ول  من�سوًخا  يكن  مل  �لأحبار،  وكعب  �سالم  بن  كعبد �هلل 
فاإنه �سرع لنا. وممن ذكر هذ� �لقرطبي. وذيل �ل�سوكاين بقوله: ولبد من 
هذ� �لتف�سيل على قول �لقائلني بالتعبد ملا هو معلوم من وقوع �لتحريف 

و�لتبديل، فاإطالقهم مقيد بهذ� �لقيد. ول �أظن �أحًد� ياأباه«)1(.

�سر�ئع  »و�أما  حزم:  لبن  �لأحكام«  �أ�سول  يف  »�لإحكام  كتاب   ويف 
فالنا�س فيها على    نبينا حممد  �لأنبياء - عليهم �ل�سالم - �لذين كانو� قبل 
قولني، فقوم قالو� هي لزمة لنا ما مل ننه عنها، وقال �آخرون: هي �ساقطة عنا ول 
لبع�سها، فنقف  �أن نخاطب يف ملتنا ب�سيء مو�فق  �إل  �لعمل ب�سيء منها  يجوز 

عنده �ئتماًر� لنبينا  ل �تباًعا لل�سر�ئع �حلالية«)2(.

وذكر علماء �أ�سول �لفقه خالًفا �آخر يف �لنبي  قبل بعثته هل كان 
متعبًد� ب�سرع �أم ل. فقيل: �إنه كان متعبًد� قبل �لبعثة ب�سريعة �آدم، وقيل ب�سريعة 
ب�سريعة  وقيل  مو�سى،  ب�سريعة  متعبًد�  كان  وقيل  �إبر�هيم،  ب�سريعة  وقيل  نوح، 
�أمة نبي ول على  عي�سى، وقيل كان على �سرع من �ل�سر�ئع. ول يقال كان من 

�إر�ساد �لفحول، �س223.  )1(
�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، �بن حزم، ج5، �س161.  )2(
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منها  ن�سخ  ما  �إل  �لأنبياء  من  قبله  من  كل  ب�سريعة  متعبًد�  كان  وقيل  �سرعه. 
و�ندر�س. وقال بع�سهم بل كان على �سريعة �لعقل وقيل بالوقف«)1(.

ولي�س يعنينا �أن نعر�س ل�ستدللت هذه �ملذ�هب ومناق�ساتها، فذلك ما 
ل طائل تته.

النبي  و�سريعة العقل

كان  �لنبي  �أن  يرى  من  �مل�سلمني  علماء  من  �أن  يعنينا  �لذي  ولكن 
�أن ياأتيه �لوحي، ومنهم من يرى يف �ل�سر�ئع �ملا�سية  على �سريعة �لعقل قبل 
�أ�ساًل من �أ�سول �لت�سريع �لإ�سالمي، وذلك يبني وجه ما �أ�سرنا �إليه من كفاية 
�لت�سريعات �لقليلة �لتي رويت عن عهد �لنبي حلاجات �لأمة �لعربية يف ذلك 

�حلني.

وعلى �لذي �أ�سلفناه من قول بع�س �لأئمة: �إن �لنبي  كان متعبًد� 
هذه  على  ظل  �لنبي  يكون  �أن  يقت�سي  ذلك  فاإن  �لعقل،  ب�سريعة  �لوحي  قبل 
�أ�سول  �أ�ساًل من  �ل�سرع �جلديد، و�لعقل كان  �إل ما غريه  �لوحي  بعد  �ل�سريعة 

ت�سريعه فيما مل ينزل به تنزيل.

�إر�ساد �لفحول، �ل�سوكاين، �س222 - 223.  )1(



الراأي واأطواره
233233

يف  يرد  ل  حني  �لإ�سالمي  �لت�سريع  يف  معترًب�  قبلنا  من  �سرع  كان  و�إذ� 
�أ�سول  من  �أ�ساًل  كانت  قبلنا  من  �سر�ئع  �أن  ذلك  فمعنى  يبطله،  ما  �لإ�سالم 

�لت�سريع يف �سدر �لإ�سالم، يثبت بها �حلكم يف ما مل يرد يف �لدين �جلديد.

وقد ذكر علماء �لأ�سول �ل�ست�سحاب باعتباره �أ�ساًل من �أ�سول �لفقه يف 
بع�س �ملذ�هب.

�أو  قال �ل�سوكاين: »�ل�ست�سحاب �أي ��ست�سحاب �حلال لأمر وجودي 
بقاوؤه  فالأ�سل  �ملا�سي  �لزمن  ثبت يف  ما  �أن  ومعناه  �سرعي.  �أو  عقلي  عدمي 
يوجد  مل  ما  �لأمر  ذلك  بقاء  وهو  �مل�ساحبة  من  ماأخوذ  �مل�ستقبل،  �لزمن  يف 
ما يغريه، فيقال �حلكم �لفالين قد كان فيما م�سى، وكل ما كان فيما م�سى 
كرب�ءة  �ل�سرعية  �لأحكام  يف  �لعقل   .... �لبقاء  مظنون  فهو  عدمه  يظن  ومل 
�لذمة من �لتكليف حتى يدل دليل �سرعي على تغريه، وكنفي �سالة �ساد�سة. 
قال �لقا�سي �أبو �لطيب: وهذ� حجة بالإجماع من �لقائلني باأنه ل حكم قبل 
�ل�سرع. قال: �لثالثة: ��ست�سحاب �حلكم �لعقلي عند �ملعتزلة؛ فاإن عندهم �أن 
�لعقل يحكم يف بع�س �لأ�سياء �إىل �أن يرد �لدليل �ل�سمعي. وهذ� ل خالف 
بني �أهل �ل�سنة يف �أنه ل يجوز �لعمل به؛ لأنه ل حكم للعقل يف �ل�سرعيات. 
قال: �لر�بعة: ��ست�سحاب �لدليل مع �حتمال �ملعار�س، �إما تخ�سي�ًسا �إن كان 
ا، فهذ� �أمر معمول به �إجماًعا، وقد  �لدليل ظاهًر�. �أو ن�سًخا �إن كان �لدليل ن�سًّ
�ختلف يف ت�سمية هذ� �لنوع بال�ست�سحاب. فاأثبته جمهور �لأ�سوليني، ومنعه 
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�ملحققون، منهم: �إمام �حلرمني يف »�لربهان«، و�لِكَيا يف »تعليقه« و�بن �ل�سمعاين 
يف »�لقو�طع«؛ لأن ثبوت �حلكم من ناحية �للفظ ل من ناحية �ل�ست�سحاب. 
قال: �خلام�سة: �حلكم �لثابت بالإجماع يف حمل �لنز�ع، وهو ر�جع �إىل �حلكم 
�ل�سرعي، باأن يتفق على حكم يف حالة ثم تتغري �سفة �لـُمجمع عليه فيختلفون 
من  ��ستدل  �إذ�  مثاله  �حلال؛  با�ست�سحاب  �حلكم  يغري  مل  من  في�ستدل  فيه 
يقول: �إن �ملتيمم �إذ� ر�أى �ملاء يف �أثناء �سالته ل تبطل �سالته؛ لأن �لإجماع 
منعقد على �سحتها قبل ذلك، فا�ست�سحب �إىل �أن يدل دليل على �أن روؤية �ملاء 
مبطلة، وكقول �لظاهرية: يجوز بيع �أم �لولد؛ لأن �لإجماع �نعقد على جو�ز بيع 
هذه �جلارية قبل �ل�ستيالد، فنحن على ذلك �لإجماع بعد �ل�ستيالد. وهذ� 
�لنوع هو حمل �خلالف كما قاله يف »�لقو�طع«، وهكذ� فر�س �أئمتنا �لأ�سوليون 

�خلالف فيها«)1(.

وبذلك يتبني �أن �ل�ست�سحاب يف بع�س �سوره �أ�سل من �أ�سول �لت�سريع، 
يزيد على �لأ�سول �لتي ذكرناها، ويوؤيد �عتبار حكم �لعقل و�سرع من قبلنا يف 

تقرير �لأحكام �لعملية يف �لإ�سالم.

وبناء على ما ذكرنا تكون م�سادر �حلكم يف عهد �لنبي غري �سيقة مبا ت�ستلزمه 
حاجات �جلماعات ول حاجات �لأفر�د.

كتاب »�إر�ساد �لفحول �إىل تقيق �حلق من علم �لأ�سول«، لالإمام حممد بن علي �ل�سوكاين، �س220 - 222.  )1(
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الراأي يف عهد اخللفاء الرا�سدين

م�سى عهد �لنبي  وجاء بعده عهد �خللفاء �لر��سدين منذ �سنة 11هـ 
)632م( �إىل 40هـ )660م(.

وقد �تفق �ل�سحابة على ��ستعمال �لقيا�س يف �لوقائع �لتي ل ن�س فيها 
»قال  يقول:  للر�أي  �إنكاره  مع  نف�سه  و�بن حزم  منهم.  �أحد  نكري من  من غري 
�أبو حممد: فقد ثبت �أن �ل�سحابة  مل يفتو� بر�أيهم على �سبيل �لإلز�م ول 
�سبيل  على  �أو  منه،  تعاىل  �هلل  ي�ستغفرون  ظن  �أنه  على  ولكن  حق،  �أنه  على 
بالر�أي  �لقول  »و�أما  نف�سه:  �لكتاب  �أي�ًسا يف  ويقول  �خل�سمني«)1(.  بني  �سلح 
�أن يوجد  �إىل  �. ولكنه ل �سبيل   جدًّ و�ل�ستح�سان و�لختيار فكثري منهم 
�أنه جعل ر�أيه ديًنا �أوجبه حكًما، و�إمنا قالو� �إخباًر� منهم باأن هذ�  لأحد منهم 
�لذي ي�سبق �إىل قلوبهم، وهكذ� يظنون، وعلى �سبيل �ل�سلح بني �ملخت�سمني، 

ونحو هذ�«)2(.

ويكفينا من �بن حزم �لظاهري �أن يعرتف بوقوع �لر�أي من �ل�سحابة كثرًي�، 
و�إن ذهب يف تاأويل وقوعه مذهًبا عجًبا.

�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام، �بن حزم، ج6، �س54.  )1(
�ملرجع �ل�سابق، ج7، �س118 - 119.  )2(
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عهد أبي بكر

من  �لزكاة  �أخذ   يف  بكر  �أبي  �جتهاد  �إىل  �ل�سحابة  فمن ذلك رجوع 
بني حنيفة وقتالهم على ذلك؛ وقيا�س خليفة ر�سول �هلل على �لر�سول يف ذلك 
بو�ساطة �أخذ �لزكاة للفقر�ء و�أرباب �مل�سارف. ومن ذلك قول �أبي بكر ملا �سئل 
عن �لكاللة: �أقول يف �لكاللة بر�أيي: فاإن يكن �سو�بًا فمن �هلل، و�إن يكن خطاأ 
فمني ومن �ل�سيطان: �لكاللة ماعد� �لو�لد و�لولد. ومن ذلك �أن �أبا بكر ورَّث �أم 
�لأم دون �أم �لأب، فقال له بع�س �لأن�سار: لقد ورثت �مر�أة من ميت لو كانت 
هي �مليتة مل يرثها، وتركت �مر�أة لو كانت هي �مليتة ورث جميع ما تركت. فرجع 
�إىل �لت�سريك بينهما يف �ل�سد�س. ومن ذلك حكم �أبي بكر بالر�أي يف �لت�سوية يف 
�لعطاء، حتى قال له عمر: كيف جتعل من ترك دياره و�أمو�له، وهاجر �إىل ر�سول 
�هلل كمن دخل يف �لإ�سالم كرًها؟ فقال �أبو بكر: �إمنا �أ�سلمو� هلل و�أجورهم على 
�هلل، و�إمنا �لدنيا بالغ)1( وحيث �نتهت �لنوبة �إىل عمر فرق بينهم. ومن ذلك قيا�س 
�إىل عمر  �إنه عهد  �لبيعة، حتى  بعقد  تعيينه  على  بالعهد  �لإمام  تعيني  بكر  �أبي 

باخلالفة، وو�فقه على ذلك �ل�سحابة«)2(.

»و�لبلغة«: ما ُيَتبلغ به من �لعي�س ول يف�سل، ُيقال: تبلغ به، �إذ� �كتفى به وجتز�أ، و يف هذ� بالغ. وبلغة وتبلغ:   )1(
كفاية. »�مل�سباح �ملنري«.

�لإحكام لالآمدي.  )2(
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ر�سيه  وقالو�:  �خلالفة  يف  �ل�سديق  قدمو�  �ل�سحابة  �أن  ذلك  ومن 
�إمامة  على  �لكربى  �لإمامة  فقا�سو�  لدنيانا؟  نر�ساه  �أفال  لديننا،    ر�سول �هلل
وكذلك  فيه؛  �لقر�آن  وجمع  �مل�سحف  كتابة  على  �تفاقهم  وكذلك  �ل�سالة؛ 
�تفاقهم على جمع �لنا�س على م�سحف و�حد، وترتيب و�حد، وحرف و�حد)1(.

ق �للوطية و�أذ�قهم  ومن ذلك كما يف »�لطرق �حلكمية«)2(: �أن �أبا بكر حرَّ
حر �لنار يف �لدنيا قبل �لآخرة ..... فاإن خالد بن �لوليد  كتب �إىل �أبي بكر 
�ملر�أة،  تنكح  ينكح كما  �لعرب رجاًل  نو�حي  بع�س  �أنه وجد يف   : �ل�سديق 
فا�ست�سار �ل�سديق �أ�سحاب ر�سول �هلل  وفيهم علي بن �أبي طالب  وكان 
�أ�سدهم قوًل، فقال: �إن هذ� �لذنب مل تع�س به �أمة من �لأمم �إل و�حدة ف�سنع 
�هلل بهم ما قد علمتم، �أرى �أن يحرقو� بالنار. فكتب �أبو بكر �إىل خالد �أن يحرقو�. 

قوهم. فحرَّ

عهد عمر

ومن ذلك ما ُروي عن عمر، �أنه كتب �إىل �أبي مو�سى �لأ�سعري: �عرف 
�لأ�سباه و�لأمثال ثم ق�س �لأمور بر�أيك...... ويف كتاب عمر بن �خلطاب �إىل 
�سريح: �إذ� وجدت �سيًئا يف كتاب �هلل فاق�ِس به ول تلتفت �إىل غريه، و�إن �أتاك 

�بن قيم �جلوزية، �إعالم �ملوقعني، ج1، �س253.  )1(
�لطرق �حلكمية، �بن قيم �جلوزية، �س15.  )2(
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لي�س يف  ما  �أتاك  فاإن    ر�سول �هلل �سن  مبا  فاق�س  �هلل  كتاب  لي�س يف  �سيء 
�أتاك  و�إن  �لنا�س؛  عليه  �أجمع  مبا  فاق�س   ، ر�سول �هلل ي�سن  كتاب  �هلل ومل 
ما لي�س يف كتاب �هلل ول �سنة ر�سول �هلل  ومل يتكلم فيه �أحد قبلك، فاإن 
�سئت �أن جتتهد ر�أيك فتقدم، و�إن �سئت �أن تتاأخر فتاأخر. وما �أرى �لتاأخر �إل 
خرًي� لك. ذكره �سفيان �لثوري عن �ل�سيباين عن �ل�سعبي عن �سريح �أن عمر 

كتب �إليه«)1(.

�ليهود يف  �أخذ �خلمر من جتار  قد  �َسـُمَرة  �أن  لعمر  قيل  ملا  �أنه  ومن ذلك 
قال:    ر�سول �هلل �أن  �أما علم  �سمرة!  قاتل �هلل  فقال:  وباعها  �لع�سور، وخللها 
لعن �هلل �ليهود ُحرمت عليهم �ل�سحوم فجملوها)2( وباعوها و�أكلو� �أثمانها، قا�س 

�خلمر على �ل�سحم، و�أن ترميها ترمي لثمنها.

ومن ذلك �أنه جلد �أبا بكرة حيث مل يكمل ن�ساب �ل�سهادة، بالقيا�س على 
�لقاذف، و�إن كان �ساهًد� ل قاذًفا.

ار مبا فيه، وحرق قرية يباع فيها �خلمر،  ق حانوت خمَّ ومن ذلك �أن عمر َحرَّ
وحرق ق�سر �سعد بن �أبي وقا�س ملا �حتجب يف ق�سره عن �لرعية، ودعا حممد 
ق عليه ق�سره، ول ُتْدثن حدًثا �بن َم�ْسلمة فقال: �ذهب �إىل �سعد بالكوفة فحرِّ

 

�بن قيم �جلوزية، �إعالم �ملوقعني: ج1، �س70.  )1(
جمل �ل�سحم: �أذ�به جماًل من باب طلب.  )2(
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حتى تاأتيني. فذهب حممد �إىل �لكوفة فا�سرتى من نبطي)1( حزمة من حطب، 
و�سرط عليه حملها �إىل ق�سر �سعد، فلما و�سل �إليه �ألقى �حلزمة فيه، و�أ�سرم فيها 
�لنار، فخرج �سعد فقال: ما هذ�؟ قال: عزمة �أمري �ملوؤمنني! فرتكه حتى �أحرق. ثم 
�ن�سرف �إىل �ملدينة. فعر�س عليه �سعد نفقة، فاأبى �أن يقبلها. فلما قدم على عمر 

قال: هال قبلت نفقته؟ قال: �إنك قلت ل تدثن حدًثا حتى تاأتيني.

وحلق ر�أ�س ن�سر بن حجاج، ونفاه من �ملدينة لت�سبيب �لن�ساء به. و�سرب 
�سبيغ بن ع�سيل �لتميمي على ر�أ�سه ملا �ساأله عما ل يعنيه؛ و�سادر عماله فاأخذ 
فجعل  بذلك،  به  يخ�سون  ما  و�ختلط  �لعمل،  بجاه  �كت�سبوها  ملا  �أمو�لهم  �سطر 

�أمو�لهم بينهم وبني �مل�سلمني �سطرين.

و�ألزم �ل�سحابة �أن ُيقّلو� من �حلديث عن ر�سول �هلل  ملا ��ستغلو� به عن 
. لقر�آن �سيا�سة)2( منه، �إىل غري ذلك من �سيا�ساته �لتي �سا�س بها �لأمة�

�أنباط  �لنا�س وعو�مهم، و�جلمع  �أخالط  ��ستعمل يف  ثم  �لعر�ق  �سو�د  ينزلون  كانو�  �لنا�س  �لنبط: جيل من   )1(
ومنعه  نبطي،  ورجل  �لليث:  قال  وتفتح.  ت�سم  و�لنون  �ألف،  بزيادة  نباطي  و�لو�حد  و�أ�سباب،  �سبب  مثل 

�بن  �لأعر�بي. »�مل�سباح« .
�أكنت تدث يف زمان عمر  �أبي هريرة، وقلت له:  �أبي �سلمة عن  روى �لد�روردي عن حممد بن عمرو عن   )2(
هكذ�؟ فقال: لو كنت �أحدث يف زمان عمر مثل ما �أحدثكم ل�سربني مبخففته. روى عن معن بن عي�سى، 
�أن عمر حب�س ثالثة،  �أبيه،  �إبر�هيم عن  �إدري�س عن �سعبة عن �سعيد بن  �أنباأنا مالك عن عبد �هلل بن  قال: 

 . بن م�سعود، و�أبا �لدرد�ء، و�أبا م�سعود �لأن�ساري فقال: �أكرثمت �حلديث عن ر�سول �هلل�
�أن معاوية كان يقول: عليكم من �حلديث مبا كان  �أبي �سلمة، قال: بلغني  ه عن رجاء بن  روي عن �بن عليَّ  
يف عهد عمر، فاإنه كان قد �أخاف �لنا�س يف �حلديث عن ر�سول �هلل  »تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي« ملحمد 

�خل�سري، �س99 - 100.
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للمطلق  �إلز�مه  ذلك  ومن   - �هلل  رحمه   - تيمية  �بن  �لإ�سالم  �سيخ  قال 
ثالًثا بكلمة و�حدة بالطالق وهو يعلم �أنها و�حدة، ولكن ملا �أكرث �لنا�س منه ر�أى 
عقوبتهم باإلز�مهم به، ومن ذلك منعه بيع �أمهات �لأولد، و�إمنا كان ر�أًيا منه ر�آه 
لالأمة، و�إل فقد بعن يف حياة �لر�سول  ومدة خالفة �ل�سديق، ولهذ� عزم علي 
�بن �أبي طالب على بيعهن، وقال: �إن عدم �لبيع كان ر�أًيا �تفق عليه هو وعمر، 
فقال قا�سيه عبيدة �ل�سلماين: يا �أمري �ملوؤمنني ر�أيك ور�أي عمر يف �جلماعة �أحب 
�إلينا من ر�أيك وحدك. فقال: �ق�سو� مبا كنتم تق�سون، فاإين �أكره �خلالف. فلو كان 
عنده ن�س من ر�سول �هلل  بتحرمي بيعهن مل ي�سف ذلك �إىل ر�أيه ور�أي عمر، 

ومل يقل �إين ر�أيت �أن ُيَبْعن)1(.

عهد عثمان

)2(، و�إن  ومن ذلك قول عثمان لعمر يف و�قعٍة: �إن تتبع ر�أيك فر�أيك �أَ�َسدُّ
تتبع ر�أي من قبلك َفِنْعم ذلك �لر�أي. ولو كان فيه دليل قاطع على �أحدهما مل 

يجز ت�سويبهما.

�أطلق  �لتي  �ل�سبعة  �لنا�س على حرف و�حد من �لأحرف  وجمع عثمان 
  بها، ملا كان ذلك م�سلحة؛ فلما خاف �ل�سحابة  �لقر�ءة    لهم ر�سول �هلل

�لطرق �حلكمية، �س15 - 18.  )1(
ّح. �سَ َوب و�أَ �أَ�َسّد: �أَ�سْ  )2(
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على �لأمة �أن يختلفو� يف �لقر�آن، ور�أو� �أن جمعهم على حرف و�حد �أ�سلم و�أبعد 
عن وقوع �لختالف فعلو� ذلك، ومنعو� �لنا�س من �لقر�ءة بغريه)1(.

عهد علي

ومن ذلك قول علي  يف حد �سارب �خلمر: �إنه �إذ� �سرب �سكر، و�إذ� 
�سكر َهِذَي، و�إذ� هذي �فرتى، فحّدوه حّد)2( �ملفرتين. قا�س حد �ل�سارب على 

�لقاذف.

ومن ذلك �أن عمر كان ي�سك يف َقَود �لقتيل �لذي ��سرتك يف قتله �سبعة؛ 
فقال له علي: يا �أمري �ملوؤمنني، �أر�أيت لو �أن نفًر� ��سرتكو� يف �سرقة �أكنت تقطعهم؟ 

قال: نعم، قالو�: كذلك. وهو قيا�س للقتل على �ل�سرقة.

  لزنادقة �لر�ف�سة، وهو يعلم �سنة ر�سول �هلل�  ومن ذلك تريق علي
يف قتل �لكافر. لكن ملا ر�أى �أمًر� عظيًما جعل عقوبته من �أعظم �لعقوبات؛ ليزجر 

�لنا�س عن مثله، ولذلك قال:

ُمْنَكًرا اأمًرا  الأمَر  راأيُت  قنرًبا ملا  ودعوُت  ناري  ْجُت  اأجَّ

�لطرق �حلكيمة، �س18 - 19.  )1(
�حلّد: �جلز�ء و�لعقاب.  )2(
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وقنرب غالمه)1(.

ومن ذلك قول علي يف �ملر�أة �لتي �أجه�ست بفزعها باإر�سال عمر �إليها: �أما 
ا عنك، و�أرى عليك �لدية. فقال له: عزمت عليك  �ملاأثم، فاأرجو �أن يكون منحطًّ
�أل تربح حتى ت�سربها على بني عدي، يعني قومه. و�أحلقه عثمان وعبد  �لرحمن 
بن عوف باملوؤدب، وقال: �إمنا �أنت موؤدب ول �سيء عليك..... وروى هذه �لو�قعة 
زوجها،  عنها  غاب  �لتي  �ملر�أة  يف  عمر  »وعن  �لآتي:  �لوجه  على  �لرب  عبد  �بن 
ُث عنها، فبعث �إليها يعظها ويذكرها ويوعدها �إن عادت، فمخ�ست  وبلغه �أنه ُيَتَحدَّ
نرى  ما  و�هلل  فقالو�:  ذلك،  �أ�سحابه يف  ف�ساور  مات،  ثم  ف�سوت  غالًما  فولدت 
عليك �سيًئا. وما �أردت بهذ� �إل �خلري، وعلّي حا�سر. فقال: ما ترى يا �أبا ح�سن؟ 
و�إن كانو�  ما عليهم،  ر�أيهم فقد ق�سو�  فاإن يك هذ� جهد  قال هوؤلء،  فقال: قد 
قاربوك فقد غ�سوك، �أما �لإثم فاأرجو �أن ي�سعه �هلل عنك بنيَّتك وما يعلم منك، 
�أق�سمت عليك ل  �أنت و�هلل �سدقتني؛  و�أما �لغالم فقد و�هلل غرمت. فقال له: 
�أي بني عدي بن  �أبيك،  بني  بقوله  يريد  �أبيك،  بني  جتل�س حتى تق�سمها على 

.)3(»عمر )كعب َرْهط)2

�لطرق �حلكمية، �س19.  )1(
ْهط: �لقوم و�لقبيلة. �لرَّ  )2(

»خمت�سر جامع بيان �لعلم«، �س146 - 147.  )3(
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»ومن ذلك �ختالفهم يف قول �لرجل لزوجته: �أنت عَليَّ حر�م، حتى قال 
�أبو بكر وعمر: هو ميني، وقال علّي وزيد: هو طالق ثالث، وقال �بن م�سعود: هو 

طلقة و�حدة، وقال �بن عبا�س هو ظهار)1(«)2(.

ظهور اخلالف بالراأي يف الأحكام

�ل�ساطبي  بالر�أي يف م�سائل �لأحكام. قال  �لع�سر ظهر �خلالف  ويف هذ� 
حتى  وهد�يتنا  �أُْلَفِتَنا  على  حري�ًسا    كان  »ولقد  »�لعت�سام«:  كتاب  يف 
  ثبت من حديث �بن عبا�س - ر�سي �هلل عنهما - �أنه قال: »ملا �أح�سر �لنبي 
قال - ويف �لبيت رجال فيهم عمر بن �خلطاب  - فقال: هلم �أكتب لكم كتابًا 
لن ت�سلو� بعده. فقال عمر: �إن �لنبي  غلبه �لوجع، وعندكم �لقر�آن فح�سبنا 
كتاب �هلل. و�ختلف �أهل �لبيت و�خت�سمو�، فمنهم من يقول: قربو� يكتب لكم 
فلما كرث  قال عمر.  يقول كما  ومنهم من  بعده؛  ت�سلو�  لن  كتابًا    ر�سول �هلل
�للغط و�لختالف عند �لنبي  قال: قومو� عني. فكان �بن عبا�س يقول: �إن 
�لرزيَّة)3( كل �لرزيَّة ما حال بني ر�سول �هلل  وبني �أن يكتب لهم ذلك �لكتاب 

»�لظهار: لغة م�سدر ظاهر �لرجل، �أي قال لزوجته: »�أنت عَلّي كظهر �أمي، �أي �أنت عَلّي حر�م كظهر �أمي،   )1(
ت�سبيه  فهو  �ل�سرع،  �أما يف  �جلاهلية.  و�لظهار هو طالق يف  �لبطن.  هو عمود  �لذي  بالظهر  �لبطن  فكنى عن 
م�سلم عاقل بالغ زوجته �أو جزًء� منها �سائًعا كالثلث و�لربع �أو ما يعرب به عن �لكل مبا ل يحل �لنظر �إليه من 
�ملحرمة على �لتاأبيد، ولو بر�ساع �أو �سهر. ثم حكم �لظهار حرمة �لوطء ودو�عيه �إىل وجوب كفارة«. ك�ساف 

��سطالحات �لفنون.
»�لإحكام«، ج4، �س52 - 56.  )2(

�لرزّية: �أ�سلها �لرزيئة، وخففت �لهمزة، وهي �مل�سيبة.  )3(
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من �ختالفهم ولغطهم. فكان - و�هلل �أعلم - وحًيا �أوحاه �هلل �إليه، �أنه كتب لهم 
ذلك �لكتاب مل ي�سلو� بعده �ألبتة، فتخرج �لأمة من مقت�سى قوله: ژپ ڀ 
ڀ َژ  ]هود/ 118[ بدخولها تت قوله: ژڀ ٺ ٺ ٺژ  ]هود/ 119[ 

فاأبى �هلل �إل ما �سبق يف علمه من �ختالفهم كما �ختلف غريهم«)1(.

�مل�سلمون  »كان  �لآمدي:  قال  »�ملو�قف«  على  �ل�سريف  �ل�سيد  �سرح  ويف 
عند وفاة �لنبي  على عقيدة و�حدة وطريقة و�حدة، �إل من كان يبطن �لنفاق 
ويظهر �لوفاق. ثم ن�ساأ �خلالف فيما بينهم �أوًل يف �أمور �جتهادية ل توجب �إميانًا ول 
كفًر�، وكان غر�سهم منها �إقامة مر��سم �لدين، و�إد�مة مناهج �ل�سرع �لقومي، وذلك 
كتابًا  لكم  �أكتب  بقرطا�س  �ئتوين  موته:  مر�س  يف  �لنبي  قول  عند  كاختالفهم 
ل ت�سلو� بعدي. حتى قال عمر: �إن �لنبي قد غلبه �لوجع، ح�سبنا كتاب  �هلل، 
�لتنازع.  عندي  ينبغي  ل  َعنِّي،  قومو�  �لنبي:  قال  ذلك، حتى  �للغط يف  وكرث 
وكاختالفهم بعد ذلك يف �لتخلف عن جي�س �أ�سامة، فقال قوم بوجوب �لتباع 
لقوله : جهزو� جي�س �أ�سامة، لعن �هلل َمْن َتخلَّف عنه؛ وقال قوم بالتخلف 
�نتظاًر� ملا يكون من ر�سول �هلل يف مر�سه. وكاختالفهم بعد ذلك يف موته حتى 
قال عمر: من قال �إن حممًد� قد مات علوته ب�سيفي. و�إمنا ُرِفَع �إىل �ل�سماء كما ُرفع 
عي�سى �بن مرمي. وقال �أبو بكر: من كان يعبد حممًد� فاإن حممًد� قد مات، ومن كان 

يعبد �إله حممد فاإنه حي ل ميوت، وتال قوله تعاىل: ژڄ ڄ  ڄ  ڃ ڃ ڃ 

�لعت�سام، �ل�ساطبي، ج3، �س12 - 13.  )1(
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 ]144 ]�آل عمر�ن/  ڍ...ژ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ   ڃ 
فرجع �لقوم �إىل قوله؛ وقال عمر: كاأين ما �سمعت هذه �لآية �إل �لآن. وكاختالفهم 
بعد ذلك يف مو�سع دفنه مبكة �أو باملدينة �أو �لقد�س، حتى �سمعو� ما روي عنه، من 
�أن �لأنبياء يدفنون حيث ميوتون. وكاختالفهم يف �لإمامة. وثبوت �لإرث عن �لنبي 
 : كما مر، ويف قتال مانعي �لزكاة حتى قال عمر: »كيف نقاتلهم وقد قال
»�أُمرُت �أن �أقاتل �لنا�س حتى يقولو� ل �إله �إل �هلل، فاإذ� قالوها ع�سمو� مني دماءهم 
و�أمو�لهم«؛ فقال له �أبو بكر: �ألي�س قد قال: »�إل بحقها«؛ ومن حقها �إقامة �ل�سالة 
و�إيتاء �لزكاة؛ ولو منعوين عقاًل مما �أدوه �إىل �لنبي لقاتلتهم عليه. ثم �ختالفهم 
بعد ذلك يف تن�سي�س �أبي بكر على عمر باخلالفة؛ ثم يف �أمر �ل�سورى حتى ��ستقر 
�لأمر على عثمان. ثم �ختالفهم يف قتله ويف خالفة علي ومعاوية وما جرى يف وقعة 
�جلمل و�سفني. ثم �ختالفهم �أي�ًسا يف بع�س �لأحكام �لفروعية كاختالفهم يف �لكاللة. 
ومري�ث �جلد مع �لإخوة، وعقل �لأ�سابع، وديات �لأ�سنان. وكان �خلالف يتدرج ويرتقى 

�سيئًا ف�سيئًا �إىل �آخر �أيام �ل�سحابة«)1(.

وقد عر�س �بن حزم يف كتاب »�لإحكام« لق�سة �ل�سحيفة �لتي تعترب �أول 
خالف قائم على �لر�أي ظهر يف �لإ�سالم فقال: »عن �بن عبا�س قال: ملا ��ستد 
بعدي.  ت�سلو�  ل  كتابًا  لكم  �أكتب  بكتاب  �ئتوين  قال:  وجعه،    بر�سول �هلل
�إن �لنبي  غلبه �لوجع، وعندنا كتاب �هلل ح�سبنا، فاختلفو� وكرث  فقال عمر: 

�ملو�قف، �لآمدي، طبع �إ�ستنبول، 1286، �س219 - 220.  )1(
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�للغط، فقال: قومو� عني ول ينبغي عندي �لتنازع. فخرج �بن عبا�س يقول: �إن 
�لرزيَّة كل �لرزيَّة ما حال بني ر�سول �هلل وبني كتابه.

وحدثنا عبد �هلل بن ربيع عن �بن عبا�س فذكر هذ� �حلديث وفيه: �أن قوًما 
قالو� عن �لنبي  يف ذلك �ليوم ما �ساأنه َهَجر؟ قال �أبو حممد: هذه زلة �لعامل 
بيننا  يكون  �أن  تعاىل  �هلل  علم  �سابق  يف  كان  وقد  قدميًا،  �لنا�س  منها  حذر  �لتي 
�لختالف، وت�سل طائفة وتهتدي بهدى �هلل �أخرى؛ فلذلك نطق عمر ومن و�فقه 
مبا نطقو� به، مما كان �سبًبا �إىل حرمان �خلري بالكتاب �لذي لو كتبه مل ي�سل بعده. 
ة ناأمل لها، وكنا على  ا لنا و�سجى يف نفو�سنا وُغ�سَّ ومل يزل �أمر هذ� �حلديث مهمًّ
�أن يكتبه فلن ي�سل    نبيه  �أر�د  �أن �هلل تعاىل ل يدع �لكتاب �لذي  يقني من 
بعده دون بيان ليحيا من حيي عن بينة �إىل �أن َمنَّ �هلل تعاىل باأن �أْوَجدناه، فاجنلت 
قالت:  عائ�سة  عن  يو�سف  بن  عبد �هلل  حدثناه  ما  وهو  �ملحمود.  و�هلل  �لُكْربة، 
قال يل ر�سول �هلل  يف مر�سه: �دع يل �أبا بكر و�أخاك حتى �أكتب كتابًا، فاإين 
�أخاف �أن يتمنى ُمَتَمنٍّ ويقول قائل �أنا �أوىل، وياأبى �هلل و�لنبيون �إل �أبا بكر. قال 
�أم �أخرى: وياأبى �هلل  �أبو حممد: هكذ� يف كتاب عن عبد �هلل بن يو�سف؛ ويف 
و�ملوؤمنون. وهكذ� حدثناه عبد �هلل بن ربيع عن عائ�سة عن �لنبي  وفيه �أن ذلك 
كان يف �ليوم �لذي بدئ فيه  بوجعه �لذي مات فيه. قال �أبو حممد: فعلمنا 
�أن �لكتاب �ملر�د يوم �خلمي�س قبل موته  باأربعة �أيام كما روينا عن �بن عبا�س 
يوم قال عمر ما ذكرنا، �إمنا كان يف معنى �لكتاب �لذي �أر�د  �أن يكتبه يف �أول 
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مر�سه قبل يوم �خلمي�س �ملذكور ب�سبع لياٍل؛ لأنه  �بتد�أ وجعه يوم �خلمي�س 
يف بيت ميمونة �أم �ملوؤمنني، و�أر�د �لكتاب �لذي قال فيه عمر ما قال يوم �خلمي�س 
بعد �أن ��ستد به �ملر�س. ومات  يوم �لثنني، وكانت مدة علته  �ثني ع�سر 
يوًما ف�سح �أن ذلك �لكتاب كان يف ��ستخالف �أبي بكر، لئال يقع �سالل يف �لأمة 

.)1(» بعده

أسباب االختالف

وي�سري �بن حزم �إىل �أ�سباب �لختالف �حلادث يف هذه �لق�سة ويف نحوها 
مما وقع يف عهد �ل�سحابة بقوله: 

»وقد جتد �لرجل يحفظ �حلديث ول يح�سره ذكره حتى يفتي بخالفه، وقد 
يعر�س هذ� يف �آي �لقر�آن. وقد �أمر عمر على �ملنرب باأل يز�د يف مهور �لن�ساء على عدد 
 ذكره، فذكرته �مر�أة بقول �هلل تعاىل: ژپ پ پژ]�لن�ساء/ 20[ 
فرتك قوله وقال: كل و�حد �أفقه منك يا عمر! وقال: �مر�أة �أ�سابت و�أمري �ملوؤمنني 

�أخطاأ.

و�أمر برجم �مر�أة ولدت ل�ستة �أ�سهر، فذكره علّي بقول �هلل تعاىل: ژڀ 
ھ  ژھ  تعاىل:  قوله  مع   ،]15 ]�لأحقاف/  ٺژ   ٺ  ڀ 

»�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام« لبن حزم، ج7، �س122 - 124.  )1(
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ي�سطو  �أن  وهمَّ  برجمها.  �لأمر  عن  فرجع   ]233 ]�لبقرة/  ےژ   ھ  ھ 
بالعدل.  فينا  يا عمر، ما تعطينا �جلزل، ول تكم  �إذ قال له:  بعيينة بن ح�سن، 

چ ڃ  ژ  تعاىل:  �هلل  بقول  حذيفة  بن  ح�سن  بن  قي�س  بن  �حلر   فذكره 
 چژ ]�لأعر�ف/ 199[ وقال له: يا �أمري �ملوؤمنني، هذ� من �جلاهلني؛ فاأم�سك 

عمر. وقال يوم مات ر�سول �هلل : و�هلل ما مات ر�سول �هلل  ول ميوت حتى يكون 
 �آخرنا - �أو كالًما هذ� معناه - حتى قرئت عليه: ژحئ مئ ىئ يئژ  ]�لزمر/ 30[ 
ف�سقط �ل�سيف من يده، وخرَّ �إىل �لأر�س وقال: »كاأين و�هلل مل �أكن قر�أتها قط. 
فاإذ� �أمكن هذ� يف �لقر�آن فهو يف �حلديث �أمكن. وقد ين�ساه �ألبتة، وقد ل ين�ساه 
بل يذكره، ولكن يتاأول فيه تاأوياًل فيظن فيه خ�سو�ًسا �أو ن�سًخا �أو معنى ما«)1(. 
�، ما �ختلف �ثنان قط ف�ساعًد� يف �سيء من  وبقوله �أي�ًسا: و�هلل �لعظيم، ق�سًما برًّ
�لعمل،  عليه  لي�س  قائل:  َفِمْن  و�ل�سنة،  �لقر�آن  يف  بنيِّ  من�سو�س  �إل يف  �لدين 
ومن قائل: هذ� ُتُلقي بخالف ظاهره، ومن قائل: هذ� خ�سو�س، ومن قائل: هذ� 
كان  للن�س،  �لن�سيان  وعلى  هذ�،  فعلى   ...... تاأويل  هذ�  قائل:  ومن  من�سوخ، 

�ختالف من �ختلف يف خالفة �أبي بكر«)2(.

و�بن حزم يريد بذلك �أن يفر من جعل �لختالف بني �ل�سحابة كان ب�سبب 
�إىل  �لركون  ولكن  �سحيح،  �لختالف  �أ�سباب  من  ذكره  ما  �أن  �سك  ول  �لر�أي؛ 
�لر�أي هو �سبب �لختالف حتى يف هذ� �لذي يورده. وقد �سرح �ل�ساطبي يف كتاب 

�لإحكام، �بن حزم، ج2، �س125.  )1(
�ملرجع �ل�سابق، ج7 �س126 - 127.  )2(
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�أن تكون فروع هذه �مللة قابلة لالأنظار  باأن �هلل تعاىل حكم بحكمته  »�لعت�سام«)1( 
وجماًل للظنون، و�أن جمال �لجتهاد وجمالت �لظنون ل تتفق عادة. و�إنا نقطع باأن 
�خلالف يف م�سائل �لجتهاد و�قع ممن ح�سل له حم�س �لرحمة وهم �ل�سحابة ومن 

�تبعهم باإح�سان  و�أنهم فتحو� للنا�س باب �لجتهاد وجو�ز �لختالف فيه.

تفاوت اخلالف يف عهود اخللفاء الراشدين

ومل يكن وقوع �لختالف مطرًد� على �سو�ء يف عهود �خللفاء �لر��سدين.

ويقول �بن قيم �جلوزية يف كتاب »�إعالم �ملوقعني«: »و�أما �ل�سديق ف�سان 
�هلل خالفته عن �لختالف �مل�ستقر يف و�حد من �أحكام �لدين. و�أما خالفة عمر 
�. و�أقر بع�سهم بع�ًسا على  فتنازع �ل�سحابة تنازًعا ي�سرًي� يف قليل من �مل�سائل جدًّ
�جتهاده من غري ذم ول طعن. وترجع قلة �لختالف يف عهد عمر �إىل حزمه،)2( 

وحريته، وح�سن �سيا�سته، و�عتماده على �ل�سورى«)3(.

�لعت�سام، �ل�ساطبي، ج3، �س8، 10 - 11.  )1(
بكذ�:  وزيٌد  علٌي  ق�سى  فقال  �سنعت؟  ما  فقال:  رجاًل  لقي  �أنه  عمر  »عن  �لعلم:  بيان  جامع  ويف خمت�سر   )2(
فقال: لو كنت �أنا لق�سيت بكذ�، قال: فما مينعك و�لأمر �إليك، قال: لو كنت �أردك �إىل كتاب �هلل �أو �سنة 
ر�سول �هلل  لفعلت؛ ولكني �أردك �إىل ر�أي و�لر�أي م�سرتك، فلم ينق�س ما قال علّي وزيد، وهذ� كثري ل 

يح�سى«، �س128.
وقال عمر: »ل تختلفو� فاإنكم �إن �ختلفتم كان من بعدكم �أ�سد �ختالًفا، وملا �سمع �بن م�سعود و�أُبي بن كعب   
  يختلفان يف �سالة �لرجل يف �لثوب �لو�حد �أو �لثوبني، �سعد �ملنرب وقال: رجالن من �أ�سحاب ر�سول �هلل 
و�سنعت«.  فعلت  �إل  هذ�  مقامي  بعد  يختلفان  �ثنني  �أ�سمع  ل  �مل�سلمون؟  ي�سدر  فتياكم  �أي  فعن  �ختلفا، 

�لإحكام، ج4، �س10 - 11.

�مل�سدر �ل�سابق، ج1، �س15.  )3(
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فلما كانت خالفة عثمان �ختلفو� يف م�سائل ي�سرية �سحب �لختالف فيها 
�أمر �ملتعة)1( وغريها. ولمه عمار  بع�س �لكالم و�للوم. كما لم عليٌّ عثمان يف 

�بن يا�سر وعائ�سة يف بع�س م�سائل ق�سمة �لأمو�ل و�لوليات.

�لختالف  �سار   - وجهه  �هلل  كرم   - علّي  �إىل  �خلالفة  �أف�ست  فلما 
ْهَلوي يف هذ� �ملعنى: »و�أكابر هذ� �لوجه »يريد �لفتوى«  بال�سيف، وقال �لدِّ
  لكن كان من �سرية عمر . عمر، وعلّي، و�بن  م�سعود، و�بن عبا�س
َلج. ف�سار  �أنه كان ي�ساور �ل�سحابة ويناظرهم حتى تنك�سف �لغمة وياأتيه �لثَّ
غالب ق�ساياه وفتاو�ه متبعة يف م�سارق �لأر�س ومغاربها؛ وهو قول �إبر�هيم 
�بن  وقول  �لعلم؛  �أع�سار  ت�سعة  ذهب    عمر  مات  ملا  َخعي«:  �لنَّ »يريد 

يف ك�ساف ��سطالحات �لفنون: »نكاح �ملتعة عندهم �أن يقول �لرجل لمر�أة متعيني بكذ� در�هم مدة ع�سرة   )1(
�أيام �أو �أياًما �أو بال ذكر �ملدة، وهذ� قد كان مباًحا مرتني �أيام خيرب، و�أيام فتح مكة، ثم �سارت من�سوخة باإجماع 
�ل�سحابة و�سنده حديث علي  ويف كتاب نيل �لأوطار: »و�لإفر�د هو �لإحالل باحلج وحده، و�لعتمار بعد 
�لفر�غ من �أعمال �حلج ملن �ساء ول خالف يف جو�زه. و�لِقر�ن هو �لإهالل باحلج و�لعمرة مًعا، وهو �أي�ًسا متفق 
على جو�زه، �أو �لإهالل بالعمرة ثم يدخل عليها �حلج �أو عك�سه. وهذ� خمتلف فيه. و�لتمتع هو �لعتمار يف 
�أ�سهر �حلج ثم �لتحلل من تلك �لعمرة، و�لإهالل باحلج يف تلك �ل�سنة ويطلق �لتمتع يف عرف �ل�سلف على 
�لِقر�ن. قال �بن عبد �لرب: ومن �لتمتع �أي�ًسا �لِقر�ن، ومن �لتمتع �أي�ًسا ف�سخ �حلج �إىل �لعمرة«. وحكى �لنووي 
يف �سرح م�سلم �لإجماع على جو�ز �لأنو�ع �لثالثة وتاأول ما ورد من �لنهي عن �لتمتع من بع�س �ل�سحابة« 

ج4، �س190.
بها  و�أمرنا  �حلج،  متعة  يعني  تعاىل  �هلل  كتاب  يف  �ملتعة  �آية  نزلت  وم�سلم:  »ولأحمد  �لأخبار:  منتقى  ويف   
ا  ر�سول �هلل  ثم مل تنزل �آية تن�سخ �آية متعة �حلج ومل ينه عنها حتى مات. وعن عبد �هلل بن �سقيق �أن عليًّ
  أّنا متتعنا مع ر�سول �هلل� كان ياأمر باملتعة وعثمان ينهر عنها، فقال عثمان: كلمة، فقال علّي: لقد علمت 

فقال عثمان: �أجل ولكنا كنا خائفني. رو�ه �أحمد وم�سلم«. ج4، �س190.
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ل    عليٌّ  وكان  �سهاًل  وجدناه  طريًقا  �سلك  �إذ�  عمر  كان   : م�سعود 
وكان  نا�س.  �إل  عنه  يحملها  بالكوفة، مل  ق�ساياه  �أغلب  وكان  غالًبا.  ي�ساور 
�بن م�سعود  بالكوفة، فلم يحمل عنه غالًبا �إل �أهل تلك �لناحية. وكان 
�بن عبا�س - ر�سى �هلل عنهما - �جتهد بعد ع�سر �لأولني فناق�سهم يف كثري 
د به  من �لأحكام، و�تبعه يف ذلك �أ�سحابه من �أهل مكة، ومل ياأخذ مبا تفرَّ
يريد  ير�وون دللًة -  �لأربعة فكانو�  و�أما غري هوؤلء  �أهل �لإ�سالم.  جمهور 
�ل�ستنباط - ولكن ما كانو� مييزون �لركن و�ل�سرط من �لآد�ب و�ل�سنن، ومل 
قلياًل، كابن عمر،  �إل  �لدلئل  تعار�س �لأخبار وتقابل  يكن لهم قول عند 

.)1(» وعائ�سة، وزيد بن ثابت

اأ�سول الأحكام ال�سرعية يف هذا العهد

ويف هذ� �لعهد �سارت �أ�سول �لأحكام �ل�سرعية �أربعة: �لكتاب، و�ل�سنة)2( 
و�لر�أي �أو �لقيا�س، و�لإجماع، �أي ما عليه جماعة �مل�سلمني من �لتحليل و�لتحرمي.

حجة �هلل �لبالغة، ج1، �س105.   )1(
�ل�سيخ  قال  و�لتثبت.  �لت�سدد  من  �خللفاء  ير�عيه  كان  ملا  قليلة؛  كانت  �لدور  هذ�  يف  �ل�سنن  رو�ية  �أن  على   )2(
بتقليل  ي�سريون  كانو�  �إمنا  �لدور  وقادتهم يف ذلك  �مل�سلمني  �أئمة  �أن  تدل على  �لأحاديث  »فهذه  �خل�سري: 
�لرو�ية خ�سية �أن ينت�سر �لكذب و�خلطاأ على ر�سول �هلل ؛ ولذلك كانو� يتثبتون فيما يروى لهم؛ فلم يكن 
�أبو بكر = �إل ما �سهد �ثنان �سمعاه من ر�سول �هلل  حتى طلب   �أبو بكر ول عمر يقبالن من �لأحاديث 
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الإجماع

قال �ل�سافعي: »ومن قال مبا تقول به جماعة �مل�سلمني فقد لزم جماعتهم، 
ومن خالف ما تقوله جماعة �مل�سلمني فقد خالف جماعتهم �لتي �أُِمر بلزومها و�إمنا 
تكون �لغفلة يف �لفرقة، فاأما �جلماعة فال يكون فيها كافة غفلة عن معنى كتاب �هلل 

تعاىل، ول �سنة، ول قيا�س، �إن �ساء �هلل تعاىل«)1(.

بيان  عليه يف  �ملختلفون  �تفق  �لذي  �ملعنى  يخلو من غمو�س هذ�  ولي�س 
معنى �لإجماع، ثم �ختلفو� يف تو�سيحه.

�لإجماع  �أن  على  لنا  �ملخالفني  و�أكرث  نحن  �تفقنا  »ثم  حزم:  �بن  قال 
ثم �ختلفنا:    به يف دين �هلل  �لإ�سالم حجة وحق مقطوع  �أهل  من علماء 
فقالت طائفة: هو �سيء غري �لقر�آن وغري ما جاء عن �لنبي  لكنه �أن يجتمع 
علماء �مل�سلمني على حكم ل ن�س فيه لكن بر�أي منهم �أو بقيا�س منهم على 
�إجماع من علماء  �أن يكون  �ألبتة  باطل ول ميكن  من�سو�س. وقلنا نحن: هذ� 

ا وهم ما هم يف �لثقة بهم  = من يقوي �ملغرية بن �سعبة يف رو�يته، وطلب عمر من يقوي �ملغرية و�أبا مو�سى و�أُبيًّ
لعلو مقامهم وعلو كعبهم، وكان علي ي�ستحلف �لر�وي، و�إذ� تثبتو� و�طماأنو� عملو� مبقت�سى ما يروى لهم عن 
�لدور و�لقت�سار  �ل�سنة يف هذ�  رو�ية  �لتقليل من  �إىل  ر�سول �هلل  ومل يخالفوه، وكان عملهم هذ� د�عًيا 
منها على ما ثبت رو�يته ب�ساهدين عند وجود �حلادثة �لد�عية �إىل ذكر �حلديث«. »تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي«، 

�س103. 
ر�سالة �ل�سافعي يف �أ�سول �لفقه، طبع �حل�سيني، �س65.   )1(
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قول  �أن  يف  يبني    ر�سول �هلل عن  �سنة  �أو  قر�آن  من  ن�س  غري  على  �لأمة 
�ملختلفني هو �حلق«)1(.

�إجماع  �لإجماع  طائفة:  فقالت  حممد:  �أبو  »قال  حزم:  �بن  وقال 
�ل�سحابة  فقط، و�أما �إجماع من بعدهم فلي�س �إجماًعا؛ وقالت طائفة: �إجماع 
�أهل كل ع�سر �إجماع �سحيح. ثم �ختلف هوؤلء، فقالت طائفة منهم: �إذ� �سح 
�إجماع كل ع�سر فهو �إجماع �سحيح، ولي�س لهم ول لأحد من بعدهم �أن يقول 
بخالفه؛ وقالت طائفة منهم �أخرى: بل يجب مر�عاة ذلك �لع�سر: فاإن �نقر�سو� 
�نعقد  قد  �إجماع  فهو  �أجمعو� عليه،  ملا  �أحد منهم خالًفا  كلهم ومل يحدثو� ول 
فله  �ل�سحابة  مع  عليه  �أجمع  عما  منهم  �أحد  رجع  و�إن  خالفه،  لأحد  يجوز  ل 
�أهل ع�سر يف م�ساألة  �إذ� �ختلف  �إجماًعا، وقالت طائفة:  ذلك، ول يكون ذلك 
ما، فقد ثبت �لختالف، ول ينعقد يف تلك �مل�ساألة �إجماع �أبًد�؛ وقالت طائفة: 
�إذ� �ختلف �أهل ع�سر ما يف م�ساألة ما، ثم �أجمع �أهل �لع�سر �لذي بعدهم على 
�أحًد� خالفه  ي�سع  �إجماع �سحيح ل  فهو  �ملا�سي  �لع�سر  �أهل  بع�س  بع�س قول 
�أو  �أقل  �أو  مثاًل  �أقو�ل  ع�سرة  على  �لع�سر  �أهل  �ختلف  �إذ�  طائفة:  وقالت  �أبًد�: 
�أكرث، فهو �ختالف فيما �ختلفو� فيه، وهو �إجماع �سحيح على ترك ما مل يقولو� 
يتخري  �أن  وله  كلها،  �لأقو�ل  تلك  على  �خلروج  �أحًد�  ي�سع  فال  �لأقو�ل،  من  به 
�إجماع  فهو  خالف  فيه  يعرف  ل  ما  طائفة:  وقالت  �جتهاده،  �إليه  �أد�ه  ما  منها 

»�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام«، �بن حزم، ج2، �س128 - 129.  )1(
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�إجماًعا؛ وقالت طائفة:  لي�س هو  �سحيح ل يجوز خالفه لأحد؛ وقالت طائفة: 
�إىل ذلك  ُيلتفت  �لعلماء، فال  �تفق �جلمهور على قول، وخالفهم و�حد من  �إذ� 
�لو�حد: وقول �جلمهور هو �إجماع �سحيح؛ وهذ� قول حممد بن جرير �لطربي؛ 
�إجماع  و�لأكرث  �جلمهور  قول  طائفة:  وقالت  �إجماًعا؛  هذ�  لي�س  طائفة:  وقالت 
�إجماًعا؛ وقالت  �أقل منهم عدًد�؛ وقالت طائفة: لي�س هذ�  و�إن خالفهم َمْن هو 
طائفة: �إجماع �أهل �ملدينة هو �لإجماع، وهذ� قول �ملالكيني، ثم �ختلفو�، فقال 
�بن بكري منهم وطائفة معه: �سو�ء كان عن ر�أي �أو قيا�س، �أو نقاًل؛ وقال حممد 
�بن �سالح �لأَْبُهري منهم وطائفة معه: �إمنا ذلك فيما كان نقاًل فقط؛ وقالت طائفة: 
�إجماع �أهل �لكوفة، وهذ� قول بع�س �حلنفيني، وقالت طائفة: �إذ� جاء �لقول عن 
�ل�ساحب �لو�حد �أو �أكرث من و�حد من �ل�سحابة ومل يعرف له خمالف منهم فهو 
وجمهور  �ل�سافعيني  بع�س  قول  وهو   ، �ل�سحابة  بعد  من  خالفه  و�إن  �إجماع، 
��ستهر ذلك  �إذ�  �إجماًعا  �إمنا يكون  �ل�سافعيني:  و�ملالكيني، وقال بع�س  �حلنفيني 
فلي�س  �نت�سر،  ي�ستهر ول  �إذ� مل  و�أما  له منهم خمالف؛  يعرف  فيهم ومل  �لقول 

�إجماًعا، بل خالُفه جائز«)1(.

�ل�سابق، ج4، �س144 - 145.  )1(
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اإلمجاع طور من أطوار الرأي

حينما  �إل  �لتف�سيل  هذ�  تف�سل  مل  لالإجماع  �ملختلفة  �ملعاين  هذه  كل 
دونت �لعلوم وُنظمت قو�عدها، لكنها تدل على �أن �لإجماع يف ن�ساأته كان معنى 
مبهًما �ساحًلا لأن ُيْحمل على كل هذه �ملعاين، كما كان �لر�أي نف�سه مبهًما غري 
مق�سم ول معني. وما �لإجماع يف بدء �أمره �إل طور من �أطو�ر �لر�أي ومظهر من 
مظاهر تنظيمه، وتنظيم �لت�سريع و�لدميقر�طية به، يف دولة �أخذت تخرج من دور 

�لبد�وة �إىل �سورة من �سور �حلكم �لدميقر�طي �ملنظم.

شأن عمر يف هذا الباب

ومن �لطبيعي �أن يكون �ساأن عمر بن �خلطاب يف هذ� �لباب �ساأنًا كبرًي�، فاإنه 
�أول من و�سع �لأ�س�س �لأوىل لتنظيم �لعمل �حلكومي يف �لدولة �لإ�سالمية. فاإن 
�أبا بكر �إمنا ��ستطاع يف مدة حكمه �لي�سرية �أن يقمع �لفنت ويفتح �ليمامة وبع�س 
�أطر�ف �لعر�ق و�ل�سام؛ و�لذي عرف عنه من �سوؤون �لتنظيم �حلكومي هو �أنه �أول 
�أما عمر فقد فتح �لفتوحات  من �تخذ �حلاجب و�ساحب �ل�سرطة يف �لإ�سالم. 
وكرث �ملال يف دولته �إىل �لغاية حتى عمل بيت �ملال، وو�سع �لديو�ن، ورتب لرعيته 

ما يكفيهم، وفر�س لالأجناد، كما يف »تاريخ �خلمي�س«)1(.

تاريخ �خلمي�س، ج2، �س240، تاأليف �ل�سيخ ح�سني بن حممد بن �حل�سن �لديار بكري.   )1(



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
256256

وجاء �أي�ًسا يف �لكتاب نف�سه: »و�أول من و�سع �لتاريخ بعام �لهجرة و�سعه 
قيام رم�سان،  �إمام يف  �لنا�س على  �أول من جمع  �ل�سابعة ع�سرة، وهو  �ل�سنة  يف 
و�أول من �أّخر �لـَمَقام عن مو�سعه وكان مل�سًقا بالبيت، وقيل بل �أول من �أخره 
ر�سول �هلل ، و�أول من حمل �لدرة لتاأديب �لنا�س وتعزيرهم، وفتح �لفتوح وو�سع 

�خلر�ج، وم�سر �لأم�سار، و��ستق�سى �لق�ساة ودون �لديو�ن وفر�س �لعطية«)1(. 

حممد  لالأ�ستاذ  �لعرب«:  عز  يف  �لإ�سالمية  »�لإد�رة  كتاب:  يف  وجاء 
�أو�ساع  كرد علي بك، �ملطبوع �سنة 1934م: »ومما تعلقت به همة عمر �إحد�ث 
جديدة �قت�ستها حالة �لتو�سع يف �لفتوح. فهو �أول من حمل �لدرة. وهو �أول من 
دون �لدو�وين على مثال دو�وين �لفر�س و�لروم، َدونها له َعِقيل بن �أبي طالب، 
َرمة بن نوفل، وُجَبرْي بن ُمطِعم، وكانو� من نبهاء قري�س لهم علم بالأن�ساب  وخَمْ
�أهل  فيه  يكتب  و�لكتاب  �ل�سحف،  �أو جمتمع  �لدفرت  و�لديو�ن:  �لنا�س.  و�أيام 
�جلي�س و�أهل �لعطية. وعرفو� �لديو�ن باأنه مو�سع حلفظ ما تعلق بحقوق �ل�سلطنة 
حني  بعد  و�أُطلق  و�لعمال.  �جليو�س  من  بها  يقوم  ومن  و�لأمو�ل  �لأعمال  من 
على جميع �سجالت �حلكومة، وعلى �ملكان �لذي يجل�س فيه �لقائمون على هذه 
�ل�سجالت و�لأ�سابري و�لطو�مري. وثبت �أنه كان له �سجن و�أنه �سجن �حلطيئة على 
و»�لنازعات«  و»�ملر�سالت«  »�لذ�ريات«  عن  �سوؤ�له  على  �سبيًعا  و�سجن  �لهجو؛ 
و�ِسْبههن، و�سربه مرة بعد مرة ونفاه �إىل �لعر�ق. وكتب �أل يجال�سه �أحد، فلو كانو� 

�مل�سدر �ل�سابق، ج2، �س241.  )1(
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مائة تفرقو� عنه، حتى كتب �إليه عامله �أن ح�سنت توبته فاأمره عمر فخلى بينه وبني 
� كلها. ل يجوز لأحد �أن يجل�س يف �مل�سجد يف غري  �لنا�س. وكانت �أعمال عمر جدًّ
�أوقات �ل�سالة؛ وبنى يف �مل�سجد رحبة ت�سمى �لبطيحا. قال: من كان يريد �أن 
يلفظ �أو ين�سد �سعًر� �أو يرتفع �سوته فليخرج �إىل �لرحبة. وما كان �مل�سجد يف �أيامه 
لغري �ل�سالة و�لق�ساء. وكان �خللفاء يجل�سون يف �مل�سجد لق�ساء �خل�سومات، وملا 
كرثت �لفتوحات و�أ�سلمت �لأعاجم و�أهل �لبو�دي وكرث �لولد�ن �أمر عمر ببناء 

بيوت �ملكاتب، ون�سب �لرجال لتعليم �ل�سبيان وتاأديبهم.

و�لب�سرة  بدم�سق  و�لأمو�ل  للخر�ج  �لإ�سالم  يف  ديو�ن  �أول  عمر  و�سع 
و�لكوفة على �لنحو �لذي كان عليه قبل؛ وقيل �إن �أول ديو�ن و�سع يف �لإ�سالم 
بالفار�سية،  �لعر�ق  ودو�وين  بالرومية،  تكتب  �ل�سام  ودو�وين  �لإن�ساء،  ديو�ن  هو 
ودو�وين م�سر بالقبطية، يتولها �لن�سارى و�ملجو�س دون �مل�سلمني. و�ل�سبب يف 
درهم،  �ألف  بخم�سمائة  يوًما  �أتاه  �لبحرين  على  عامل عمر  �أن  �لدو�وين  تدوين 
فا�ستعظمها وجعل عليها حر��ًسا يف �مل�سجد. فاأ�سار عليه بع�س من عرفو� فار�س 
وجعل  و�حد.  لو�حد  وما  �لأ�سماء  فيها  يكتبون  �لدو�وين؛  يدون  �أن  و�ل�سام 
�لأرز�ق م�ساهرة؛ وجعل عمر تابوًتا - �أي �سندوًقا - جلمع �سكوكه ومعاهد�ته؛ 
جنًد�،  و�جلزيرة  جنًد�،  فل�سطني  ريَّ  َف�سَ  - �لفيالق)1(  �ألَّف  �أي   - �لأجناد  وجند 
�ْسرين جنًد�. و�أ�سبح كل جند يف �ل�سام و�لعر�ق يتاألف من مقاِتلة  و�ملو�سل وِقنَّ

ع كتائب �جلي�س. �ألَّف �لفيالق: جمَّ  )1(
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�جلندية خا�سة  فاأ�سبحت  نزلوه.  �لذي  �لبلد  من  �أعطياتهم  يقب�سون  �مل�سلمني؛ 
بفئة �مل�سلمني. وي�سري �لنا�س بق�سهم وق�سي�سهم �إىل �لزحف عند �حلاجة حتى 
�لن�ساء و�لأولد. وما كان �جلند يجعلون كلهم يف �مل�سالح، بل يرتك بع�سهم يف 
�لبالد يكونون على ��ستعد�د للوثبة عند �أول �إ�سارة. و�لغالب �أنه كان يرتك ف�سل 
يف بيوت �لأمو�ل خارج �حلجاز لي�ستخدم يف طارئ �إذ� طر�أ. وما كانت �ل�سو�يف 
و�لعر�ق  �ل�سام  يف  �لأمو�ل  بيوت  يف  بع�سها  يدخر  بل  �حلجاز  �إىل  كلها  تمل 

وم�سر؛ وجزء عظيم من دخل �لدولة ي�سرف يف �لوجوه �لتي �أ�سرنا �إليها.

وعمر هو �أول من ُلّقب باأمري �ملوؤمنني. و�أول من ��ستق�سى �لق�ساة. و�أول 
من �أحدث �لتاريخ �لهجري فاأرخ �سنة �ستة ع�سر لهجرة ر�سول �هلل من مكة �إىل 
�ملدينة. فكان �أول من �أرخ �لكتب وختم على �لطني. قال �ليعقوبي: و�أمر زيد بن 
ثابت �أن يكتب �لنا�س على منازلهم. و�أمره �أن يكتب لهم �سكاًكا من قر�طي�سه، ثم 
يختم �أ�سفلها. فكان �أول من �سك وختم �أ�سفل �ل�سكاك. وغري �أ�سماء �مل�سلمني 
�لب�سرة و�لكوفة.  ر �مل�سرين  ر �لأم�سار: م�سّ �أول من م�سّ باأ�سماء �لأنبياء. وكان 
وكان �إذ� جاءته �لأق�سية �ملع�سلة قال لعبد �هلل بن �لعبا�س: �إنها قد طر�أت علينا 
�أحًد�  لذلك  يدعو  كان  وما  بقوله،  �أخذ  ثم  ولأمثالها،  لها  فاأنت  ل  وُع�سَ �أق�سية 
�سو�ه. وكان يف �مل�سائل �لعامة ي�ساأل �لنا�س يف �مل�سجد عن �آر�ئهم ثم يعر�س ر�أيه 
ور�أيهم على جمل�س �سور�ه وهم من كبار �ل�سحابة، فما ��ستقر عليه ر�أيهم �أم�ساه، 
فكانت �أعماله ثمرة نا�سجة من �لآر�ء �ل�سائبة، ولذلك ندرت هفو�ته يف �لإد�رة 
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�أر�سل عبد �هلل بن  �أهل �لر�أي. وملا  باآر�ء  بالقيا�س �إىل غريه؛ لأنه يرتوى ويعمل 
م�سعود �إىل �لعر�ق وزيًر� ومعلًما مع عمار بن يا�سر �لذي وّله �لإمارة كتب �إىل 
�أهل �لعر�ق: »وقد جعلت على بيت مالكم عبد �هلل بن م�سعود، و�آثرتكم به على 
نف�سي«. وقد يبعث �إىل بع�س �لأقطار عاماًل على �ل�سالة و�حلرب وي�سميه �أمرًي�، 
�أو  وعاماًل على �لق�ساء وبيت �ملال وي�سميه معلًما ووزيًر�، كما فعل يف �لعر�ق؛ 
�ل�سام  �لعمالت يف  وتق�سيم  م�سر.  و�خلر�ج كعامل  �ل�سالة  بني  للعامل  يجمع 
�أنا�ًسا  يختلف عن �ليمن، وعامل �لبحرين ل يكون كعامل �ليمامة. وقد يبعث 
لعاملني  وقال  �لنا�س؛  لإح�ساء  و�آخرين  �خلر�ج،  لتقدير  و�أنا�ًسا  �لأر�س  مل�ساحة 
َحملتما  تكونا  �أن  �أخاف  �سو�دها:  على  �خلر�ج  وو�سع  �لعر�ق  م�ساحة  توليا  له 
�لأر�س ما ل تطيقه، لئن �سلمني �هلل لأدعن �أر�مل �لعر�ق ل يحتجن �إىل رجل 
بعدي �أبًد�. وقال: �للهم �إين �أ�سهدك على �أمر�ء �لأم�سار، فاإين �إمنا بعثتهم ليعلمو� 
�لنا�س دينهم و�سنة نبيهم، ويعدلو� عليهم ويق�سمو� َفْياأَهم بينهم، ويرفعو� �إيلَّ ما 

�أ�سكل عليهم من �أمورهم. وكان يرزق �لعامل بح�سب حاجته وبلده«)1(.

تفسري ظهور اإلمجاع

كانو�    �لنبي  بعد  �لأئمة  �أن  �لع�سر،  هذ�  يف  �لإجماع  ظهور  ويف�سر 
ي�ست�سريون يف �لأحكام.

�لإد�رة �لإ�سالمية يف عز �لعرب، حممد كرد علي، �س44 - 47.  )1(
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قال �ل�ساطبي يف »�لعت�سام«: »وكانت �لأئمة بعد �لنبي  ي�ست�سريون 
فاإذ� وقع يف �لكتاب  باأ�سهلها،  لياأخذو�  �لعلم يف �لأمور �ملباحة  �أهل  �لأمناء من 
و�ل�سنة مل يتعدوه �إىل غريه، �قتد�ًء بالنبي  ... وكان �لقر�ء �أ�سحاب م�سورة 

عمر، كهوًل كانو� �أو �سبانًا، وكان وّقاًفا عند كتاب �هلل«)1(.

ويف كتاب »خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله«: »وعن يو�سف بن يعقوب 
�بن �ملاج�سون قال: قال لنا �بن �سهاب ونحن ن�ساأله: ل تقرو� �أنف�سكم حلد�ثة 
�لفتيان  دعا  �ملع�سل  �لأمر  به  نزل  �إذ�  كان  �خلطاب  بن  عمر  فاإن  �أ�سنانكم، 

فا�ست�سارهم يبتغي حدة عقولهم«)2(.

يف  لي�س  �لق�ساء  من  �ل�سيء  جاء  �إذ�  كان  قال:  ر�فع  بن  �مل�سيب  »وعن 
�لكتاب ول يف �ل�سنة �سمي �سو�يف �لأمر�ء فريفع �إليهم، فُجمع له �أهل �لعلم، فما 

�جتمع عليه ر�أيهم فهو �حلق«)3(.

وكان �أبو بكر وعمر �إذ� مل يكن لهما علم يف �مل�ساألة ي�ساألن �لنا�س.

ويف كتاب »�إعالم �ملوقعني«: »... عن ميمون بن مهر�ن قال: كان �أبو بكر 
�ل�سديق �إذ� ورد عليه حكم نظر يف كتاب �هلل تعاىل، فاإن وجد فيه ما يق�سي به 
ق�سى به، و�إن مل يجد يف كتاب �هلل نظر يف �سنة ر�سول �هلل ، فاإن وجد ما يق�سي 

�لعت�سام، �ل�ساطبي، ج3، �س277 - 278.  )1(
خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله، �بن عبد �لرب، �س42.  )2(

نف�س �مل�سدر، �س190.  )3(



الراأي واأطواره
261261

به ق�سى به، فاإن �أعياه ذلك �ساأل �لنا�س: هل علمتم �أن ر�سول �هلل  ق�سى فيه 
بق�ساء؟ فرمبا قام �إليه �لقوم فيقولون ق�سى فيه بكذ� وكذ�. و�إن مل يجد �سنة �سنها 
ر�أيهم على �سيء ق�سى  فاإذ� �جتمع  �لنا�س فا�ست�سارهم،   جمع روؤ�ساء  �لنبي 
به. وكان عمر يفعل ذلك، فاإذ� �أعياه �أن يجد ذلك يف �لكتاب و�ل�سنة �ساأل: هل 
كان �أبو بكر ق�سى فيه ق�ساء؟ فاإن كان لأبي بكر ق�ساء ق�سى به، و�إل جمع علماء 

�لنا�س و��ست�سارهم، فاإذ� �جتمع ر�أيهم على �سيء ق�سى به«)1(.

منكم  له  عر�س  من  قال:  م�سعود  بن  عبد �هلل  »عن  نف�سه:  �لكتاب  ويف 
ق�ساء فليق�س مبا يف كتاب �هلل، فاإن مل يكن يف كتاب �هلل، فليق�س مبا ق�سى فيه 
نبيه ؛ فاإن جاء �أمر لي�س يف كتاب �هلل ومل يق�س فيه نبيه  فليق�س مبا ق�سى 
به  نبيه ومل يق�س  به  لي�س يف كتاب �هلل ومل يق�س  �أمر  فاإن جاء  �ل�ساحلون؛  به 

�ل�ساحلون فليجتهد ر�أيه؛ فاإن مل يح�سن فليقم ول ي�ستحي«)2(.

قال �لأ�ستاذ �أحمد �أمني بك يف كتاب »فجر �لإ�سالم«: »وقد وجدت نزعة 
من �لع�سر �لأول لتنظيم هذ� �لر�أي من طريق �ل�ست�سارة، فقد �أخرج �لبغوي عن 
ميمون بن مهر�ن قال: كان �أبو بكر �إذ� ورد عليه خ�سوم نظر يف كتاب �هلل، فاإن وجد 
فيه ما يق�سي بينهم ق�سى به، و�إن مل يكن يف �لكتاب وَعِلَم من ر�سول �هلل  يف 
ذلك �لأمر �سنة ق�سى بها، فاإن �أعياه خرج ف�ساأل �مل�سلمني وقال: �أنا يف كذ� وكذ�، 

�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، �بن �لقيم، ج1، �س70 - 71.   )1(
�مل�سدر �ل�سابق، �س72.  )2(
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فهل علمتم �أن ر�سول �هلل  ق�سى يف ذلك بق�ساء؟ فرمبا �جتمع عليه �لنفر كلهم 
  ر�سول �هلل �سنة عن  فيه  يجد  �أن  �أعياه  فاإن  ق�ساء،  �هلل  ر�سول  فيه عن  يذكر 
ق�سى  �سيء  على  ر�أيهم  �أجمع  فاإن  فا�ست�سارهم،  وخيارهم  �لنا�س  روؤو�س  جمع 
به. وكان عمر  يفعل ذلك، فاإن �أعياه �أن يجد يف �لقر�آن و�ل�سنة نظر هل كان 
فيه لأبي بكر ق�ساء، فاإن وجد �أبا بكر ق�سى فيه بق�ساء ق�سى به، و�إل دعا روؤو�س 

�لنا�س، فاإذ� �جتمعو� على �أمر ق�سى به«)1(.

وكان �لعلماء من �ل�سحابة يومئذ، وهم �ملعتربون يف �لإجماع قلة، كما بينا 
بينهم على حكم من  �لتفاق  وتعرف  �آر�ئهم  �لتوفيق بني  يتعذر عالج  �آنًفا، ل 

�لأحكام.

الراأي يف عهد بني اأمية

�سنة 132ه  �إىل  )660م(  �سنة 40ه  من  �أمية  بني  ع�سر  ذلك  بعد  وكان 
)749م(.

يف هذ� �لع�سر �ت�سعت مملكة �لإ�سالم، ودخلت فيها �أمم من غري �لعرب، ونقل 
مركز �خلالفة �إىل دم�سق �ل�سام، وتفرق �لقر�ء وعلماء �ل�سحابة يف �لبالد، و�سار كل 
فيها  فا�سُتفتو�  �مل�سائل  �لوقائع، ود�رت  �لنو�حي؛ فكرثت  ناحية من  و�حد مقتدي 

فجر �لإ�سالم، �أحمد �أمني بك، �س287 - 288، من �لطبعة �لأوىل.   )1(
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فاأجاب كل و�حد ح�سبما حفظه �أو ��ستنبطه؛ و�إن مل يجد فيما حفظه �أو ��ستنبطه ما 
ي�سلح للجو�ب، �جتهد بر�أيه... فعند ذلك وقع �لختالف بينهم على �سروب«)1(.

�ملتوفَّى �سنة 276ه  �بن قتيبة  �لع�سر. قال  �ل�سحابة يف هذ�  و�نتهى عهد 
مات  من  �آخر  �لو�قدي:  قال  حممد:  �أبو  »قال  »�ملعارف«:  كتاب  يف  )889م( 
من  و�آخر  وثمانني؛  �ست  �سنة  يف  �أَْوَفى  �أبي  بن  عبد �هلل  �ل�سحابة  من  بالكوفة 
مات باملدينة من �ل�سحابة �سهل بن �سعد �ل�ساعدي �سنة �إحدى وت�سعني ويقال: 
�إحدى  �أن�س بن مالك �سنة  بالب�سرة من �ل�سحابة  هو �بن مائة؛ و�آخر من مات 
ب�سر  بن  بال�سام عبد �هلل  و�آخر من مات  وت�سعني؛  �سنة ثالث  ويقال:  وت�سعني، 
بال�سام �سنة خم�س  �لأ�سقع هلك  و�ثلة بن  تاأخر موته  �سنة ثمان وثمانني؛ وممن 
وثمانني وهو �بن ثمان وت�سعني، وهو من بني ليث بن كنانة. �أبو �لطفيل  هو 
�أبو �لطفيل عامر بن و�ئلة. ر�أى �لنبي  وكان �آخر من ر�آه موًتا، ومات بعد �سنة 

مائة«)2(.

وخلف بعد �ل�سحابة �لتابعون، �لذين ورثو� علمهم، وكل طبقة من �لتابعني 
�إل  فتاويهم  يتعدون  ل  فكانو�  �ل�سحابة،  من  عندهم  كان  من  على  تفقهو�  فاإمنا 
�لي�سري مما بلغهم من غري من كان يف بالدهم من �ل�سحابة  كاتباع �أهل �ملدينة 

حجة �هلل �لبالغة، �س113.   )1(
�ملعارف، �بن قتيبة، �س116.   )2(
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يف �لأكرث فتاوى عبد �هلل بن م�سعود. و�تباع �أهل مكة يف �لأكرث فتاوى عبد �هلل 
�بن عبا�س، و�تباع �أهل م�سر يف �لأكرث فتاوى عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س«)1(.

�لتابعني كانو� يفتون يف �لدين  »�إعالم �ملوقعني«: »و�أكابر  وجاء يف كتاب 
وي�ستفتيهم �لنا�س و�أكابر �ل�سحابة حا�سرون يجوزون لهم ذلك«)2(.

وملا �نقر�س عهد �ل�سحابة وجاء على �أثرهم �لتابعون، �نتقل �أمر �لُفتيا و�لعلم 
بالأحكام �إىل �ملو�يل �إل قلياًل.

زيد  بن  �لرحمن  عبد  »وقال  �ملوقعني«:  »�إعالم  كتاب  �لقيم يف  �بن  قال 
�لزبري، وعبد �هلل  �بن �أ�سلم: ملا مات �لعبادلة: عبد �هلل بن عبا�س، وعبد �هلل بن 
�بن عمرو بن �لعا�س، �سار �لفقه يف جميع �لبلد�ن �إىل �ملو�يل؛ فكان فقيه �أهل 
مكة عطاء بن رباح، وفقيه �أهل �ليمن طاوو�س، وفقيه �أهل �ليمامة يحيى بن كثري، 
وفقيه �أهل �لكوفة �إبر�هيم، وفقيه �أهل �لب�سرة �حل�سن، وفقيه �أهل �ل�سام مكحول، 
وفقيه �أهل ُخر��سان عطاء �خلر��ساين، �إل �ملدينة فاإن �هلل خ�سها بقر�سي فكان فقيه 

�أهل �ملدينة �سعيد بن �لـُم�َسّيب غري مد�فع«)3(.

»�خلطط �ملقريزية«، ج4، �س142 - 143.   )1(
�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم، ج1، �س28.   )2(

�مل�سدر �ل�سابق، ج1، �س25.   )3(
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تشعب وجوه االختالف يف هذا العصر وأسبابه

ت�سعبت يف هذ� �لع�سر وجوه �لختالف بني �ملفتني، وتعددت مناحيها. 
يد �لَبَطْلَيْو�سي �لأندل�سي �ملتوفَّى  وقد �ألف �أبو حممد عبد �هلل بن حممد بن �ل�سِّ
�لتي  �لأ�سباب  على  �لتنبيه  يف  »�لإن�ساف  �سّماه:  كتابًا  )1127م(  521ه  �سنة 
�لتي منها  �ملو��سع  فيه على  نبه  �آر�ئهم«)1(  �مل�سلمني يف  �أوجبت �لختالف بني 
ن�ساأ �خلالف بني �لعلماء حتى تباينو� يف �ملذ�هب و�لآر�ء، وذكر �أن �خلالف عر�س 

لأهل �مللة من ثمانية �أوجه:

�خلالف �لعار�س من جهة ��سرت�ك �لألفاظ و�حتمالها �لتاأويالت �لكثرية. ( 1)
وهذ� �لباب ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام. �أحدها: ��سرت�ك يف مو�سوع �للفظة 
�ملفردة، باأن تكون �للفظة مو�سوعة ملعان خمتلفة مت�سادة، �أو غري مت�سادة 
ومن هذ� �لنوع قوله : »ق�سو� �ل�سو�رب و�أعفو� �للحى«، قال قوم: معناه 
رو� و�أكرثو�، وقال �آخرون: ق�سرو� و�نق�سو�، وكال �لقولني له �ساهد من  وفِّ
�ملعاين  يف  �ل�سرت�ك  �أما  �ملت�سادة.  �ملعاين  يف  �ل�سرت�ك  من  هذ�  �للغة. 

�، ومنه قوله تعاىل: ژچ چ چ  �ملختلفة غري �ملت�سادة فهو كثري جدًّ
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ  ]�ملائدة/ 33[ ذهب قوم �إىل �أن كلمة 

طبع مطبعة �ملو�سوعات مب�سر، �سنة 1319ه.   )1(
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بقاطع  يفعل  �لعقوبات،  هذه  يف  خمريَّ  �ل�سلطان  فقالو�  للتخيري،  هنا  »�أو« 
مالك،  قال  وبه  وعطاء،  �لب�سري  �حل�سن  قول  وهو  ي�ساء؛  �أيها  �ل�سبيل 
وذهب �آخرون �إىل �أن كلمة »�أو« هنا للتف�سيل و�لتعيني، فمن حارب وَقتل 
�ملال ومل  �أخذ  ُقتل، ومن  �ملال  ياأخذ  َقتل ومل  ِلب، ومن  �ملال، �سُ و�أخذ 
َلز لحق �بن ُحَمْيد �لتابعي وَحّجاج  َيْقتل، ُقطعت يده، وهو قول �أبي جِمْ
�بن �أْرطاأة �لنَّخعي �لكويف، وبه قال �أبو حنيفة و�ل�سافعي و�ختلفو� يف �لنفي 
من �لأر�س: ما هو؟ فقال �حلجازيون: ُينفى من مو�سع �إىل مو�سع، وقال 

�لعر�قيون: ي�سجن ويحب�س، و�لعرب ت�ستعمل �لنفي مبعنى �ل�سجن.
وثانيها: �ل�سرت�ك �لعار�س من قبل �ختالف �أحو�ل �لكلمة دون مو�سع 
لفظها، مثل قوله تعاىل: ژەئ ەئ وئ وئ ۇئژ  ]�لبقرة/ 282[ قال 
قوم: م�سارة �لكاتب �أن يكتب ما مل ميل عليه، وم�سارة �ل�سهيد �أن ي�سهد 
وُيَكلَّفا  �أ�سغالهما  �أن مينعا من  �آخرون: م�سارتهما  �ل�سهادة، وقال  بخالف 
�لكتابة و�ل�سهادة يف وقت ي�سق ذلك فيه عليهما. و�إمنا �أوجب هذ� �خلالف 
�أن قوله: »ل ي�سار« يحتمل �أن يكون تقديره: ول ي�سار بفتح �لر�ء، ويحتمل 
�أن يكون تقديره �أي�ًسا بك�سر �لر�ء، وقد رويت �لقر�ءتان باإظهار �لت�سعيف 
مع �لفتح ومع �لك�سر، قر�أ بالأوىل �بن م�سعود، وبالثانية �بن عمر. ومثل هذ� 

قوله تعاىل: ژې ې ې ې ى ى ائ ائژ  ]�لبقرة/ 233[.
ِقَبل تركيب �لكالم وبناء بع�س �لألفاظ  وثالثها: �ل�سرت�ك �لعار�س من 
على بع�س: ومنه ما يدل على معان خمتلفة مت�سادة، ومنه ما يدل على معان 
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خمتلفة غري مت�سادة، فمن �لنوع �لأول قوله تعاىل: ژۆ ۈ ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ژ  ]�لن�ساء/ 127[ قال قوم: معناه وترغبون يف نكاحهن ملالهن،  ائَ

وقال �آخرون: �إمنا �أر�د وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. ومنه 
قول علي : �أّيها �لنا�س! �أتزعمون �أين قتلت عثمان؟ �أل و�إن �هلل قتله 
و�أنا معه، �أر�د علّي  �أن �هلل قتله و�سيقتلني معه، فعطف �أنا على �لهاء من 
قتله، وجعل �لهاء يف معه عائدة على عثمان، وتاأوله �خلو�رج على �أنه عطف 
�أنا على �ل�سمري �لفاعل يف َقَتَله، �أو على مو�سع �ملن�سوب باأن، كما تقول: 
فيه،  عمل  وما  زيد،  مو�سع  على  عطًفا  عمًر�  فرتفع  وعمرو،  قائم  زيًد�  �إن 
وجعلو� �ل�سمري يف قوله معه عائًد� على �هلل تعاىل، فاأوجبو� عليه من هذ� 
�للفظ �أنه �سارك يف قتل عثمان ومن �لد�ل على معان خمتلفة غري مت�سادة 
�ل�سمري  يرون  قوًما  فاإن   ]157 ]�لن�ساء/  گژ   گ  ژگ  تعاىل  قوله 
�ملذكور  �لعلم  �إىل  عائًد�  يرونه  وقوًما    �مل�سيح  �إىل  عائًد�  »قتلوه«  من 
فيجعلونه   ]157 ]�لن�ساء/  کژ   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  قوله:  يف 

ژٿ ٿ  تعاىل:  قوله  ومنه  �ل�سيء علًما«،  »قتلت  �لعرب:  قول  من 
ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ 
 ڦژ]�لبقرة/ 183[ �ختلفو� يف هذ� �لت�سبيه: من �أين وقع؟ فذهب قوم 
�إىل �أن �لت�سبيه �إمنا وقع يف عدد �لأيام، و�حتجو� بحديث رووه: �أن �لن�سارى 
فيها  ز�دو�  ملوكهم  و�أن  يوًما،  ثالثني  �سوم  �لإجنيل  عليهم يف  ُفر�س  كان 
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�إمنا وقع يف  �لت�سبيه  �أن  �إىل  �آخرون  تطوًعا حتى �سريوها خم�سني. وذهب 
�ل�سحيح،  هو  �لقول  وهذ�  �لبطليو�سي:  يقول  �لأيام.  �لفر�س ل يف عدد 
و�إن كان �لقولن جائزين يف كالم �لعرب؛ فاإنك �إذ� قلت: �أعطيت زيًد� 
كما �أعطيت عمًر�، �حتمل �أن تريد ت�ساوي �لعطيتني، و�حتمل �أن تريد: 

ت�ساوي �لإعطائني، و�إن �أعطيت �أحدهما خالف ما �أعطيت �لآخر.
�خلالف �لعار�س من جهة �حلقيقة و�ملجاز. وقد ذهب قوم �إىل �إثباته، يقول ( 2)

�ساحب »�لإن�ساف«: »و�إمنا كالمنا فيه على مذهب من �أثبته؛ لأنه �ل�سحيح 
�لذي ل يجوز غريه«. و�ملجاز ثالثة �أنو�ع: نوع يعر�س يف مو�سوع �للفظة، 
ونوع يعر�س يف �أحو�لها �ملختلفة عليها من �إعر�ب وغريه، ونوع يعر�س يف 
�لرتكيب، وبناء بع�س �لألفاظ على بع�س، فمثال �لنوع �لأول: �ل�سل�سلة، 
و�لإكر�ه،  �لإجبار  مبعنى  جماًز�  وت�ستعملها  حقيقة  ت�ستعملها  �لعرب  فاإن 
من  �ملنع  مبعنى  بال�سال�سل«  �جلنة  �إىل  يقادون  لقوم  »عجبت   : كقوله 

�ل�سيء و�لكف عنه كقول �أبي ِخر��س �ل�ساعر �ملخ�سرم �لتابعي:

مالٍك اأمَّ  يا  الداِر  كعهِد  ولكْن اأحاَطْت بالرقاب ال�سال�سُلفلي�َس 

يريد بال�سال�سل: حدود �لإ�سالم ومو�نعه، �لتي كفت �لأيدي �لغا�سمة)1(، 
�أثر  يف  بع�سه  تتابع  ما  ومبعنى  بحقها،  �إل  �لدماء  �سفك)2(  من  ومنعت 
�لرمل،  �سال�سل  وقولهم:  �حلديث،  ت�سل�سل  كقولهم:  و�ت�سل،  بع�س 

�لغا�سمة: �لظاملة.  )1(
�سفك: �إر�قة و�إ�سالة.  )2(
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ    �هلل  قول  �لنوع  هذ�  ومن 
�ل�سماء مالب�س  ينزل من  �أن �هلل مل  ومعلوم  چژ]�لأعر�ف/ 26[ 
تلب�س، و�إمنا تاأويله - و�هلل �أعلم - �أنه �أنزل �ملطر فنبت عنه �لنبات، ثم رعته 
�لبهائم، ف�سار �سوًفا و�سعًر� ووبًر� على �أبد�نها، ونبت عنه �لقطن و�لكتان، 
و�تخذت من ذلك �أ�سناف �ملالب�س ف�سمي �ملطر لبا�ًسا �إذ كان �سبب ذلك. 
ومن هذ� �لباب �أي�ًسا قوله : »ينزل ربنا كل ليلة �إىل �سماء �لدنيا ثلث 
�لليل �لأخري فيقول: هل من �سائل فاأعطيه؟ هل من م�ستغفر فاأغفر له؟ 
هل من تائب فاأتوب عليه؟« جعلته �ملج�ّسمُة نزوًل على �حلقيقة، وقد �أجمع 
�لعارفون على �أن �هلل ل ينتقل؛ لأن �لنتقال من �سفة �ملحدثات، ولهذ� 

�حلديث تاأويالن:
�أحدهما: �أن معناه ينزل �أمره يف كل �سحر، �أي �أن �هلل تعاىل ياأمر ملًكا بالنزول 
�إىل �سماء �لدنيا. وقد تقول �لعرب: كتب �لأمري �إىل فالن كتابًا وقطع �لأمري 
يد �لل�س، و�سرب �ل�سلطان فالنًا، �إذ هي تن�سب �لفعل �إىل من �أمر به، كما 
تن�سبه ملن فعله، ويقول �لعرب: جاء فالن �إذ� جاء كتابه، ويقولون للرجل: 

�أنت �سربت زيًد� وهو مل ي�سربه، �إذ� كان قد ر�سي بذلك و�سايع عليه.
وثانيهما: �أن من �ملعاين �ملجازية للنزول �لإقبال على �ل�سيء بعد �لإعر��س 
عنه، و�ملقاربة بعد �ملباعدة، فيكون معنى �حلديث على هذ�: �أن �لعبد يف 
�لباري  و�أن  �لأوقات،  من  غريه  يف  منه  �هلل  رحمة  �إىل  �أقرب  �لوقت  هذ� 
يف  يلقيه  مبا  �لوقت،  هذ�  يف  و�لعطف  بالتحنن  عباده  على  يقبل  �سبحانه 
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�لعمل.  �لطاعة و�جلد يف  لهم على  �لباعثني  و�لتذكري  �لتنبيه  قلوبهم من 
ومن ��ستعمال �لعرب �لنزول يف هذ� �ملعنى قول ِحّطان بن �لـُمْعلى من 

�سعر�ء »�حلما�سة«:

ُحْكمه  على  الدهُر  َخْف�ِساأنزلني  اإىل  عاٍل  �ساهٍق  من 

�أعر�س عنه.  و�أُقبل على من كنت  �أُباعده،  �أَُقارب من كنت  �أي جعلني 
 ]35 ]�لنور/  ھژ  ھ  ھ  ہ  ژ  تعاىل  قوله  �أي�ًسا  ذلك  ومن 
مة �أن �هلل نور، و�إمنا �ملعنى هادي �ل�سمو�ت و�لأر�س، و�لعرب  َتَوّهم �ملج�سِّ
ت�سمي كل ما جال �ل�سبهات، و�أز�ل �للتبا�س، و�أو�سح �حلق نوًر� قال �هلل 
ثم  �لقر�آن،  يعني   ]174 ]�لن�ساء/  ائژ  ى  ى  ژې  تعاىل: 
قال �ملوؤلف: »ولو ُمِنحت �ملج�سمة طرًفا من �لتوفيق، وتاأملت �لآية بعني 
�لتحقيق، لوجدت فيها ما يبطل دعو�هم بدون تكلف تاأويل ومن غري طلب 

دليل؛ لأن �هلل تعاىل قال بعقب هذه �لآية: ژېئ ىئ ىئ ىئی ی 
ی ی جئژ ]�لنور/ 35[.

�أما �لنوع �لثاين: نوع �حلقيقة و�ملجاز �لعار�سني يف �للفظة من ِقَبل �أحو�لها 
و�إمنا  يعزم  و�لأمر ل  ]حممد/ 21[  ژڄ ڄ ڃژ  تعاىل:  قوله  فمثاله 
�أي   ]33 ]�سباأ/  ڤژ  ٹ  ٹ  ژٹ  تعاىل:  قوله  ونحو  عليه،  يعزم 

مكركم يف �لليل و�لنهار، ويقول �لعرب: نهارك �سائم وليلك قائم.
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و�أما �لنوع �لثالث: �أي �ملجاز و�حلقيقة �لعار�سان من طريق �لرتكيب وبناء 
بع�س �لألفاظ على بع�س، فنحو �لأمر َيِرد ب�سيغة �خلرب، و�خلرب يرد ب�سيغة 
�لأمر، و�لإيجاب يرد ب�سيغة �لنفي، و�لنفي يرد ب�سيغة �لإيجاب، و�لو�جب 
�لو�جب،  ب�سيغة  يرد�ن  و�ملمتنع  و�ملمكن  �ملمتنع،  �أو  �ملمكن  ب�سيغة  يرد 
ب�سيغة  يرد  و�لتقليل  �ملدح،  ب�سيغة  يرد  و�لذم  �لذم،  ب�سيغة  يرد  و�ملدح 
�لكالم  �أ�ساليب  من  ذلك  ونحو  �لتقليل،  ب�سيغة  يرد  و�لتكثري  �لتكثري، 
�إل من تقق بعلم �لل�سان. فمن �لأمر �لو�رد ب�سيغة  �لتي ل يقف عليها 
 �خلرب قوله تعاىل: ژھ ھ ھ ھ ےژ  ]�لبقرة/ 233[ 
�لو�رد ب�سيغة �لأمر كقوله  �أولدهن، و�خلرب  �لو�لد�ت  و�إمنا �ملعنى لرت�سع 
�أما  و�أب�سرهم.  �أ�سمعهم  ما  �أي   ]38 ]مرمي/  ژ   خب  حب  ژجب  تعاىل: 
�سيغته  فاإن  عالـًما،  زيد  ماز�ل  فكقولك:  �لنفي  ب�سيغة  �لو�رد  �لإيجاب 
و�أما  نفي،  و�لثاين  �إيجاب،  و�لأول  عالـًما،  زيد  كان  ما  قولك:  ك�سيغة 
لأكرمته،  زيد  جاءين  لو  قولهم:  فنحو  �لإيجاب  ب�سورة  �لو�رد  �لنفي 
�لنفي، وهو  �أدو�ت  �أد�ة من  فيه  ف�سورته �سورة كالم موجب؛ لأنه لي�س 

منفي يف �ملعنى؛ لأنه مل يقع �ملجيء ول �لإكر�م، ومنه قوله تعاىل ژٿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ  ]�ل�سجدة/13[  ٹژ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

�ملمكن  ب�سورة  �لو�جب  وورود   ]99 ]يون�س/  ڦژ   ڦ  ڤ  ڤ 
ژڍ ڌ  كقوله تعاىل: ژڃ چ چ چ چژ  ]�ملائدة/ 52[ وقوله: 
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�ملمكن  ب�سورة  �ملمتنع  وورود  ]�لإ�سر�ء/ 79[  ڌ ڎ ڎ ڈژ  
كقول �لنابغة �لذبياين يرثي �لنعمان بن �حلارث �لغ�ساين:

فما يف حياتي بعد موتك طائُل)1(فاإن حتيَى ل اأملل حياتي واإن متت

ر�أى  ا  �أعر�بيًّ �أن  جنّي  �بن  ذكره  ما  فمنه  �لذم  �سورة  �ملدح يف  ورود  و�أما 
�إذ� ��ستح�سنا  ثوبًا فقال: ماله حمقه �هلل! قال: فقلت له: مل تقول هذ�؟ فقال: 
�سيًئا دعونا عليه، و�أ�سل هذ� �أنهم يكرهون �أن ميدحو� �ل�سيء في�سيبونه)2( بالعني 
تعاىل  فكقوله  �ملدح؛  �سورة  يف  �لذم  ورود  و�أما  ذمه،  �إىل  مدحه  عن  فيعدلون 

ژڭ ۇ ۇ ۆژ  ]هود/ 87[.

�خلالف �لعار�س من جهة �لإفر�د و�لرتكيب، وذلك �أنك جتد �لآية �لو�حدة ( 3)
رمبا ��ستوفت �لغر�س �ملق�سود بها من �لتعبد، فلم توجك �إىل غريها مثل 

ژڃ  تعاىل:  وقوله   ]1 ]�لن�ساء/  ژٱ ٻ ٻ ٻژ    تعاىل:  قوله 
ڃ ڃ چژ  ]�ملائدة/ 92[ وقوله تعاىل: ژ چ چ چ ڇ 
قائمة  �لآيات  هذه  من  و�حدة  كل  فاإن   ]136 ]�لن�ساء/  ڇژ   ڇ 
بنف�سها، م�ستوفية للغر�س �ملر�د منها، وكذلك �لأحاديث �لو�ردة كقوله: 
َعى عليه« ورمبا  »�لزعيم غارم، و�لبينة على �لـمدعي، و�ليمني على �لـُمدَّ
وردت �لآية غري م�ستوفية للغر�س �ملر�د من �لتعبد، وورد متام �لغر�س يف �آية 

طائل: فائدة.( 1)
هكذ� في �لأ�سل، و�ل�سو�ب في�سيبوه.( 2)
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�أخرى وكذلك �حلديث. ومثال ذلك قوله تعاىل: ژى ائ ائ 
يف  قال  ثم   ]186 ]�لبقرة/  ۈئژ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
 ]41 ]�لأنعام/  ۇژ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ژے  �أخرى   �آية 
فدل ��سرت�ط �مل�سيئة يف هذه �لآية �لثانية على �أنه مر�د يف �لآية �لأوىل، ورمبا 
وردت �لآية جمملة ثم يف�سرها �حلديث، كالآيات �لو�ردة جمملة يف �ل�سالة 
و�لزكاة و�ل�سيام و�حلج، ثم �سرحت �ل�سنة و�لآثار جميع ذلك؛ ولأجل هذ� 
�ملفرتقة،  �لآيات  �إىل �جلمع بني  �لقيا�س  ��ستعمال  �لفقيه م�سطًر� يف  �سار 
وبني �لأحاديث �ملتغايرة وبناء بع�سها على بع�س، ووجه �خلالف �لعار�س 
�حلديث،  مبفرد  �أو  �لآية  مبفرد  �لفقهاء  بع�س  �أخذ  رمبا  �أنه  �ملو�سع  هذ�  يف 
وبنى �آخر قيا�سه على جهة �لرتكيب �لذي ذكرنا، باأن ياأخذ مبجموع �آيتني 
بهما  فيف�سي  �أحاديث،  �أو مبجموع  �آيات  �أو مبجموع  �أو مبجموع حديثني، 
بت �لقيا�سات، و�أنتجت  �حلال �إىل �خلالف فيما ينتجانه، فعلى مثل هذ� ُركِّ
�لنتائج، ووقع �خلالف بني �أ�سحاب �لقيا�س، وخالفهم قوم �آخرون مل يرو� 
�لقيا�س، ور�أو� �لأخذ بظاهر �لألفاظ فن�ساأ من ذلك نوع �آخر من �خلالف، 
ومما �ختلفت فيه �أقو�ل �لفقهاء من هذ� �لباب ما يكون لأخذ كل و�حد 

منهم بحديث مفرد �ت�سل به ومل يت�سل به �سو�ه.
�خلالف �لعار�س من جهة �لعموم و�خل�سو�س. وهو نوعان: �أحدهما يعر�س ( 4)

يف مو�سوع �للفظة �ملفردة، و�لثاين يعر�س يف �لرتكيب. فالأول: »كالإن�سان« 



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
274274

 ]2 پژ]�لع�سر/  ٻ  ٻ  ژٻ  تعاىل:  قوله  نحو  عموًما  ي�ستعمل 
پ  ژپ  قوله:  �آخر  دون  و�حًد�  يخ�س  ل  عام  لفظ  �أنه  على  ويدل 
وي�ستعمل  جملة،  من  �إل  يكون  �ل�ستثناء  فاإن   ]3 ]�لع�سر/  ڀژ  
نحو  و�لثاين  معيًنا.  �سخ�ًسا  تريد  �لإن�سان.  جاءين  ذلك:  نحو  خ�سو�ًسا 
قوله تعاىل: ژی جئ حئ مئژ  ]�لبقرة/ 256[، قال قوم: »هذ� خ�سو�س 
يف �أهل �لكتاب ل يكرهون على �لإ�سالم �إذ� �أدو� �جلزية«، وقال قوم: هي 
 ]73 ]�لتوبة/  ٻژ   ٻ  ژٻ  بقوله:  ن�سخت  ثم  عموم، 
وقد ياأتي من هذ� �لباب ما مو�سوعه يف �للغة على �لعموم، ثم تخ�س�سه 
�ل�سريعة كاملتعة، فاإنها عند �لعرب ��سم لكل �سيء ��ستمتع به ل يخ�س به 
�سيء دون �آخر، ثم نقلت عن ذلك و��ستعملت يف �ل�سريعة على �سربني: 
�أحدهما: �ملتعة �لتي كانت مباحة يف �أول �لإ�سالم، ثم نهى عنها ون�سخت 

بالنكاح و�لويّل، و�لثاين: ما مُتَّتع به �ملر�أة من مهرها، كقوله تعاىل: ژے 
قوله  يف  �خلالف  وقع  وقد   ]236 ]�لبقرة/  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ  

 ]24 ]�لن�ساء/  ڦژ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژڤ  تعاىل: 
فكان �بن عبا�س يذهب مبعناه �إىل �ملتعة �لأوىل، وذهب جماعة �لفقهاء �إىل 
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�أن �ملتعة �لأوىل من�سوخة و�أن هذه �لآية كالتي يف »�لبقرة«، و�أن معنى قوله: 
ژڦ ڦژ    �إمنا �ملر�د �ملهر)1(. 

فتحيل ( 5) للحديث  تعر�س  �لتي  و�لعلل  �لرو�ية  �لعار�س من جهة  �خلالف 
�إ�سكاًل  فيه  ولدت  ورمبا  لبع�س،  بع�سه  معار�سته  فيه  �أوهمت  فرمبا  معناه، 

ُرب:  يحوج �لعلماء �إىل طلب �لتاأويل �لبعيد على �أ�سْ
حتى  �لنا�س  عند  �لعلل  �أ�سهر  �لعلة  وهذه  �لإ�سناد.  ف�ساد  �لأوىل  �لعلة 
�إذ� �سح �لإ�سناد �سح �حلديث. ولي�س كذلك،  �أنه  �إن كثرًي� منهم يتوهم 
وف�ساد �لإ�سناد يكون من �لإر�سال)2( وعدم �لت�سال، ويكون من �أن بع�س 
�لرو�ة �ساحب بدعة، �أو متهم بكذب وقلة ثقة. �أو م�سهوًر� ببله وغفلة، �أو 
يكون متع�سًبا لبع�س �ل�سحابة منحرًفا عن بع�سهم. فاإن من كان م�سهوًر� 
غري  من  يرد  ومل  له.  يتع�سب  من  تف�سيل  روى حديًثا يف  ثم  بالتع�سب 

طريقه، لزم �أن ُي�ْسرت�ب به)3(.

ونكاح �ملتعة هو �ملوؤقت يف �لعقد، وقال يف »�لعباب«: كان �لرجل ي�سارط �ملر�أة �سرًطا على �سيء �إىل �أجل   )1(
معلوم ويعطيها ذلك في�ستحل فرجها ثم يخلي �سبيلها من غري تزويج ول طالق. وقيل يف قوله تعاىل: ژڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ     و�ملر�د نكاح �ملتعة، و�لآية حمكمة، و�جلمهور على ترمي 

ژٿ  تعاىل:  قوله  �لتي يف  �ل�سريطة  على  نكحتم  فما  ژڤ ڤژ       قوله  معنى  وقالو�  �ملتعة.  نكاح 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ    �أي عاقدين �لنكاح«. �مل�سباح �ملنري.

�ملر�سل من �حلديث ما �أ�سنده �لتابعي �أو تبع �لتابعي �إىل �لنبي  من غري �أن يذكر �ل�سحابي �لذي روى   )2(
�حلديث عن �لنبي  كما يقول: »قال ر�سول �هلل «، »�لتعريفات« للجرجاين.

ُي�سرت�ب به: ُي�َسك فيه.  )3(
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�لدنيا،  على  منه حر�س  ُيْعلم  �أن  �لناقل  بنقل  �ل�سرت�بة  على  يبعث  وما 
وتهافت على �لت�سال بامللوك، ونيل �ملكانة و�حلظوة عندهم، فاإن من كان 
بهذه �ل�سفة مل يوؤمن عليه �لتغيري و�لتبديل و�لفتعال للحديث و�لكذب، 
حر�ًسا على مك�سب يح�سل عليه. وقد روي �أن قوًما من �لفر�س و�ليهود 
وغريهم ملا ر�أو� �لإ�سالم قد ظهر وعم ودّوخ و�أذل جميع �لأمم، ور�أو� �أنه ل 
�سبيل �إىل منا�سبته، رجعو� �إىل �حليلة و�ملكيدة، فاأظهرو� �لإ�سالم من غري 
رغبة فيه، و�أخذو� �أنف�سهم بالتعبد و�لتق�سف. فلما حمد �لنا�س طريقتهم 
وّلدو� �لأحاديث و�ملقالت وفرقو� �لنا�س فرًقا، و�أكرث ذلك يف �ل�سيعة، كما 
و�سار    بعلّي  و�ت�سل  �أ�سلم  �أنه  �ليهودي  �سباأ  بن  عبد �هلل  ُيْحكى عن 
�أُْخرب بقتله وموته قال: كذبتم و�هلل! لو جئتمونا بدماغه  من �سيعته، فلما 
م�سروًر� يف �سبعني �سرة ما �سدقنا مبوته، ول ميوت حتى ميالأ �لأر�س عدًل 
�أهلها  َجْوًر�)1(؛ جند ذلك يف كتاب �هلل. ف�سارت مقالة يعرف  كما ملئت 
و�إمنا غاب ومل  �ملوتى،  و�إنه يحيي  �إله،  قال: علي هو  �إنه  وُيقال  بال�سبئية، 
عليه،  ويتوعد  �حلديث  يف  يت�سدد    �خلطاب  بن  عمر  كان  و�إذ�  ميت. 
و�لزمان زمان و�ل�سحابة متو�فرون، و�لبدع مل تظهر، فما ظنك باحلال يف 

�لأزمنة �لتي ذمها �لر�سول، وقد كرثت �لبدع وقلَّت �لأمانة؟!
�أن  �تفق  فرمبا  بعينه.  �للفظ  دون  �ملعنى  على  �حلديث  نقل  �لثانية:  �لعلة 
ي�سمع �لر�وي �حلديث فيت�سور معناه يف نف�سه على غري �جلهة �لتي �أر�دها؛ 

َجْوًر�: ظلًما.  )1(
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و�إذ� عرب عن ذلك �ملعنى باألفاظ �أخر، كان قد حدث بخالف ما �سمع من 
غري ق�سد منه؛ وذلك �أن �لكالم �لو�حد قد يحتمل معنيني وثالثة، وقد 
يكون فيه �للفظة �مل�سرتكة. ومن ظريف �لغلط �لو�قع يف ��سرت�ك �لألفاظ، 
 عمامة ت�سمى »�ل�سحاب«؛ فاجتاز   وهب لعلّي  �أن �لنبي  ما روي 
يف  ا  عليًّ ر�أيتم  �أما  معه:  كان  ملن    �لنبي  فقال  بها،  مَتعّمًما    علّي 
فظن  لعلّي  �ملت�سيعني  بع�س  ف�سمعه  �للفظ،  من  ذلك  نحو  �أو  �ل�سحاب؟ 
ا يف  �أن عليًّ �أنه يريد �ل�سحاب �ملعروف، فكان ذلك �سبًبا لعتقاد �ل�سيعة 

�ل�سحاب �إىل يومنا هذ�.
�لعلة �لثالثة: �جلهل بالإعر�ب ومباين كالم �لعرب وجماز�تها.

�لعلة �لر�بعة: وهي �لت�سحيف، وذلك �أن كثرًي� من �ملحّدثني ل ي�سبطون 
�حلروف، ولكنهم ير�سلونها �إر�ساًل غري مقيدة ول مثقفة �تكاًل على �حلفظ؛ 
فاإذ� غفل �ملحدث عما كتب مدة من زمانه، ثم �حتاج �إىل قر�ءة ما كتب �أو 
قر�أه غريه، فرمبا رفع �ملن�سوب ون�سب �ملرفوع، فانقلبت �ملعاين �إىل �أ�سد�دها؛ 
ورمبا ت�سحف له �حلرف بحرف �آخر؛ لعدم �ل�سبط فيه، فانعك�س �ملعنى �إىل 
عر �إىل »�أقرع« بالقاف مبعنى  نقي�س �ملر�د، كما يحرف »�أْفَرع« مبعنى: تامَّ �ل�سَّ

ل �سعر بر�أ�سه، وذلك �أن هذ� �خلط �لعربي �سديد �ل�ستباه.
�ل�سحيح:  وم�سنده  م�سلم  كتاب  يف  �لت�سحيف  من  وقع  ما  ظريف  ومن 
نحن يوم �لقيامة على كذ� �نظر، وهذ� �سيء ل يتح�سل له معنى، وهكذ� 
جنده يف كثري من �لن�سخ، و�إمنا هو: نحن يوم �لقيامة على كوم. و�لكوم جمع 
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كومة وهو �ملكان �مل�سرف، ف�سحفه بع�س �لنقلة فكتب: نحن يوم �لقيامة 
�نظر،  �لكتاب:  ما هو فكتب على طرة  يفهم  فلم  قر�أ  فقر�أ من  على كذ�، 
ياأمر قارئ �لكتاب بالنظر فيه وينبهه عليه، فوجده ثالث فظنه من �لكتاب 

و�أحلقه مبتنه.
�لعلة �خلام�سة: هي �إ�سقاط �سيء من �حلديث ل يتم �ملعنى �إل به.

�ل�سبب  نقل  ويغفل عن  �ملحدث �حلديث  ينقل  �أن  �ل�ساد�سة: هي  �لعلة 
�ملوجب له؛ فيعر�س من ذلك �إ�سكال يف �حلديث �أو معار�سة حلديث �آخر.
�لعلة �ل�سابعة: هي �أن ي�سمع �ملحدث بع�س �حلديث ويفوته �سماع بع�سه، 
هريرة  �أبا  �أن  �أخربت   - عنها  �هلل  ر�سي   - عائ�سة  �أن  من  روي  ما  كنحو 
�لد�ر و�ملر�أة  �ل�سوؤم ففي ثالث:  »�إن يكن  �أن ر�سول �هلل  قال:  حدث 
و�لفر�س«. وهذ� �حلديث معار�س لالأحاديث �لكثرية �لناهية عن �لتطري؛ 
�أهل  قال:  �إمنا  قط،  �هلل  ر�سول  هذ�  قال  ما  و�هلل  وقالت:  عائ�سة  فغ�سبت 
�جلاهلية يقولون: �إن يكن �ل�سوؤم ففي ثالث: �لد�ر و�ملر�أة و�لفر�س. فدخل 
�أبو هريرة ف�سمع �حلديث ومل ي�سمع �أوله. وهذ� غري منكر �أن يعر�س؛ لأن 
�لنبي  كان يذكر يف جمل�سه �لأخبار حكاية ويتكلم مبا ل يريد به �أمًر� 
ول نهًيا، ول �أن يجعله �أ�ساًل يف دينه ول �سيًئا ُي�ْسَت�سنُّ به، وذلك معلوم 

من فعله وم�سهور من قوله.
من  و�ل�سماع  �ل�سيوخ  لقاء  دون  ف  �مل�سحَّ �حلديث  نقل  �لثامنة:  �لعلة 
ُيعلم  ل  �لتي  و�لكتب  دة  �مل�سوَّ �ل�سحف  من  بالأخذ  و�لكتفاء  �لأئمة، 
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ف �حلروف  �سحتها من �سقمها، ورمبا كانت خمالفة لرو�ية �سيخه، في�سحِّ
ويبدل �لألفاظ، وين�سب جميع ذلك �إىل �سيخه ظالـًما.

�خلالف �لعار�س من قبل �لجتهاد و�لقيا�س. وهو نوعان: �أحدهما �خلالف ( 6)
و�لثاين: خالف  لهما؛  و�ملثبتني  و�لقيا�س  �ملنكرين لالجتهاد  بني  �لو�قع 

يعر�س بني �أ�سحاب �لقيا�س يف قيا�سهم.
�لن�سخ ومن ( 7) �أنكر  �لعار�س من قبل �لن�سخ، وهو يعر�س بني من  �خلالف 

�لأخبار: هل  بالن�سخ من جهة �ختالفهم يف  �لقائلني  �أثبته، ويعر�س بني 
�أم ل؟ و�ختالفهم يف ن�سخ  يجوز فيها �لن�سخ كما يجوز يف �لأمر و�لنهي 
ة للقر�آن، و�ختالفهم يف �أ�سياء من �لقر�آن و�حلديث، ذهب بع�سهم �إىل  �ل�ُسنَّ

�أنها ن�سخت وبع�سهم �إىل �أنها مل تن�سخ.
�خلالف �لعار�س من قبل �لإباحة. �أي من قبل �أ�سياء �أو�سع �هلل تعاىل فيها ( 8)

�لأذ�ن  يف  �لنا�س  كاختالف  نبيه؛  ل�سان  على  لهم  و�أباحها  عباده،  على 
ووجوه �لقر�ء�ت �ل�سبع، ونحو ذلك)1(.

وجدت يف �لع�سر �لذي نحن ب�سدده كل هذه �خلالفات �أو �أكرثها، تبًعا 
�لعرب من طور  �لت�سريعية، وخروج  وت�سعب حاجاته  و�ت�ساعه،  �مللك  ل�ستقر�ر 
�لعلم و�ملدنية. وكانت هذه  �أعجمية لها حظ من  باأمم  �لبد�وة و�لأمية و�ت�سالهم 
�حلديث  وتدوين  �لعربية،  �لعلوم  لإن�ساء  �لأوىل  �لنه�سة  بو�عث  من  �خلالفات 

�نتهى ملخ�ًسا.  )1(



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
280280

�أنها �أدو�ت ل�ستنباط �لأحكام �ل�سرعية من دلئلها، ولالجتهاد  و�لتف�سري على 
بالر�أي �لذي هو �أ�سل من �أ�سول �ل�سرع.

نظرة اإجمالية

 وجملة �لقول �أن �لت�سريع يف عهد �لنبي  كان يقوم - كما بينا �آنًفا - 
�لنظر،  �أهل  ومن  �لنبي  من  �لر�أي  وعلى  و�ل�سنة؛  �لكتاب  من  �لوحي  على 
وجوهه،  وتف�سيل  �لر�أي  معنى  تديد  يف  تدقيق  بدون  �أ�سحابه  من  و�لجتهاد 

وبدون تنازع ول �سقاق بينهم.

وم�سى عهد �لنبي  وجاء بعده عهد �خللفاء �لر��سدين من �سنة 11ه 
)632م( �إىل 40ه ) 660م(، وقد �تفق �ل�سحابة يف هذ� �لعهد على ��ستعمال 

�لقيا�س يف �لوقائع �لتي ل ن�س فيها من غري نكري من �أحد منهم.

�إليه  ويف هذ� �لعهد �أخذت تبدو �ل�سورة �لأوىل لالإجماع، مبا كان يركن 
�لأئمة من م�ساورة �أهل �لفتوى من �ل�سحابة، وهم �ملعَتربون يف �نعقاد �لإجماع، 

وكانو� قلة ل يتعذر تعرف �لتفاق بينهم)1(.

يف »�إعالم �ملوقعني«: »و�لذين ُحِفظت عنهم �لفتوى من �أ�سحاب ر�سول �هلل  مائة وونيف وثالثون نف�ًسا   )1(
ما بني رجل و�مر�أة. وكان �ملكرثون منهم �سبعة: عمر بن �خلطاب، وعلّي بن �أبي طالب، وعبد �هلل بن م�سعود، 
وعائ�سة �أم �ملوؤمنني، وزيد بن ثابت، وعبد �هلل بن عبا�س، وعبد �هلل بن عمر. قال �أبو حممد بن حزم: وميكن 
�أن يجمع من فتوى كل و�حد منهم �ِسْفر �سخم، قال: وقد جمع �أبو بكر حممد بن مو�سى بن يعقوب بن �أمري 
�ملوؤمنني �ملاأمون ُفْتيا عبد �هلل بن عبا�س - ر�سي �هلل عنهما - يف ع�سرين كتابًا، و�أبو حممد �ملذكور �أحد �أئمة 

�لإ�سالم يف �لعلم و�حلديث«، ج1، �س13. 
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ومل يكن ُيْفتي من �ل�سحابة �إل حملة �لقر�آن �لذين قر�أوه وكتبوه وفهمو� 
وجوه دللته، وعرفو� نا�سخه ومن�سوخه، وكانو� ي�سمون »�لقر�ء« لذلك، ومتييًز� لهم 

عن �سائر �ل�سحابة بهذ� �لو�سف �لغريب يف �أمة �أمية ل تقر�أ ول تكتب.

ومل يكن �لر�أي يف هذ� �لدور قد تعني معناه ول تخ�س�س. قال �ملرحوم 
�أنهم  »بينا  �لإ�سالمي«:  �لت�سريع  »تاريخ  كتاب  يف  بك  �خل�سري  حممد  �ل�سيخ 
�إن مل يكن هناك عندهم يف  بالر�أي،  �لفتوى  �إىل  يعمدون  �ل�سحابة«  »�أي  كانو� 
�حلادثة ن�س من �لقر�آن و�ل�سنة. و�لر�أي عندهم �إمنا كان للعمل مبا يرونه م�سلحة 
و�أقرب �إىل روح �لت�سريع �لإ�سالمي من غري نظر �إىل �أن يكون هناك �أ�سل معني 
للحادثة �أو ل يكون. �أل ترى �أن عمر حتم على حممد بن م�سلمة �أن مير خليُج 
جاره يف �أر�سه؛ لأنه ينفع �لطرفني ول ي�سر حممًد� يف �سيء. و�أفتى بوقوع �لطالق 
�لثالث مرًة و�حدًة؛ لأن �لنا�س قد ��ستعجلو� �أمًر� كانت لهم فيه �أناة. وحرم على 
من تزوج �مر�أة يف عدتها �أن يتزوج بها مرة �أخرى بعد �لتفريق بينهما؛ زجًر� له. 
و�لنظر يف �مل�سالح يختلف باختالف �لناظرين؛ لذلك جند بع�س �ملفتني يف ع�سر 
�أبا بكر وق�سى بغري ما  عمر خالفوه يف ما ر�أى. وهناك م�سائل خالف فيها عمر 
كان يق�سي به، كما ذكرنا يف مري�ث �جلد مع �لأخوة، ويف �لتف�سيل يف �لعطاء. 
وكذلك هناك م�سائل �أفتى فيها عليٌّ بغري ما �أفتى به غريه من �إخو�نه. فقد كان 
ُيخِرج �لزكاة عن �أمو�ل �ليتامى �لذين يف ِحْجره، وكان غريه يقول: لي�س على 

مال �ليتيم زكاة.
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وقد بينا �أن �خلالف مل يكن يف هذ� �لع�سر بال�سيء �لكثري؛ لأن �أق�سيتهم 
كانت بقدر ما ينزل من �حلو�دث، ومل تدون هذه �لأق�سية يف ع�سرهم، فقد �نتهى 

ذلك �لدور.

�رت�ساه كبار  �ملتبعة وما  �لطاهرة  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  ن�سو�س  و�لفقه هو 
�ل�سحابة مما رو�ه لهم غريهم من �ل�سحابة �أو ما �سمعوه هم، وقليل من �لفتاوى 
هذ�  يف  للفتوى  �ملت�سدرين  و�أ�سهر  و�لبحث.  �لجتهاد  بعد  �آر�ئهم  عن  �سادرة 
ومعاذ  �لأ�سعري،  مو�سى  و�أبو  م�سعود،  بن  وعبد �هلل  �لأربعة،  �خللفاء  �لع�سر: 
بن �خلطاب،  و�ملكرثون منهم: عمر  ثابت.  بن  وزيد  بن كعب،  و�أَُبيُّ  �بن جبل، 
�لفر�ئ�س  وهذ� يف  ثابت،  بن  وزيد  م�سعود،  بن  وعبد �هلل  طالب،  �أبي  بن  وعلّي 

خا�سة«)1(.

ويف كتاب »�إعالم �ملوقعني« لبن قيم �جلوزية: »وقال حممد بن جرير: مل 
�لفقه غري �بن م�سعود  ُفْتياه ومذ�هبه يف  �أ�سحاب معروفون حررو�  �أحد له  يكن 
وكان يرتك مذهبه وقوله لقول عمر. وكان ل يكاد يخالفه يف �سيء من مذ�هبه. 
ويرجع من قوله �إىل قوله. وقال �ل�سعبي: كان عبد �هلل ل يقُنت)2(، وقال: لو قنت 

عمر لقنت عبد �هلل.

�مل�سدر �ل�سابق، �س118 - 120.   )1(
�لقنوت: �ل�سكوت، وعدم �لكالم. و�ملر�د هنا: �ل�سكوت وعدم �لإقد�م على �لإفتاء.  )2(
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�أ�سحاب  له  يكن  �أنه مل  غري  عفان،  بن  عثمان  �ملفتني  من  وكان  ف�سل: 
من  �أكرث  بعده  �لدين  يف  و�أحكامه  ومذ�هبه  فتياه  عمر  عن  و�ملبلغون  معروفون. 
�ملبلغني عن عثمان و�ملوؤدين عنه. و�أما علّي بن �أبي طالب  فانت�سرت �أحكامه 
بالكذب عليه،  �أف�سدو� كثرًي� من علمه  فاإنهم  �ل�سيعة!  قاتل �هلل  وفتاويه. ولكن 
وفتو�ه  يعتمدون من حديثه  �ل�سحيح ل  �أهل  �أ�سحاب �حلديث من  ولهذ� جتد 
�إل ما كان عن طريق �أهل بيته و�أ�سحاب عبد �هلل بن م�سعود كعبيدة �ل�سلمايّن، 

و�ُسَريح و�أبي و�ئل ونحوهم«)1(.

علم وفقه

ثم كان ع�سر بني �أمية من �سنة 40ه )660م( �إىل �سنة 132ه )749م( 
لي�ست  �أمم  �هلل  �لعرب، ودخلت يف دين  و�لكتابة من  للقر�ءة  �ملمار�سون  وتكاثر 
ة، فلم يعد لفظ �لقر�ء نعًتا غريًبا ي�سلح لتمييز �أهل �لفتوى ومن يوؤخذ عنهم  �أُميَّ
�ل�سنن  ورو�ية  �لقر�آن  على حفظ  للدللة  »�لعلم«  لفظ  ��ستعمل  هنالك  �لدين. 
على  للدللة  �لفقه  لفظ  و��ستعمل  »�لعلماء«.  �ل�ساأن  هذ�  �أهل  ي  و�ُسمِّ و�لآثار، 
��ستنباط �لأحكام �ل�سرعية بالنظر �لعقلي فيما مل يرد فيه ن�س كتاب ول �سنة، 
ي �أهل هذ� �ل�ساأن »�لفقهاء«، فاإذ� جمع �مروؤ بني �ل�سفتني جمع له �للفظان  و�ُسمِّ

�أو ما ير�د فهًما.

�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم، ج1، �س22 - 23.   )1(
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ويف »طبقات« �بن �سعد: كان �بن عمر جيد �حلديث غري جيد �لفقه، وكان 
ـًا بال�سنن. زيد بن ثابت فقيًها يف �لدين وعامل

�لتابعني، قال: دفعت)1(  وروى �بن �لقيم يف »�إعالم �ملوقعني« عن بع�س 
�إىل عمر فاإذ� �لفقهاء عنده مثل �ل�سبيان، قد ��ستعلى عليهم يف فقهه وعلمه. ويف 
»�إعالم �ملوقعني« �أي�ًسا عن ميمون بن مهر�ن: »مار�أيت �أفقه من �بن عمر ول �أعلم 

من �بن عبا�س«.

اخلالف يف كتابة العلم وختليده يف الصحف

يف  وتخليده  �لعلم  كتابة  يكره  و�لتابعني  �ل�سحابة  من  كثري  كان  وقد 
ْعبي و�لنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم. �ل�سحف، كعمر و�بن عبا�س و�ل�سَّ

�لعلم  �لعلم«: »من كره كتاب  بيان  �لرب يف »خمت�سر جامع  �بن عبد  قال 
�أل يتخذ مع �لقر�آن كتاب ي�ساهى به، ولئال يتكل  �أحدهما  �إمنا كرهه لوجهني. 

�لكاتب على ما يكتب فال يحفظ فيقل �حلفظ«)2(.

وقال �بن عبد �لرب �أي�ًسا يف �لكتاب نف�سه: »قال �أبو عمر: من ذكرنا قوله يف 
هذ� �لباب فاإمنا ذهب يف ذلك مذهب �لعرب؛ لأنهم كانو� مطبوعني على �حلفظ 

يف ل�سان �لعرب: »ودفع فالن �إىل فالن �إذ� �نتهى �إليه«.   )1(
خمت�سر جامع بيان �لعلم وف�سله، �بن عبد �لرب، �س34.  )2(
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ْعبي و�بن �سهاب  �لكتابة كابن عبا�س و�ل�سَّ خم�سو�سني بذلك؛ و�لذين كرهو� 
و�لنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم وُجِبل جبلَّتهم، كانو� قد ُطِبعو� على �حلفظ، 
فكان �أحدهم يجتزي بال�سمعة؛ �أل ترى ما جاء عن �بن �سهاب �أنه كان يقول: 
�إين لأمر بالبقيع فاأ�سد �أذ�ين خمافة �أن يدخل فيها �سيء من �خَلَنا، فو�هلل ما دخل 

�أذين �سيء قط فن�سيته. وجاء عن �ل�سعبي نحوه وهوؤلء كلهم عرب«)1(.

ويف تاريخ »�لت�سريع �لإ�سالمي«)2( لل�سيخ حممد �خل�سري بك:

�أخرج  مالك«:  �لإمام  موطاأ  �سرح  �حلو�لك  »تنوير  يف  �ل�سيوطي  »وقال 
�لَهَروّي يف ذم �لكالم من طريق �لزهري، قال �أخربين عروة بن �لزبري، �أن عمر 
بن �خلطاب �أر�د �أن يكتب �ل�سنن و��ست�سار فيه �أ�سحاب ر�سول �هلل، فاأ�سار عليه 
ا فيه، ثم �أ�سبح يوًما وقد عزم  عامتهم بذلك، فلبث �سهًر� ي�ستخري �هلل يف ذلك �ساكًّ
�هلل له فقال: �إين كنت ذكرت لكم من كتابة �ل�سنن ما قد علمتم، ثم تذكرت، 
فاإذ� �أنا�س من �أهل �لكتاب من قبلكم قد كتبو� مع كتاب �هلل كتًبا، فاأكبو� عليها، 
وتركو� كتاب �هلل، و�إين و�هلل ل �ألب�س كتاب �هلل ب�سيء؛ فرتك كتابة �ل�سنن. وقال 
عن  َمْعَمر  عن  �سعبان  �أنباأنا  عقبة،  بن  ُة  ُقَبْي�سَ �أخربنا  »�لطبقات«:  يف  �سعد  �بن 
�لزهري قال: �أر�د عمر �أن يكتب �ل�سنن فا�ستخار �هلل �سهًر�، ثم �أ�سبح وقد عزم 

له، فقال ذكرت قوًما كتبو� كتابًا فاأقبلو� عليه، وتركو� كتاب �هلل. �ه«)3(.
�مل�سدر �ل�سابق، �س35.   )1(

�لت�سريع �لإ�سالمي، حممد �خل�سري، �س100.  )2(
من »�لتعليق �ملمجد على موطاأ �لإمام حممد«.  )3(
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عهد  وجاء  �لهجرة،  من  ومائة  ت�سعني  بني  ما  �ل�سحابة  عهد  م�سى  وملا 
�لتابعني، �نتقل �أمر �لُفْتيا و�لعلم بالأحكام �إىل �ملو�يل �إل قلياًل.

دخلت  قال:  عطاء  »عن  �ر:  للبزَّ �لأعظم«  �لإمام  »مناقب  كتاب  يف  جاء 
على ه�سام بن عبد �مللك فقال: هل لك علم بعلماء �لأم�سار؟ قلت: بلى، قال: 
فمن فقيه �ملدينة؟ قلت: نافع موىل �بن عمر �ملتوفَّى �سنة 117هـ )735م(؛ وفقيه 
طاوو�س  �ليمن  وفقيه  )732م(،  114هـ  �سنة  �ملوىل�ملتوفَّى  رباح  بن  عطاء  مكة 
�بن كي�سان �ملوىل، وهو فار�سي تويف �سنة 106هـ )724 - 725م(، وفقيه �ل�سام 
)مات  �ملوىل  مهر�ن  بن  ميمون  �جلزيرة  وفقيه  ومائة(،  ب�سع  �سنة  )مات  مكحول 
�سريين  بن  »حممد  �سريين  و�بن  �حل�سن  �لب�سرة  وفقيها  735م(  117هـ/  �سنة 
�أبو بكر بن �أبي عمرة« )مات �سنة 110هـ/ 728 - 729م( �ملوليان؛ وفقيه �لكوفة 
�إبر�هيم �لنخعي �لعربي »�أبو عمر�ن �إبر�هيم بن يزيد« )مات �سنة 95هـ/ 713 - 

714م(. قال ه�سام: لول قولك عربي لكادت نف�سي تخرج«)1(.

رمي قال:  وجاء يف كتاب »�خلطط« للمقريزي: »وعن عون بن �سليمان �حَل�سْ
كان عمر بن عبد �لعزيز قد جعل �لُفْتيا مب�سر �إىل ثالثة رجال: رجالن من �ملو�يل، 
ورجل من �لعرب، فاأما �لعربي فجعفر بن ربيعة، و�أما �ملوليان فيزيد بن �أبي حبيب، 

مناقب �لإمام �لأعظم، �لبز�ر، ج1، �س57.  )1(
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وعبد �هلل بن �أبي جعفر فكاأن �لعرب �أنكرو� ذلك، فقال عمر بن عبد �لعزيز: ما 
ُعًد� و�أنتم ل ت�سمون!«)2(. ذنبي �إذ� كانت �ملو�يل ت�سمو)1( باأنف�سها �سُ

تدوين العلم

عندئٍذ ت�ساءلت �لنزعة �لعربية �إىل حظر �لتدوين و�سارت كتابة �لعلم �أمًر� 
ببع�س  �لثقة  وقلة  �حلديث،  رو�ية  �سيوع  �ل�سنن  لتدوين  �حلاجة  �أكد  ومما  لزًما. 
�لرو�ة، وظهور �لكذب يف �حلديث عن ر�سول �هلل  لأ�سباب �سيا�سية �أو مذهبية. 
»عن �سعد بن �إبر�هيم قال: �أمرنا عمر بن عبد �لعزيز �ملتوفَّى �سنة 101 هـ )720م( 
بجمع �ل�سنن فكتبناها دفرًت� دفرًت�، فبعث �إىل كل بلد له عليها �سلطان دفرًت�«.)3( 

�أول من دّون  �أن  ْرقاين على »موطاأ مالك«: »و�أفاد يف �لفتح  �لزَّ ويف �سرح 
�حلديث �بن �سهاب باأمر عمر بن عبد �لعزيز، يعني كما رو�ه �أبو ُنَعيم من طريق 
�سهاب.  �بن  �لعلم  دّون  من  �أول  قال:  مالك  عن  َزباله  بن  �حل�سن  بن  حممد 
و�أخرج �لهروي يف »ذم �لكالم« من طريق يحيى بن �سعيد عن عبد �هلل بن دينار 
قال: مل يكن �ل�سحابة ول �لتابعون يكتبون �لأحاديث، �إمنا كانو� يوؤدونها لفًظا، 
وياأخذونها حفًظا، �إل كتاب �ل�سدقات و�ل�سيء �لي�سري �لذي يقف عليه �لباحث 
عمر  �أمر  �ملوت  �لعلماء  و�أ�سرع يف  �لدرو�س  عليه  �ل�ستق�ساء، حتى خيف  بعد 

»�سما ب�سري �سعًد� ب�سم �ساد وعني: �أي �ساعًد�« جممع بحار �لأنو�ر.  )1(
طبع �ملليجي مب�سر، ج4، �س143.  )2(

»خمت�سر جامع بيان �لعلم«، �س33.  )3(



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
288288

�بن عبد �لعزيز �أبا بكر �حلزمي فيما كتب �إليه �أن �نظر ما كان من �سّنة �أو حديث 
بن  �أخربنا يحيى  رو�ية حممد بن �حل�سن:  »�ملوطاأ«  وقال مالك يف  فاكتبه.  عمر 
�سعيد �أن عمر بن عبد �لعزيز كتب �إىل �أبي بكر)1( حممد بن عمرو بن حزم �أن 
�نظر ما كان من حديث ر�سول �هلل  �أو �سنة �أو حديث �أو نحو هذ�، فاكتبه يل 
فاإين خفت درو�س �لعلم وذهاب �لعلماء. علقه)2( �لبخاري يف �سحيحه، و�أخرجه 
�نظرو�  �لآفاق  �إىل  �لعزيز  عبد  بن  عمر  كتب  بلفظ:  �أ�سبهان  تاريخ  يف  ُنَعيم  �أبو 
حديث ر�سول �هلل  فاجمعوه. وروى �بن عبد �لر�زق عن �بن وهب، �سمعت 
مالًكا يقول كان عمر بن عبد �لعزيز يكتب �إىل �لأم�سار يعّلمهم �ل�سنن و�لفقه، 
ويكتب �إىل �ملدينة ي�ساألهم عما م�سى و�أن يعملو� مبا عندهم، ويكتب �إىل �أبي بكر 

�أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم �لأن�ساري �خلزرجي �لبخاري �ملدين �لقا�سي، يقال ��سمه �أبو بكر وكنيته   )1(
�أبو حممد وقيل ��سمه كنيته ... وقال �أبو ثابت عن �بن وهب عن مالك: مل يكن عندنا �أحد باملدينة عنده 
من علم �لق�ساء ما كان عند �أبي بكر حممد بن عمرو بن حزم، وكان وله عمر بن عبد �لعزيز، وكتب �إليه 
�أن يكتب له من �لعلم من عند عمرة بنت عبد �لرحمن و�لقا�سم بن حممد، ومل يكن باملدينة �أن�ساري �أمري 
غري �أبي بكر بن حزم وكان قا�سًيا. ز�د غريه ف�ساألت �بنه عبد �هلل بن �أبي بكر عن تلك �لكتب فقال �ساعت. 
و�ختلف يف موته فقيل مات �سنة 100هـ )718 - 719م( وقيل �سنة 110هـ )728 - 729م( وقيل 117هـ/ 

735م وقيل 120هـ )737 - 738م(، »تهذيب �لتهذيب« لبن حجر.
حذف  �لذي  فاحلديث  �حلديث  �إ�سناد  �أو�ئل  من  �أكرث  �أو  و�حد  ر�و  حذف  �ملحدثني:  عند  هو  »�لتعليق«   )2(
�أو قال �بن  نافع  فاأكرث ي�سمى معلًقا، كقول �ل�سافعي - رحمه �هلل - مثاًل: قال  �إ�سناده ر�و و�حد  �أو�ئل  من 
فقط  �أو�خره  من  حذف  ما  ول  منقطع،  فاإنه  فقط  �إ�سناده  �أو��سط  من  حذف  ما  ل    �لنبي  قال  �أو  عمر 
يقول:  حيث  �مل�سنفني  عادة  هو  كما  �لإ�سناد  متام  يحذف  وقد  �خلال�سة.  خال�سة  يف  كذ�  مر�سل.  فاإنه 
من  يحذف  وقد  مًعا،  و�ل�سحابي  �لتابعي  �إل  �أو  �ل�سحابي  �إل  �لإ�سناد  متام  يحذف  وقد    �لنبي  قال 
�أم  تعليًقا  ي�سمى  هل  فيه  فاختلف  �مل�سنف  لذلك  �سيًخا  فوقه  من  كان  فاإن  فوقه؛  من  �إىل  وي�سيفه  ثه  حدَّ
فتعليق.  و�إل  فتدلي�س  مدل�س  ذلك  فاعل  �أن  �ل�ستقر�ء  �أو  بالن�س  عرف  فاإن  �لتف�سيل،  و�ل�سحيح   ل، 

»ك�ساف ��سطالحات �لفنون للتهانوي«.
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�بن حزم �أن يجمع �ل�سنن ويكتب بها �إليه، فتويف عمر وقد كتب �بن حزم كتًبا 
قبل �أن يبعث بها �إليه«)1(.

�لت�سريع  »تاريخ  كتاب  يف  �خل�سري  بك  حممد  �ملرحوم  ويقول 
]يريد عهد �سغار  �لدور  رو�يتها يف هذ�  �ل�سنة فمع كرثة  »�أما  �لإ�سالمي«: 
�ل�سحابة ومن تلقى عنهم من �لتابعني من �سنة 41 هـ )661 - 662م( �إىل 
�أو�ئل �لقرن �لثاين من �لهجرة[ و�نقطاع فريق من علماء �لتابعني لرو�يتها، 
�أنه مل يكن من �ملعقول �أن ي�ستمر هذ�  مل يكن لها حظ من �لتدوين؛ �إل 
�لأمر طوياًل مع �عتبار �جلمهور لل�سنة �أنها مكملة للت�سريع ببيانها للكتاب، 
لهذ�  تنبه  من  و�أول  �لر�أي.  هذ�  يخالف  من  �جلمهور  بني  ظهر  يكن  ومل 
�لنق�س �لإمام عمر بن عبد �لعزيز على ر�أ�س �ملائة �لثانية من �لهجرة. فقد 
كتب �إىل عامله باملدينة �أبي بكر بن حممد بن عمرو بن  حزم �أن: �نظر ما 
�لعلم  درو�س  فاإين خفت  فاكتبه  �سنته؛  �أو    ر�سول �هلل من حديث  كان 
وذهاب �لعلماء. رو�ه مالك يف »�ملوطاأ« رو�ية حممد بن �حل�سن. و�أخرج �أبو 
نعيم يف »تاريخ �أ�سبهان« عن عمر بن عبد �لعزيز �أنه كتب �إىل �أهل �لآفاق: 

�نظرو� �إىل حديث ر�سول �هلل  فاجمعوه«)2(.

»حا�سية �لزرقاين على موطاأ مالك«، ج1، �س10.  )1(
تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي، حممد �خل�سري، �س140 - 141.  )2(
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حديث  جمع  كان  ولئن   ...« حزم:  لبن  »�لإحكام«  كتاب  يف  وجاء 
�لنبي  مذموًما، فاإن مالًكا مَلِْن �أول من فعل ذلك. فاإن �أول من �أّلف يف جمع 

�لأحاديث فحماد بن �سلمة ومْعمر ثم مالك ثم تالهم �لنا�س«)1(.

وقد بدت خمايل نه�سة يف �لت�سريع �لإ�سالمي منذ ذلك �لعهد، فح�سل 
�إل  نات  �ملدوَّ تلك  من  �إلينا  ي�سل  ومل  �مل�سائل،  وبع�س  �ل�سنن  بع�س  تدوين 

�سدى.

أول تدوين السنن باملعنى احلقيقي

�أما �أول تدوين لل�سنن باملعنى �حلقيقي فيقع ما بني �سنة 120هـ )738م(، 
�سنة 150هـ )767م(.

 ويقول �بن قتيبة: �إن �بن �سهاب �لزهري �ملتوفَّى �سنة 124هـ )741 - 742م(
هو �أول من كتب �حلديث.

ويف »�إعالم �ملوقعني«: »وجمع حممد بن نوح فتاويه يف ثالثة �أ�سفار �سخمة 
على �أبو�ب �لفقه«)2(.

�لإحكام، �بن حزم، ج2، �س137.  )1(
�إعالم �ملوقعني، �بن �لقيم، ج1، �س26.  )2(
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ويف كتاب »ك�سف �لظنون«: »�لإ�سارة �لثالثة يف �أول من �سنَّف)1( يف �لإ�سالم: 
و�علم �أنه �ختلف يف �أول من �سنف: فقيل �لإمام عبد �مللك بن عبد �لعزيز بن ُجَرْيج

 
بن  �سعيد  �لن�سر  �أبو  وقيل:  ومائة،  وخم�سني  خم�س  �سنة  �ملتوفَّى  �لب�سري 
�أبي  عروبة �ملتوفَّى �سنة �ست وخم�سني ومائة، ذكرهما �خلطيب �لبغد�دي، وقيل: 
ربيع بن �سبيح �ملتوفَّى �سنة �ستني ومائة، قاله �أبو حممد �لر�مهرمزي. ثم �سّنف 
�سفيان بن عيينة �ملتوفَّى �سنة 198هـ )813 - 814م( ومالك بن �أن�س باملدينة 
وعبد �لرز�ق  مب�سر،  - 813م(   812( �سنة 197هـ  �ملتوفَّى  وهب  بن  وعبد  �هلل 
باليمن، و�سفيان �لثوري وحممد بن ف�سيل بن عزو�ن بالكوفة، وحماد بن �سلمة 
وروح بن عبادة بالب�سرة، وه�سيم �ملتوفَّى �سنة 183هـ )799م( بو��سط، وعبد �هلل 
يف  نظرهم  مطمح  وكان  بخر��سان.  )798م(  182هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �بن �ملبارك 
كالو�سيلة  هو  فيما  دّونو�  ثم  ومعانيهما.  و�حلديث  �لقر�آن  معاقد  �سبط  �لتدوين. 

و�إليهما«)2(.

وجاء يف »خطط �ملقريزي«: »فكان �أول من دّون �لعلم حممد بن �سهاب 
�لزهري؛ وكان �أول من �سّنف وبّوب �سعيد بن عروبة و�لربيع بن �سبيح بالب�سرة، 
ي، وعبد �هلل بن �ملبارك مبرو  و�لوليد بن م�سلم بال�سام، وجرير بن عبد �حلميد بالرَّ

�سنَّف: �ألَّف.  )1(
ك�سف �لظنون، ج1، �س80، �لطبعة �لأوروبية.  )2(
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وخر��سان، وه�سيم بن ب�سري بو��سط، وتفرد بالكوفة �أبو بكر بن �أبي �سيبة بتكثري 
�لأبو�ب وجودة �لت�سنيف وح�سن �لتاأليف«)1(.

َدثة، مل يكن �سيء  وقال �لغز�يل يف »�لإحياء«: »بل �لكتب و�لت�سانيف حُمْ
منها يف زمن �ل�سحابة و�سدر �لتابعني. و�إمنا حدثت بعد �سنة مائة وع�سرين من 
�لهجرة، وبعد وفاة جميع �ل�سحابة وجلة �لتابعني  وبعد وفاة �سعيد بن �مل�سّيب 
وت�سنيف  �لأحاديث  كتب  يكرهون  �لأولون  كان  بل  �لتابعني؛  وخيار  و�حل�سن 
و�لتذكر،  �لتدبر  وعن  �لقر�آن  وعن  �حلفظ  بها عن  �لنا�س  ي�ستغل  لئال  �لكتب؛ 
وقالو�: �حفظو� كما كنا نحفظ ... وكان �أحمد بن حنبل ينكر على مالك ت�سنيف 
نِّف يف  �أول كتاب �سُ . وقيل:  »�ملوطاأ«. ويقول: �بتدَع ما مل تفعله �ل�سحابة 
�لإ�سالم كتاب �بن جريج يف �لآثار وحروف �لتفا�سري عن جماهد وعطاء و�أ�سحاب 
�بن عبا�س  مبكة؛ ثم كتاب معمر بن ر��سد �ل�سنعاين )�ملتوفَّى �سنة 154هـ/ 
باملدينة ملالك بن  نبوية ثم كتاب »�ملوطاأ«  باليمن جمع فيه �سنًنا ماأثورة  771م( 
�أن�س؛ ثم »جامع« �سفيان �لثوري؛ ثم يف �لقرن �لر�بع حدثت م�سنفات �لكالم 

وكرث �خلو�س يف �جلد�ل و�لغو�س يف �إبطال �ملقالت«)2(.

خطط �ملقريزي، ج4، �س143- 144.  )1(
�لإحياء، �لغز�يل، ج1، �س79 من طبعة بولق، �سنة 1296م.  )2(
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حممد  بن  �لعزيز  عبد  »وعن  �لعلم«:  بيان  جامع  »خمت�سر  كتاب  ويف 
�لرحمن  عبد  وعن  �سهاب.  �بن  وكتبه  �لعلم  دّون  من  �أول  قال:  �لد�روردي 
�بن �أبي �لزناد عن �أبيه قال: كنا نكتب �حلالل و�حلر�م. وكان �بن �سهاب يكتب 
كل ما �سمع، فلما �ْحِتيج �إليه علمت �أنه �أعلم �لنا�س ...... وعن �حل�سن �أنه كان ل 
يرى بكتاب �لعلم باأ�ًسا، وقد كان �أملى �لتف�سري َفُكتب. وعن �لأعم�س قال: قال 
�حل�سن: �إن لنا كتًبا نتعاهدها ...... وعن ه�سام بن عروة عن �أبيه �أنه قد �حرتقت 

ة، وكان يقول: وددت لو �أن عندي كتبي باأهلي ومايل«)1(. كتبه يوم �حَلـرَّ

�ملعارف �لإ�سالمية:  ويقول جولدزيهر يف مقاله عن كلمة »فقه« يف د�ئرة 
قت  ة ُحرِّ »وينبغي �أل ُيعطى كبري ثقة ملا ن�سب له�سام بن عروة، مع �أنه يف يوم �حَلـرَّ
كانت  �لبعيد  �لعهد  ذلك  يف  �أنه  بحال  ر  ُيَت�سوَّ �أن  ميكن  ول  فقه،  كتب  لأبيه 
توجد كتب باملعنى �ل�سحيح، و�إمنا هي �سحائف متفرقة. وتويف عروة �سنة 94هـ 
)712م( وتلك �ل�سنة هي �لتي كانت ت�سمى �سنة �لفقهاء لكرثة من مات فيها 

من �لفقهاء«....

لكن جولدزيهر يذكر يف �ملقال �لذي �أ�سرنا �إليه �آنًفا ما ياأتي: »وقد �كت�سف 
جرفيني بني �ملخطوطات �لقيمة يف �ملكتبة �لأمربوزية مبيالنو �خلا�سة ببالد �لعرب 
�سنة 122هـ  �ملتوفَّى  علّي«  بن  زيد  ��سمه »جمموعة  �لفقه  يف  �جلنونية خمت�سًر� 
)740م(، وهو من�سوب �إىل موؤ�س�س فرقة �لزيدية من �ل�سيعة. وعلى ذلك تكون 

خمت�سر جامع بيان �لعلم، �بن عبد �لرب، �س37.  )1(
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هذه �ملجموعة �أقدم جمموعة يف �لفقه �لإ�سالمي. وعلى كل حال ينبغي �أن يو�سع 
هذ� �لكتاب مو�سع �لعتبار فيما يتعلق بتاريخ �لتاأليف يف �لفقه �لإ�سالمي. و�إذ� 
�سح �أنه و�سل �إلينا من بطانة زيد بن علّي وجب �أن نعرتف باأن �أقدم ما و�سل �إلينا 
من �مل�سنفات �لفقهية هو من موؤلفات �ل�سيعة �لزيدية، على �أن �لبحث �لذي �أثري 

لتعيني مركز هذ� �لباب بني �ملوؤلفات �لفقهية مل يكمل«.

وعلى �جلملة فاإنه �إذ� كان ُدّون �سيء ل�سبط معاقد �لقر�آن و�حلديث ومعانيهما 
يف عهد بني �أمية، �أو ُدّون �سيء مما يت�سل بالق�ساء يف هذ� �لعهد �أي�ًسا كما يقول 
�ل�سكتو�رّي يف كتاب »حما�سرة �لأو�ئل وم�سامرة �لأو�خر«: »�أول �لق�ساة مب�سر 
فيه، وكتب كتابًا  و�أ�سهد  �سليم بن عز: ق�سى يف مري�ث  بق�سائه،  �سجل �سجاًل 
بالق�ساء به، و�أ�سهد فيه �سيوخ �جلند. فكان �أول �لق�ساة ت�سجياًل. وكانت وليته 
فاإن   - �ل�سيوطي)1(  �أو�ئل   - �ستني  �سنة    معاوية  موت  �إىل  �أربعني  �سنة  من 
�لتدوين يف �لفقه باملعنى �ملحدث مل يكن �إل يف عهد �لعبا�سني. هذ� هو �لر�أي 

�لذي يكاد يكون مقرًر� وجممًعا عليه بني �لباحثني.

وقد ذكر �ساحب »�لفهر�ست« عند �لكالم على �لزيدية ما ن�سه: »�لزيدية 
�لذين قالو� باإمامة زيد بن علي  ثم قالو� بعده بالإمامة يف ولد فاطمة، كائًنا 

حما�سرة �لأو�ئل وم�سامرة �لأو�خر، �ل�سكتو�رّي، �س65.  )1(
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من كان، بعد �أن يكون ��ستويف �سروط �لإمامة، و�أكرث �ملحدثني على هذ� �ملذهب 
مثل �سفيان بن ُعَيْينة، و�ُسْفيان �لثوري، و�سالح بن حي وولده)1( وغريهم«)2(.

للبحث  جتعل  �ل�سنة  �أهل  عند  �لفقه  بنه�سة  و�لثوري  ُعَيْينة  �بن  وعالقة 
�لذي ي�سري �إليه جولدزيهر �ساأنًا خطرًي�. 

و�لعلم  �لفقه  »فاأما  ها�سم:  بني  ف�سل  كتاب   - �جلاحظ  ر�سائل  ويف 
بن  علّي  مثل  فيه  لنا  وكان  �أحد،  فيه  يكن  مل  ذكرمتوه  فاإن  و�لتاأويل  و�لتف�سري 
�بني علّي بن �حل�سني بن علّي،  �أبي طالب، وعبد �هلل بن عبا�س، وزيد وحممد 
وجعفر بن حممد �لذي مالأ �لدنيا علُمه وف�سله. ويقال �إن �أبا حنيفة من تالمذته، 
وكذلك �سفيان �لثوري، وح�سبك بهما يف هذ� �لباب. ولذلك ُن�سب �إىل �سفيان 
�أنه زيدّي �ملذهب، وكذلك �أبو حنيفة. ومن مثل علّي بن �حل�سني زين �لعابدين!. 
�حل�سني  بن  علي  وجدت  �لو�حد:  خرب  �إثبات  يف  »�لر�سالة«  يف  �ل�سافعي  وقال 
وهو �أفقه �أهل �ملدينة يقول على �أخبار �لآحاد. ومن مثل �بن �حلنفية، و�بنه �أبي 
�لنا�س كلهم  ُغلب  �ملعتزلة  قالت  و�لعدل حتى  �لتوحيد  قرر علوم  �لذي  ها�سم 

»�حل�سن بن �سالح بن حي يكنى �أبا عبد �هلل، وكان يت�سيع، وزوج عي�سى بن زيد بن علّي �بنته، و��ستخفى معه   )1(
يف مكان و�حد حتى مات عي�سى بن زيد، وكان �ملهدي يطلبهما، فلم يقدر عليهما. ومات �حل�سن بعد عي�سى 

ب�ستة �أ�سهر«، »�ملعارف لبن قتيبة«، �س171.
�لفهر�ست، �بن �لندمي، �س178.  )2(
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�إن  باأبي ها�سم �لأول)1(. على �أن �ل�سيعة كان باأيديهم بعد علّي كتاب يقولون: 
فيه ق�ساياه، وقد عر�س هذ� �لكتاب على �بن عبا�س فاأنكر �أكرثه.

قال �ملرحوم �ل�سيخ �خل�سري يف كتاب »تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي«: وُروي 
عن �بن �أبي ملكية قال: كتبت �إىل �بن عبا�س �أ�ساأله �أن يكتب يل كتابًا ويخفي 
عني، فقال: ولٌد نا�سٌح �أنا �أختار له �لأمور �ختياًر� و�أخفي عنه. قال فدعا بق�ساء 
علّي فجعل يكتب منه �أ�سياء، ومير بال�سيء فيقول: و�هلل ما ق�سى علّي بهذ� �إل �أن 
يكون �سل. وُروي عن طاوو�س قال: �أُتي �بن عبا�س بكتاب فيه ق�ساء علّي فمحاه 
�إل قدر، و�أ�سار �سفيان بن عيينة بذر�عه. وروى عن �بن �إ�سحاق قال: ملا �أحدثو� 
تلك �لأ�سياء بعد علّي  قال رجل من �أ�سحاب علّي: قاتلهم �هلل �أي علم 

�أف�سدو�«)2(.

�أنه كان عند �سيعة علّي  ثم قال: »ويظهر من حديث �بن عبا�س �ل�سابق 
كتاب فيه �أق�سيته: وذلك ما مل يثق �بن عبا�س ب�سحته، وقال: و�هلل ما ق�سى علّي 

بهذ� �إل �أن يكون �سل، وحما منه كثرًي� ومل يبق �إل �أقله«)3(.

ر�سائل �جلاحظ جمع �ل�سندوبي، �س106.  )1(
تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي، �ل�سيخ �خل�سري، �س130.  )2(

�مل�سدر �ل�سابق، �س141.  )3(
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سبق الشيعة إىل تدوين الفقه

وعلى كل حال فاإن ذلك ل يخلو من دللة على �أن �لنزوع �إىل تدوين �لفقه 
كان �أ�سرع �إىل �ل�سيعة من �سائر �مل�سلمني. ومن �ملعقول �أن يكون �لنزوع �إىل تدوين 
�لأحكام �ل�سرعية �أ�سرع �إىل �ل�سيعة؛ لأن �عتقادهم �لع�سمة يف �أئمتهم �أو ما ي�سبه 
ا �أن ي�سوقهم �إىل �حلر�س على تدوين �أق�سيتهم وفتاو�هم. ذلك  �لع�سمة كان حريًّ
�أمره بعنا�سر من غري �لعرب �لأميني �لذين كانو�  تاأثر منذ بد�ية  �أن �لت�سيع  �إىل 
جمبولني على �حلفظ نافرين من �لكتابة و�لتدوين، كما �سبقت �لإ�سارة �إىل ذلك.

»ويف هذ� �لعهد مل يكن عرف بني �لنا�س �لنت�ساب �إىل فقيه معني يعمل 
مبا ذهب �إليه من رو�ية �أو ر�أي، و�إمنا كان هوؤلء �ملفتون بالأم�سار �ملختلفة معروفني 
بالفقه ورو�ية �حلديث. فكان �مل�ستفتي يذهب �إىل من �ساء منهم، في�ساأله عما نزل 
به فيفتيه. ورمبا ذهب مرة �أخرى �إىل مفٍت �آخر. وكان �لق�ساة يف �لأم�سار يق�سون 
بني �لنا�س مبا يفهمونه من كتاب �هلل، �أو �سنة ر�سوله، �أو �أي ر�أي، �إن ظهر لهم، ورمبا 
�إىل �خلليفة ي�ساألونه كما  �أر�سلو�  ��ستفتو� من ببلدهم من �لفقهاء �ملعروفني، ورمبا 

ح�سل يف عهد عمر بن عبد �لعزيز«.)1( 

تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي، حممد �خل�سري، �س159.  )1(
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الراأي يف الع�سر العبا�سي الأول 
من 132هـ )749 - 750م( إىل 232هـ )846 - 847م(

جاء عهد �لعبا�سيني منذ 132هـ )749 - 750م(، و�سجع �خللفاء �حلركة 
ا �أن تنتع�س �لعلوم �لدينية يف ظلهم، بل  �لعلمية و�أمدوها ب�سلطانهم، فكان طبيعيًّ
كانت حركة �لنهو�س �أ�سرع �إىل �لعلوم �ل�سرعية؛ لأنها كانت يف دور منو طبيعي 

وتكامل.

وهناك �سبب يذكره »جولدزيهر« يف كتابه »عقيدة �لإ�سالم و�سرعه«: »وهو 
�أن حكومة �لأمويني كانت متهمة باأنها دنيوية، فحلت حملها دولة دينية �سيا�ستها 

�سيا�سة ملية«. 

�ساللة  �أنهم  على  قائًما  �لإمامة  يف  حقهم  يجعلون  �لعبا�سيون  »كان 
�ملو�سومة  �حلكومة  �أطالل  على  �سي�سيدون  �أنهم  يقولون  وكانو�  �لنبوي،  �لبيت 
�لإلهّي.  �لدين  و�أحكام  �لنبي  �سنة  ا على  نظاًما منطقيًّ �لتقى  �أهل  بالزندقة عند 
 ويالحظ �أن �ملثل �لأعلى لل�سيا�سة �لفار�سية - وهو �لت�سال �لوثيق بني �لدين 
على  �لدولة  �أمور  �سبط  �قت�سى  وقد  �لعبا�سي.  �حلكم  برنامج  كان   - و�حلكومة 

منهاج �سرعي جمع �لأحكام �ل�سرعية وتدوينها وترتيبها«)1(.
ا  �إ�سالميًّ �أن �حلكم �لأموي مل يكن حكًما  �أمني بك: »فاحلق  �أحمد  ويف كتاب »�سحى �لإ�سالم« لالأ�ستاذ   )1(
ا كان �أو موىل، ومل = ا كان �أو موىل، ويعاقب فيه من �أجرم عربيًّ ى فيه بني �لنا�س، وُيكافاأ فيه �ملح�سن عربيًّ ي�سوَّ

ح�ساب   على  للعرب  فيه خدمة  و�حلكام  ا  عربيًّ �حلكم  كان  �إمنا  �ل�سو�ء،  على  للرعية  َخدَمة  �حلكام  يكن   =
غريهم، وكانت ت�سود �لعرب فيه �لنزعة �جلاهلية ل �لنزعة �لإ�سالمية، ج1، �س27.
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تطور معنى كلمة الفقه يف هذا العهد

وجعل  �أ�سوله.  و��ستقرت  �ل�ستنباط  متكن  �لعبا�سي  �لعهد  �سدر  ويف 
�أي  �لأ�سلي،  �ملعنى  �أن يكون غري مق�سور على  �إىل  بالتدريج  ينتهي  �لفقه  لفظ 
�ل�ستنباط من �لأدلة �لتي لي�ست ن�سو�ًسا، و�أ�سبح �ملعنى �لأول للفقه هو كما 
�لفقُه)1( خم�سو�س  �ملت�سرعني،  »�لإحكام«: ويف عرف  �لآمدي يف كتاب  يقول 

بالعلم �حلا�سل بجملة من �لأحكام �ل�سرعية �لفروعية بالنظر و�ل�ستدلل)2(.

وقال �جلاحظ يف كتاب »ف�سل ها�سم على عبد �سم�س«: و�لذي ح�سن �أمره - يريد عمر بن عبد �لعزيز - و�سبه   
على �لأغبياء حاله �أنه قام بعقب قوم بدلو� عامة �سر�ئع �لدين، و�سنن �لنبي  وكان �لنا�س قبله من �لظلم 
�أمر �سغر يف جنبه ما عاينو� منه و�ألفوه عليه فجعلوه ملا نق�س من تلك �لأمور  و�جلور و�لتهاون بالإ�سالم يف 

�للفظية يف عد�د �لأئمة �لر��سدين«. 
ر�سائل �جلاحظ، جمع �ل�سندوبي، �س91.  

�أبجد �لعلوم: »علم �لفقه: قال يف ك�ساف ��سطالحات �لفنون: علم �لفقه وي�سمى هو وعلم  جاء يف كتاب   )1(
�أ�سول �لفقه بعلم �لدر�ية �أي�ًسا على ما يف جممع �ل�سلوك، وهو معرفة �لنف�س ما لها وما عليها. هكذ� نقل عن 
�أبي حنيفة. وقوله ما لها وما عليها ممكن �أن ير�د به ما تنتفع به �لنف�س وما تت�سرر به يف �لآخرة. و�مل�سعر بهذ� 
�سهرة �أن علم �لفقه من �لعلوم �لدينية وميكن �أن ير�د به ما يجوز لها وما يجب عليها، �أو ما يجوز لها وما يحرم 
�لباطنة  �لأخالق  �أي  و�لوجد�نيات  ونحوه  �لإميان  �لعتقاديات كوجوب  يتناول  عليها  وما  لها  ما  ثم  عليها، 
و�مللكات �لنف�سانية و�لعمليات كال�سوم و�ل�سالة و�لبيع ونحوها. فالأول: علم �لكالم، و�لثاين: علم �لأخالق 
و�لت�سوف، و�لثالث: هو �لفقه �مل�سطلح. وذكر �لغز�يل �أن �لنا�س ت�سرفو� يف ��سم �لفقه فخ�سوه بعلم �لفتاوى 
و�لوقوف على دلئلها وعللها. و��سم �لفقه يف �لع�سر �لأول كان مطلًقا على علم �لآخرة ومعرفة دقائق �لنفو�س، 
و�لطالع على �لآخرة وحقارة �لدنيا. قال �أ�سحاب �ل�سافعي: �لفقه هو �لعلم بالأحكام �ل�سرعية �لعملية من 
عبارة  فالفقه  ت�سور،  وبغريها  ت�سديق  بها  �لعلم  �لتي  �خلربية  �لتامة  �لن�سبة  باحلكم  و�ملر�د  �لتف�سيلية،  �أدلتها 
عن �لت�سديق بالق�سايا �ل�سرعية �ملتعلقة بكيفية �لعمل ت�سديًقا حا�ساًل من �لأدلة �لتف�سيلية �لتي ن�ست يف 

�ل�سرع على تلك �لق�سايا، وهي �لأدلة �لأربعة �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع و�لقيا�س«، ج2، �س559 - 560.
�لإحكام، �لآمدي، ج1، �س7.  )2(
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�أو هو �لعلم بالأحكام �ل�سرعية عن �أدلتها �لتف�سيلية كما �ختاره �ل�سوكاين 
ا �أو ر�أًيا، و�سمي  يف كتاب »�إر�ساد �لفحول«. و�ملر�د من �لأدلة �لتف�سيلية ما كان ن�سًّ

�أهل هذ� �ل�ساأن بالفقهاء.

اأهل الراأي واأهل احلديث

ون�ساأ �لتاأليف على هذ� �ملعنى. و�نق�سم �لفقهاء �نق�ساًما ظاهًر� �إىل فريقني: 
�أ�سحاب �لر�أي و�لقيا�س وهم �أهل �لعر�ق. و�أهل �حلديث: وهم �أهل �حلجاز. 

م جماعة �أهل �لر�أي �لذي ��ستقر �ملذهب فيه ويف �أ�سحابه هو �أبو حنيفة  وُمقدَّ
�لنعمان بن ثابت )�ملتوفَّى �سنة 150هـ/ 767م(، �ملعترب �أبًا ملذهب �أهل �لعر�ق، 
�سنة  )�ملتوفَّى  �لقا�سي  يو�سف  �أبو  تلميذ�ه �جلليالن  تاأ�سي�سه  و�أعانه على  �أ�س�سه 

182هـ/ 798م( وحممد بن �حل�سن �ل�سيباين )�ملتوفَّى �سنة 189هـ/ 804م(.

عهد  ي�سبق  منهما  لكل  �أن�سار  وظهور  و�حلديث.  �لر�أي  بني  �لنز�ع  وبد�أ 
�أبي حنيفة. فقد كان يف كبار �لتابعني �أهل ر�أي و�أهل حديث.

�لعلماء يف  �أنه كان من  �علم  �لبالغة«:  �لدهلوي يف كتابه »حجة �هلل  قال 
و�إبر�هيم)1(  710م(،   -  709 91هـ/  �سنة  )�ملتوفَّى  �لـُم�َسيَّب  بن  �سعيد  ع�سر 
و�لزهري )�ملتوفَّى 124هـ/ 741 - 742م( ويف ع�سر مالك و�سفيان وبعد ذلك، 

هو �إبر�هيم �لنخعّي )�ملتوفَّى �سنة 96هـ/ 714 - 715م(.  )1(
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يجدون  ل�سرورة ل  �إل  و�ل�ستنباط  �لُفْتيا  ويهابون  بالر�أي  �خلو�س  يكرهون  قوم 
)1(.» وكان �أكرب همهم رو�ية حديث ر�سول �هلل ،� منها بدًّ

وقال �ملرحوم �خل�سري يف كتاب »تاريخ �لت�سريع �لإ�سالمي« عند �لكالم 
 على �لدور �لثالث - �لت�سريع يف عهد �سغار �ل�سحابة ومن تلقى عنهم من �لتابعني - 

يف مميز�ت هذ� �لدور: 

قدمنا ( 1) �ملبد�أين:  من  لكل  �أن�سار  وظهور  و�حلديث  �لر�أي  بني  �لنز�ع  بدء 
�إىل  �أوًل  فتو�هم  يف  ي�ستندون  �لأول  �لع�سر  يف  كانو�  �ل�سحابة  كبار  �أن 
�لكتاب ثم �إىل �ل�سنة، فاإن �أعجزهم ذلك �أفتو� بالر�أي وهو �لقيا�س باأو�سع 
وملا جاء هذ�   ... بالر�أي  �لأخذ  �لتو�سع يف  �إىل  مييلون  يكونو�  معانيه. ومل 
�خللف - يريد �سغار �ل�سحابة ومن تلقى عنهم من �لتابعني - ُوِجد منهم 
مبا  م�ساألة  ُيفتي يف كل  يتعد�ه.  �لفتوى على �حلديث ول  يقف عند  من 
يجده من ذلك، ولي�ست هناك رو�بط تربط �مل�سائل بع�سها ببع�س؛ وُوِجد 
فريق �آخر يرى �أن �ل�سريعة معقولة �ملعنى، ولها �أ�سول ُيرجع �إليها، فكانو� 
�سبياًل،  �إليها  وجدو�  ما  و�ل�سنة  بالكتاب  �لعمل  يف  �لأولني  يخالفون  ل 
ولكنهم لقتناعهم مبعقولية �ل�سريعة و�بتنائها على �أ�سول حمكمة فهمت 
من �لكتاب و�ل�سنة، كانو� ل يحجمون عن �لفتوى بر�أيهم فيما مل يجدو� 

ا. فيه ن�سًّ

حجة �هلل �لبالغة، �لدهلوي، ج1، �س118.  )1(
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وجد بذلك �أهُل حديث، و�أهُل ر�أي؛ �لأولون يقفون عند ظو�هر �لن�سو�س 
�لأحكام  يبحثون عن علل  و�لآخرون  بر�أي،  يفتون  وقلما  عللها  بدون بحث يف 
�أثر.  �إذ� مل يكن عندهم  �لر�أي  وربط �مل�سائل بع�سها ببع�س، ول يحجمون عن 
وكان �أكرث �أهل �حلجاز �أهل حديث، و�أكرُث �أهل �لعر�ق �أهَل ر�أي؛ ولذلك قال 
�سعيد بن �مل�سيب لربيعة )�بن �أبي عبد �لرحمن �ملتوفَّى �سنة 136هـ/ 753 - 

754م( ملا �ساأله عن علة �حلكم: �أعر�قي �أنت؟ 

أهل الرأي من فقهاء العراق

�لنخعّي  يزيد  بن  �إبر�هيم  �لعر�ق  فقهاء  من  و�لقيا�س  بالر�أي  ��ستهر  وممن 
120هـ/  �سنة  )�ملتوفَّى  �سليمان  �أبي  بن  حماد  �سيخ  وهو  �لعر�ق،  فقيه  �لكويف 
737 - 738م( �سيخ �أبي حنيفة �ملقدم من �أهل �لعر�ق. وقد �أخذ �إبر�هيم �لفقه 
عن خاله علقمة )�ملتوفَّى �سنة 60هـ/ 679 - 680م �أو 70هـ/ 689-690م(. 
وهو علقمة بن قي�س �لنخعّي �لكويف. وهو من متقدمي فقهاء �لتابعني من �لطبقة 

�لأوىل منهم. وكان �أنبل �أ�سحاب �بن م�سعود.

�سنة 104هـ/  )�ملتوفَّى  �ل�سعبي  �سرحبيل  بن  عامر  يعا�سر  �إبر�هيم  وكان 
�ل�سعبي  فاإن  بينهما،  بعيًد�  �لكوفة وعاملها، وكان �لأمر  732 - 733م( حمدث 
ا �نقب�س عن  كان �ساحب حديث و�أثر، �إذ� عر�ست له �لُفْتيا، ومل يجد فيها ن�سًّ
�لفتوى، وكان يكره �لر�أي و�أر�أيت. وقال مرة: �أر�أيتم لو ُقتل �لأحنف وُقتل معه 
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�سغري �أكانت ديتهما �سو�ء؟ �أم يف�سل �لأحنف لعقله وحكمه؟ قالو�: بل �سو�ء، 
قال: فلي�س �لقيا�س ب�سيء.

�حلديث  رجال  من  طريقته  على  ومن  �ل�سعبي  �أن  �لرجلني  بني  فالفرق 
و�لأثر يقفون عند �ل�سنة ل يتعدونها، وينقب�سون �أن يقولو� باآر�ئهم فيما فيه �سنة 
م�سالح  هناك  ولي�س  ذلك،  من  �سيء  �لعقل يف  يحكم  ول  �سنة،  فيه  لي�س  وما 
من�سبطة �عتربها �ل�سارع يف ت�سريعه يرجعون �إليها عند �لفتيا، كاأنه ل ر�بطة بني 

�لأحكام �ل�سرعية.

�ساأله  ملا  ربيعة  �أهل �حلديث من  فقهاء  �سيخ  �مل�سيب  بن  �سعيد  تاأمل  وقد 
عن �ملعقول يف دية �لأ�سابع، وكان �أهل �ملدينة ي�سمون ربيعة هذ� بربيعة �لر�أي، 
�أحًد�  ر�أيت  ما  �لقا�سي:  �سو�ر  ربيعة بن  قال  �ل�سريعة، حتى  ملا يبحث يف علل 
�حل�سن  ول  فقال:  �سريين؟  و�بن  �حل�سن  ول  له:  قيل  بالر�أي،  ربيعة  من  �أعلم 

و�بن �سريين.

فقهاء  وبع�س  �لعر�ق  فقهاء  من  طريقته  على  ومن  �لنخعّي  �إبر�هيم  �أما 
�ملدينة، فاإنهم كانو� ي�ستندون �أي�ًسا يف فتاويهم �إىل �لكتاب و�ل�سنة، �إل �أنهم فهمو� 
�أن هذه �ل�سريعة لبد �أن تكون لها م�سالح مق�سودة �لتح�سيل من �أجلها �سرعت، 
و�سح لهم �عتبار هذه �مل�سالح فجعلوها �أ�سا�ًسا لال�ستنباط فيما مل يرو� فيه كتابًا 
ول �سنة، ولهم يف ذلك �سلف �سالح، فاإن �ل�سحابة قا�سو� يف كثري من �مل�سائل 
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�إل  �آر�وؤهم  �سنة، ومل تكن  فيها كتاب ول  لهم ومل يكن عندهم  �لتي عر�ست 
نتيجة �عتبار تلك �مل�سالح«)1(. 

أبو حنيفة

ولئن كان حماد بن �أبي �سليمان �لكويف )�ملتوفَّى �سنة 120هـ/ 738م( هو 
�أول من جمع حوله طائفة من �لتالميذ يعلمهم �لفقه مع ميل غالب للر�أي، وكان 
�أبو حنيفة من هوؤلء �لتالميذ - كما يف مقال جولدزيهر - فاإن حماًد� مل يرتك 

ا مكتوبًا. �أثًر� علميًّ

»�لفقه  كتاب  �لكتب  من  »وله  �لفهر�ست:  فيقول �ساحب  �أبو حنيفة  �أما 
�أحمد بن حممد �خلطابي(،  )�أبو �سليمان  �لب�ستي«  �إىل  �لأكرب«، وكتاب »ر�سالة 
 � وكتاب »�لعامل و�ملتعلم« رو�ه عنه مقاتل، وكتاب »�لرد على �لقدرية«. و�لعلم، برًّ

.)2(» وبحًر� و�سرًقا وغربًا بعًد� وقربًا، تدوينه

�سنف  »وقد  �لبزدوي:  �لإ�سالم«  لفخر  �لفقه  »�أ�سول  كتاب  ويف 
�أبو حنيفة   يف ذلك - �أي يف علم �لتوحيد و�ل�سفات - كتاب »�لفقه �لأكرب« 
وذكر فيه �إثبات �ل�سفات، و�إثبات تقدير �خلري و�ل�سر من �هلل، و�أن ذلك كله مب�سيئته، 
و�أثبت �ل�ستطاعة مع �لفعل، و�أن �أفعال �لعباد خملوقة بخلق �هلل تعاىل �إياها كلها، 

�مل�سدر �ل�سابق، �س134 - 138.  )1(
�لفهر�ست، �بن �لندمي، �س202.  )2(
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ورد �لقول بالأ�سلح، و�سنف كتاب »�لعامل و�ملتعلم« وكتاب »�لر�سالة«؛ وقال فيه 
م عليه«)1(.  ل يكفر �أحد بذنب ول يخرج به من �لإميان وُيرَتحَّ

ق بن �أحمد �ملكي �حلنفي يف كتابه »مناقب �لإمام �لأعظم«  ويذكر �ملَُوفَّ
�أثر �أبي حنيفة يف �لفقه بقوله: »و�أبو حنيفة �أول من دون علم هذه �ل�سريعة، مل 
ي�سبقه �أحد ممن قبله؛ لأن �ل�سحابة و�لتابعني مل ي�سعو� يف �ل�سريعة �أبو�بًا مبوبة 
�إمنا كانو� يعتمدون على قوة فهمهم، وجعلو� قلوبهم �سناديق  ول كتًبا مرتبة، 
علمهم، فن�ساأ �أبو حنيفة بعدهم، فر�أى �لعلم منت�سًر� فخاف عليه �خللف �ل�سوء 
ينتزعه  �نتز�ًعا  �لعلم  يقب�س  ل  �هلل  »�إن   : �لنبي  قال  ولهذ�  ي�سيعوه.  �أن 
من �لنا�س، و�إمنا ينتزعه مبوت �لعلماء، فيبقى روؤ�ساء جّهال، فيفتون بغري علم، 
نه �أبو حنيفة، فجعله �أبو�بًا مبوبة، وكتًبا مرتبة،  لُّون«)2(. فلذلك دوَّ لُّون وُي�سِ فَي�سِ
فبد�أ بالطهارة، ثم بال�سالة، ثم ب�سائر �لعباد�ت على �لولء، ثم باملعامالت، ثم 
ختم بكتاب �ملو�ريث. و�إمنا �بتد�أ بالطهارة ثم بال�سالة؛ لأن �ملكلَّف بعد �سحة 
�لعتقاد �أول ما ُيَخاَطب بال�سلو�ت؛ لأنها �أخ�س �لعباد�ت و�أعم وجوبًا؛ و�أّخر 
�ملعامالت؛ لأن �لأ�سل عدمها وبر�ءة �لذمة منها، وختم بالو�سايا و�ملو�ريث؛ 
و�أفهم،  �أحذقه  وما  به وختم،  �بتد�أ  ما  �أح�سن  فما  �لإن�سان.  �أحو�ل  �آخر  لأنها 

و�أفقه و�أمهر و�أعلم و�أب�سر! 

�أ�سول �لفقه لفخر �لإ�سالم، �لبزدوي، ج1، �س7، 9.  )1(
مناقب �لإمام �لأعظم، �ملوفق بن �أحمد، ج1، �س136 - 137.  )2(
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ثم جاء �لأئمة من بعده فاقتب�سو� من علمه و�قتدو� به، وقرنو� كتبهم على 
كتبه؛ ولهذ� روينا باإ�سناد ح�سن عن �ل�سافعي - رحمه �هلل - �أنه قال يف حديث 
�أنه �سمع  �أبي حنيفة يف �لفقه. وروي عن �بن �سريح  طويل: �لعلماء عيال على 
رجاًل يتكلم يف �أبي حنيفة فقال له: يا هذ�. مه)1(، فاإن ثالثة �أرباع �لعلم م�سلَّمة 
له بالإجماع، و�لر�بع ل ن�سلمه لهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأن �لعلم �سوؤ�ل 
�أجاب عنها، فقال  �لعلم، ثم  �أول من و�سع �لأ�سئلة، فهذ� ن�سف  وجو�ب، وهو 
�لن�سف  ن�سف  له  �سار  بخطئه  �سو�به  جعلنا  فاإذ�  �أخطاأ،  وبع�س  �أ�ساب  بع�س 

�لثاين، و�لربع �لر�بع ينازعهم فيه ول ي�سلمه لهم ....

ولأنه �أول من و�سع كتابًا يف �لفر�ئ�س، و�أول من و�سع كتابًا يف �ل�سروط)2( 
و�ل�سروط ل ي�ستطيع �أن ي�سعها �إل من تناهى يف �لعلم، وعرف مذ�هب �لعلماء 
كل  من  بها  ويتحرز  �لفقه،  كتب  جميع  على  تتفرع  �ل�سروط  لأن  ومقالتهم؛ 
�ملذ�هب؛ لئال يتعقبها حاكم بنق�س �أو ف�سخ. وقد قيل: بلغت م�سائل �أبي حنيفة 

خم�سمائة �ألف م�ساألة، وكتبه وكتب �أ�سحابه تدل على ذلك.

ع فيه - يريد �لفقه - و�ألف  ويقول �ساحب كتاب »�ملب�سوط«: »و�أول َمْن فرَّ
و�سنَّف �سر�ُج �لأمة �أبو حنيفة - رحمة �هلل عليه - بتوفيق من �هلل عز وجل خ�سه 
به، و�تفاق من �أ�سحاب �جتمعو� له كاأبي يو�سف يعقوب بن �إبر�هيم بن خني�س 

َمْه: وتنطق �أي�ًسا َمٍه: مبعنى �كفْف، �أو ��سكْت.  )1(
»�ل�سرط يف ��سطالح �لفقهاء و�لأ�سوليني: هو �خلارج عن �ل�سيء �ملوقوف عليه ذلك �ل�سيء �لغري �ملوؤثر يف   )2(

وجوده، كالطهارة بالن�سبة �إىل �ل�سالة«، »ك�ساف ��سطالحات �لفنون« للتهانوي.
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�لأن�ساري - رحمه �هلل تعاىل - �ملقدم يف علم �لأخبار. و�حل�سن بن زياد �للوؤلوؤي 
�ملقدم يف �ل�سوؤ�ل و�لتفريع، وزفر بن �لهزيل - رحمه �هلل - �بن قي�س بن �سليم 
�بن قي�س بن مكمل بن ذهل بن ذوؤيب بن جذمية بن عمرو �ملقدم يف �لقيا�س، 
وحممد بن �حل�سن �ل�سيباين - رحمه �هلل تعاىل - �ملقدم يف �لفطنة وعلم �لإعر�ب 

و�لنحو و�حل�ساب.

بن  حممد   - �هلل  رحمه   - حنيفة  �أبو  عه  فرَّ ما  لت�سنيف  نف�سه  غ  فرَّ وَمْن 
�حل�سن �ل�سيباين - رحمه �هلل - فاإنه جمع �ملب�سوط لرتغيب �ملتعلمني و�لتي�سري 

عليهم بب�سط �لألفاظ وتكر�ر �مل�سائل يف �لكتب ليحفظوها، �ساءو� �أو �أبو�«)1(.

ويقول �لفخر �لر�زي: »قولهم: �إن �أبا حنيفة �أول من �سنف يف �لفقه فكان 
�لو��سع  �أوىل، وذلك لأن  بالعك�س  �أن هذه �حلجة  �أوىل من غريه. �جلو�ب  قوله 
�لأول ينقل كالمه عن م�ساهالت وم�ساحمات، و�أما �ملتاأخر فيكون كالمه �أقرب 
�إىل �لتنقيح و�لتهذيب. و�أي�ًسا �إن �أر�دو� به �أن �أبا حنيفة �سنف كتابًا يف �لفقه فهذ� 
ممنوع؛ لأنه مل يبق منه كتاب م�سنف بل �أ�سحابه هم �لذين �سنفو� �لكتب، و�إن 
�أر�دو� به �أنه تكلم يف �مل�سائل و��ستغل بالتفاريع، فال ن�سلم �أنه �أول من فعل ذلك، 

بل �ل�سحابة و�لتابعون كلهم كانو� م�ستغلني به«)2(. 

»�ملب�سوط« لل�سرخ�سي، ج1، �س3.   )1(
»مناقب �ل�سافعي« للر�زي، �س440.  )2(
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أثر أهل الرأي يف الفقه اإلسالمي

وجملة �لقول �أن مذهب �أهل �لر�أي هو �لذي رتب �أبو�ب �لفقه و�أكرث من 
فا�ستكرثو�  �لعر�ق،  يف  قلياًل  �حلديث  وكان  �ملختلفة،  �لأبو�ب  يف  م�سائله  جمع 
�لبزدوي  �أ�سول  �سرح  ويف  �لر�أي.  �أهل  قيل  فلذلك  فيه،  ومهرو�  �لقيا�س  من 
�مل�سمى »ك�سف �لأ�سر�ر« لعبد �لعزيز �لبخاري: »�سموهم �أ�سحاب �لر�أي تعيرًي� 
لهم بذلك، و�إمنا �سموهم بذلك لإتقان معرفتهم باحلالل و�حلر�م، و��ستخر�جهم 
عليها.  تفريعهم  وكرثة  فيها،  نظرهم  ودقة  �لأحكام،  لبناء  �لن�سو�س  من  �ملعاين 
�أنف�سهم �إىل �حلديث، و�أبا حنيفة  وقد عجز عن ذلك عامة �أهل زمانهم، فن�سبو� 

و�أ�سحابه �إىل �لر�أي ......

عن مالك بن �أن�س �أنه كان يقول: �جتمعت مع �أبي حنيفة وجل�سنا �أوقاًتا، 
معنى  منه يف  �أغو�س  ول  منه،  �أفقه  رجاًل  ر�أيت  فما  كثرية،  م�سائل  يف  وكلمته 
وحجة. وروي �أنه كان ينظر يف كتب �أبي حنيفة - رحمهما �هلل - وكان يتفقه بها.

و�إمنا كان �أهل �حلجاز �أكرث رو�ية للحديث من �أهل �لعر�ق؛ لأن �ملدينة د�ر 
�لهجرة وماأوى �ل�سحابة، ومن �نتقل منهم �إىل �لعر�ق كان �سغلهم باجلهاد وغريه 
و�فًيا  �لفقه  �إىل جعل  يق�سد  كان  �لعر�ق  �أهل  ومذهب  �أكرث.  �لدولة  �سئون  من 
بحاجة �لدولة �لت�سريعية، فكان همه �أن يجعل �لفقه ف�سوًل مرتبة، ي�سهل �لرجوع 
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�إليها عند �لق�ساء و�ل�ستفتاء، وكان همه �أن يكرث �لتفاريع حتى تقوم مبا يعر�س 
ويتجدد من �حلو�دث.

�أل  �إليه وقال: حلفت  �أن رجاًل جاء  �أبو حنيفة: وذكر �لإمام �ملرغنيناين 
�أغت�سل من هذه �جلنابة. فاأخذ �لإمام بيده و�نطلق به، حتى �إذ� مر على قنطرة نهر 
فدفعه يف �ملاء فانغم�س يف �ملاء ثم خرج، فقال: قد طهرت وبررت؛ لأن �ليمني 
كان على منع نف�سه عن فعل �لغ�سل ومل يح�سل منه فعل. و�ساأله رجل عمن 
حلف بطالق �مر�أته �إن �غت�سل من جنابة �ليوم، ثم حلف كذلك �إن ترك �سالة 
من هذ� �ليوم، ثم حلف كذلك �إن مل يطاأها �ليوم. قال: ي�سلي �لع�سر ثم يطوؤها، 
ثم يوؤخر �لغت�سال �إىل �لغروب، فاإذ� غربت �ل�سم�س �غت�سل، و�سلى �ملغرب ول 

يحنث)1(؛ لأنه مل يغت�سل يف �ليوم، ومل يرتك �ل�سالة ول �جلماع.

وبه قال: �سئل عن �مر�أة �سعدت �ل�سلم، فقال زوجها: �إن �سعدت فاأنت 
على  يو�سع  ثم  عليه،  قائمة  وهي  �ل�سلم  يرفع  قال:  فكذلك،  نزلت  و�إن  طالق، 
�لأر�س، �أو ترفع �ملر�أة وتو�سع على �لأر�س؛ ول يحنث؛ لأنها ما نزلت ول طلعت. 
و�إن مل  فاأنت كذ�،  �لثوب  لب�ست هذ�  �إن  قال لمر�أته:  �أي�ًسا عن رجل  و�سئل 
�أجامعك فيه فاأنت كذ�؛ فتحري علماء �لكوفة، فقال: يلب�سه �لزوج ويجامعها فيه. 
و�سئل �أي�ًسا عمن حلف بالطالق �أل ياأكل �لبي�س، فجاءت �مر�أته ويف كمها بي�س 
ومل يعلم به، فقال: �إن مل �آكل ما يف كمك فاأنت كذ�. قال: ت�سن �لبي�س تت 

يحنث: مل يفعل ما �أق�سم عليه، فاأذنب بذلك.  )1(
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�لدجاجة، فاإذ� خرج منه فرخ �سو�ه �إذ� كرب و�أكله، ول يعترب �لق�سر و�لدم؛ لأنهما 
ل يوؤكالن؛ �أو يطبخ �لفرخ يف قدر وياأكله وياأكل �ملرقة فال يحنث يف �ليمني ..... 
وبه عن �أبي بكر حممد بن عبد �هلل �أن �ملو�يل قدمو� �لكوفة وكان لو�حد منهم 
�ملر�أة  و�عرتفت  زوجته،  �أنها  و�دعى  بها رجل كويف،  فتعلق  �جلمال:  فائقة  �مر�أة 
�أي�ًسا بذلك، و�دعى �ملوىل �ملر�أة وعجز عن �لبينة، فعر�ست �لق�سية على �لإمام 
�أن  �لن�سو�ن  من  و�أمر جماعة  وجماعة،  ليلى  �أبي  �بن  مع  َرْحلهم)1(  �إىل  فذهب 
يدخلن رحل �ملوىل، فلما قربن عوت عليهن كالبه، فاأمر �ملر�أة �أن تدخل وحدها، 
�ملر�أة  فانقادت  �حلق،  �لإمام: ظهر  فقال  �لكالب حولها،  ب�سب�س)2(  قربت  فلما 
للحق و�عرتفت. و�سئل �أي�ًسا عن رجل قال لمر�أته ويف يدها قدح من ماء فقال: 
ثوبًا  فيه  تر�سل  قال:  فاأنت كذ�،  �إن�سانًا  ناولته  �أو  و�سعته  �أو  �سببته  �أو  �سربته  �إن 

فتن�سفه«)3(.

بني أهل الرأي وأهل احلديث

ق�ساة  �أئمته  وكان  �لق�ساء،  مذهب  �لر�أي  �أهل  مذهب  كان  جرم  ل 
كاأبي يو�سف وحممد.

�لرحل: �مل�ْسكن.  )1(
ًقا. و�ملر�د هنا: �أن �لكالب عرفت �ملر�أة. ب�سب�س �لكلب: هّز ذيله طمًعا �أو متلُّ  )2(

»�ملناقب« للكردري، ج1، �س207 - 11.  )3(
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يف   - تعاىل  �هلل  رحمه   - حممد  »وقال  �لبزدوي:  »�أ�سول«  يف  ورد  وقد 
كتاب »�أدب �لقا�سي«: »ل ي�ستقيم �حلديث �إل بالر�أي؛ ول ي�ستقيم �لر�أي �إل 
باحلديث، حتى �إن من ل يح�سن �حلديث �أو علم �حلديث ول يح�سن �لر�أي، فال 

ي�سلح للق�ساء و�لفتوى«)1(.

�لق�ساء  ب�سوؤون  �لهتمام  من  �لر�أي  �أهل  مذهب  يف  مبا  هذ�  ُي�ْسعر  وقد 
»حا�سيته«  عابدين  �بن  عليه  كتب  �لذي  �لأب�سار«  »تنوير  �سرح  ويف  و�لفتوى. 
�مل�سهورة �مل�سماة »رد �ملحتار �إىل �لدر �ملختار«: »وقد جعل �هلل �حلكم لأ�سحابه 
مبذهبه  يحكم  �أن  �إىل  �لأيام.  هذه  �إىل  زمنه  من   - حنيفة  �أبي  �أي   - و�أتباعه 

 .)2(» عي�سى

وكان �أهل �حلديث يعيبون �أهل �لر�أي بكرثة م�سائلهم وقلة رو�يتهم.

و�سئل رقبة بن م�سقلة عن �أبي حنيفة، فقال: »هو �أعلم �لنا�س مبا مل يكن، 
و�أجهلهم مبا قد كان. وقد روى هذ� �لقول عن حف�س بن غياث يف �أبي حنيفة، 

يريد �أنه مل يكن له علم باآثار من م�سى«)3( .

ويروي �بن عبد �لرب يف كتاب »�لنتفاء«: »عن �حلكم بن و�قد، قال: ر�أيت 
�لنا�س دنوت  �لنهار، فلما خف عنه  �أن يعلو  �إىل  �لنهار  �أول  �أبا حنيفة يفتي من 

�أ�سول، �لبزدوي، ج1، �س17 - 18.  )1(
رد �ملحتار �إىل �لدر �ملختار، �بن عابدين، ج1، �س40.  )2(

عن كتاب »خمت�سر جامع بيان �لعلم«.  )3(
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�أبا بكر وعمر يف جمل�سنا هذ� ثم ورد عليهما ما  �أن  �أبا حنيفة، لو  منه فقلت: يا 
ا عن بع�س �جلو�ب ووقفا عنه، فنظر �إليه  ورد عليك من هذه �مل�سائل �مل�سكلة لكفَّ

�َسـًما)1(«)2(. وقال: �أحمموم �أنت؟ يعني ُمرَبْ

أهل احلديث

�أن�س )�ملتوفَّى �سنة  فاإمامهم مالك بن  �أهل �حلجاز -  �أهل �حلديث -  �أما 
179هـ/ 795م(. وكانت طريقة �أهل �حلجاز يف �لأ�سانيد �أعلى من �سو�هم و�أمنت 
يف �ل�سحة ل�ستد�دهم يف �سروط �لنقل من �لعد�لة و�ل�سبط، وجتافيهم عن قبول 

�ملجهول �حلال يف ذلك.

أ« مالك بن أنس وكتاب »املوطَّ

�أ�سول �لأحكام من �ل�سحيح �ملتفق  �أودعه  وكتب مالك كتاب »�ملوطاأ«، 
عليه، ورتبه على �أبو�ب �لفقه.

�إبر�هيم  �أبو عبد �هلل حممد بن  �لزرقاين على »�ملوطاأ«: وقال  يف »حا�سية« 
�لكتاين �لأ�سفهاين، قلت لأبي حامت �لر�زي: موطاأ مالك، مل �سمي �ملوطاأ؟ فقال: 
�سيء �سنعه ووطاأه للنا�س، حتى قيل موطاأ مالك كما قيل جامع �سفيان. وروى 

�سام، وهو �لتهاب �لرئة. �َسـم: م�ساب بالرِبْ ُمرَبْ  )1(
�لنتفاء، �بن عبد �لرب، �س147.  )2(
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�أبو �حل�سن بن فهر عن علّي بن �أحمد �خللنجي �سمعت بع�س �مل�سايخ يقول: قال 
مالك: عر�ست كتابي هذ� على �سبعني فقيًها من فقهاء �ملدينة، فكلهم و�طاأين 
عليه ف�سميته �ملوطاأ. قال �بن ِفْهر: مل ي�سبق مالًكا �أحد �إىل هذه �لت�سمية، فاإن من 
ى بامل�سنَّف، وبع�سهم باملوؤلف،  ى باجلامع وبع�سهم �َسـمَّ �ألف يف زمانه بع�سهم �َسـمَّ
بن حممد �لف�سل  عن  �لرب  عبد  �بن  و�أخرج  �ملنقح.  �ملمهد  مبعنى  �ملوطاأ   ولفظة 

�بن حرب �ملدين قال: �أول من عمل كتابًا باملدينة على معنى �ملوطاأ من ذكر ما 
�جتمع عليه �أهل �ملدينة عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن �أبي �سلمة �ملاج�ُسون، وعمل 
ذلك كالًما بغري حديث، فاأتى به مالًكا فنظر فيه فقال: ما �أح�سن ما عمل، ولو 
كنت �أنا �لذي عملته �بتد�أت بالآثار، ثم �سددت ذلك بالكالم. قال ثم �إن مالًكا 
�لعلماء  من  باملدينة  يومئذ  كان  من  فعمل  ف�سنفه  »�ملوطاأ«،  ت�سنيف  على  عزم 
�ملوطاآت. فقيل ملالك: �سغلت نف�سك بعمل هذ� �لكتاب وقد �سركك فيه �لنا�س 
�أنه  لتعلمن  وقال:  فيه  فنظر  بذلك  فاأُتي  فعلو�.  مبا  �ئتوين  فقال:  �أمثاله،  وعملو� 
�أُلقيْت تلك �لكتب يف �لآبار، وما  �أُريَد به وجه �هلل. قال: فكاأمنا  ل يرتفع �إل ما 
�سمعت ل�سيء منها بعد ذلك بذكر. وروى �أبو م�سعب �أن �أبا جعفر �ملن�سور قال 
�أحملهم عليه. فكلمه مالك يف ذلك فقال: �سعه فما  للنا�س كتابًا  ملالك: �سع 
�أحٌد �ليوم �أعلم منك. فو�سع »�ملوطاأ« فما فرغ منه حتى مات �أبو جعفر. ويف رو�ية 
�أن �ملن�سور قال: �سع هذ� �لعلم ودون كتابًا وجنب فيه �سد�ئد �بن عمر، ورخ�س 
�ل�سحابة  �أجمع عليه  �أو�سط �لأمور وما  �بن م�سعود، و�ق�سد  �بن عبا�س، و�سو�ذ 
و�لأئمة. ويف رو�ية قال له: �جعل هذ� �لعلم علًما و�حًد� فقال له: �إن �أ�سحاب 
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ر�سول �هلل  تفرقو� يف �لبالد، فاأفتى كلٌّ يف م�سره مبا ر�أى، فالأهل �ملدينة قول، 
ولأهل �لعر�ق قول تعدو� فيه طورهم، فقال: �أما �أهل �لعر�ق فال �أقبل منهم �سرًفا 
ول عدًل، و�إمنا �لعلم علم �أهل �ملدينة، ف�سع للنا�س �لعلم. ويف رو�ية عن مالك 
فقلت له: �إن �أهل �لعر�ق ل ير�سون علمنا، فقال �أبو جعفر ي�سرب عليه عامتهم 

بال�سيف، وتقطع عليه ظهورهم بال�سياط.

ليجعل هذ�  �ملن�سور؛  تلبية لدعوة  »موطاأه«  و�إذ� مل يكن مالك قد و�سع 
�لعلم علًما و�حًد� وليحمل �لنا�س عليه، فاإن مالًكا قد و�سع »موطاأه« تلبية حلاجة 
وتنقيحها  وترتيبها  �لأحكام  جلمع  يومئذ  حاجتهم  ��ستدت  �لذين  �مل�سلمني 
»ر�سالة  يف  جاء  ما  ذلك  على  يدل  �ملن�سور،  �حلاجة  بهذه  و�سعر  ومتهيدها. 
 �ل�سحابة« لبن �ملقفع، ويف كتاب »�سحى �لإ�سالم«: »ولبن �ملقفع ر�سالة �سميت 
بال�سحابة - ولي�س يعني �سحابة ر�سول �هلل - كما هو �مل�سهور يف ��ستعمال �لكلمة، 
و�إمنا عني �سحابة �لولة و�خللفاء .... وللر�سالة قيمة كربى، فاإنها تقرير يف نقد نظام 
�حلكم �إذ ذ�ك، ووجوه �إ�سالحه رفعه �إىل �أمري �ملوؤمنني ومل ي�سمه، و�لظاهر �أنه �أبو 

جعفر �ملن�سور«)1(.

وبعد �أن خل�س �ملوؤلف �لر�سالة قال: »فمجمل ر�أي �بن �ملقفع يف �إ�سالح 
�لق�ساء و�سع قانون ر�سمي جتري عليه �ململكة �لإ�سالمية يف جميع �أنحائها«)2(.

�سحى �لإ�سالم، �أحمد �أمني، �س205.  )1(
�مل�سدر �ل�سابق، �س210.  )2(
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وقد يكون �ملن�سور �أر�د �أن يحقق م�سورة �بن �ملقفع مبا كان يحاول �أن يحمل 
�لنا�س على »�ملوطاأ« لول �أن �أدركه �لأجل.

متابع  اأ«  »للُمَوطَّ ترتيبه  يف  مالًكا  �أن  �ل�سحيفة«  »تبيي�س  كتاب  ويف 
لأبي حنيفة؛ ومن �لع�سري �إثبات ذلك، فاإن �أبا حنيفة ومالًكا كانا متعا�سرين، و�إن 
تاأخر �لأجل مبالك، و�أقدم ما حفظ من �ملجاميع �لفقهية �ملوؤلفة يف ع�سور �لفقه 

�لأوىل بني �ل�سنيني هو »موطاأ« مالك.

ّنف،  اأ« مالك: و»�ملوطاأ« من �أو�ئل ما �سُ يف حا�سية حممد �لزرقاين على »ُمَوطَّ
قال يف مقدمة فتح �لباري: �علم �أن �آثار �لنبي  مل تكن يف ع�سر �أ�سحابه وكبار 
َتَبِعهم مدونة يف �جلو�مع ول مرتبة لأمرين: �أحدهما: �أنهم كانو� يف �بتد�ء �حلال قد 
ُنُهو� عن ذلك - كما يف م�سلم - خ�سية �أن يختلط بع�س ذلك بالقر�آن، و�لثاين: 
�سعة حفظهم و�سيالن �أذهانهم، ولأن �أكرثهم كانو� ل يعرفون �لكتابة، ثم حدث يف 
�أو�خر ع�سر �لتابعني تدوين �لآثار وتبويب �لأخبار ملا �نت�سر �لعلماء يف �لأم�سار، وكرث 
�لبتد�ع من �خلو�رج و�لرو�ف�س ومنكري �لأقد�ر. فاأول من جمع ذلك �لربيع بن 
�سبيح، و�سعيد بن �أبي عروبة، وغريهما، ف�سنفو� كل باب على حدة، �إىل �أن قام كبار 
�أهل �لطبقة �لثالثة يف منت�سف �لقرن �لثاين فدونو� �لأحكام. ف�سنف �لإمام مالك 
»�ملوطاأ« وتوخى فيه �لقوي من حديث �أهل �حلجاز، ومزجه باأقو�ل �ل�سحابة وفتاوى 
�لتابعني، و�سنف �بن ُجَرْيج مبكة، و�لأوز�عي بال�سام، و�سفيان �لثوري بالكوفة، وحماد 
�بن �سلمة بالب�سرة، وه�سيم بو��سط، وُمْعَمر باليمن، و�بن �ملبارك بُخر��سان، وجرير بن 
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عبد �حلميد بالري، وكان هوؤلء يف ع�سر و�حد فال ُيدرى �أيهم �أ�سبق، ثم تالهم كثري 
من �أهل ع�سرهم يف �لن�سج على منو�لهم �إىل �أن ر�أى بع�س �لأئمة �أن يفرد حديث 

ر�سول �هلل  خا�سة وذلك على ر�أ�س �ملائتني ف�سّنفو� �مل�سانيد. �نتهى)1(.

وقال �أبو طالب �ملكي يف �لقوت: »هذه �لكتب حادثة بعد �سنة ع�سرين �أو 
نِّف كتاب �بن جريج مبكة يف �لآثار وحروف  ثالثني ومائة، ويقال: �إن �أول ما �سُ
»�ملوطاأ«  ثم  مبوبة.  منثورة  �سنًنا  فيه  باليمن جمع  َمْعَمر  كتاب  ثم  �لتفا�سري،  من 
باملدينة ثم �بن ُعَيْيَنة �جلامع و�لتف�سري يف �أحرف ممن علم �لقر�آن، ويف �لأحاديث 
�ملتفرقة، وجامع �سفيان �لثوري �سّنفه �أي�ًسا يف هذه �ملدة، وقيل: �إنها �سّنفت �سنة 

�ستني ومائة. �نتهى«. 

ويقول �ساحب �لفهر�ست يف �سرد كتاب مالك: »وله من �لكتب كتاب: 
»�ملوطاأ«، وكتاب »ر�سالة �إىل �لر�سيد«.)2(

وكانت وجهة �أهل �حلجاز كوجهة �أهل �لعر�ق تدوين �لأحكام �ل�سرعية 
على  �عتمادهم  من  �أكرث  �ل�سنة  على  �حلديث  �أهل  �عتماد  �أن  �إل  مرتبة،  مبوبة 
�إل على كره وعلى  �إليها  �لر�أي �سرورة ل يلجاأون  �لر�أي. بل هم كانو� يعتربون 

غري �طمئنان. 

حا�سية حممد �لزرقاين على موطاأ مالك، ج1، �س9 - 10.  )1(
�لفهر�ست، �بن �لندمي، �س199  )2(
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وقد ُروي عن مالك �أنه قال يف بع�س ما كان ينزل في�ساأل عنه فيجهد فيه 
ا وما نحن مب�ستيقنني«)1(. بر�أيه: »�إن نظن �إل ظنًّ

�أهل  يتكاثر  كما  بامل�سائل  �لنا�س  يتكاثر  �أن  يكرهون  �حلديث  �أهل  وكان 
�لدرهم بالدر�هم، وكانو� يكرهون �ل�سوؤ�ل عما مل يكن قالو�. �أل ترى �أنهم كانو� 
�ل�ستح�سان  بو�سع  فكيف  تنزل،  مل  ما  �لأحكام  م�سائل  يف  �جلو�ب  يكرهون 

و�لظن و�لتكلف ونظري ذلك و�تخاذه ديًنا؟ 

ويف »�لنتقاء« قال �لهيثم بن جميل: »�سهدت مالك بن �أن�س �سئل عن 
ثمان و�أربعني م�ساألة فقال يف �ثنتني وثالثني منها: ل �أدري. 

على  و�لقيا�س  �لر�أي  �جتهاد  ينكرون  ذلك  مع  �حلديث  �أهل  يكن  ومل 
�لأ�سول يف �لنازلة تنزل عند عدم �لن�سو�س«. 

ال�سافعي واأمر الفقه عند ظهوره

ظهر �ل�سافعي و�لأمر على ما و�سفناه من نه�سة �لدر��سة �لفقهية يف بالد 
�لإ�سالم، نه�سة ترمي �إىل �لوفاء باحلاجة �لعملية يف دولة تريد �أن جتعل �أحكام 

�ل�سرع د�ستوًر� لها.

خمت�سر »جامع بيان �لعلم«، �س192.   )1(
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ومن �نق�سام �لفقهاء �إىل �أهل ر�أي يعتمدون يف نه�ستهم على �سرعة �أفهامهم 
ونفاذ عقولهم وقوتهم يف �جلدل، و�أهل حديث يعتمدون على �ل�سنن و�لآثار ول 

ياأخذون من �لر�أي �إل مبا تدعو �إليه �ل�سرورة. 

كان �أهل �لر�أي يعيبون �أهل �حلديث بالإكثار من �لرو�يات �لذي هو مظنة 
لقلة �لتدبري و�لتفهم. ُحكي عن �أبي يو�سف قال: �ساألني �لأعم�س )�ملتوفَّى �سنة 
147هـ/ 764م( عن م�ساألة و�أنا وهو ل غري، فاأجبته، فقال يل: من �أين قلت هذ� 
يا يعقوب؟ فقلت: باحلديث �لذي حدثتني �أنت، فقال: يا يعقوب، �إين لأحفظ 

هذ� �حلديث من قبل �أن يجتمع �أبو�ك، ما عرفُت تاأويله �إل �لآن«)1(.

ويف �سرح عبد �لعزيز �لبخاري على �أ�سول �لبزدوي: »�أنه �ساأل و�حًد� من 
�لر�ساع؟  حرمة  بينهما  تثبت  هل  �ساة،  لنب  �رت�سعا  �سبيني  عن  �حلديث  �أهل 
فاأجاب باأنها ثبتت عماًل بقوله : »كل �سبيني �جتمعا على ثدي و�حد حرم 
�أنه مل يتاأمل �أن �حلكم متعلق  �أحدهما على �لآخر«، فاأخطاأ لفو�ت �لر�أي، وهو 

باجلزئية و�لبع�سية، وذلك �إمنا يثبت بني �لآدميني ل بني �ل�ساة و�لآدمي. 

�أ�سحاب  من  و�حد  كان  قال:  �أنه   - �هلل  رحمه   - �سيخي  عن  و�سمعت 
�حلديث يوتر بعد �ل�ستنجاء عماًل بقوله : »من ��ستنجى فليوتر«)2(.

»خمت�سر جامع بيان �لعلم«، �س182.  )1(
�سرح عبد �لعزيز �لبخاري على �أ�سول �لبزدوي، ج1، �س17 - 18.   )2(
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فاأ�سحاب �حلديث كانو� حافظني لأخبار ر�سول �هلل، �إل �أنهم كانو� عاجزين 
عن �لنظر و�جلدل، وكلما �أورد عليهم �أحد من �أ�سحاب �لر�أي �سوؤ�ًل �أو �إ�سكاًل 

بقو� يف �أيديهم متحريين«)1(. 

عن  و�ل�سبهات  �ملطاعن  دفع  على  �لقدرة  ويف  �ل�ستنباط  �سعاف يف  هم 
�حلديث. وكان �أهل �حلديث يعيبون �أهل �لر�أي باأنهم ياأخذون يف دينهم بالظن، 
و�أنهم لي�سو� لل�سنة �أن�ساًر�، ول هم فيها مبتثبتني، فاإن �أ�سحاب �أبي حنيفة يقدمون 

�لقيا�س �جللي على خرب �لو�حد، وهم يقبلون �ملر��سيل و�ملجاهيل. 

ويف كتاب »�لنتقاء«: »�سمعت عبد �هلل بن �ملبارك )�ملتوفَّى �سنة 181هـ/ 
797م( يقول: كان �أبو حنيفة قدميًا �أدرك �ل�سعبي و�لنخعي وغريهما من �لأكابر 

وكان ب�سري �لر�أي ي�سلم له فيه، ولكنه كان تهيًما يف �حلديث«)2(. 

يقبلونه يف  ول  للقيا�س  كان خمالًفا  �إذ�  �ل�سحيح  �حلديث  يقبلون  ل  »ثم 
�لو�قعة �لتي تعم فيه �لبلوى«)3(.

ويف كتاب �أ�سول �لبزدوي: »وهم - �أي �أبو حنيفة، و�أ�سحابه - �أ�سحاب 
�أ�سحاب  �سموهم  حتى  �لعلماء  لهم  �سلم  فقد  �ملعاين  �أما  و�ملعاين،   �حلديث 
�لر�أي - و�لر�أي ��سم للفقه �لذي ذكرنا - وهم �أوىل باحلديث �أي�ًسا، �أل ترى �أنهم 

�لر�زي، �س38.  )1(
�لنتقاء، �بن عبد �لرب، �س132.  )2(

�لر�زي، �س250 - 251  )3(
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باملر��سيل مت�سًكا  �ل�سنة عندهم، وعملو�  بال�سنة لقوة منزلة  �لكتاب  ن�سخ  جوزو� 
بال�سنة و�حلديث، ور�أو� �لعمل به مع �لإر�سال �أوىل من �لر�أي ومن رد �ملر��سيل)1(، 
فقد رد كثرًي� من �ل�سنة وعمل بالفرع بتعطيل �لأ�سل، وقدمو� رو�ية �ملجهول على 

�لقيا�س، وقدمو� قول �ل�سحابي على �لقيا�س«)2(.

نشأة الشافعي 

كانت �حلال على ما ذكرنا حني جاء �ل�سافعي. وقد تفقه �ل�سافعي �أول ما 
تفقه على �أهل �حلديث من علماء مكة: كم�سلم بن خالد �لزجني )�ملتوفَّى �سنة 
179هـ/ 795م(، و�سفيان بن ُعَيْيَنة )�ملتوفَّى �سنة 198هـ/ 813م( ثم ذهب �إىل 
�أن�س يف �ملدينة فلزمه ولقي من عطفه وف�سله ما  �أهل �حلديث »مالك« بن  �إمام 

جعله يحبه ويجله. 

عن �أن�س بن عبد �لأعلى �أنه �سمع �ل�سافعي يقول: »�إذ� ذكر �لعلماء فمالك 
�لنجم، وما �أحد �أمنَّ عليَّ من مالك بن �أن�س«.)3(

ثني ما يرويه �لتابع عن ر�سول �هلل، ومل يذكر َمْن بينه  »�ملر��سيل: ��سم جمع للمر�سل، وهو يف ��سطالح �ملحدِّ  )1(
وبني �لر�سول، و�ملجهول هو �لذي مل ي�ستهر برو�ية �حلديث، ومل يعرف �إل برو�ية حديث �أو حديثني«، »�سرح 

�لربذوي«. 
كتاب �أ�سول �لبزدوي، ج1، �س16 - 17.  )2(

�لنتقاء، �س22.   )3(
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ول  �حلديث،  �أهل  ن�ساأة  وجه  كل  من  تكن  مل  �ل�سافعي  ن�ساأة  �أن  على 
��ستعد�ده ��ستعد�دهم. 

لقد توجه يف �أول �أمره �إىل در�س �للغة و�ل�سعر و�لأدب و�أخبار �لنا�س، ومل 
يقطع �سلته بهذه �لعلوم حني و�سل حبله باأهل �حلديث �لذين كانو� ل يرونها من 

�لعلم �لنافع.

فاأتى  يتنا�سد�ن،  و�ل�سافعي  �أبي  »كان  قال:  �لزبريي  عب  ُم�سْ عن  ُحكي 
�أهل �حلديث،  �أحًد� من  ُتْعلم بهذ�  ُهَذيل حفًظا وقال: »ل  �ل�سافعي على �سعر 

فاإنهم ل يحتملون هذ�«.)1(

ويف كتاب »طبقات �ل�سافعية« للنووي من ن�سخة خطية يف ترجمة حممد 
�إذ�  �ل�سافعي  �لربيع: كان  وقال يل  �لبجلي:  »قال  �لقريو�ين:  �لبجلي  علّي  �بن 

خال يف بيته كال�سيل يهدر باأيام �لعرب«.

وكان �ل�سافعي بطبعه نهًما يف �لعلم. يلتم�س كل ما يجده من فنونه. وقد 
ذكر من ترجمو� له �أنه ��ستغل بالفر��سة حني ذهب �إىل �ليمن)2( وعالج �لتنجيم 
�لتنجيم  �لعر�ق؛ حيث كان  �إىل  �إحدى رحالته  در�سهما يف  ورمبا كان  و�لطب، 
يعترب فرًعا من فروع �لعلوم �لريا�سية، وكان �لطب فرًعا من �لعلم �لطبيعي، و�لعلم 

معجم �لأدباء، ج6، �س380 من �لطبعة �لأوروبية.  )1(
)2(  وقد عز� �إليه �ساحب »ك�سف �لظنون« كتابًا يف �لقيافة فقال: »تنقيح يف علم �لقيافة ر�سالة لالإمام »�ل�سافعي«.
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�لريا�سي، و�لعلم �لطبيعي ق�سمان من �أق�سام �لفل�سفة �لتي كان م�سلمو �لعر�ق 
�أخذو� يتن�سمون ريحها. وكان �ل�سافعي ُمْغرى بالرمي و�لفرو�سية يف �سبابه، ومل 
باملال،  �لرماة يدعو لهم وميدهم  �لوقوف عند مهرة  ياأنف)1( من  يكن يف كهولته 

وكان يحب �قتناء �خليل �جليدة و�لبغال �لفارهة)2(.

�ل�سفدي يف �سفة  �لدين  للقا�سي �سم�س  �ل�سافعية«  ويف كتاب »طبقات 
تامة يف  معرفة  ذ�  وكان  ي�ساره،  يف  يتخّتم  لبا�سه،  يف  مقت�سًد�  »وكان  �ل�سافعي: 
باأذنه و�أذن �لفر�س و�لفر�س  ياأخذ  �لنا�س و�أفر�سهم،  �أ�سجع  �لطب و�لرمي، وكان 

يعدو«. 

ويف كتاب »مفتاح �ل�سعادة« لطا�س كربى ز�ده: روي عن �ل�سافعي �أنه ر�أى 
على باب مالك ُكر�ًعا)3( من �أفر��س خر��سان وبغال م�سر، ما ر�أيت �أح�سن منه، 
فقلت له: ما �أح�سنه! فقال: هو هدية مني �إليك يا �أبا عبد �هلل. قلت: دع لنف�سك 
  منها د�بة تركبها. فقال: �أنا �أ�ستحي من �هلل تعاىل �أن �أطاأ تربة فيها ر�سول �هلل

بحافر د�بة«)4(.

ياأنف: يتكرّب.  )1(
�لفارهة: �جليدة �حل�سنة.  )2(

�لُكر�ع بال�سم: ��سم يجمع �خليل.  )3(
مفتاح �ل�سعادة، طا�س كربى ز�ده، ج2، �س87.  )4(
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ويظهر �أنه مل يكن �سديًد� يف جرح �لرجال كعادة �أهل �حلديث، وقد نقل 
�ساحب »طبقات �ل�سافعية �لكربى« حكاية تدل على �سخرية �ل�سافعي من تزمت 

ني.  �لـُمَزكِّ

عن  ف�سئل  رجاًل  يجرح  ا  ُمَزكيًّ رجاًل  مب�سر  »ح�سرت   : �ل�سافعي  قال 
�سببه، و�ألح عليه فقال: ر�أيته يبول قائًما. قيل: وما يف ذلك؟ فقال: يرد �لريح من 
ر�سا�سه على بدنه وثيابه في�سلي فيه. قيل: هل ر�أيته �أ�سابه �لر�سا�س، و�سلى قبل 

�أن يغ�سل ما �أ�سابه؟ قال: ل، ولكن �أر�ه �سيفعل«)1(.

عن  �حلديث.  يف  ممعًنا  ير�ه  ل  من  لل�سافعي  �ملعا�سرين  �لعلماء  يف  وكان 
حممد  عند  »كنا  قال:  �أكثم  بن  يحيى  عن  يحدث  �ل�ساغاين  �أبي عبد �هلل 
�بن �حل�سن يف �ملناظرة، وكان �ل�سافعي رجاًل قر�سي �لعقل و�لفهم، �سايف �لذهن 
�سريع �لإ�سابة، ولو كان �أكرث �سماع �حلديث ل�ستغنت �أمة حممد به عن غريه 

من �لعلماء«)2(.

وملا ذهب �ل�سافعي �إىل �لعر�ق ��سرتعى نظره تامل �أهل �لر�أي على �أ�ستاذه 
مالك وعلى مذهبه. وكان �أهل �لر�أي �أقوى �سنًد� و�أعظم جاًها مبا لهم من �ملكانة 
عند �خللفاء وبتوليهم �سوؤون �لق�ساء، ذلك �إىل �أنهم �أو�سع حيلة يف �جلدل من �أهل 

طبقات �ل�سافعية �لكربى، ج1، �س194- 195.  )1(
�بن حجر، �س59.  )2(
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�حلديث و�أنفذ بيانًا. وميثل حال �لفريقني من هذه �لناحية ما ُروي عن �إمامي �أهل 
�لر�أي و�أهل �حلديث: �أبي حنيفة ومالك. 

رب  �سُ قد  مالك  »وكان  قال:  �لطربي  عن  �ملالكي  �لرب  عبد  �بن  روى 
حدثني  قال:  فيه  �سرب  �لذي  �ل�سبب  ويف  �سربه،  فيمن  و�ختلف  بال�سياط، 
�لعبا�س بن �لوليد، قال: خربنا ذكو�ن عن مرو�ن �لطاطري �أن �أبا جعفر نهى مالًكا 
عن �حلديث: لي�س على م�ستكره طالقة. ثم د�س �إليه من ي�ساأله عنه، فحدث به 

على روؤو�س �لنا�س«)1(.

َمْعَمر  �أبو حنيفة فينقل يف �ساأنه �ملَُوفَّق �ملكي يف كتاب »�ملناقب« عن  �أما 
�بن �حل�سن �لـَهَروي يقول: �جتمع �أبو حنيفة وحممد بن �إ�سحاق )�ملتوفَّى �سنة 
150هـ/ 767م( عند �أبي جعفر �ملن�سور، وكان جمع �لعلماء و�لفقهاء من �أهل 
�لكوفة و�ملدينة و�سائر �لأم�سار لأمر حزبه، وبعث �إىل �أبي حنيفة فنقله على �لربيد 
�إىل بغد�د، فلم يخرجه من ذلك �لأمر �لذي وقع له �إل �أبو حنيفة، فلما ق�سيت 
فيكون  �إليه،  �لأمور  و�حلكام  �لق�ساة  لريفع  نف�سه  عند  يديه حب�سه  على  �حلاجة 
ليجمع  �إ�سحاق  بن  حممد  وحب�س  �لأحكام،  ويف�سل  �لأمور  ينفذ  �لذي  هو 
لبنه �ملهدي حروب �لنبي  وغزو�ته، قال: فاجتمعا يوًما عنده، وكان حممد 
�بن �إ�سحاق يح�سده؛ ملا كان يرى من �ملن�سور من تف�سيله وتقدميه و��ست�سارته فيما 
ينوبه وينوب رعيته وق�ساته وحكامه، و�ساأل �أبا حنيفة عن م�ساألة �أر�د بها �أن يغري 

�لنتقاء، �س43 - 44.   )1(
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�ملن�سور عليه، فقال له: ما تقول يا �أبا حنيفة يف رجل حلف �أل يفعل كذ� وكذ�، 
�أو �أن يفعل كذ� وكذ� ومل يقل �إن �ساء �هلل مو�سوًل باليمني، وقال ذلك بعدما 
فرغ من ميينه و�سكت؟ فقال �أبو حنيفة: ل ينفعه �ل�ستثناء �إذ� كان مقطوًعا من 
�ليمني، و�إمنا ينفعه �إذ� كان مو�سوًل به. فقال: وكيف ل ينفعه وقد قال جدُّ �أمري 
�ملوؤمنني �لأكرب �أبو �لعبا�س عبد �هلل بن عبا�س - ر�سي �هلل عنهما: �إن ��ستثناءه جائز 
 ولو كان بعد �سنة، و�حتج بقوله : ژہ ہ ہ ھژ  ]�لكهف/ 24[
فقال �ملن�سور ملحمد بن �إ�سحاق: �أهكذ� قال �أبو �لعبا�س �سلو�ت �هلل عليه؟ قال: 
نعم، فالتفت �إىل �أبي حنيفة - رحمه �هلل - وقد عاله �لغ�سب فقال: تخالف �أبا 
عندي  �لعبا�س  �أبي  ولقول  �لعبا�س،  �أبا  �أخالف  مل  حنيفة:  �أبو  فقال  �لعبا�س؟ 
تاأويل يخرج على �ل�سحة، ولكن بلغني �أن �لنبي  قال: »من حلف على ميني 
ل  وهوؤلء  باليمني،  مو�سوًل  كان  �إذ�  و�سعناه  و�إمنا  عليه«،  حنث  فال  و��ستثنى 
يرون خالفتك لهذ� يحتجون بخرب �أبي �لعبا�س. فقال له �ملن�سور: كيف ذلك؟ 
ْنيا متى �ساءو�  ة، و�إن لهم �لثُّ قال: لأنهم يقولون: �إنهم بايعوك حيث بايعوك َتِقيَّ
يخرجون من بيعتك ول يبقى يف �أعناقهم من ذلك �سيء. قال: هكذ�؟! قال: 
نعم، فقال �ملن�سور: خذو� هذ� - يعني حممد بن �إ�سحاق - َفاأُخذ وجعل ود�وؤه 

يف عنقه وحب�سوه«)1(.

�ملناقب، �لهروي، ج1، �س142 - 144.  )1(



متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية
326326

�لدين  �سم�س  للقا�سي  �لفقهاء«  »طبقات  كتاب  من  خطية  ن�سخة  ويف 
�أبا حنيفة، وهو يعرف ذلك. فدخل  �لطو�سي يكره  �ل�سفدي: »وكان  �لعثماين 
�أبو حنيفة على �ملن�سور وكرث �لنا�س، فقال �لطو�سي: �ليوم �أقتل �أبا حنيفة. فقال 
�لرجل ل ندري ما هو، فهل  ياأمرنا ب�سرب عنق  �ملوؤمنني  �أمري  �إن  لأبي حنيفة: 
لنا قتله؟ فقال: يا �أبا �لعبا�س! �أمري �ملوؤمنني ياأمر باحلق �أو �لباطل؟ فقال: باحلق، 
قال: �تبع �حلق حيث كان ول ت�ساأل عنه، ثم قال ملن قرب منه: �إن هذ� �أر�د �أن 

يوثقني فربطته«.)1(

ا �أن يجادل �ل�سافعي عن �أ�ستاذه وعن مذهب �أ�ستاذه، وقد نه�س  كان طبيعيًّ
ا ب�سباب يف عنفو�نه)2(  ا بف�ساحته، قويًّ ا بعلمه، قويًّ ا بعقله، قويًّ �ل�سافعي لذلك قويًّ
وحمية عربية. وقد رويت لنا مناذج من دفاع �ل�سافعي عن مالك ومذهبه: »عن 
حممد بن �حلكم قال: �سمعت �ل�سافعي يقول قال يل حممد بن �حل�سن: �ساحبنا 
�أعلم من �ساحبكم - يعني �أبا حنيفة ومالًكا - وما كان على �ساحبكم �أن يتكلم، 
�أعلم  �أن ي�سكت. قال فغ�سبت وقلت: ن�سدتك �هلل من كان  وما كان ل�ساحبنا 
ب�سنة ر�سول �هلل  مالك �أو �أبو حنيفة؟ قال: مالك، لكن �ساحبنا �أقي�س. فقلت: 
  ر�سول �هلل و�سنة  ومن�سوخه،  ونا�سخه  تعاىل  �هلل  بكتاب  �أعلم  ومالك   نعم! 

من �أبي حنيفة، فمن كان �أعلم بكتاب �هلل و�سنة ر�سوله كان �أوىل بالكالم«)3(. 

طبقات �لفقهاء، �سم�س �لدين �لعثماين �ل�سفدي، ن�سخة خطية مبكتبة باري�س، رقم 2093، �س39.   )1(
عنفو�ن �ل�سباب: ن�ساطه وحّدته.  )2(

�لنتقاء، �س24.   )3(
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�أول  �لعر�ق  �إىل  �ل�سافعي  قدوم  يف  مالك  مذهب  عن  �حلجاج  هذ�  كان 
�أمره. و�أقام �ل�سافعي يف �لعر�ق زمًنا غري ق�سري، در�س فيه كتب حممد بن �حل�سن 
وغريه من �أهل �لر�أي فيما در�س يف �لعر�ق، ولزم حممد بن �حل�سن ورد على 

بع�س �أقو�له و�آر�ئه منا�سرًة لأهل �حلديث. 

�حلديث،  �أهل  مبذهب  متاأثًر�  كان  �لعهد  ذلك  �ل�سافعي يف  �أن  �سك  ول 
ومتاأثًر� مبالزمة عامل د�ر �لهجرة، فهو كان يد�فع عن مذهبه هو مع د�فع من حميته 

لأ�ستاذه و�أن�سار �أ�ستاذه من �مل�ست�سعفني.

حممد  على  �ل�سافعي  �ختالف  �سبب  يف  يروي  فهو  �لكردري  �لبز�ر  �أما 
�بن �حل�سن و�سحبه رو�يات يلمز بها قدرة �ل�سافعي على �لدخول يف مد�خل �أهل 
�لر�أي تارة، ويطعن بها يف وفاء �ل�سافعي ملن �أح�سن �إليه �أحيانًا، فهو يقول: »عن 
علّي بن �حل�سني �لر�زي قال: �جتمع يف عر�س هو و�سفيان بن �سحبان، وفرقد، 
وعي�سى بن �أبان، و�أخذو� يف م�ساألة يف �لو�سايا غام�سة وفيهم �ل�سافعي، فدخل 
يكن  للم�ساألة ومل  فطن  �أنه  �ل�سافعي  �لإمام  فظن  غام�سة،  �مل�ساألة  من  نكتة  يف 
ه �ُسفيان �إىل �أغم�س منها حتى تري، ومل يتهياأ له �لكالم، فحكى  كذلك، فجرَّ

ذلك ملحمد فقال: �رفقو� به؛ فاإنه جال�سنا و�سحبنا، ول تفعلو� به هذ�«.)1(

مناقب �لإمام �لأعظم، �لبز�ر �لكردري، ج2، �س150.   )1(
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�ل�سافعي ملحمد  �ل�سافعي: مل يعرف  �أي�ًسا: »عن عبد �لرحمن  ويقول 
حقه، و�أح�سن �إليه فلم يِف له. وعن �إ�سماعيل �ملزين، قال �لإمام �ل�سافعي: 
بني  من  �ساكر  له  فاأنا  فخل�سني،  بي  حممد  ف�سمع  لَدين،  بالعر�ق  ُحِب�ْسُت 
حممد  �إىل  فجاء  مرة،  غري  �ل�سافعي  �أفل�س  قال:  �بن �سماعة  وعن  �جلميع. 
مرة  �أفل�س  ثم  حاجته،  ق�ساء  فيه  فكان  �ألف،  مائة  له  فجمع  �أ�سحابه  فحدث 
�أخرى، فجمع له �سبعني �ألف درهم، ثم �أتاه �لثالثة فقال: ل �أُذهب مروءتي من 
بني �أ�سحابي، ولو كان فيك خري لكفاك ما جمعته لك ولَعْقبك)1(، وكان قبل 
�أتى حممًد�  فلما  منهم،  نف�سه  ويعد  �أ�سحابه،  �أو�ساط  يناظر  بكتبه  مولًعا  هذ� 

�لثالثة �أظهر �خلالف«)2(..

حمفوظ  طريق  من  �حلاكم  �أخرج  فقد  ذلك،  على  يرد  نف�سه  و�ل�سافعي 
�أخالفهم للدنيا،  �إمنا  �إين  �ل�سافعي يقول: »يقولون:  �أبي توبة قال: »�سمعت  �بن 
�ألذُّ  وكيف ذلك و�لدنيا معهم؟ و�إمنا يريد �لإن�سان لبطنه وفرجه، وقد منعت ما 
من �ملطاعم، ول �سبيل �إىل �لنكاح - يعني ملا كان به من �لبو��سري - ولكن ل�ست 

�أخالف �إل من خالف �سنة ر�سول �هلل«.)3(

�إىل بغد�د يف �سنة 195هـ )810 - 811م( ليقيم فيها  وملا عاد �ل�سافعي 
�سنتني ��ستغل بالتدري�س و�لتاأليف. وروى �لبغد�دي يف كتاب تاريخ بغد�د: »عن 

�لَعْقب: �أولد �لرجل.  )1(
»�ملناقب« ج2، �س151-150.   )2(

�بن حجر، �س76.   )3(
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�أبي �لف�سل �لزجاج يقول: ملا قدم �ل�سافعي �إىل بغد�د وكان يف �جلامع �إما نيِّف)1( 
�أو خم�سون حلقة، فلما دخل بغد�د ماز�ل يقعد يف حلقة حلقة  و�أربعون حلقة، 
ويقول لهم: قال �هلل وقال �لر�سول وهم يقولون: قال �أ�سحابنا. حتى ما بقي يف 

�مل�سجد حلقة غريه«)2(.

و�ختلف �إىل درو�س �ل�سافعي جماعٌة من كبار �أهل �لر�أي كاأحمد بن حنبل 
و�أبي ثور، فانتقلو� عن مذهب �أهل �لر�أي �إىل مذهبه.

ويروى عن �أحمد بن حنبل �أنه قال: ما �أحد من �أ�سحاب �حلديث حمل 
»�إن  قال:  ذلك؟  كيف  حممد،  �أبا  يا  فقلنا  ة)3(،  منَّ عليه  ولل�سافعي  �إل  حمربة 
و�أقام  �ل�سافعي،  علمهم  حتى  �حلديث  باأ�سحاب  يهز�أون  كانو�  �لر�أي  �أ�سحاب 

�حلجة عليهم«)4(.

مذهب الشافعي القديم ومذهبه اجلديد

�أن  �لُبَوْيطي  وو�سع �ل�سافعي يف بغد�د كتاب �حلجة. روى �بن حجر عن 
كتاب  على  �أ�سع  �أن  ف�ساألوين  �حلديث  �أ�سحاب  عليَّ  �جتمع  قال:  �ل�سافعي 
�أبي حنيفة فقلت: ل �أعرف قولهم حتى �أنظر يف كتبهم، فُكِتبت يل كتُب حممد 

�لنيِّف: �لعدد من و�حد �إىل ثالثة.  )1(
تاريخ بغد�د، �لبغد�دي، ج2، �س68 - 69.  )2(

ة: ف�سل. منَّ  )3(
�لنتقاء، �س86.   )4(
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�لبغد�دي،  �لكتاب  و�سعت  ثم  حفظتها،  حتى  �سنة  فيها  فنظرت  �حل�سن،  �بن 
يعني �حلجة«)1(.

ويظهر من ذلك �أن مذهب �ل�سافعي �لقدمي �لذي و�سعه يف بغد�د كان يف 
� على مذهب �أهل �لر�أي، وكان قريًبا �إىل مذهب �أهل �حلديث. جل �أمره ردًّ

ببغد�د  يُت  »�ُسـمِّ يقول:  �ل�سافعي  �سمع  �أنه  حرملة  عن  �لبغد�دي  وروى 
نا�سر �حلديث«)2(.

�ل�سافعي  �سنفه  �لذي  »�حلجة«  كتاب  �أن  �لبيهقي  عن  حجر  �بن  ونقل 
ببغد�د حمله عنه �لزعفر�ين، وله كتب �أخرى حملها غري �لزعفر�ين، منها كتاب 
»ك�سف  كتاب  ويف  �ل�سافعي.  يحيى  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  �أبي  رو�ية  �ل�سري 
�لظنون«: »�حلجة لالإمام �ل�سافعي وهو جملد �سخم �ألفه بالعر�ق، �إذ� �أْطِلق �لقدمُي 
من مذهبه ير�د به هذ� �لت�سنيف. قاله �لإ�ْسَنِوي يف »�ملبهمات«، ويطلق على ما 

�أفتى به هناك �أي�ًسا«. 

ثم �نتهى �ل�سافعي �إىل م�سر. وياأبى �لبز�ر �لكردري يف كتابه »مناقب �لإمام 
�لأعظم« �إل �أن يجعل رحيل �ل�سافعي من بغد�د �إىل م�سر هزمية وفر�ًر�، فهو يقول: 
»عن �جلارود بن معاوية قال: كان �ل�سافعي  بالعر�ق ي�سنف �لكتب و�أ�سحاب 

م�سند �ل�سافعي، �بن حجر، �س76.  )1(
�بن حجر، ج2، �س68.  )2(
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حممد يك�سرون عليه �أقاويله باحلجج وي�سعفون �أقو�له، و�سيقو� عليه، و�أ�سحاب 
بالعر�ق  له  َيُقْم  فلما مل  بالعتز�ل،  ويرمونه  قوله،  �إىل  يلتفتون  �أي�ًسا ل  �حلديث 

�سوق خرج �إىل م�سر، ومل يكن بها فقيٌه معلوم، فقام بها �سوُقه«)1(.

ويف م�سر �آزره تالميذ مالك، حتى �إذ� و�سع مذهبه �جلديد، و�أخذ يوؤلف 
� على مالك، تنكرو� له، و�أ�سابته منهم حمن.  �لكتب ردًّ

ويف كتاب طبقات �ل�سافعية للنووي من ن�سخة خطية بد�ر �لكتب �مل�سرية 
يف  �ل�سرييف  بكر  �أبو  »قال  �لبويطي:  يعقوب  �أبي  يحيى  بن  يو�سف  ترجمة  يف 
كتابه �سرح �ختالف �ل�سافعي ومالك - ر�سي �هلل عنهما - عن �لبويطي: قدم 
علينا �ل�سافعي م�سر فاأكرث �لرد على مالك، فاتهمته وبقيت متحرًي�، فكنت �أكرث 
�ل�سالة و�لدعاء رجاء �أن يريني �هلل مع �أيهما �حلق. َفاأُريت يف منامي �أن �حلق مع 
�أنه كان يرى مذهب مالك  فالبويطي م�سهور  �أجده.  �ل�سافعي، فذهب ما كنت 

قبل �أن يقول بقول �ل�سافعي. وذكر فيه �أي�ًسا �أن �ملزين كان يرى �أهل �لعر�ق«. 

مالًكا  �أن  �أعرف  ل  م�سر  قدمت  يقول:  �ل�سافعي  »�سمعت  �لربيع:  قال 
فاإذ� هو يقول بالأ�سل ويدع  �إل �ستة ع�سر حديًثا، فنظرت  �أحاديثه  يخالف من 

�لفرع، ويقول بالفرع ويدع �لأ�سل. 

مناقب �لإمام �لأعظم، �لبز�ر �لكردري، ج2، �س153.  )1(
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ثم ذكر �ل�سافعي يف رده على مالك �مل�سائل �لتي ترك �لأخبار �ل�سحيحة 
فيها بقول و�حد من �ل�سحابة، �أو بقول و�حد من �لتابعني �أو لر�أي نف�سه.

نف�سه.  لر�أي  �أو  �لتابعني  بع�س  لر�أي  �ل�سحابة  �أقاويل  فيه  ترك  ما  ثم ذكر 
َتَلف فيه.  وذلك �أنه يدعي �لإجماع وهو خُمْ

ثم َبنيَّ �ل�سافعي �أن �ّدعاء �أن �إجماع �أهل �ملدينة حجة قول �سعيف«)1(.

ويروي بع�س �لرو�ة: »�أن �ل�سافعي �إمنا و�سع �لكتب على مالك؛ لأنه بلغه 
  ر�سول �هلل قال  لهم:  يقال  وكان  بها،  ُي�ْسَت�سَقى  ملالك  قلن�سوة  بالأندل�س  �أن 
�إىل  ذلك  فدعاه  يخطئ.  ب�سر  مالًكا  �إن  �ل�سافعي:  فقال  مالك:  قال  فيقولون: 
ت�سنيف �لكتاب يف �ختالفه معه، وكان يقول: ��ستخرت �هلل تعاىل يف ذلك«)2(.

ويف كتاب »مغيث �خللق يف �ختيار �لأحق« ت�سنيف �إمام �حلرمني �جلويني 
من ن�سخة خطية بد�ر �لكتب �مل�سرية: »فمالك �أفرط يف مر�عاة �مل�سالح �ملطلقة 
�جلزئيات  على  نظره  ر  َق�سَ و�أبو حنيفة  �ل�سرع،  �سو�هد  �إىل  �مل�ستندة  غري  �ملر�سلة 
و�لفرع و�لتفا�سيل من غري مر�عاة �لقو�عد و�لأ�سول، و�ل�سافعي  جمع بني 

�لقو�عد و�لفروع، فكان مذهبه �أق�سد �ملذ�هب، ومطلبه �أَ�َسّد �ملطالب«. 

�لر�زي، �س26.  )1(
�بن حجر، �س76.  )2(
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مذهب الشافعي اجلديد

على  يدل  �لذي  هو  م�سر  يف  و�سعه  �لذي  �جلديد  �ل�سافعي  ومذهب 
�سخ�سيته، وينم)1( على عبقريته، ويربز ��ستقالله.

�أحب  �أهي  �لعر�قيني،  �ل�سافعي �لتي عند  �أحمد ما ترى يف كتب  »�سئل 
هذه  و�سع  فاإنه  مب�سر،  و�سعها  �لتي  بالكتب  عليك  قال:  مب�سر؟  �لتي  �أم  �إليك 
�لكتب بالعر�ق ومل ُيحكمها، ثم رجع �إىل م�سر فاأحكم ذلك كما يرويه �لذهبي 

يف تاريخه �لكبري«)2(.

ومذهب  قدمي،  مذهب  مذهبان:  »لل�سافعي  �خللق«:  »مغيث  كتاب  ويف 
جديد نا�سخ للقدمي، فال يجوز �أن ُيْفَتى وُيوؤَخذ بالقدمي مع �إمكان �لأخذ باجلديد؛ 
لأن �لقدمي �سار من�سوًخا؛ ولأن �ملتاأخر يرفع �ملتقدم ل حمالة كاملن�سوخ ل يبقى 
مع �لنا�سخ، فعلى هذ� ل تردد، فلم يبق لل�سافعي تردد �إل يف ثماين ع�سر م�ساألة �إذ 
مل يفرغ للتخريج على �أ�سله ويحكمه ويتمه؛ لأنه �خرتمته �ملنية يف ريعان �سبابه«.

ومذهب �ل�سافعي �جلديد و�سل �إلينا فيما �ألفه مب�سر من �لكتب. وقد �سرد 
�لبيهقي �ملتوفَّى �سنة 458هـ )1065 - 1066م(، كتب �ل�سافعي وخل�سها عنه 
�بن حجر: »�لر�سالة �لقدمية، ثم �لر�سالة �جلديدة، �ختالف �حلديث، جماع �لعلم، 

ينم: يدل.  )1(
هام�س �لنتقاء، �س77.  )2(
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�إبطال �ل�ستح�سان، �أحكام �لقر�آن، بيان �لَغَر�س، �سفة �لأمر و�لنهي، �ختالف 
مالك و�ل�سافعي، �ختالف �لعر�قيني، �ختالفه مع حممد بن �حل�سن، كتاب علّي 

وعبد �هلل، ف�سائل قري�س، كتاب �لأم«)1(.

كتابًا  حرملة  عنه  وحمل  كتابًا.  و�أربعون  ونيف  مائة  �لأم)2(  كتاب  ُة  وِعدَّ
كبرًي� ي�سمى كتاب �ل�سنن، وحمل عنه �ملزين يف كتابه �ملب�سوط، وهو �ملخت�سر 
�لكبري و�ملنثور�ت، وكذ� �ملخت�سر �مل�سهور. قال �لبيهقي: وبع�س كتبه �جلديدة مل 
يعد ت�سنيفها وهي: �ل�سيام، و�حلدود، و�لرهن �ل�سغري، و�لإجارة، و�جلنائز، فاإنه 
�أمر بقر�ءة هذه �لكتب عليه يف �جلديد، و�أمر بتحريق ما يغاير �جتهاده، قال: ورمبا 
تركته �كتفاًء مبا نبه عليه من رجوعه عنه يف مو��سع �أخرى. قلت: وهذه �حلكاية 
مفيدة ترفع كثرًي� من �لإ�سكال �لو�قع ب�سبب م�سائل ��ستهر عن �ل�سافعي �لرجوع 

عنها، وهي موجودة يف بع�س هذه �لكتب.

عنه  و�لعر�ق  �حلجاز  �أهل  من  �ل�سافعي  لأ�سحاب  �أن  �بن حجر  نقل  ثم 
�أخرى حملها عنه هوؤلء؛ لأن  �أن كتًبا  م�سائل وزياد�ت. قال: وهذ� يدل على 

هذه �مل�سائل لي�ست يف �لكتب �ملقدم ذكرها.

م�سند �ل�سافعي، �بن حجر، �س78.  )1(
يف كتاب طبقات �ل�سافعية للنووي يف ترجمة �أحمد بن �ملوؤدب �أبي عبد �هلل �لهروي: »كان يقر�أ لعا�سم رو�ية   )2(
بكر فاإذ� �أم�سى �سلى �ملغرب ونظر يف كتاب �لربيع و�لفقه �إىل بعد �لع�ساء. قلت: �لأم ت�سمى كتاب �لربيع«.
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وقد ترك �بن حجر يف تلخي�سه كتاب »م�سند �ل�سافعي« ول ندري �إن كان 
ى مب�سند �ل�سافعي  �لبيهقي قد تركه �أي�ًسا �أم ل. ويقول �لر�زي: »�إن كتابه �مل�سمَّ

كتاب م�سهور يف �لدنيا«)1(.

على �أين ر�أيت يف كتاب طبقات �ل�سافعية للنووي، من ن�سخة خطية بد�ر 
�لكتب �مل�سرية، عند ترجمة حممد بن يعقوب بن يو�سف �أبي �لعبا�س �ل�سناين 
�ل�سافعي  »وم�سند  �سنة 249هـ )863 م(،  �ملولود  بالأ�سم  �ملعروف  �لني�سابوري 
�ملعروف لي�س من جمع �ل�سافعي وتاأليفه، و�إمنا جمعه من �سماعات �لأ�سم بع�س 
�أ�سحابه؛ ولذلك ل ي�ستوعب حديث �ل�سافعي؛ فاإنه مق�سور على ما كان عند 

�لأ�سم من حديثه«.

توجيه الشافعي للدراسات الفقهية توجيهًا جديدًا 

كان �جتاه �ملذ�هب �لفقهية قبل �ل�سافعي �إىل جمع �مل�سائل وترتيبها وردها 
�إىل �أد�تها �لتف�سيلية، خ�سو�ًسا عندما تكون دلئلها ن�سو�ًسا.

و�أهل �حلديث لكرثة �عتمادهم على �لن�س كانو� �أكرث تعر�ًسا لذكر �لدلئل 
من �أهل �لر�أي.

م�سند �ل�سافعي، �بن حجر، �س146.   )1(
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فلما جاء �ل�سافعي مبذهبه �جلديد كان قد در�س �ملذهبني ولحظ ما فيهما 
من نق�س بد� له �أن يكمله. و�أخذ ينق�س بع�س �لتعريفات من ناحية خروجها عن 

متابعة نظام متحد يف طريقة �ل�ستنباط.

وذلك ُي�ْسِعر باجتاهه يف �لفقه �جتاًها جديًد� هو �جتاه �لعقل �لعلمي �لذي ل 
يكاد ُيعَنى باجلزئيات و�لفروع.

�بن  نقله  ما  �لفروع  متحي�س  �إىل  يكن  مل  �ل�سافعي  �جتاه  �أن  على  ويدل 
عبد �لرب يف »�لنتقاء« من �أن �أحمد بن حنبل قال: »قال �ل�سافعي لنا: �أما �أنتم 
يكن  �إن  فاأعلموين،  �حلديث �سحيًحا  كان  فاإذ�  مني؛  و�لرجال  باحلديث  فاأعلم 

ا �أذهب �إليه �إذ� كان �سحيًحا«)1(.  ا �أو �ساميًّ ا �أو ب�سريًّ كوفيًّ

وطريقة عالجه للعلم تدل على منهجه. قال حممد �بن �أخت �ل�سافعي عن 
منا يف ليلة و�حدة ثالثني مرة �أو �أقل �أو �أكرث �مل�سباح بني يدي  �أمه قالت: »رمبا قدَّ
�ل�سافعي؛ وكان ي�ستلقي ويتذكر ثم ينادي: يا جارية هلّمي)2( م�سباًحا. فتقدمه، 
ويكتب ما يكتب؛ ثم يقول: �رفعيه؛ فقيل لأحمد: ما �أر�د ِبَرّد �مل�سباح؟ قال: 

�لظلمة �أجلى)3( للقلب«)4(.

�لنتقاء، �بن عبد �لرب، �س75.  )1(
هلّمي: تعايل.  )2(

�أجلى: �أو�سح.  )3(
مفتاح �ل�سعادة، ج2، �س91.  )4(
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يهتم  من  كتفكري  �لليل  ظلمة  يف  �لهادئ  �لتفكري  من  �لنوع  هذ�  ولي�س 
باأ�سول  �لتف�سيلية  �ل�ستدللت  ب�سبط  ُيْعَنى  بل  و�لتفاريع،  �جلزئية  بامل�سائل 

جتمعها، وذلك هو �لنظر �لفل�سفي.

قال �بن �سينا يف منطق �ل�سفاء: »�إنا ل ن�ستغل بالنظر يف �لألفاظ �جلزئية 
من  بها  علمنا  كان  متناهية،  كانت  لو  ول،  فتح�سر.  متناهية  فاإنها غري  ومعانيها؛ 

ا �أو يبلغنا غاية حكمية«. حيث هي جزئية يفيدنا كماًل حكميًّ

وكان �أحمد يقول: »�ل�سافعي فيل�سوف يف �أربعة �أ�سياء: يف �للغة و�ختالف 
�لنا�س، و�ملعاين، و�لفقه«)1(.

�لفقهي وقو�عدها علًما  �أ�سول �ل�ستنباط  �أن يجمع  �ل�سافعي  وقد حاول 
ممتاًز�. و�أن يجعل �لفقه تطبيًقا لقو�عد هذ� �لعلم. وبهذ� ميتاز مذهب �ل�سافعي من 

مذهب �أهل �لعر�ق و�أهل �حلجاز.

تفهم  �أنك ل  �علم  �لفقه:  �أ�سول  »بيان حد  �مل�ست�سفى:  �لغز�يل يف  قال 
�أوًل معنى �لفقه. و�لفقه عبارة عن �لعلم و�لفهم  �أ�سول �لفقه ما مل تعرف  حد 
يف �أ�سل �لو�سع، يقال: فالن فقيه �خلري و�ل�سر: �أي يعلمه ويفهمه. ولكن �سار 
بعرف �لعلماء عبارة عن �لعلم بالأحكام �ل�سرعية �لثابتة لأفعال �ملكلفني خا�سة، 
ث  حتى ل يطلق بحكم �لعادة ��سم �لفقيه على متكلم وفل�سفي ونحوي وحمدِّ

�لر�زي، �س35.  )1(
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�لإن�سانية،  لالأفعال  �لثابتة  �ل�سرعية  بالأحكام  بالعلماء  يخت�س  بل  ومف�سر. 
وفا�سًد�  �سحيًحا  �لعقد  وكون  و�لكر�هة،  و�لندب  و�لإباحة  و�حلظر  كالوجوب 
وباطاًل، وكون �لعبادة ق�ساء و�أد�ء و�أمثاله. ول يخفى عليك �أن لالأفعال �أحكاًما 
عقلية �أي مدركة بالعقل، ككونها �أعر��ًسا وقائمة باملحل وخمالفة للجوهر، وكونها 
و�أما  فقيًها.  ل  متكلًما  ي�سمى  بذلك  و�لعارف  و�أمثالها.  و�سكونًا  حركة  �أكو�نًا 
فاإمنا  �إليها،  ومندوب  ومباحة ومكروهة  و�جبة وحمظورة  �إنها  �أحكامها من حيث 
�أدلة هذه  �لفقه عبارة عن  �أ�سول  �أن  فافهم  فاإذ� فهمت هذ�  بيانها،  �لفقيه  يتوىل 
�لأحكام وعن معرفة وجوه دللتها على �لأحكام من حيث �جلملة ل من حيث 
�لتف�سيل؛ فاإن علم �خلالف من �لفقه �أي�ًسا م�ستمل على �أدلة �لأحكام ووجوه 
دللتها، ولكن من حيث �لتف�سيل كدللة حديث خا�س يف م�ساألة �لنكاح بال 
ويل على �خل�سو�س، ودللة �آية خا�سة يف م�ساألة مرتوك �لت�سمية على �خل�سو�س. 
�ملثال،  �سرب  طريق  على  ول  �مل�سائل  لإحدى  فيها  يتعر�س  فال  �لأ�سول  و�أما 
بل يتعر�س فيها لأ�سل �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع ول�سر�ئط �سحتها وثبوتها، ثم 
�أو معقول لفظها  �أو مفهوم لفظها  �إما من حيث �سيغتها  لوجوه دللتها �جلملية، 
�لفقه  �أ�سول  تقارن  فبهذ�  مل�ساألة خا�سة،  فيها  يتعر�س  �أن  �لقيا�س، من غري  وهو 
فروعه. وقد عرفت من هذ� �أن �أدلة �لأحكام: �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع. فالعلم 
بطرق ثبوت هذه �لأ�سول �لثالثة و�سروط �سحتها ووجوه دللتها على �لأحكام 

هو: �لعلم �لذي يعرب عنه باأ�سول �لفقه«)1(.
�مل�ست�سفى، �لغز�يل، ج1، �س4 - 5.  )1(
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الشافعي أول من وضع مصنًفا يف العلوم الدينية على منهج علميّ

ناحية علمية،  �إىل  �لفقهية  �لدر��سات  �أول من وجه  هو  �ل�سافعي  �إذ� كان 
�لدينية �لإ�سالمية على منهج علمي  �لعلوم  �أول من و�سع م�سنًفا يف  �أي�ًسا  فهو 
بت�سنيفه يف �أ�سول �لفقه. قال �لر�زي: »�تفق �لنا�س على �أن �أول)1( من �سنف يف 
هذ� �لعلم -�أي �أ�سول �لفقه- �ل�سافعي، وهو �لذي رتب �أبو�به، وميز بع�س �أق�سامه 

من بع�س، و�سرح مر�تبها يف �لقوة و�ل�سعف.

وُروي �أن عبد �لرحمن بن مهدي �لتم�س من �ل�سافعي وهو �ساب �أن ي�سع 
له كتابًا يذكر فيه �سر�ئط �ل�ستدلل بالقر�آن و�ل�سنة و�لإجماع و�لقيا�س، وبيان 
�لنا�سخ و�ملن�سوخ ومر�تب �لعموم و�خل�سو�س فو�سع �ل�سافعي  �لر�سالة وبعثها 
�إليه. فلما قر�أها عبد �لرحمن بن مهدي قال: ما �أظن �أن �هلل  خلق مثل هذ� 

�لرجل.)2(

�إىل  به  �أر�سل  �لذي  �لر�سالة  كتاب  فيه  و�ألف  بالإجماع    �ل�سافعي  �لإمام  �لعلم  هذ�  �بتكر  من  »و�أول   )1(
�بن مهدي وهو مقدمة �لأم«.

)كتاب �إمتام �لدر�ية لقر�ء �لنقابة جلالل �لدين �ل�سيوطي �ملطبوع بهام�س مفتاح �لعلوم، �س79(.  
»و�ساأله  �ل�سافعي:  ترجمة  يف  �لأ�سفهاين  �لعثماين  �لدين  �سم�س  للقا�سي  �لفقهاء  طبقات  كتاب  يف   )2(
�لر�سالة  ف�سنف  �لفقه،  �أ�سول  يف  كتابًا  ي�سنف  �أن  ع�سره  يف  �حلديث  �أهل  �إمام  مهدي  بن  عبد  �لرحمن 
�لر�سالة  قر�أت  �ملزين:  قال  على حفظها.  و�أكبو�  ��ستح�سانها،  على  �لنا�س  و�أجمع  �لع�سر،  �أهل  بها  فاأعجب 

خم�سمائة مرة ما من مرة �إل ��ستفدت منها �سيًئا مل �أكن عرفته«.
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الشافعي واضع علم األصول

كن�سبة  �لأ�سول  علم  �إىل  �ل�سافعي  ن�سبة  �أن  »و�علم  �لر�زي:  قال  ثم 
�أر�سططالي�س �إىل علم �ملنطق وكن�سبة �خلليل بن �أحمد �إىل علم �لعرو�س. وذلك 
�ل�سليمة  ي�ستدلون ويعرت�سون مبجرد طباعهم  �أر�سططالي�س  قبل  �لنا�س كانو�  �أن 
لكن ما كان عندهم قانون خمل�س يف كيفية ترتيب �حلدود و�لرب�هني، فال جرم 
بالقانون  ي�ستعن  �إذ� مل  �لطبع  فاإن جمرد  وم�سطربة؛  م�سو�سة)1(  كلماتهم  كانت 
مديدة  مدة  �لنا�س  عن  �عتزل  ذلك  �أر�سططالي�س  ر�أى  فلما  �أفلح.  قلما  �لكلي 
ا يرجع �إليه يف معرفة  و��ستخرج لهم علم �ملنطق. وو�سع للخلق ب�سببه قانونًا كليًّ

�حلدود و�لرب�هني.

وكان  �أ�سعاًر�،  ينظمون  �أحمد  بن  �خلليل  قبل  كانو�  �ل�سعر�ء  وكذلك 
�عتمادهم على جمرد �لطبع، فا�ستخرج �خلليل علم �لعرو�س، وكان ذلك قانونًا 
ا يف م�سالح �ل�سعر ومفا�سده. فكذلك هنا �لنا�س، كانو� قبل �لإمام �ل�سافعي  كليًّ
يتكلمون يف م�سائل �أ�سول �لفقه وي�ستدلون ويعرت�سون، ولكن ما كان لهم قانون 
وترجيحها.  معار�ستها  كيفية  ويف  �ل�سريعة  دلئل  معرفة  يف  �إليه  مرجوع  كلي 
ا يرجع �إليه يف معرفة  فا�ستنبط �ل�سافعي علم �أ�سول �لفقه، وو�سع للخلق قانونًا كليًّ
مر�تب �أدلة �ل�سرع. ثم يقول �لر�زي: »و�علم �أن �ل�سافعي �سنف كتاب �لر�سالة 

م�سو�سة: �أي خُمَتَلطة.  )1(
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ببغد�د، وملا رجع �إىل م�سر �أعاد ت�سنيف كتاب �لر�سالة، ويف كل و�حد منهما علم 
كثري«)1(.

ويف كتاب »مغيث �خللق يف �ختيار �لأحق« لإمام �حلرمني �جلويني: »ول 
�لطغام)3(  وعلى  و�ملبتدي  �ل�سادي)2(  وعلى  �مل�ستب�سر  �مل�سرت�سد  على  يخفى 
و�لعو�م رجحان نظر �ل�سافعي يف فن �لأ�سول، فاإنه �أول من �بتدع ترتيب �لأ�سول، 

ومهد �لأدلة ورتبها وبينها، و�سنف فيها ر�سالته«.

 ويقول بدر �لدين حممد بن عبد �هلل �لزرك�سي �ملتوفَّى �سنة 294هـ )1291 - 
�ل�سافعي  »ف�سل:  �ملحيط:  بالبحر  �مل�سمى  �لفقه«،  »�أ�سول  كتابه  يف  1292م( 
�أول من �سنف يف �أ�سول �لفقه �سنف فيه كتاب �لر�سالة وكتاب �أحكام �لقر�آن 
�لقيا�س  �لعلم، وكتاب  و�إبطال �ل�ستح�سان، وكتاب جماع  و�ختالف �حلديث، 

�لذي ذكر فيه ت�سليل �ملعتزلة ورجوعه عن قبول �سهادتهم.

ثم تبعه �مل�سنفون يف علم �لأ�سول. قال �أحمد بن حنبل: »مل نكن نعرف 
»مل  �لر�سالة:  �سرح  �جلويني يف  وقال  �ل�سافعي«.  ورد  و�لعموم حتى  �خل�سو�س 
ي�سبق �ل�سافعي �أحد يف ت�سانيف �لأ�سول ومعرفتها. وقد ُحكي عن �بن عبا�س 
تخ�سي�س عموم، وعن بع�سهم �لقول باملفهوم، ومن بعدهم مل يقل يف �لأ�سول 

�لر�زي، ج98، 102.  )1(
�ل�سادي: طالب �لعلم.  )2(

�لطغام: �أرذ�ل �لنا�س و�أوغادهم.  )3(
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�سيء ومل يكن لهم فيه قدم فاإنا ر�أينا كتب �ل�سلف من �لتابعني وتابعي �لتابعني 
وغريهم، وما ر�أيناهم �سنفو� فيه«)1(.

ن�سخ  �ل�سافعي  منع  على  �لكالم  عند  �لن�سخة  هذه  من  �آخر  مو�سع  ويف 
�ل�سنة للكتاب: »كيف وهو �لذي مهد هذ� �لفن ورتَّبه و�أول من �أخرجه«.

علم  �أي يف   - فيه  كتب  من  �أول  »وكان  �ملقدمة:  �بن خلدون يف  ويقول 
�لأو�مر  فيها يف  تكلم  �مل�سهورة،  ر�سالته  فيه  �أَْمَلى    �ل�سافعي   - �لفقه  �أ�سول 

و�لنو�هي، و�لبيان و�خلرب، و�لن�سخ وُحْكم �لعلة �ملن�سو�سة من �لقيا�س.

فيها،  �لقول  و�أو�سعو�  �لقو�عد  تلك  وحققو�  فيه  �حلنفية  فقهاء  كتب  ثم 
وكتب �ملتكلمون �أي�ًسا«)2(.

ويف كتاب طبقات �لفقهاء للقا�سي �سم�س �لدين �لعثماين �ل�سفدي: »ثم 
خرج �ل�سافعي �إىل م�سر �سنة ت�سع وت�سعني ومائة و�سنف بها كتبه �جلديدة، و�سار 
ذكره يف �لبلد�ن وق�سده �لنا�س من �ل�سام و�ليمن و�لعر�ق وغريها من �لنو�حي 
�أ�سول  ذلك  من  �إليه  ي�سبق  مل  ما  �ل�سافعي  و�بتكر  كتبه.  و�سماع  عنه  لالأخذ 

�لفقه؛ فاإنه �أول من �سنف �أ�سول �لفقه بال خالف«. 

�سرح �لر�سالة، �جلويني، من ن�سخة خطية يف �ملكتبة �لأهلية بباري�س.  )1(
�ملقدمة، �بن خلدون، �س397.  )2(
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»ومن ذلك كتاب �لق�سامة، وكتاب �جلزية، وكتاب قتال �أهل �لبغي«)1(.

�لإمام  فيه  نَّف  �سَ من  »و�أول  �لظنون«:  »ك�سف  كتاب  �ساحب  ويقول 
�ل�سافعي، ذكره �لإ�سنوي يف �لتمهيد، وحكى �لإجماع فيه«)2(.

�ل�سافعي و��سًعا لأ�سول  �لغربيني يرون يف  �ل�ساأن من  و�لباحثون يف هذ� 
�لإ�سالمية:  �ملعارف  د�ئرة  يف  »فقه«  كلمة  يف  مقالته  يف  جولدزيهر  يقول  �لفقه، 
�أنه و�سع نظام �ل�ستنباط �ل�سرعي يف  �إدري�س �ل�سافعي  »و�أظهر مز�يا حممد بن 
ر�سالته  �بتدع يف  �أ�سل من هذه �لأ�سول، وقد  �لفقه، وحدد جمال كل  �أ�سول 
�إليه يف �لت�سريع من غري �إخالل مبا  نظاًما للقيا�س �لعقلي، �لذي ينبغي �لرجوع 
وو�سع  �لأ�سول  هذه  من  �ل�ستنباط  رتب  �ملقدم.  �ل�ساأن  من  و�ل�سنة  للكتاب 

�لقو�عد ل�ستعمالها بعد ما كان جز�ًفا«.

على �أنا جند يف كتاب �لفهر�ست يف ترجمة حممد بن �حل�سن ذكر كتاب 
�لإمام  »مناقب  كتاب  يف  �ملكّي  �ملوفق  ويقول  �لفقه«  »�أ�سول  كتاب  ي�سمى  له 
�لأعظم« نقاًل عن طلحة بن حممد بن جعفر: »�إن �أبا يو�سف �أول من و�سع �لكتب 

يف �أ�سول �لفقه على مذهب �أبي حنيفة«)3(.

من ن�سخة خطية بد�ر �لكتب �لأهلية بباري�س.  )1(
ك�سف �لظنون، حاجي خليفة، �س334.  )2(

مناقب �لإمام �لأعظم، �ملوفق �ملكي، ج2، �س245.  )3(
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يف  يرد  ومل  �ل�سعادة.)1(  مفتاح  كتابه  ز�ده يف  طا�س كربى  ذلك  ونقل 
هذ� �لعلم فيما �أورده �ساحب �لفهر�ست لأبي يو�سف من �لكتب، و�إذ� �سح 
�أن لأبي يو�سف �أو ملحمد كتابًا يف �أ�سول �لفقه، فهو فيما يظهر كتاب لن�سرة 
من   - �ل�سافعي  ومعهم   - �حلديث  �أهل  ويعيبه  حنيفة،  �أبو  به  ياأخذ  كان  ما 
�ل�ستح�سان. وقد يوؤيد ذلك �أن �ساحب �لفهر�ست ذكر يف �أ�سماء كتب �أبي 
ذكر  كتابًا  �أربعني  على  يحتوي  بن خالد  ليحيى  �ألفه  �جلو�مع،  كتاب  يو�سف 
فيه �ختالف �لنا�س و�لر�أي �ملاأخوذ به، ومل يكن يف طبيعة مذهب �أهل �لر�أي 
تقييد  �إىل  �لنزوع  منها  وي�ستكرثو�  �مل�سائل  يجمعو�  �أن  �لذين كان من همهم 
هو  يو�سف  �أبا  باأن  �لقول  �أن  على  رحًبا.  مت�سًعا  ترتكه  ل  بقو�عد  �ل�ستنباط 
�أول من تكلم يف �أ�سول �لفقه، على مذهب �أبي حنيفة ل يعار�س �لقول باأن 
كل  �إليها  يرجع  عامة  قو�عد  ذ�  علًما  �لفقه  �أ�سول  و�سع  �لذي  هو  �ل�سافعي 
�آنًفا عن �بن عابدين �أن �أبا حنيفة كان  م�ستنبط حلكم �سرعي. هذ� وقد نقلنا 
�إذ� وقعت و�قعة �ساور �أ�سحابه �سهوًر� �أو �أكرث حتى ي�ستقر �آخر �لأقو�ل فيثبته 

�أبو يو�سف حتى �أثبت �لأ�سول على هذ� �ملنهاج«.

�لطاهر، من  �لن�سب  نفع  �لظاهر يف  �لعلم  �مل�سماة  �بن عابدين  ر�سالة  ويف 
ى بظاهر �لرو�ية و�لأ�سول  جمموعة ر�سائل �بن عابدين: »ثم هذه �مل�سائل �لتي ُت�سمَّ
هي ما وجد يف كتب حممد �لتي هي �ملب�سوط و�لزياد�ت و�جلامع �ل�سغري و�ل�سري 

مفتاح �ل�سعادة، طا�س كربى ز�ده، ج2، �س102.  )1(
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�ل�سغري و�جلامع �لكبري، و�إمنا �سميت بظاهر �لرو�ية؛ لأنها رويت عن حممد برو�ية 
�لثقاة فهي ثابتة عنه �إما متو�ترة �أو م�سهورة عنه«.)1(

وكل ذلك يدل على �أن �أبا يو�سف هو �أول من �أثبت �لأ�سول �لتي هي 
م�سائل  �ل�سنة  و�أن حممًد� جمع من كتب  و�أ�سحابه،  �لإمام  عليها  �تفق  فتاوى 
�لأ�سول وت�سمى ظاهر �لرو�ية �أي�ًسا، »وهي - كما يقول �بن عابدين يف �لر�سالة 
يو�سف  و�أبو  حنيفة  �أبو  وهم:  �ملذهب  �أ�سحاب  عن  رويت  م�سائل   - �ملذكورة 

وحممد - رحمهم �هلل تعاىل - ويقال لهم �لعلماء �لثالثة«.

فلي�س مب�ستبعد �أن يكون ما ن�سب لأبي يو�سف من �أنه �أول من و�سع �لكتب 
به  �أُِريَد  �إمنا  �لفقه،  �أ�سول  �ألف كتاب  �أنه  ُن�ِسب ملحمد من  �لفقه، وما  �أ�سول  يف 
�أ�سول فقه �أبي حنيفة �أي �مل�سائل �لتي �أ�سار �لإمام باإثباتها بعد م�ساورة �أ�سحابه. 
�أبي يو�سف  كتب  تعديد  عند  �لفهر�ست  �ساحب  تعبري  �لفهم  هذ�  يع�سد  وقد 
بقوله: »ولأبي يو�سف من �لكتب يف �لأ�سول و�لأمايل)2( كتاب �ل�سالة وكتاب 

�لزكاة �إلخ...«)3(.

ر�سالة �بن عابدين �مل�سماة �لعلم �لظاهر يف �لن�سب �لطاهر، ج1، �س16.  )1(
»و�لأمايل: جمع �إمالء وهو �أن يقعد �لعامل حوله تالمذته باملحابر و�لقر�طي�س، فيتكلم �لعامل مبا فتح �هلل تعاىل   )2(
عليه من ظهر قلبه بالعلم وتكتبه �لتالمذة، ثم يجمعون ما يكتبونه في�سري كتابًا في�سمونه �لإمالء و�لأمايل« 

)جمموعة ر�سائل �بن عابدين، ج1، �س17(.
�لفهر�ست، �بن �لندمي، �س203.  )3(
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وعند ذكر �لكتب �لتي �ألفها حممد بقوله: »وملحمد من �لكتب يف �لأ�سول 
كتاب �ل�سالة، وكتاب �لزكاة... �إلخ«)1(.

�أن يقرب  �لفقه  �أ�سول  �ل�سافعي يف و�سع  وقد ل يكون بعيًد� عن غر�س 
�ل�سقة بني �أهل �لر�أي و�أهل �حلديث، وميهد �لوحدة �لتي دعا �إليها �لإ�سالم. 

ن�سخة  من  �لدهان،  بابن  �ملعروف  علّي  بن  ملحمد  �لنظر  تقومي  كتاب  ويف 
�ل�سر يف ق�سر  بباري�س: »وقيل لبع�س �لق�سا�س: ما  خطية بد�ر �لكتب �لأهلية 

عمر �ل�سافعي؟ فقال: حتى ل يز�لون خمتلفني، ولو طال عمره رفع �خلالف«. 

حتليل الرسالة

و�سف �ل�سافعي يف خطبة »�لر�سالة« حال �لنا�س عند بعثة �لنبي من �جلهة 
�لدينية، فبني �أنهم كانو� �سْنفني: »�أهل �لكتاب بدلو� �أحكامه وكفرو� باهلل و�فتعلو� 

كذبًا �ساغوه باأل�سنتهم، فخلطوه بحق �هلل �لذي �أنزل �إليهم«. 

باأيديهم حجارة  ون�سبو�  �هلل،  به  ياأذن  مل  ما  فابتدعو�  باهلل  كفرو�  و�سْنف 
وخ�سًبا و�سوًر� ��ستح�سنوها، ونبزو� �أ�سماء �فتعلوها ودعوها �آلهة عبدوها، �أو عبدو� 

ما ��ستح�سنو� من حوت ود�بة وجنم وغار وغريه«. 

�مل�سدر �ل�سابق، �س204.  )1(
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ثم ذكر �ل�سافعي �أن �هلل �أنقذ �لنا�س مبحمد من هذ� �ل�سالل، و�أنزل عليه 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ک.  ک  ژک  فقال:  كتابه 
�ل�سياء  �إىل  و�لعمى  �لكفر  من  به  فنقلهم   ،]42  -  41 ڻژ]ف�سلت/  ں 

و�لهدى. 

وما  �هلل  �أحل  قد  ما  على  و��ستماله  �لدين  من  �لقر�آن  منزلة  على  وتكلم 
�أوجب لأهل  وما  �لثو�ب،  طاعته من  �أعد لأهل  وما  به،  �لنا�س  تعبد  وما  حرم، 

مع�سيته من �لعقاب، ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم. 

ورتب �ل�سافعي على ذلك ما يحق على طلبة �لعلم بالدين من بلوغ غاية 
ا  جهدهم يف �ل�ستكثار من علم �لقر�آن و�إخال�س �لنية هلل، ل�ستدر�ك علمه ن�سًّ
ا و��ستدلًل ووفقه �هلل  و��ستنباًطا، فاإن من �أدرك علم �أحكام �هلل  يف كتابه ن�سًّ
تعاىل للقول و�لعمل مبا علم منه، فاز بالف�سيلة يف دينه ودنياه، و�نتفت عنه �لريبة، 

ونورت يف قلبه �حلكمة، و��ستوجب يف �لدين مو�سع �لإمامة.

ثم ختم �ل�سافعي خطبة �لر�سالة بقوله: »فلي�ست باأحد من �أهل دين �هلل نازلة �إل 
ويف كتاب �هلل جل ثناوؤه �لدليل على �سبيل �لهدى فيها، قال �هلل  تعاىل: ژٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژٿ  وقال:   ،]1 ]�إبر�هيم/  ڄژ  

ڤ ڦژ  ]�لنحل/ 44[، وقال: ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
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ٻ  ژٱ  وقال:   ،]89 ]�لنحل/  ڃژ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
 ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ. ڦ ڦ ..ژ ]�ل�سورى/ 52 - 53[.

وملا كان قد و�سح من هذه �ملقدمة �أن �لقر�آن هو تبيان لكل �سوؤون �لدين 
قال تعاىل: ژۀ ۀ ہژ   ]�آل عمر�ن/ 138[، و�أر�د به �لقر�آن، و�أنه �لدليل 
على �سبيل �لهدى يف كل نازلة تنزل باأي �أحد من �أهل دين �هلل، فاإن �ل�سافعي 
عقد بعد هذه �ملقدمة بابًا عنو�نه: »باب كيف �لبيان«، بد�أه بتعريف �لبيان باأنه ��سم 
جامع ملعان جمتمعة �لأ�سول مت�سعبة �لفروع، فاأقل ما يف تلك �ملعاين �ملجتمعة 
�ملت�سعبة �أنها بيان ملن خوطب بها ممن نزل �لقر�آن بل�سانه، متقاربة �ل�ستو�ء عنده، 
و�إن كان بع�سها �أ�سد تاأكيد بياٍن من بع�س، وخمتلفة عند من يجهل ل�سان �لعرب. 

عر�س من جاء بعد �ل�سافعي لتحديد معنى �لبيان على وجه �أو�سح. قال 
�لغز�يل يف �مل�ست�سفى: »م�ساألة يف حد �لبيان: �علم �أن �لبيان عبارة عن �أمر يتعلق 
بالتعريف و�لإعالم. و�إمنا يح�سل �لإعالم بدليل، و�لدليل حم�سل للعلم؛ فههنا 
ثالثة �أمور: �إعالم، ودليل به �لإعالم، وعلم يح�سل من �لدليل. من �لنا�س من 
ه)1(: �إنه �إخر�ج �ل�سيء من حيز �لإ�سكال  جعله عبارة عن �لتعريف، فقال يف حدِّ
�إىل حيز �لتجلي، ومنهم من جعله عبارة عما ت�سل به �ملعرفة يف ما يحتاج �إىل 
�ملعرفة، �أعني �لأمور �لتي لي�ست �سرورية، وهو �لدليل فقال يف حده: �إنه �لدليل 

ه: تعريفه. حدِّ  )1(
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�ملو�سل ب�سحيح �لنظر فيه �إىل �لعلم مبا هو دليل عليه، وهو �ختيار �لقا�سي، ومنهم 
�لبيان عنده و�لتبيني  من جعله عبارة عن نف�س �لعلم وهو تبيني �ل�سيء، فكاأن 
و�حد. ول حجر يف �إطالق ��سم �لبيان على كل و�حد من هذه �لأق�سام �لثالثة، 
�إل �أن �لأقرب �إىل �للغة و�إىل �ملتد�ول بني �أهل �لعلم ما ذكره �لقا�سي، �إذ يقال 
ملن دل غريه على �ل�سيء: بّينه له، وهذ� بيان منك، لكنه مل يتبني، وقال تعاىل: 

ژۀ ۀ ہژ  ]�آل عمر�ن/ 138[، و�أر�د به �لقر�آن. 

وعلى هذ� فبيان �ل�سيء قد يكون بعبارة و�سعت بال�سطالح، فهي بيان 
يف حق من تقدمت معرفته بوجه �ملو��سعة، وقد يكون بالفعل و�لإ�سارة و�لرمز �إذ 
بالقول.  �لكل دليل ومبني، ولكن �سار يف عرف �ملتكلمني خم�سو�ًسا بالدللة 
فيقال: له بيان ح�سن، �أي كالم ح�سن ر�سيق �لدللة على �ملقا�سد. و�علم �أن 
لي�س من �سرط �لبيان �أن يح�سل �لتبيني به لكل �أحد، بل يكون بحيث �إذ� �سمع 
تبيني  يف  �لنا�س  يختلف  �أن  ويجوز  به،  يعلم  �أن  �سح  �ملو��سعة  وعرفت  وتوؤمل 

ذلك«)1(.

�إىل ر�أي  �أقرب �ملذ�هب  �لباقالين هو  �أن يكون مذهب �لقا�سي  ويو�سك 
�ل�سافعي.

�مل�ست�سفى، �لغز�يل، ج1، �س364 - 366.   )1(
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ثم جعل �ل�سافعي ما �أبان �هلل خللقه يف كتابه مما تعبدهم به من وجوه خم�سة، 
ا  ا جليًّ وقد �سماها �ملتاأخرون مر�تب �لبيان لالأحكام. �أولها: ما �أبان �هلل يف كتابه ن�سًّ
ل يتطرق �إليه �لتاأويل، فلم يحتْج مع �لتنزيل فيه �إىل غريه، و�سماه �ملتاأخرون بيان 
تعيني  على  �ل�سنة  فدلت  �أوجًها،  يحتمل  بن�س  �لقر�آن  �أبانه  ما  ثانيها:  �لتاأكيد. 
�ملر�د به من هذه �لأوجه، كما يوؤخذ من كالم �ل�سافعي، وقد �أ�سقط �ل�سافعي هذ� 
ل فيها جملة وجوه �لبيان، كما يف �لف�سل  �لثاين يف مو��سع من »�لر�سالة« ح�سَّ

�لذي عقده للبيان �لر�بع. 

قال  �لبيان.  لهذ�  �آخر  معنى  �لأ�سوليني  من  وغريه  �ل�سوكاين  وذكر 
�آية  يف  و�إىل  كالو�و  �لعلماء،  باإدر�كه  ينفرد  �لذي  �لن�س  »�لثاين  �ل�سوكاين: 
�لل�سان«. وَحْمل  �أهل  ملعاٍن معلومة عند  و�أن هذين �حلرفني مقت�سيان  �لو�سوء، 

كالم �ل�سافعي على هذ� بعيد. 

ثالثها: ما �أتى �لكتاب على غاية �لبيان يف فر�سه، وبنيَّ ر�سول �هلل كيف 
فر�سه؟ وعلى من فر�سه؟ ومتى يزول فر�سه ويثبت؟

ر�بعها: ما بنيَّ �لر�سول مما لي�س هلل فيه ن�س حكم، وقد فر�س �هلل يف كتابه 
طاعة ر�سوله و�لنتهاء �إىل حكمه. فمن ُقبل عن ر�سول �هلل فبفر�س �هلل قبل.

�لقيا�س،  وهو  طلبه  يف  �لجتهاد  خلقه  على  �هلل  فر�س  ما  خام�سها: 
»و�لقيا�س ما طلب بالدلئل على مو�فقة �خلرب �ملتقدم من �لكتاب �أو �ل�سنة«، 



الراأي واأطواره
351351

»�خلام�س  �ل�سوكاين:  قال  �لإ�سارة.  ببيان  �لبيان  هذ�  �ملتاأخرون  ى  �َسمَّ وقد 
بيان �لإ�سارة، وهو �لقيا�س �مل�ستنبط من �لكتاب و�ل�سنة، مثل �لألفاظ �لتي 
��ستنبطت منها �ملعاين وقي�س عليها غريها؛ لأن �لأ�سل �إذ� ��سُتْنِبط منه معنى 
و�أُحِلق به غريه مل يقل مل يتناوله �لن�س، بل تناوله؛ لأن �لنبي  �أ�سار �إليه 
�لربويات بالأربعة �ملن�سو�س عليها؛ لأن  بالتنبيه، كاإحلاق �ملطعومات يف باب 
حقيقة �لقيا�س بيان �ملر�د بالن�س. وقد �أمر �هلل �سبحانه وتعاىل �أهل �لتكليف 

بالعتبار و�ل�ستنباط و�لجتهاد«.

لها  �أخذ يو�سحها ويبني  �لبيان �خلم�س  �ل�سافعي مر�تب  �أجمل  �أن  وبعد 
�لأمثلة و�ل�سو�هد يف �أبو�ب خم�سة.

»وهذ�  قال:  �خلام�س  �لباب  �خلام�س يف  �لبيان  على  �لكالم  �أمت  �أن  وبعد 
�ل�سنف من �لعلم »يعني �لجتهاد« دليل على ما و�سفت قبل هذ�، على �أن لي�س 
لأحد �أبًد� �أن يقول يف �سيء حل ول حرم �إل من جهة �لعلم، وجهة �لعلم �خلرب 

يف �لكتاب �أو �ل�سنة �أو �لإجماع �أو �لقيا�س«.

يذكره  و�إن مل  �لبيان،  مر�تب  �لإجماع من  يرى  �ل�سافعي  �أن  يفيد  وهذ� 
�أول  يف  �ل�سافعي  للبيان  �خلم�س  �ملر�تب  هذه  »ذكر  �ل�سوكاين:  قال  م�ستقاًل. 
�لر�سالة، وقد �عرت�س عليه قوم وقالو�: قد �أهمل ق�سمني وهما: �لإجماع، وقول 
�إمنا  �لبحر:  يف  �لزرك�سي  قال  نكري،  غري  من  و�نت�سر  ع�سره  �نقر�س  �إذ�  �ملجتهد 
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�أهملهما �ل�سافعي؛ لأن كل و�حد منهما �إمنا ُيَتو�سل �إليه باأحد �لأق�سام �خلم�سة 
ا فهو من  �لتي ذكرها �ل�سافعي؛ لأن �لإجماع ل ي�سدر �إل عن دليل، فاإن كان ن�سًّ

�لأق�سام �لأَُول، و�إن كان ��ستنباًطا فهو �خلام�س«.

)1( من كالم �ل�سافعي  ٌ وما قاله �لزرك�سي يف »�لبحر« متعلًقا بالإجماع َبنيِّ
نف�سه يف »�لر�سالة« يف باب �لإجماع.

وذكر �ل�سافعي يف �لباب �خلام�س �أن �لقر�آن �لذي هو �لأ�سل لكل �أق�سام 
مما  وكان  معانيها،  من  تعرف  ما  على  بل�سانها  �لعرب  يخاطب  و�أنه  عربي.  �لبيان 
ا ظاهًر�  تعرف من معانيها �ت�ساع ل�سانها. و�أن فطرته �أن يخاطب بال�سيء منه عامًّ
ا ظاهًر� ير�د به �لعام  ير�د به �لعام �لظاهر. وُي�سَتغَنى باأول هذ� منه عن �آخره؛ وعامًّ
ا ظاهًر� ير�د به  ويدخله �خلا�س في�ستدل على هذ� ببع�س ما خوطب به فيه، وعامًّ
�أنه ير�د به غري ظاهره، وكل هذ� موجود علمه  �خلا�س. وظاهًر� يعرف يف �سياقه 
�أول لفظها  �آخره. وتبتدئ �ل�سيء من كالمها يبني  �أو  �أو و�سطه  �أول �لكالم  يف 
فيه عن �آخره. وتبتدئ �ل�سيء من كالمها يبني �آخر لفظها فيه عن �أوله. وُتَكلِّم 
ثم يكون هذ�  �لإ�سارة.  باللفظ كما تعرف  �لإي�ساح  باملعنى دون  تعرفه  بال�سيء 
عندها من �أعلى كالمها لنفر�د �أهل علمها به دون �أهل جهالتها. وت�سمي �ل�سيء 
�لو�حد بالأ�سماء �لكثرية، وت�سمي بال�سم �لو�حد �ملعاين �لكثرية؛ وكانت هذه 
�لوجوه �لتي و�سفت �جتماعها يف معرفة �أهل �لعلم منها به. و�إن �ختلفت �أ�سباب 

: و��سح. َبنيِّ  )1(
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معرفتها، معرفة و��سحة عندها وم�ستنكًر� عند غريها ممن جهل هذ� من ل�سانها، 
وبل�سانها نزل �لكتاب وجاءت �ل�سنة«.

�أبو�ب مرتبة كما  �لقر�آن يف  و�أخذ �ل�سافعي ي�سرح وجود هذه �لوجوه يف 
ا ير�د به �لعام ويدخله �خل�سو�س. باب  ياأتي: باب بيان ما نزل من �لكتاب عامًّ
بيان ما نزل من �لقر�آن عام �لظاهر وهو يجمع �لعام و�خل�سو�س. باب ما نزل من 
�لكتاب عام �لظاهر ير�د به كله �خلا�س. باب �ل�سنف �لذي يبني �سياقه معناه. 
ا فدلت  باطنه دون ظاهره. باب ما نزل عامًّ �ل�سنف �لذي يدل لفظه على  باب 

�ل�سنة خا�سة على �أنه ير�د به �خلا�س.

�لكتاب  �ل�سنة تخ�س�س  �أن  يدل على  ما  �لأخري  �لباب  وملا كان يف هذ� 
فقد عر�س �ل�سافعي لل�سنة وحجيتها ومنزلتها من �لدين، فو�سع لذلك �لأبو�ب 

�لآتية: 

باب بيان فر�س �هلل تعاىل يف كتابه �تباع �سنة نبيه  باب فر�س �هلل طاعة 
ر�سوله  مقرونة بطاعة �هلل - جل ذكره - ومذكورة وحدها، باب ما �أمر �هلل به 
من طاعة ر�سوله  باب ما �أبان �هلل خللقه من فر�سه على ر�سوله �تباع ما �أوحى 

�إليه، وما �سهد له به من �تباع ما �أمر به ومن هد�ه، و�أنه هاد ملن �تبعه.

ويف هذ� �لباب كرر �ل�سافعي �لقول باأن ر�سول �هلل �سن مع كتاب �هلل وبني 
فيما لي�س فيه بعينه ن�س كتاب، و�أخذ ي�ستدل على ذلك ويحاّج �ملخالفني يف �أن 
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�لنبي ي�سّن فيما لي�س فيه ن�س كتاب، ثم قال: »و�ساأذكر مما و�سفنا من �ل�سنة مع 
كتاب �هلل و�ل�سنة فيما لي�س فيه ن�س كتاب بع�س ما يدل على جملة ما و�سفنا 
كتاب  مع    ر�سول �هلل �سنة  ذكر  به من  نبد�أ  ما  فاأول  تعاىل.  �هلل  �ساء  �إن  منه، 
ذكر  ثم    �هلل  كتاب  من  و�ملن�سوخ  �لنا�سخ  على  ب�سنته  �ل�ستدلل  ذكر  �هلل 
�لفر�ئ�س �ملن�سو�سة �لتي �سن ر�سول �هلل  معها، ثم ذكر �لفر�ئ�س �جلمل �لتي 
�أبَّان)1( ر�سول �هلل  عن �هلل كيف هي ومو�قيتها، ثم ذكر �لعام من �أمر �هلل تعاىل 
�لذي �أر�د به �لعام، و�لعام �لذي �أر�د به �خلا�س، ثم ذكر �سنته فيما لي�س فيه ن�س 

كتاب«.

وبعد ذلك و�سع ف�ساًل عنو�نه: »�بتد�ء �لنا�سخ و�ملن�سوخ« ذكر فيه حكمة 
�لن�سخ �لتي هي �لتخفيف و�لتو�سعة.

ويلي  بال�سنة،  تن�سخ  �إمنا  و�ل�سنة  بالكتاب،  ُين�سخ  �إمنا  �لكتاب  �أن  وذكر 
ذلك �لف�سول �لآتية: �لنا�سخ و�ملن�سوخ �لذي يدل �لكتاب على بع�سه و�ل�سنة 
على بع�سه؛ باب فر�س �ل�سالة �لذي دل �لكتاب ثم �ل�سنة على من تزول عنه 
بالعذر وعلى من ل تكتب �سالته باملع�سية، باب �لنا�سخ و�ملن�سوخ �لذي تدل 
ا، باب �لفر�ئ�س  �أنزلها �هلل تعاىل ن�سًّ عليه �ل�سنة و�لإجماع، باب �لفر�ئ�س �لتي 
�ملن�سو�سة �لتي �سن ر�سول �هلل  معها، باب ما جاء يف �لفر�س �ملن�سو�س �لذي 

�إبَّان: �أو�ن، ووقت.  )1(
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�أريد به �خلا�س، جمل �لفر�ئ�س �لتي �أحكم �هلل تعاىل  �إمنا  �أنه  دلت �ل�سنة على 
فر�سها بكتابه وبني كيف فر�سها على ل�سان نبيه  باب يف �لزكاة. 

ثم ذكر �ل�سافعي بابًا عنو�نه »باب �لعلل يف �لأحاديث« ذكر فيه ما يكون 
بني �لأحاديث من �ختالف ب�سبب �أن بع�سها نا�سخ وبع�سها من�سوخ، وما يكون 

من �لختالف ب�سبب �لغلط يف �لأحاديث وذكر بع�س منا�سئ �لغلط. 

ثم عقد �أبو�بًا للنا�سخ و�ملن�سوخ من �لأحاديث، و�أبو�بًا لالختالف ب�سبب غري 
�لن�سخ. وتكلم يف بع�س هذه �لأبو�ب على �لختالف يف �لقر�ء�ت يف �لقر�آن و�سببه.

ح بع�سها معاين  وو�سع بعد ذلك �أبو�بًا يف �لنهي �لو�رد يف �لأحاديث يو�سّ
بع�س؛ وتكلم على �لنهي و�أق�سامه.

ثم و�سع بابًا للعلم فقال: �إن �لعلم علمان: علم عامة ل ي�سع بالًغا غري مغلوب 
ا يف كتاب  �هلل  تعاىل.  على عقله جهله. وهذ� �ل�سنف كله من �لعلم موجود ن�سًّ
عو�مهم،  من  م�سى  عمن  عو�مهم  كله  ينقله  �لإ�سالم  �أهل  عند  ا  عامًّ وموجود 
يحكونه عن ر�سول �هلل ل يتنازعون يف حكايته، ول يف وجوبه عليهم، وهذ� �لعلم 
�لعام �لذي ل ميكن فيه �لغلط من �خلرب، ول �لتاأويل. �أما �لثاين: فهو ما ينوب 
فيه ن�س  به من �لأحكام وغريها مما لي�س  ُيَخ�سُّ  �لفر�ئ�س، وما  �لعباد من فروع 
�أخبار  فاإمنا هي من  �أكرثه ن�س �سنة، و�إن كانت يف �سيء منه �سنة  كتاب ول يف 
�خلا�سة ل �أخبار �لعامة، وما كان منه يحتمل �لتاأويل وي�ستدرك قيا�ًسا. و�لفر�س 
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يف هذ� مق�سود به ق�سد �لكفاية، فاإذ� قام به من �مل�سلمني من فيه �لكفاية خرج 
من تخلف عنه من �ملاأثم، ولو �سيعوه مل يخرج و�حد منهم مطيق فيه من �ملاأثم. 

ثم عقد بابني: �أولهما باب خرب �لو�حد، و�لثاين �حلجة يف تثبيت خرب �لو�حد، 
ويتجلى يف هذين �لبابني �أ�سلوب �ل�سافعي يف �جلدل ومنهجه يف �لرتجيح. 

�لقيا�س  �إثبات  باب  �لإجماع؛  باب  فهي:  ذلك  بعد  �لر�سالة  �أبو�ب  �أما 
و�لجتهاد. وحيث يجب �لقيا�س ول يجب، ومن له �أن يقي�س، باب �لجتهاد، 
�إذ�  �أن يقول بال�ستح�سان  �أحد  �أن حر�ًما على  باب �ل�ستح�سان، وهو يبني فيه 
�لقيا�س  على  �لكالم  يف  �لباب  هذ�  يف  �أفا�س  وقد  �خلرب.  �ل�ستح�سان  خالف 

و�أنو�عه، ورد �لقول بال�ستح�سان.

وختم �ل�سافعي ر�سالة �لأ�سول بالكالم على �لختالف، فبني �أن �لختالف 
من وجهني: �أحدهما: حمرم و�لآخر: غري حمرم. �أما �لختالف �ملحرم فهو كل ما 
ًنا، فمن علمه مل يحل له  �أقام �هلل به �حلجة يف كتابه �أو على ل�سان نبيه من�سو�ًسا بيِّ
قيا�ًسا فيذهب  �أو يدرك  �لتاأويل  �لختالف فيه. و�لثاين: �لختالف فيما يحتمل 

�ملتاأول �أو �لقائ�س �إىل معنى يحتمله �خلرب �أو �لقيا�س و�إن خالفه فيه غريه.

ب �ل�سافعي على باب �لختالف بباب يف �ملو�ريث يذكر فيه �أوجًها  وعقَّ
تكمل  وبه  �جلدِّ  يف  �لختالف  باب  ذلك  ويلي  �ملو�ريث،  يف  �لختالف  من 
�لر�سالة. وقد ذكر يف هذ� �لباب �لأخري ر�أيه يف �أقاويل �ل�سحابة �إذ� تفرقو� فيها، 
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و�سرح باأنه هو ي�سري �إىل �تباع قول و�حدهم �إذ� مل يجد كتابًا ول �سنة ول �إجماًعا 
ول �سيًئا يف معنى هذ� �أو وجد معه �لقيا�س.

ورتب �ل�سافعي بعد ذلك مر�تب �لأ�سول و�أنزلها منازلها مبا ن�سه: »نحكم 
بالكتاب و�ل�سنة �ملجتمع عليها �لتي ل �ختالف فيها، فنقول لهذ� حكمنا باحلق 
�لنا�س  يجتمع  ل  �لنفر�د  طريق  من  رويت  ب�سنة  ونحكم  و�لباطن؛  �لظاهر  يف 
عليها، فنقول حكمنا باحلق يف �لظاهر؛ لأنه قد ميكن �لغلط فيمن روى �حلديث، 
ونحكم بالإجماع ثم �لقيا�س وهو �أ�سعف من هذ�، ولكنها منزلة �سرورة؛ لأنه ل 

يحل �لقيا�س و�خلرب موجود«.

مظاهر التفكري الفلسفي يف الرسالة

ور�سالة �ل�سافعي - كما ر�أينا - ت�سلك يف �سرد مباحثها وترتيب �أبو�بها ن�سًقا 
مقرًر� يف ذهن موؤلفها، قد يختل �طر�ده �أحيانًا وَيْخَفى وجه �لتتابع فيه، ويعر�س له 
�ل�ستطر�د ويلحقه �لتكر�ر و�لغمو�س. ولكنه على ذلك كله بد�ية قوية للتاأليف 

�لعلمي �ملنظم يف فن يجمع �ل�سافعي لأول مرة عنا�سره �لأوىل.

ناحية  �لإ�سالم من  �لفل�سفي يف  �لتفكري  ن�ساأة  �لر�سالة  نلمح يف  كنا  و�إذ� 
�أي  �لفقه،  جانب  تغفل  و�إن مل  كلية،  بقو�عد  و�جلزئيات  �لفروع  ب�سبط  �لعناية 
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للتفكري  نلمح  فاإنا  �لتف�سيلية.  �أدلتها  من  �لفرعية  �ل�سرعية  �لأحكام  ��ستنباط 
�لفل�سفي يف �لر�سالة مظاهر �أخرى:

�لأخذ  ثم  �أوًل،  و�لتعاريف  �حلدود  و�سع  �إىل  �ملنطقي  �لجتاه  هذ�  منها 
ل�سرد  �ل�سافعي  يعر�س  وقد  ق�سم.  لكل  و�ل�ست�سهاد  �لتمثيل  مع  �لتق�سيم  يف 

�لتعاريف �ملختلفة؛ ليقارن بينها وينتهي به �لتمحي�س �إىل َتَخريُّ ما يرت�سيه منها.

�ملُ�ْسَبع ب�سور �ملنطق ومعانيه، حتى لتكاد  �أ�سلوبه يف �حلو�ر �جلديل  ومنها 
�ل�ستدلل  يف  �لت�سرف  وح�سن  �لفهم  ولطف  �لبحث  دقة  من  فيه  ملا  ت�سبه 
�لنقل  على  �عتماده  رغم  على  ا  فل�سفيًّ �ملنطقي. حو�ًر�  �لنظام  ومر�عاة  و�لنق�س 

�أوًل وبالذ�ت و�ت�ساله باأمور �سرعية خال�سة.

�إىل مباحث من علم �لأ�سول تكاد تهجم على �لإلهيات  ومنها �لإمياء)1( 
ا يف  ا يف �لظاهر و�لباطن، وحقًّ �أو علم �لكالم، كالبحث يف �لعلم، و�أن هناك حقًّ
�لقر�آن  �أو خمطئ معذور، و�لفرق بني  و�أن �ملجتهد م�سيب  �لباطن،  �لظاهر دون 

و�ل�سنة، وِعَلل �لأحكام، وترتيب �لأ�سول بح�سب قوتها و�سعفها.

فلفت  �لأ�سول  من  دونها  وما  �ل�سنة  حجية  على  �ل�سافعي  ��ستدل  وقد 
�لأذهان �إىل حجية �لقر�آن نف�سه، وهي م�ساألة وثيقة �لت�سال باأبحاث �ملتكلمني.

�لإمياء: �لإ�سارة.  )1(
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شراح الرسالة متكلمون وفقهاء

وقد �أثارت ر�سالة �ل�سافعي �هتمام �لعلماء فجعلو� يروونها ويتناولونها بال�سرح 
330هـ  �سنة  �ملتوفَّى  �ل�سرييف  بكر  �أبو  عبد �هلل  بن  حممد  �سرحها:  ممن  وبالنقد، 
)932م(. ويف ترجمته يف طبقات �ل�سافعية �لكربى لبن �ل�سبكي: »�لإمام �جلليل 
�لد�لة على جاللة  �مل�سفرة عن ف�سله، و�ملقالت  �لوجوه  �أ�سحاب  �أحد  �لأ�سويل، 
�أعلم خلق �هلل تعاىل بالأ�سول بعد �ل�سافعي، ومن ت�سانيفه  �إنه  قدره. وكان يقال: 
�سرح �لر�سالة«. وذكر له �ساحب �لفهر�ست من �لكتب يف �لأ�سول كتاب �لبيان يف 
دلئل �لأعالم على �أ�سول �لأحكام، وكتاب �سرح ر�سالة �ل�سافعي. وقال �ساحب 
ك�سف �لظنون: »ومن �سروحها - �أي �لر�سالة - دلئل �لأعالم لل�سرييف«. فجعل 
�لكتاب �لأول �سرًحا للر�سالة. وذكر �ساحب �لفهر�ست من كتب �ل�سرييف: »كتاب 

نق�س كتاب عبيد �هلل بن طالب �لكاتب لر�سالة �ل�سافعي«. 

ومنهم ح�سان بن حممد �لقر�سي �لأموي �أبو �لوليد �لني�سابوري �ملتوفَّى �سنة 
قال:  �أنه  �حلاكم  �لكربى عن  �ل�سافعية  �لطبقات  �ساحب  روى  349هـ )960م(. 
»كان �إمام �أهل �حلديث بُخر��سان، و�أزهد من ر�أيت من �لعلماء و�أعبدهم، و�أكرثهم 
تق�سًفا ولزوًما ملدر�سته وبيته«. ومل ي�سر �ساحب �لطبقات �إىل �سرحه لر�سالة �ل�سافعي، 
لكن �ساحب ك�سف �لظنون ذكره يف من �سرح �لر�سالة، وذكر �لزرك�سي يف �لبحر 

�ملحيط �سرحه للر�سالة فيما عنده من كتب �لفن، �أي فن �لأ�سول.
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ومنهم حممد بن علّي بن �إ�سماعيل �لقّفال �لكبري �ل�سا�سي �ملتوفَّى �سنة 
365هـ )975 - 976م(. قال �ساحب طبقات �ل�سافعية �لكربى: »كان �إماًما يف 
�لتف�سري، �إماًما يف �حلديث، �إماًما يف �لكالم، �إماًما يف �لأ�سول، �إماًما يف �لفروع«. 
وقال �ل�سيخ �أبو �إ�سحاق �ل�سري�زي: »كان �إماًما وله م�سنفات)1( كثرية لي�س لأحد 
مثلها؛ وهو �أول َمْن �سنَّف �جلدل �حل�سن من �لفقهاء، فله كتاب يف �أ�سول �لفقه، 
�لبحر  وذكر يف  �لنهر«.  ور�ء  ما  �ل�سافعي يف  فقه  �نت�سر  وعنه  �لر�سالة،  �سرح  وله 
�ملحيط للزرك�سي ويف ك�سف �لظنون ويف �لطبقات: »وقال �حلافظ �أبو �لقا�سم بن 
ع�ساكر: بلغني �أنه كان مائاًل عن �لعتد�ل، قائاًل بالعتز�ل يف �أول �أمره، ثم رجع 

�إىل مذهب �لأ�سعري«. 

حممد  بن  عبد �هلل  بن  وحممد  �جلوزقي)2(،  بكر  �أبو  �حلافظ  ومنهم 
�لني�سابوري �ل�سيباين ُتويفِّ �سنة 378هـ )998 - 999م(: ويف طبقات �ل�سافعية: 
ث ني�سابور«، ومل يذكر  »كان �أبو بكر �أحد �أئمة �مل�سلمني علًما وديًنا، وكان حمدِّ
ذكر�ه.  �لظنون  ك�سف  و�ساحب  �لزرك�سي  لكن  �لطبقات،  يف  للر�سالة  �سرحه 
قال �لزرك�سي يف �لبحر �ملحيط يف �لكالم على ما عنده من كتب �لفن: »فمن 
كتب �لإمام �ل�سافعي ر�سي �هلل عنه �لر�سالة و�ختالف �حلديث، و�أحكام �لقر�آن، 

فات: موؤلفات. م�سنَّ  )1(
جوزق: قرية من قرى ني�سابور.  )2(
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ومو��سع متفرقة من �لأم و�سرح �لر�سالة لل�سرييف، وللقفال �ل�سا�سي، وللجويني)1(، 
ولأبي �لوليد �لني�سابوري، وكتاب �لقيا�س للمزين«. 

على  �لفقه  يف  �ل�سافعي  »ر�سالة  فيقول:  �لظنون،  ك�سف  �ساحب  �أما 
ف�سرحها  �سرحها،  وتناف�سو� يف  ورو�ها عنه جماعة  بينهم،  مذهبه، وهي م�سهورة 
�أبو بكر حممد بن عبد �هلل �ل�سيباين �جلوزقي �لني�سابوري �ملتوفَّى �سنة 388 هـ 
)998م(، و�لإمام حممد بن علي �لقفال �لكبري �ل�سا�سي �ملتوفَّى �سنة 365 هـ 
�لأموي  �لقر�سي  �لني�سابوري  حممد  بن  ح�سان  �لوليد  و�أبو  976م(،   -  975(
�ملتوفَّى �سنة 349هـ )960م( و�أبو بكر حممد بن عبد �هلل �ل�سرييف �سنة 330هـ 
و�سرحها  �لألفية،  �سرح  يف  ذكره  �لأعالم،  دلئل  و��سمه:  942م(   -  941(
�أبو زيد عبد �لرحمن �جلزويل، ويو�سف بن عمر، وجمال �لدين.... �لأقفه�سي، 

و�بن �لفاكهاين �أبو �لقا�سم بن عي�سى بن ناجي«)2(.

ومل �أعرث على تر�جم لل�سر�ح �خلم�سة �لأخريين.

و�ل�سر�ح �لذين تناولو� ر�سالة �ل�سافعي كانو� ما بني متكلمني وفقهاء، فنزع 
كل فريق منهم �ملنزع �ملنا�سب لفنه؛ فعني �لفقهاء بجانب �ل�ستنباط و�لتفريع يف 

�لر�سالة؛ وُعني �ملتكلمون مبا توحي به مباحث �لكالم.

�ل�سيخ �أبو حممد �جلويني عبد �هلل بن يو�سف و�لد �إمام �حلرمني كان يلقب بركن �لإ�سالم، له �ملعرفة �لتامة   )1(
بالفقه و�لأ�سول و�لنحو و�لتف�سري و�لأدب، تويفِّ �سنة 438هـ )1046م(.

ك�سف �لظنون، طبعة تركيا، ج1، �س873.  )2(
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وتوجه �لتاأليف يف علم �لأ�سول هذ� �لجتاه. قال �بن خلدون)1( يف �ملقدمة يف 
باب »�أ�سول �لفقه وما يتعلق به من �جلدل و�خلالفيات«: وكان �أول من كتب فيه - �أي 
يف علم �أ�سول �لفقه - �ل�سافعي  �أملى فيه ر�سالته �مل�سهورة، تكلم فيها يف �لأو�مر 
و�لنو�هي و�لبيان و�خلرب و�لن�سخ وحكم �لعلة �ملن�سو�سة من �لقيا�س، ثم كتب فقهاء 
�حلنفية فيه وحققو� تلك �لقو�عد و�أو�سعو� �لقول فيها، وكتب �ملتكلمون �أي�ًسا كذلك. 
�إل �أن كتابة �لفقهاء فيها �أم�ّس بالفقه، و�أليق بالفروع لكرثة �لأمثلة منها و�ل�سو�هد 
وبناء �مل�سائل فيها على �لنكت �لفقهية، و�ملتكلمون يجردون �سور تلك �مل�سائل عن 
�لفقه ومييلون �إىل �ل�ستدلل �لعقلي ما �أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقت�سى طريقتهم. 
وكان له �لفقهاء �حلنفية فيها �ليد �لطوىل من �لغو�س على �لنكت)2( �لفقهية و�لتقاط 
هذه �لقو�نني من م�سائل �لفقه ما �أمكن. وجاء �أبو زيد �لدبو�سي)3( من �أئمتهم فكتب 

وقول �بن خلدون: �إن فقهاء �حلنفية هم �لذين �أخذو� بعد �ل�سافعي يكملون �أ�سول �لفقه ل يوؤيده ما ذكرنا   )1(
من �أ�سماء �ل�سافعيني �لذين �سرحو� �لر�سالة وكتبو� يف �لأ�سول. وقد نقل يف ك�سف �لظنون عن �لإمام عالء 
�لدين �حلنفي يف ميز�ن �لأ�سول ما ياأتي: »�علم �أن �أ�سول �لفقه فرع لأ�سول �لدين فكان من �ل�سرورة �أن يقع 
�لت�سنيف فيه على �عتقاد م�سنف �لكتاب. و�أكرث �لت�سانيف يف �أ�سول �لفقه لأهل �لعتز�ل �ملخالفني لنا 
يف �لأ�سول ولأهل �حلديث �ملخالفني لنا يف �لفروع، ول �عتماد على ت�سانيفهم. وت�سانيف �أ�سحابنا ق�سمان: 
ق�سم وقع يف غاية �لإحكام و�لإتقان ل�سدوره ممن جمع �لأ�سول و�لفروع، مثل: ماآخذ �ل�سرع، وكتاب �جلدل 
�لتحقيق يف  نهاية  �ملتوفَّى �سنة 333هـ )944 - 945م( ونحوهما؛ وق�سم وقع يف  �أبي من�سور  للماتريدي - 
�ملعاين وح�سب �لرتتيب ل�سدوره ممن ت�سدى ل�ستخر�ج �لفروع من ظو�هر �مل�سموع، غري �أنهم ملا مل يتمهرو� 
يف دقائق �لأ�سول وق�سايا �لعقول �أف�سى ر�أيهم �إىل ر�أي �ملخالفني يف بع�س �لف�سول، ثم هجر �لق�سم �لأول، 

و�إما لتوح�س �لألفاظ و�ملعاين، �إما لق�سور �لهمم و�لتو�ين، و��ستهر �لق�سم �لأخري. �نتهى.
�لنكت: جمع �لنْكَتة، وهي هنا معنى �مل�ساألة �لعلمية �لتي ُيتو�سل �إليها بعد تفكري عمبق.  )2(

�لإمام �أبو زيد عبيد �هلل بن عمر بن عي�سى �لقا�سي �لدبو�سي �حلنفي �ملتوفَّى �سنة 430هـ ) 1038 - 1039م(   )3(
وهو �أول من و�سع علم �خلالف.
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فيه،  �إليها  يحتاج  �لتي  و�ل�سروط  �لأبحاث  ومتم  جميعهم،  من  باأو�سع  �لقيا�س  يف 
وكملت �سناعة �أ�سول �لفقه بكماله. وتهذبت م�سائله ومتهدت قو�عده، وُعني �لنا�س 
لإمام  �لربهان  كتاب  �ملتكلمون  فيه  كتب  ما  �أح�سن  من  وكان  �ملتكلمني.  بطريقة 
 �حلرمني)1( و�مل�ست�سفى للغز�يل)2(. وهما من �لأ�سعرية، وكتاب �لعهد لعبد �جلبار)3(

و�سرحه �ملعتمد لأبي �حل�سني �لب�سري)4( وهما من �ملعتزلة؛ وكانت �لأربعة قو�عد 
هذ� �لفن و�أركانه«.

 - �ل�سافعي  �أي   - بعده  من  »وجاء  �ملحيط:  �لبحر  يف  �لزرك�سي  ويقول 
بكر  �أبو  �ل�سنة  قا�سي  �لقا�سيان  جاء  حتى  و�سرحو�،  وب�سطو�  و�أو�سحو�  فبينو� 
�لإ�سار�ت،  ا  وفكَّ �لعبار�ت،  فو�سعا  �جلبار،  عبد  �ملعتزلة  وقا�سي  �بن �لطيب)5( 

�أبو �ملعايل عبد �مللك بن �أبي عبد �هلل بن يو�سف بن حممد �جلويني �ل�سافعي �مللقب �سياء �لدين �ملعروف   )1(
باإمام �حلرمني �ملتوفَّى �سنة 478هـ )1085م(.

�أبو حامد حممد بن حممد �لغز�يل �مللقب حجة �لإ�سالم زين �لدين �لطو�سي تلميذ �إمام �حلرمني تويف �سنة   )2(
505هـ )1111م(.

�لقا�سي �أبو �حل�سن عبد �جلبار بن �أحمد �لهمد�ين �لأ�سد �آبادي �سيخ �ملعتزلة يف ع�سره، تويف �سنة 415هـ   )3(
)1240م(. 

حممد بن علي بن �لطيب �أبو �حل�سني �ملتكلم �لب�سري، كان �إماًما عالـًما بعلم كالم �لأو�ئل »وكان يتقي �أهل   )4(
زمانه يف �لتظاهر به، فاأخرج ما عنده يف �سورة متكلمي �مللة �لإ�سالمية ... ومل يزل على �لت�سدر و�لت�سنيف 
و�لإمالء و�لإفادة ملذهب �لعتز�ل و�لتحقيق ملا �نفرد به من �لأقو�ل حتى �أتاه �أجله �سنة 436هـ )1044م( 

�أخبار �حلكماء.
�سنة 403هـ  �ملتوفَّى  �لأ�سعري  �لب�سري  بالباقالين  �ملعروف  �لقا�سم  بن  �لطيب  بن  �أبو بكر حممد  �لقا�سي   )5(

)1013م(.
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وبينا �لإجمال، ورفعا �لإ�سكال، و�قتفى)1( �لنا�س باآثارهم و�سارو� على لِحب)2( 
نارهم«.

وجملة �لقول: �إن �ملتكلمني منذ �لقرن �لر�بع �لهجري و�سعو� �أيديهم على 
علم �أ�سول �لفقه، وغلبت طريقتهم فيه طريقة �لفقهاء فنفذت �إليه �آثار �لفل�سفة 

و�ملنطق، و�ت�سل بهما �ت�ساًل وثيًقا.

�قتفى: تتّبع.  )1(
لحب: طريق و��سح.  )2(



�ضميمة
يف علم الكالم وتاريخه





علم الكالم وتاريخه

تعريف علم الكالم

على  تدل  ما  كثرًيا  خمتلفة،  عبارات  الكالم  علم  تعريف  يف  للعلماء 
االختالف يف وجهة النظر. 

والأبي ن�سر الفارابي املتوفَّى �سنة 339هـ )950م(، قول يف تعريف الكالم 
ق ما بينه وبني الفقه، تفرد به - فيما نعلم - وهو من اأقدم ما و�سل اإلينا من  وَفرَّ

تعاريف هذا العلم، قال يف الكالم:

االآراء  ن�سرة  على  االإن�سان  بها  يقتدر  الكالم  و�سناعة  الكالم:  »�سناعة 
واالأفعال املحدودة التي �سرح بها وا�سع امللة، وتزييف كل ما خالفها باالأقاويل. 

وهذا ينق�سم اإىل جزءين اأي�ًسا: جزء يف االآراء وجزء يف االأفعال.

ح بها وا�سع امللة  رَّ وهي غري الفقه؛ الأن الفقه ياأخذ االآراء واالأفعال التي �سَ
م�سلمة ويجعلها اأ�سواًل، فا�ستنبط منها االأ�سياء الالزمة عنها.
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واملتكلم ين�سر االأ�سياء التي ي�ستعملها الفقيه اأ�سواًل من غري اأن ي�ستنبط 
عنها اأ�سياء اأخر.

فاإذا اتفق اأن يكون الإن�سان ما قدرٌة على االأمرين جميًعا فهو فقيه متكلم، 
فيكون ن�سرته لها مبا هو متكلم، وا�ستنباطه عنها مبا هو فقيه.

املتكلمني  من  قوًما  فاإن  امللل،  تن�سر  اأن  ينبغي  التي  واالآراء  الوجوه  واأما 
يرون اأن ين�سروا امللل باأن يقولوا: اإن اآراء امللل وكل ما فيها من االأو�ساع لي�س 
�سبيلها اأن ميتحن باالآراء والروية والعقول االإن�سية؛ الأنها اأرفع مرتبًة منها؛ اإذ كانت 
العقول  اإدراكها  ت�سعف عن  اإلهية  اأ�سراًرا  اإلهي؛ الأن))( فيها  ماأخوذة عن وحي 

االإن�سية وال تبلغها.

يدركه  اأالَّ  �ساأنه  ما  بالوحي  َلل  املمِ تفيده  اأن  �سبيله  اإمنا  االإن�سان  فاإن  واأي�ًسا 
يفيد  اإمنا  كان  اإذا  فائدة،  وال  للوحي  معنى  فال  واإال  عنه،  عقله  يخور  وما  بعقله 
ل  االإن�سان ما كان يعمله))( وما ميكن اإذا تاأمله اأن يدركه بعقله. ولو كان كذلك َلَوكَّ
النا�س اإىل عقولهم، وملا كانت بهم حاجة اإىل نبوة وال اإىل وحي. لكن مل يفعل 
العلوم ما لي�س يف طاقة  َلل من  املمِ اأن يكون ما تفيده  ينبغي  بهم ذلك؛ فلذلك 

لعلها: والأن.   )((
لعلها: يعلمه.  )((
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عقولنا اإدراكه، ثم لي�س هذا فقط، بل وما ت�ستنكره عقولنا اأي�ًسا؛ فاإنه لي�س كل ما 
كان اأ�سد ا�ستنكاًرا عندنا كان اأبلغ يف اأن))( يكون اأكرث فوائد، وذلك اأن التي ياأتي 
بها امللك مما ت�ستنكره العقول وت�ستب�سعه االأوهام لي�ست هي باحلقيقة منكرة وال 

حمالة، بل هي �سحيحة يف العقول االإلهية.

فاإن منزلته عند ذوي   ، االإن�سانية  الكمال يف  نهاية  بلغ  واإن  االإن�سان،  فاإن 
العقول االإلهية منزلة ال�سبي و))( احَلَدث والُغْمر)3( عند االإن�سان الكامل. وكما 
اأ�سياء كثرية، مما لي�ست يف  اأن كثرًيا من ال�سبيان واالأغمار ي�ستنكرون بعقولهم 
احلقيقة منكرة وال غري ممكنة، ويقع لهوؤالء اأنها غري ممكنة، فكذلك منزلة من هو 

يف نهاية كمال العقل االإن�سي عند العقول االإلهية.

كثرية  اأ�سياء  ي�ستنكر  ويحتنك))(  يتاأدب  اأن  قبل  من  االإن�سان  اأن  وكما 
بالتجارب  بالعلوم واحتنك  تاأدب  فاإذا  اأنها حمالة،  اإليه فيها  وي�ستب�سعها ويخيل 
زالت عنه تلك الظنون فيها، وانقلبت االأ�سياء التي كانت عنده حمالة ف�سارت 
هي الواجبة، و�سار عنده ما كان يتعجب منه قدميًا يف حد ما يتعجب من �سده، 

لعلها: اأن ال يكون.  )((
الواو فيما يظهر زائدة.  )((

الُغْمر: الرجل الذي مل يجرب االأمور.  )3(
يحتنك: ُيهّذب ويتعلم.  )((
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كذلك االإن�سان الكامل االإن�سانية ال ميتنع من))( اأن يكون ي�ستنكر اأ�سياء ويخيل 
اإليه اأنها غري ممكنة من غري اأن تكون يف احلقيقة كذلك. 

اأتانا  الذي  فاإن  امللل،  ت�سحيح  يحيل))(  اأن  هوؤالء  راأى  االأ�سياء  فلهذه 
بالوحي من عند اهلل - جل ذكره - �سادق، وال يجوز اأن يكون قد كذب. وي�سح 

اأنه كذلك من اأحد وجهني:

اإما باملعجزات التي يفعلها اأو تظهر على يده.

واإما ب�سهادات من تقدم قبله من ال�سادقني املقبويل االأقاويل على �سدق 
، اأو بهما جميًعا. هذا ومكانه من اهلل جلَّ وعزَّ

فاإذا �سححنا �سدقه بهذه الوجوه، واأنه ال يجوز اأن يكون قد كذب، فلي�س 
ينبغي اأن يتفق بعد ذلك يف االأ�سياء التي هو)3( لها جمال للعقول، وال تاأمل، وال 

روية، وال نظر. 

فبهذه وما اأ�سبهها راأى هوؤالء اأن ين�سروا امللل. 

امللة  وا�سع  به  �سرح  ما  جميع  اأواًل  ين�سروا  اأن  يرون  اآخرون  منهم  وقوم 
واملعقوالت،  وامل�سهورات  املح�سو�سات  يتتبعوا  ثم  عنها،  عرب  بها  التي  باالألفاظ 

الظاهر اأن »من« زيادة من الن�ساخ.  )((
لعلها: يحيلوا.  )((
لعلها: يقولها.  )3(
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فما وجدوا منها اأو من اللوازم عنها - واإْن بعد - �ساهًدا ل�سيء مما يف امللة ن�سروا 
يتاأولوا  اأن  امللة واأمكنهم  ال�سيء، وما وجدوا منها مناق�ًسا ل�سيء مما يف  به ذلك 
اللفظ الذي به عرب عنه وا�سع امللة على وجه موافق لذلك املناق�س - ولو تاأوياًل 
بعيًدا - تاأولوه عليه، واإن مل ميكنهم ذلك، واأمكن اأن يزيف ذلك املناق�س واأن))( 
يحملوه على وجه يوافق ما يف امللة فعلوه، فاإن ت�ساد امل�سهورات واملح�سو�سات يف 
وامل�سهورات  �سيًئا،  اللوازم عنها توجب  اأو  املح�سو�سات  اأن تكون  ال�سهادة مثل 
فاأخذوه  امللة  ملا يف  اأقواهما �سهادة  اإىل  نظروا  اللوازم عنها توجب �سد ذلك.  اأو 

واطرحوا االآخر وزيفوه.

فاإن مل ميكن اأن حتمل لفظة امللة على ما يوافق اأحد هذه. وال اأن يحمل 
اأن يزيف �سيء من  اأن يطرح وال  �سيء من هذه على ما يوافق امللة، ومل ميكن 
راأوا  التي ت�ساد �سيًئا منها،  املح�سو�سات وال من امل�سهورات وال من املعقوالت 
يجوز  به من ال  اأخرب  الأنه  اإنه حق؛  يقال:  باأن  ال�سيء  ين�سروا ذلك  اأن  حينئٍذ 
اأن يكون قد كذب وال غلط، ويقول هوؤالء يف هذا اجلزء من امللة مبا قاله اأولئك 

االأولون يف جميعها. 

فبهذا الوجه راأى هوؤالء اأن ين�سروا امللل. 

اأو.  )((
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وقوم من هوؤالء راأوا اأن ين�سروا اأمثال هذه االأ�سياء - يعني التي ُيَخيَّل فيها 
اأنها �سنعة - باأن يتتبعوا �سائر امللل فيلتقطوا االأ�سياء ال�سنعة التي فيها. فاإذا اأراد 
اه هوؤالء مبا يف ملة  الواحد من اأهل تلك امللل تقبيح �سيء مما يف ملة هوؤالء، تلقَّ

اأولئك من االأ�سياء ال�سنعة فدفعوه بذلك عن ملَّتهم. 

هذه  اأمثال  ن�سرة  يف  بها  ياأتون  التي  االأقاويل  اأن  راأوا  ملا  منهم  واآخرون 
االأ�سياء لي�ست فيها كفاية يف اأن ت�سح بها تلك االأ�سياء �سحة تامة، حتى يكون 
بالقول، ا�سطروا  فيها  �سكوت خ�سمهم ل�سحتها عنده ال لعجزه عن مقاومتهم 
عند ذلك اإىل اأن ي�ستعملوا معه االأ�سياء التي تلجئه اإىل اأن ي�سكت عن مقولتهم 

اإما خجاًل وح�سًرا اأو خوًفا من مكروه يناله. 

واآخرون ملا كانت ملَّتهم عند اأنف�سهم �سحيحة ال ي�سكون يف �سحتها، راأوا 
اأن ين�سروها عند غريهم ويح�سنوها ويزيلوا ال�سبهة منها، ويدفعوا خ�سومهم عنها 
باأي �سيء اتفق. ومل يبالوا باأن ي�ستعملوا الكذب واملغالطة والبهت))( واملكابرة؛ 

الأنهم راأوا اأن من يخالف ملَّتهم اأحد رجلني: 

اإما عدو، والكذب واملغالطة جائز اأن ي�ستعمل يف دفعه ويف غلبته كما يكون 
ذلك يف اجلهاد واحلرب.

البهت: الكذب.  )((
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عقله  ل�سعف  امللة  هذه  من  نف�سه  حظ  جهل  ولكن   - بعدو  لي�س  واإما 
ومتييزه، وجائز اأن يحمل االإن�سان  على حظ نف�سه بالكذب واملغالطة كما يفعل 

ذلك بالن�ساء وال�سبيان«))(.

ويقول الفارابي يف الفقه: 

اأن ي�ستنبط  الفقه هي التي بها يقتدر االإن�سان على  الفقه، و�سناعة  »علم 
تقدير �سيء مما مل ي�سرح وا�سع ال�سريعة بتحديده على االأ�سياء التي �سرح فيها 
ال�سريعة  وا�سع  غر�س  ح�سب  ذلك  ت�سحيح  يتحرى  واأن  والتقدير،  بالتحديد 

بالعلة التي �سرعها يف االأمة التي لها �سرع. 

وكل ملة ففيها اآراء واأفعال: فاالآراء مثل االآراء التي ت�سرع يف اهلل، وفيما 
بها اهلل  التي يعظم  اأو غري ذلك، واالأفعال مثل االأفعال  العامل  به، ويف  يو�سف 

واالأفعال التي بها تكون املعامالت يف املدن. 

فلذلك يكون علم الفقه جزءين، جزء يف االآراء، وجزء يف االأفعال«))(. 

الكالم  بني  التمييز  هذا  االإ�سالم  علماء  من  الفارابي  لغري  نعرف  ول�سنا 
والفقه، باأن االأول يتعلق بن�سرة العقائد وال�سرائع التي �سرح بها وا�سع امللة. على 
ح به وا�سع امللة مما �سرح به يف العقائد  حني يتعلق الثاين با�ستنباط ما مل ُي�سرِّ

اإح�ساء العلوم، مطبعة ال�سعادة، القاهرة �سنة 350)هـ، ))93)م(، �س)7 - 77 مع بع�س الت�سحيحات.   )((
»اإح�ساء العلوم«، �س70-69.  )((
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م�سائل  جميع  ي�ستمل  عموم  اإطالقاته  بع�س  يف  للفقه  نعم،  جميًعا.  وال�سرائع 
الدين، قال �ساحب »ك�ساف ا�سطالحات الفنون«: 

»وقد يطلق الفقه على علم النف�س مبا لها وما عليها، في�ستمل جميع العلوم 
ى اأبو حنيفة - رحمه اهلل - الكالم بالفقه االأكرب«.  الدينية؛ ولهذا �َسمَّ

وجاء يف تاج العرو�س: »وقد غلب - اأي الفقه - على علم الدين ل�سرفه 
و�سيادته وف�سله على �سائر اأنواع العلم، كما غلب النجم على الرثيا))( والعود على 
ا  املندل))(. قال ابن االأثري: وا�ستقاقه من ال�سق والفتح، وقد جعلته العرب خا�سًّ

بعلم ال�سريعة وتخ�سي�ًسا بعلم الفروع منها«. 

ومع هذا فاإن العلماء يكادون يتفقون على اأن علم الكالم خا�س بامل�سائل 
االعتقادية، وعلم الفقه مت�سل باالأحكام العملية.

ويف كتاب »التعريفات« لل�سيد ال�سريف علّي بن حممد اجلرجاين املتوفَّى 
من  املتكلم  غر�س  فهم  عن  عبارة  اللغة  هو يف  »الفقه  )3)))م(:  6)8هـ  �سنة 
كالمه، ويف اال�سطالح هو العلم باالأحكام ال�سرعية العملية املكت�سب من اأدلتها 
التف�سيلية. وقيل: هو االإ�سابة والوقوف على املعنى اخلفي الذي يتعلق به احلكم. 

الرثيا: جمموعة من النجوم يف �سورة الثور. وا�سُتهرت كلمة النجم للداللة عليها كلها.  )((
املْنَدل: عود طيب الرائحة.  )((
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ولهذا ال  والتاأمل؛  النظر  اإىل  فيه  ويحتاج  واالجتهاد،  بالراأي  م�ستنبط  علم  وهو 
يجوز اأن ي�سمى اهلل تعاىل فقيًها؛ الأنه ال يخفى عليه �سيء«. 

»الكالم علم يبحث فيه عن ذات اهلل تعاىل و�سفاته، واأحوال املمكنات من 
 املبداأ واملعاد على قانون االإ�سالم. والقيد االأخري الإخراج العلم االإلهي للفال�سفة ..

والنار  اجلنة  من  به  يتعلق  وما  املعاد،  منها  يعلم  اأمور  عن  باحث  علم  الكالم 
وال�سراط وامليزان والثواب والعقاب، وقيل: الكالم هو العلم بالقواعد ال�سرعية 

االعتقادية املكت�سبة من االأدلة«. 

وفال�سفة االإ�سالم اأنف�سهم ال يخالفون ذلك. 

قال اأبو حيان التوحيدي املتوفَّى �سنة 00)هـ )009)م( يف ر�سالة »ثمرات 
العلوم«))(.

الق�سايا  يف  العلل  اعتبار  وبني  واحلرام،  احلالل  بني  دائر  فاإنه  الفقه  »اأما 
واالأحكام، وبني الفر�س والنافلة، وبني املحظور واملباح، وبني الواجب وامل�ستحب، 

وبني املحثوث عليه واملنزه عنه ..«))(.

»واأما علم الكالم فاإنه باب من االعتبار يف اأ�سول الدين يدور النظر فيه على 
والتجويز  واالإيجاب  والت�سحيح  واالإحالة  والتقبيح  التح�سني  يف  العقل  حم�س 

املطبوعة بذيل كتاب »االأدب واالإن�ساء يف ال�سداقة وال�سديق«، باملطبعة ال�سرقية مب�سر، �سنة 3)3)هـ.   )((
ثمرات العلوم، اأبو حيان التوحيدي، �س)9).  )((
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بني  ينق�سم  فيه  واالعتبار  والتكفري.  والتوحيد  والتجويز))(  والتعديل  واالقتدار 
دقيق يتفرد العقل به، وبني جليل يفزع اإىل كتاب اهلل تعاىل فيه. ثم التفاوت يف 
ذلك بني املتحلني به على مقاديرهم يف البحث والتنقري))( والفكر والتحبري)3(. 
عليه  ولهم  جال))(.  �سمِ باحلق  بينهم  والظفر  واملنا�سلة،  والبيان  واملناظرة،  واجلدل 
بينهما  كان  واإن  م�سرتك.  فيهما  والكالم  الفقه  لباب  وبابه جماور  مكر وجمال. 
اأن  اأال ترى  بينهما واقعة واالأدلة فيهما مت�سارعة.  ال�سركة  فاإن  انف�سال وتباين، 
ويخدمه  العقل  ي�ساور  وانقرا�سه  وامتداده  وحدثه  قدمه  العامل يف  عن  الباحث 
للمال  م�سابه  هو  اجلاين هل  العبد  الناظر يف  وي�ستفهمه. كذلك  به  وي�ست�سيء 

فريد اإليه، اأو م�سابه للحر فيحمل عليه، فهو يخدم العقل وي�ست�سيء به«.)5(

نعم اإن الفارابي يف »اإح�ساء العلوم« مل يق�سد اإىل بيان الكالم االإ�سالمي. 
والفرق بينه وبني الفقه على م�سطلح اأهل االإ�سالم، بل ق�سد الكالم يف العلوم 
الدينية جملة فجعلها طائفتني: طائفة تبحث فيما يقتدر به االإن�سان على اال�ستنباط 
من ن�سو�س الدين املاأخوذة ت�سليًما؛ وطائفة تبحث فيما يقتدر به االإن�سان على 
بالرباهني  خالفه  ما  وتزييف كل  واالأحكام  العقائد  من  الدين  به  جاء  ما  ن�سرة 

لعلها التحوير.  )((
التنقري: البحث.  )((
التحبري: الكتابة.  )3(

الظفر بينهم �سجال: اأي الن�سر بينهم متداول. واملراد هنا: اأنهم مت�ساوون.  )((
ثمرات العلوم، اأبو حيان التوحيدي، �س)9) - 93).  )5(
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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�سطلح امل�سلمني لي�س بظاهر.

اأما كالم اأبي حيان التوحيدي فال يخالف اال�سطالح املعروف اإال يف قوله: 
قيامها  اأدلتهما يف  العقل، وتت�سارع))(  ا�ستخدام  الفقه والكالم ي�سرتكان يف  اإن 
ع ميدانه من  ي �سلطان العقل وُيو�سِّ على النظر العقلي. وتلك نظرة فيل�سوف ُيقوِّ
غري خمالفة للواقع ذات خطر، فاإن اال�ستنباط الفقهي يحتاج اإىل العقل خ�سو�ًسا 

ًدا على القيا�س. اإذا كان ُمعتممِ

فالغزايل  وجه؛  كل  من  متفقة  للكالم  تعاريفهم  فلي�ست  املتكلمون  اأما 
املتوفَّى �سنة 505هـ )))))م( يقول:

بعلم  ابتداأت  اإين  ثم   - وحا�سله  الكالم  علم  مق�سود  بيان  يف  »القول 
اأردت  الكالم فح�سلته وعقلته، وطالعت كتب املحققني منهم، و�سنفت فيه ما 
اأن اأ�سنف، ف�سادفته علًما وافًيا مبق�سوده غري واف مبق�سودي؛ واإمنا مق�سوده حفظ 
عقيدة اأهل ال�سنة وحرا�ستها عن ت�سوي�س اأهل البدعة. فقد األقى اهلل تعاىل اإىل 
عباده على ل�سان ر�سوله عقيدة هي احلق على ما فيه �سالح دينهم ودنياهم، كما 
نطق مبعرفته القراآن واالأخبار، ثم األقى ال�سيطان يف و�ساو�س املبتدعة اأموًرا خمالفة 
لل�سنة، فلهجوا بها وكادوا ي�سو�سون عقيدة احلق على اأهلها، فاأن�ساأ اهلل تعاىل طائفة 

تت�سارع: تت�سابه.  )((
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تلبي�سات  عن  يك�سف  مرتب  بكالم  ال�سنة  لن�سرة  دواعيهم  وحرك  املتكلمني، 
اأهل البدعة املحدثة على خالف ال�سنة املاأثورة، فمنه ن�ساأ علم الكالم واأهله، فلقد 
ّب))( عن ال�سنة والن�سال  قام طائفة منهم مبا ندبهم اهلل تعاىل اإليه، فاأح�سنوا الذَّ
اة بالقبول من النبوة، والتغيري يف وجه ما اأحدث من البدعة.  عن العقيدة املَُتلقَّ
ولكنهم اعتمدوا يف ذلك على مقدمات ت�سلموها من خ�سومهم، وا�سطرهم اإىل 
ت�سليمها اإما التقليد اأو اإجماع االأمة اأو جمرد القبول من القراآن واالأخبار. وكان 
م�سلماتهم،  بلوازم  وموؤاخذتهم  اخل�سوم  مناق�سات  ا�ستخراج  يف  خو�سهم  اأكرث 
وهذا قليل النفع يف جنب من ال ي�سلم �سوى ال�سروريات �سيًئا اأ�ساًل؛ فلم يكن 
الكالم يف حقي كافًيا وال لدائي الذي كنت اأ�سكوه �سافًيا. نعم، ملا ن�ساأت �سنعة 
الكالم وكرث اخلو�س فيه وطالت املدة، ت�سوق املتكلمون اإىل جماوزة الذب عن 
بالبحث عن حقائق االأمور، وخا�سوا يف البحث عن اجلواهر واالأعرا�س  ال�سنة 
الغاية  فيه  كالمهم  يبلغ  مل  علمهم  مق�سود  ذلك  يكن  مل  ملا  لكن  واأحكامها، 
اخللق.  اختالف  يف  احلرية  ظلمات  بالكلية  ميحو  ما  منه  يح�سل  فلم  الق�سوى، 
ذلك  اأ�سك يف ح�سول  ل�ست  بل  لغريي،  ذلك  قد ح�سل  يكون  اأن  اأبعد  وال 
لطائفة، ولكن ح�سواًل م�سوبًا بالتقليد يف بع�س االأمور التي لي�ست من االأوليات. 
اأدوية ال�سفاء  والغر�س االآن حكاية حايل ال االإنكار على من ا�ست�سفى به، فاإن 

تختلف باختالف الداء، وكم من دواء ينتفع به مري�س وي�ست�سر به اآخر«))(. 

ّب: الدفاع. الذَّ  )((
»املنقذ من ال�سالل«، الطبعة امليمنية مب�سر، �سنة 309)هـ، �س6 - 7.   )((
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وتعريف ابن خلدون املتوفَّى �سنة 806هـ )06))م( لعلم الكالم مالئم 
َجاج عن  متام املالءمة لكالم الغزايل، فهو يقول: »علم الكالم هو علم يت�سمن احلمِ
العقائد االإميانية باالأدلة العقلية. والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن 

مذاهب ال�سلف واأهل ال�سنة«))(.

اأخذها  االإميانية  العقائد  اأن  من  الغزايل،  به  �سرح  مبا  ي�سرح  وابن خلدون 
عن  حجاًجا  الكالم  علم  حدث  واإمنا  وال�سنة،  الكتاب  من  اأدلتها  عن  ال�سلف 
هذه العقائد، ودفًعا يف �سدور البدع وال�سبهات التي اأثارها املبتدعة حول عقائد 

ال�سلف.

ويعرف ع�سد الدين االإيجي املتوفَّى �سنة 756هـ )355)م( علم الكالم 
يف كتاب »املواقف« مبا ن�سه:

باإيراد احلجج ودفع  الدينية  العقائد  اإثبات  يقتدر معه على  »والكالم علم 
ال�سبه، واملراد بالعقائد ما يق�سد فيه نف�س االعتقاد دون العمل، وبالدينية املن�سوبة 

اإىل دين حممد  فاإن اخل�سم، واإن خطاأناه، ال نخرجه من علماء الكالم«.

ويف »ك�ساف ا�سطالحات الفنون« ملحمد بن علّي التهانوي الذي فرغ من 
ت�سنيفه �سنة 58))هـ )5)7)م( �سرح لهذا التعريف، نقتب�س منه فيما يلي ما 

يتعلق بغر�سنا:

»مقدمة« ابن خلدون، �س00)، من الطبعة البريوتية الثانية.  )((
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على  الدينية  العقائد  اإثبات  على  معه  يقتدر  علم  الكالم  علم  اأي  وهو 
العقائد على حت�سيلها  اإثبات  .... ويف اختيار  ال�سبه  باإيراد احلجج ودفع  الغري 
من  توؤخذ  اأن  يجب  العقائد  وباأن  الغري،  على  اإثباتها  الكالم  ثمرة  باأن  اإ�سعار 
االإثبات  يجوز حمل  وال  فيه.  العقل  ي�ستقل  مما  كانت  واإن  بها  ليعتد  ال�سرع 
ههنا على التح�سيل واالكت�ساب، اإذ يلزم منه اأن يكون العلم بالعقائد خارًجا 
عن علم الكالم ثمرة له وال خفاء يف بطالنه .... فحا�سل احلد اأنه علم باأمور 
تامة على  ا، قدرة  العلم ح�سواًل دائًما عاديًّ اأي يح�سل مع ذلك  يقتدر معها، 
َبه عنها.  اإثبات العقائد الدينية على الغري واإلزامها اإياه باإيراد احلجج ودفع ال�سُّ
ثم  املانع.  انتفاء  اإىل  ال�سبه  ودفع  املقت�سي))(،  وجود  اإىل  اإ�سارة  احلجج  فاإيراد 
املراد بالعقائد ما يق�سد به نف�س االعتقاد كقولنا: اهلل تعاىل عامل قادر �سميع 
ب�سري، ال ما يق�سد به العمل كقولنا: الوتر واجب، اإذ قد دون للعمليات الفقه. 
�سواء   - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - حممد  دين  اإىل  املن�سوبة  بالدينية  واملراد 
كانت �سوابًا اأو خطاأ، فال يخرج علم اأهل البدع الذي يقتدر معه على اإثبات 
منح�سرة  الأنها  العقائد؛  جميع  املراد  ثم  الكالم.  علم  من  الباطلة  عقائدهم 
تتكرث  واإمنا  عليها؛  واالقتدار  بها  االإحاطة  تتعذر  فال  عليها،  يزاد  ال  م�سبوطة 
وجوه ا�ستدالالتها وطرق دفع �سبهاتها بخالف العمليات. فاإنها غري منح�سرة 

وؤ التام«.  فال تتاأتى االإحاطة بها، واإمنا مبلغ من يعلمها التهيُّ

املقت�سي: الباعث.  )((
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وتعريف االإيجي على هذا التف�سري غري خمتلف مع ما ذهب اإليه الغزايل؛ 
فهو يرى اأن العقائد يجب اأن توؤخذ من ال�سرع لُيعَتد بها، واإمنا ثمرة الكالم اإثبات 
َبه. لكن تعريف االإيجي ُيخالمِف تعريف الغزايل من  العقائد على الغري َوَردِّ ال�سُّ
ناحية، هي اأن الغزايل يجعل علم الكالم اأداة لعقائد ال�سلف ودفاًعا عن ال�سنة؛ 
اأما االإيجي فيجعل علم الكالم اأداة دفاع لكل معتقد عن عقيدته؛ فدفاع املبتدع 

عن عقيدته بالرباهني العقلية كالم اأي�ًسا.

كتاب  )389)م( يف  �سنة )79هـ  املتوفَّى  التفتازاين  الدين  �سعد  ويقول 
»املقا�سد« تعريًفا للكالم:

»الكالم هو العلم بالعقائد الدينية عن االأدلة اليقينية؛ ومو�سوعه املعلوم 
من حيث يتعلق به اإثباتها، وم�سائله الق�سايا النظرية ال�سرعية االعتقادية، وغايته 
حتلية االإميان باالإيقان، ومنفعته الفوز بنظام املعا�س وجناة املعاد، فهو اأ�سرف العلوم. 
بكون  االإلهي  ويتميز عن  هو.  من حيث  املوجود  مو�سوعه  اأن  على  واملتقدمون 
البحث فيه على قانون االإ�سالم، اأي ما علم قطًعا من الدين، ك�سدور الكرثة عن 
الواحد، ونزول الـَملك من ال�سماء، وكون العامل حمفوًفا بالعدم والفناء، اإىل غري 
الفل�سفة  لت�ساركه  ادعاء  ولو  ما هو احلق  الفل�سفة، ال  امللة دون  به  مما جنزم  ذلك 
اأو مع ذات املمكنات من  ككالم املخالف ... وقيل: مو�سوعه ذات اهلل وحده 
الباحث عن  بالعلم  يعرف  ولهذا  ذلك،  يبحث عن  اأنه  ملا  اإليه  ا�ستنادها  حيث 
اأحوال ال�سانع من �سفاته الثبوتية وال�سلبية، واأفعاله املتعلقة باأمر الدنيا واالآخرة، 
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اأو عن اأحوال الواجب واأحوال املمكنات يف املبداأ واملعاد على قانون االإ�سالم .... 
واعرت�س باأن اإثبات ال�سانع من اأعلى مطالب الكالم، ومو�سوع العلم ال يبنّي فيه، 

بل فيما فوقه، حتى ينتهي اإىل ما مو�سوعه َبنيِّ الوجود كاملوجود من حيث هو«.

لكالم  �ساماًل  الكالم  جعله  يف  االإيجي  يخالف  التفتازاين  اأن  وظاهر 
املخالفني؛ فهو يخ�سه بالكالم القائم على قانون االإ�سالم، اأي ما علم قطًعا من 
حت�سياًل  الكالم  علم  يعترب  كان  واإن  للغزايل،  موافق  هذا  والتفتازاين يف  الدين 

للعقائد بالدليل العقلي ودفاًعا عنها خالًفا لراأي الغزايل.

والظاهر اأن ال�سيخ حممد عبده املتوفَّى �سنة 3)3)هـ )905)م( يف ر�سالة 
التوحيد ينهج نهج التفتازاين فهو يقول:

من  له  يثبت  اأن  يجب  وما  اهلل،  وجود  عن  فيه  يبحث  علم  »التوحيد 
الر�سل؛  وعن  عنه،  ينفى  اأن  يجب  وما  به،  يو�سف  اأن  يجوز  وما  �سفات، 
اإليهم،  ين�سب  اأن  يجوز  وما  عليه،  يكونوا  اأن  يجب  وما  ر�سالتهم  الإثبات 
)96هـ  �سنة  ى  املتوفَّ زاده  كربى  طا�س  وعر�س  بهم))(  يلحق  اأن  ميتنع  وما 
لتعريف  ال�سيادة«  وم�سباح  ال�سعادة  »مفتاح  كتاب  يف  58))م(   -  ((57(
واخلالف  املو�سوع،  هذا  يف  اخلالف  ذكر  مع  مو�سوعه،  وبيان  الكالم،  علم 
العلوم  من  اخلام�سة  »ال�سعبة  قال:  الكالم.  علم  من  املبتدعة  كالم  عد  يف 

ر�سالة التوحيد، حممد عبده، �س)، من طبعة املنار الثالثة.  )((
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معه  ُيْقتدر  علم  وهو   - الكالم  بعلم  امل�سمى  الدين  اأ�سول  علم  ال�سرعية 
اهلل  ذات  ومو�سوعه  عنها،  ال�سبه  ودفع  احلجج  باإيراد  الدينية  العقائد  اإثبات 
حيث  من  الوجود  مو�سوعه  وقيل  املتقدمني.  عند  و�سفاته  وتعاىل  �سبحانه 
املطلق  الوجود  اأحوال  عن  الباحث  االإلهي  العلم  عن  ميتاز  واإمنا  موجود،  هو 
االإلهي على  ال�سرع، ويف  قواعد  الكالم على  البحث يف  الغاية؛ الأن  باعتبار 
مقت�سى العقول. وعند املتاأخرين مو�سوع الكالم املعلوم من حيث يتعلق به 
 اإثبات العقائد الدينية املن�سوبة اإىل دين حممد - �سلوات اهلل عليه و�سالمه - 
م املدَعى منه ثم يقام عليه الربهان العقلي. وهذا الت�سليم هو  وذلك باأن ي�سلَّ
يعد كالًما،  منه، ال  يوؤخذ  لو مل  املكلفني، حتى  بحال  الالئق  التدين  معنى 
التدين، بل يعد من االأمور  اأمر  واإن وافقه يف احلقيقة لفوات  ا،  وال علًما دينيًّ
احلكمية. وباجلملة ي�سرتط يف الكالم اأن يكون الق�سد فيه تاأييد ال�سرع بالعقل، 
واأن تكون العقيدة مما وردت يف الكتاب وال�سنة؛ ولو فات اأحد هذين ال�سرطني 
ال ي�سمى كالًما اأ�ساًل. وملا مل يلزم من ق�سد موافقة ال�سرع املوافقة يف نف�س 
الكتاب  يوافق  مل  واإن  الكالم،  من  االعتزال  اأهل  كالم  بع�سهم  عد  االأمر، 
وال�سنة. فظهر من هذا التف�سيل اأن الكالم من العلوم ال�سرعية، لكن اإذا كان 
على طريقة الكتاب وال�سنة؛ واأن هناك كالًما مموًها ي�سبه الكالم ولي�س بذاك 

ككالم اأهل االعتزال واأمثاله. فذلك علم �سرعي باعتبار دالئله«))(.

مفتاح ال�سعادة، طا�س كربى زاده، ج)5، �س0) - )).  )((
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وجملة القول اأن املتكلمني متفقون على اأن علم الكالم يعتمد على النظر 
العقلي يف اأمر العقائد الدينية، ثم هم يختلفون يف اأن الكالم يثبت العقائد الدينية 
َبه عن العقائد االإميانية الثابتة  بالرباهني العقلية كما يدافع عنها، اأو هو اإمنا يدفع ال�سُّ
ثابتة  االإميانية  العقائد  اأن  اإىل اخلالف يف  يرجع  وهذا اخلالف  وال�سنة.  بالكتاب 
بال�سرع، واإمنا يفهمها العقل عن ال�سرع ويلتم�س لها بعد ذلك الرباهني النظرية، 
اأو هي ثابتة بالعقل على معنى اأن الن�سو�س الدينية قررت العقائد الدينية باأدلتها 

العقلية.

 وقد اأ�سار اإىل ذلك فخر الدين الرازي املتوفَّى �سنة 606هـ )09))م( - عند 
تف�سريه لالآيتني 9) - 0) من �سورة »البقرة« مدنية - فقال:

»اإن االآيات الواردة يف االأحكام ال�سرعية اأقل من �ستمائة اآية: واأما البواقي 
ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة االأوثان واأ�سناف امل�سركني«. 

وبعد اأن ذكر معاقد الدالئل يف القراآن مما يدل على وجود ال�سانع، وعلى 
اإال  فنه  الكالم مل جتد  فت�ست علم  لو  »واأنت  قال:  واملعاد  النبوة  �سفاته، وعلى 

تقدير هذه الدالئل، والذب عنها، ودفع املطاعن وال�سبهات القادحة فيها«.

وقال بعد ذلك:



�ضميمة يف علم الكالم وتاريخه
385385

»واأما حممد - عليه ال�سالة وال�سالم - فا�ستغاله بالدالئل على التوحيد 
والنبوة واملعاد اأظهر من اأن يحتاج فيه اإىل التطويل«.

وقد ذكر الفخر الرازي يف ذلك املقام راأي املخالفني القائلني باأن الكالم 
بدعة. واأنه مذموم نهى عنه الدين، واأنكره ال�سلف، وب�سط اأدلة الفريقني. و�ستكون 
لنا فر�سة للموازنة بني الراأيني عند الكالم يف تاريخ البحث يف العقائد الدينية 

عند امل�سلمني.

األقاب هذا العلم و�ضبب ت�ضميته بعلم الكالم

العلم،  اأ�سماء هذا  الفنون  ا�سطالحات  التهانوي يف كتاب ك�ساف  جمع 
فقال:

رحمه   - حنيفة  اأبو  و�سماه  اأي�ًسا،  الدين  باأ�سول  وي�سمى  الكالم،  »علم 
اهلل تعاىل - املتوفَّى �سنة 50)هـ )767م( بالفقه االأكرب، ويف »جممع ال�سلوك«: 
اأي�ًسا بعلم التوحيد وال�سفات،  اأي�ًسا؛ وي�سمى  وي�سمى بعلم النظر واال�ستدالل 
ويف »�سرح العقائد« للتفتازاين: العلم املتعلق باالأحكام الفرعية - اأي العملية - 
ي�سمى علم ال�سرائع واالأحكام، وباالأحكام االأ�سلية - اأي االعتقادية - ي�سمى 

علم التوحيد وال�سفات«. 
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وقد ذكر املوؤلفون اأقوااًل متباينة يف �سبب ت�سمية هذا العلم بالكالم، وجمع 
ع�سد الدين االإيجي هذه االأقوال يف كتاب »املواقف« مبا ن�سه:

»واإمنا �سمي الكالم اإما الأنه باإزاء املنطق للفال�سفة، واإما الأن اأبوابه عنونت 
اأواًل بالكالم يف كذا، اأو الأن م�ساألة الكالم اأ�سهر اأجزائه حتى كرث فيه الت�ساجر 
وال�سفك فغلب عليه، اأو الأنه يورث قدرة على الكالم يف ال�سرعيات ومع اخل�سم«. 

العقائد كان ي�سمى كالًما قبل تدوين هذا  اأمور  اأن البحث يف  ويبدو يل 
واأُلفت  الدواوين  دونت  فلما  متكلمني.  البحث  هذا  اأهل  ي�سمى  وكان  العلم، 
الكتب يف هذه امل�سائل، اأطلق على هذا العلم املدون ما كان لقًبا لهذه االأبحاث 

قبل تدوينها، وعلًما على املتعر�سني لها. 

متكلمني  اأهله  ي  و�ُسمِّ كالًما،  االعتقادية  ال�سوؤون  يف  البحث  ي  �ُسمِّ واإمنا 
الأحد وجهني: 

))9هـ  �سنة  املتوفَّى  ال�سيوطي  الدين  جالل  رواه  مما  يوؤخذ  اأولهما: 
وهو  والكالم«،  املنطق  فن  عن  والكالم  املنطق  »�سون  كتاب  يف  )505)م( 

خمطوط بدار الكتب االأزهرية:

»واأخرج عن مالك  املتوفَّى �سنة 79)هـ )795م( قال: اإياكم والبدع. 
قيل: يا اأبا عبد اهلل، وما البدع؟ قال: اأهل البدع الذين يتكلمون يف اأ�سماء اهلل 
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و�سفاته وكالمه وعلمه وقدرته، وال ي�سكتون عما �سكت عنه ال�سحابة والتابعون 
لهم باإح�سان«. 

ويوؤيد ذلك ما نقل ال�سيوطي يف كتابه هذا عن كتاب »ذم الكالم واأهله« 
املتوفَّى  الهروي  االأن�ساري  حممد  بن  اهلل  عبد  اإ�سماعيل  اأبي  االإ�سالم   ل�سيخ 

�سنة )8)هـ:

»واأخرج عن جابر بن عبد اهلل قال: قال ر�سول اهلل : من تكلم يف الدين 
براأيه فقد اتهمه«.

»اأخرج عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل : ال تقوم ال�ساعة حتى يكفر 
باهلل جهاًرا. وذلك عند كالمهم يف ربهم«.

»واأخرج عن حممد بن احلنفية قال: ال تهلك هذه االأمة حتى تتكلم يف 
ربها«.

»واأخرج عن علّي بن اأبي طالب قال: يخرج يف اآخر الزمان اأقوام يتكلمون 
بكالم ال يعرفه اأهل االإ�سالم ويدعون النا�س اإىل كالمهم، فمن لقيهم فليقاتلهم، 

ر عند اهلل«. فاإن قتلهم اأُجمِ

راأيهم على مقدرة  اإن القدرية حملوا �سعف  »واأخرج عن ابن عمر قال: 
ـَم؛ الأنه ال ُي�ْساأل عما يفعل وهم ُي�ْساألون«  ـَم؟ وال ينبغي اأن يقال هلل لمِ اهلل، وقالوا لمِ
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»واأخرج عن ه�سام بن عبد امللك اأنه قال لبنيه: اإياكم واأ�سحاب الكالم؛ 
فاإن اأمرهم ال يوؤول اإىل الر�ساد«.

»واأخرج عن جعفر بن حممد قال: اإذا بلغ الكالم اإىل اهلل فاأم�سكوا، واأخرج 
عنه قال: تكلموا فيما دون العر�س، وال تكلموا فيما فوق العر�س؛ فاإن قوًما تكلموا 

يف اهلل فتاهوا«.

»واأخرج عن �سعبة قال: كان �سفيان الثوري يبغ�س اأهل االأهواء، وَيْنَهى 
يف  والكالم  واإياكم  باالأثر،  عليكم  يقول:  وكان  النهي،  اأ�سد  جمال�ستهم  عن 

ذات  اهلل«.

»واأخرج عن حممد بن احل�سن �ساحب اأبي حنيفة قال: قال اأبو حنيفة: 
لعن اهلل عمرو بن عبيد، فاإنه فتح للنا�س الطريق اإىل الكالم فيما ال يعنيهم من 

الكالم. قال: وكان اأبو حنيفة يحثنا على الفقه، وينهانا عن الكالم«.

ال�سمت  ينبغي  يقولون حيث  كانوا  واملتكلمون  ال�سكوت،  فالكالم �سد 
يخو�سون  ال  االعتقادية  امل�سائل  عن  �سكتوا  الذين  والتابعني  بال�سحابة  اقتداء 

فيها. ويف »الكليات« الأبي البقاء:
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اخلر�س  ينايف  مفهوم  احلقيقة  الكالم يف  اأن  ال�سنة  اأهل  »واختيار حمققي 
وال�سكوت .... والكالم عند اأهل الكالم ما ي�ساد ال�سكوت .....«))(.

-(070( 63)هـ  �سنة  املتوفَّى  الرب  عبد  ابن  نقله  مما  فيوؤخذ  الثاين  اأما 
)07)م( يف كتاب »خمت�سر جامع بيان العلم وف�سله«:

وعن م�سعب بن عبد اهلل الزبريي قال: كان مالك بن اأن�س يقول: الكالم 
يف الدين اأكرهه، ومل يزل اأهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكالم يف راأي 
جهم والقدر وما اأ�سبه ذلك، وال اأحب الكالم اإال فيما حتته عمل. قال اأبو عمر: 
قد بني مالك - رحمه اهلل - اأن الكالم فيما حتته عمل هو املباح عنده وعند اأهل 
بلده، يعني العلماء منهم ، واأخرب اأن الكالم يف الدين نحو قول جهم والقدر. 
والذي قال مالك - رحمه اهلل - عليه جماعة الفقهاء والعلماء قدميًا وحديًثا من 
اأهل احلديث والفتوى، واإمنا خالف ذلك اأهل البدع املعتزلة و�سائر الفرق. واأما 
اجلماعة فعلى ما قال مالك - رحمه اهلل - اإال اأن ي�سطر اأحد اإىل الكالم فال ي�سعه 
ال�سكوت اإذا طمع برد الباطل و�سرف �ساحبه عن مذهبه، اأو خ�سي �سالل عامة 

اأو نحو هذا))(.

الكليات، اأبو البقاء، �س)30.  )((
خمت�سر جامع بيان العلم وف�سله، ابن عبد الرب، �س55).  )((
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واعتبار اأن الدين هو �سوؤون االعتقادات ال �سوؤون االأحكام العملية، يوؤيده 
ما جاء يف كتاب �سرح اأبي من�سور املاتريدي املتوفَّى �سنة )33هـ )3)9 - ))9م( 
اأو 333هـ )))9 - 5)9م( على كتاب »الفقه االأكرب« املن�سوب اإىل اأبي حنيفة:

الأن  العلم«؛  الفقه يف  من  اأف�سل  الدين  »الفقه يف   : اأبو حنيفة  »قال 
معلوم،  الفرع  االأ�سل على  وف�سل  فرع،  العلم  والفقه يف  اأ�سل  الدين  الفقه يف 
�سك  وال   .](9 ]اآل عمران/  چژ   چ  چ  ڃ  ژڃ  تعاىل:  اهلل  قال 

ڃ ڃ  ڄ  ڄ  تعاىل:ژڄ  لقوله  االإ�سالم؛  يلزمه  اأواًل  العبد   اأن 
ف�سار  الدين،  على  يبنى  العلم  ثم  ليوحدون،  اأي   ]56 ]الذاريات/  ڃژ  
الدين هو التوحيد، والعلم هو الديانة يعني ال�سرائع، وهو بعد التوحيد. ثم الدين 

عقد على ال�سواب، والديانة �سرية على ال�سواب«))(.

ال ال فعال. واملتكلمون  والكالم على هذا مقابل الفعل كما يقال: فالن قوَّ
اأمور لي�س حتتها عمل، فكالمهم نظري لفظي ال يتعلق به فعل،  قوم يقولون يف 

بخالف الفقهاء الباحثني يف االأحكام ال�سرعية العملية.

وعلم الكالم علم يبحث فيما يت�سل بالعقائد التي هي �سوؤون غري عملية. 

الفقه االأكرب، اأبو حنيفة، �س6 من طبعة حيدر اآباد الدكن، �سنة ))3)هـ.  )((
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عندي  اأرجح  الوجهني  هذين  اأحد  اإىل  بالكالم  العلم  هذا  ت�سمية  وردُّ 
ملنا�سبته للواقع من �سبق هذه الت�سمية للتدوين. اأما �سائر الوجوه فتجعل الت�سمية 

الحقة لظهور العلوم وتدوينها.

تاريخ علم الكالم

على  متفقة  الكالم  علم  تعريف  املختلفة يف  العبارات  اأن  اأ�سلفنا  مما  تبني 
وهذا  االإميانية.  بالعقائد  يتعلق  فيما  العقلية  الرباهني  على  يعتمد  العلم  هذا  اأن 
نريده  الذي  العقل، هو  اعتماًدا على  االإ�سالمية  العقائد  البحث يف  اأي  املعنى، 

عند البحث يف تاريخ علم الكالم.

وحية يف  وا�ستيفاء القول يف هذا الباب ي�ستدعي االإملام بتقرير العقائد الرُّ
اإىل عهد  الرا�سدين من بعده، وفيما تال ذلك   ويف عهد اخللفاء  النبي  عهد 

التدوين يف علم الكالم. ثم تتبع االأدوار التي مر بها علم الكالم بعد تدوينه.

 أ( تقرير العقائد الدينية يف عهد الرسول(

جاء االإ�سالم يقرر اأن الدين احلق واحد، هو وحي اهلل اإىل جميع اأنبيائه، 
وهي  الر�سل،  فيها  يختلف  وال  بالن�سخ  تتبدل  التي ال  االأ�سول  عبارة عن  وهو 

هًدى اأبًدا.
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اأما ال�سرائع العملية فهي متفاوتة بني االأنبياء، وهي هدى ما مل تن�سخ، فاإذا 
ن�سخت مل تبق هدى.

قال الزخم�سري املتوفَّى �سنة 538هـ )3))) - ))9)م( يف تف�سري قوله 
تعاىل: ژەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ....ژ]االأنعام / 90[: »واملراد 
فاإنها  ال�سرائع  دون  الدين،  واأ�سول  وتوحيده  باهلل  االإميان  يف  طريقتهم  بهداهم: 
اأ�سول  بخالف  هدى،  تبق  مل  ن�سخت  فاإذا  تن�سخ،  مل  ما  هدى  وهي  خمتلفة، 

الدين فاإنها هًدى اأبًدا«.

قال ابن تيمية املتوفَّى �سنة 8)7هـ )7)3)م(: 

الذي  بالتوحيد  الكتب  جميع  واأنزل  الر�سل،  جميع  اهلل  اأر�سل  »وقد 
ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  قال  كما  له،  �سريك  ال  وحده  اهلل  عبادة  هو 
وقال   ](5 ٺژ]االأنبياء/  ٺ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژۋ   تعاىل: 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  تعاىل:  وقال   ،](5 ]الزخرف/  ائژ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
ۀ  ۀ  ڻ    ڻ  ژڻ  تعاىل:  وقال   ،]36 ]النحل/  ڈژ  ڎ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ.   ھ  ھ    ہ  ہ   ہ 

ڭژ  ]املوؤمنون/ )5 - )5[.
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وقد قالت الر�سل كلهم مثل نوح وهود و�سالح وغريهم: ژڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱژ ]نوح/ 3[، فكل الر�سل دعوا اإىل عبادة اهلل وحده ال �سريك له 

واإىل طاعتهم. واالإميان بالر�سل هو االأ�سل الثاين من اأ�سلي االإ�سالم))(.

وقد ُبعث حممد  بدين و�سريعة. اأما الدين فقد ا�ستوفاه اهلل كله يف كتابه 
اإىل عقولهم يف �سيء منه، واأما ال�سريعة فقد  ل))( النا�س  الكرمي ووحيه، ومل َيكمِ

ا�ستويف اأ�سولها، ثم ترك للنظر االجتهادي تف�سيلها. 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  املجيد:  القراآن  يف  وجاء 
ڍ ڍ ڌ ڌژ  ]املائدة/ 3[، وكان نزول هذه االآية يف يوم عرفة عام 
اإحدى  اإال  االآية  هذه  نزول  بعد  النبي  يع�س  ومل  الوداع،   حجة  النبي  حج 

وثمانني ليلة، ومل ميت ر�سول اهلل حتى كمل الدين. 

يف  عبا�س  ابن  عن  3)9م(   -  9((( 0)3هـ  �سنة  املتوفَّى  الطربي  روى 
تف�سري هذه االآية: 

  نبيه  اهلل  اأخرب  قال:  االإ�سالم.  وهو  ژ  ڇ  چ  چ  »ژچ 
  واملوؤمنني اأنه قد اأكمل لهم االإميان فال يحتاجون اإىل زيادة اأبًدا، وقد اأمته اهلل

فال ينق�سه اأبًدا، وقد ر�سيه فال ي�سخطه اأبًدا«.

جمموعة الر�سائل وامل�سائل، ج)، �س 35 من طبعة املنار، �سنة ))3)هـ.  )((
م. ل: ُي�ْسلمِ َيكمِ  )((



متهيد لتاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية
39(394

واإىل  الدين،  يف  الوحدة  اإىل  داعًيا  االإ�سالم،  بدين    حممد  بعث  وقد 
چ  ڃ  ژ  منها:  القراآن،  من  كثرية  اآيات  يف  كما  الفرقة،  عن  ناهًيا  التاآلف، 
ژ        ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چ   چ 

 ڑ ژ  ]االأنعام/ 59)[.

وكان على القراآن اأن يجادل خمالفيه من اأرباب االأديان وامللل يف العرب، 
ال  كان  اأنه  على  اجلديد،  الدين  عقائد  حول  يثريونها  كانوا  التي  لل�سبهات  ا  ردًّ
ميد يف حبل اجلدل حر�ًسا على االألفة، وكثرًيا ما تختم اآيات اجلدل مبثل قوله: 

ژک ک ک گ گ گ گ. ڳ ڳ     ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ںژ  ]احلج/ 68 - 69[. 

هذا اجلدل يف العقائد عر�س له القراآن للحاجة وعلى مقدارها، من غري اأن 
ي�سجع امل�سلمني على امل�سي فيه، بل هو قد نفرهم منه، يف مثل قوله: ژٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ 

ٹ ڤ ژ   ]املائدة/ ))[.

جاء يف كتاب »خمت�سر جامع بيان العلم«: 

ژڀ  تعاىل:  قوله  يف  التيمي  اإبراهيم  عن  حو�سب  بن  ام  العوَّ »وعن 
ٺ ٺ  ٺژ، قال: اخل�سومات باجلدل يف الدين«.
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وهذا يتفق مع قول كثري من املف�سرين. كالزخم�سري، والبي�ساوي املتوفَّى 
�سنة )79هـ )389)م(.

كان لهذه املعاين الدينية التي قررها االإ�سالم منذ ن�ساأته اأثرها العظيم يف 
توجيه النظر العقلي عند امل�سلمني يف عهدهم االأول، فكرهوا البحث واجلدل يف 

اأمور الدين دون اأمور االأحكام الفقهية. 

�سنة  املتوفَّى  الدينوري  قتيبة  البن  احلديث«  خمتلف  »تاأويل  كتاب  ويف 
»قال  الدين:  اأ�سول  يف  املختلفني  على  الطعن  ب�سدد  -879م(   878( 76)هـ 
اأبو حممد: لو كان اختالفهم يف الفروع وال�سنن الت�سع لهم العذر عندنا، واإن كان 
ال عذر لهم مع ما يدعون الأنف�سهم، كما ات�سع الأهل الفقه ووقعت لهم االأ�سوة 
بهم، ولكن اختالفهم يف التوحيد، ويف �سفات اهلل تعاىل، ويف قدراته، ويف نعيم 
من  ذلك  غري  ويف  اللوح،  ويف  الربزخ،  وعذاب  النار،  اأهل  وعذاب  اجلنة  اأهل 

االأمور التي ال يعلمها اإال نبي بوحي من اهلل تعاىل«))(.

فامل�سلمون يف ال�سدر االأول كانوا يرون اأال �سبيل لتقرير العقائد اإال بوحي 
اأما العقل فمعزول عن ال�سرع واأنظاره كما يقول ابن خلدون.

»تاأويل خمتلف احلديث«، �س7).   )((
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االن�سالخ  اإىل  يوؤدي  االعتقاد  يف  والتجادل  التناظر  اأن  يرون  وكانوا 
اجلملة  يف  به  املقطوع  الكرمي  القراآن  يف  الدين  عقائد  فقررت  الدين،  من 

والتف�سيل.

العقائد  به من  ما جاء  بع�س  للرد على من جادلوا يف  القراآن  وقد عر�س 
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ژہ  مثل:  حالهم،  تنا�سب  باأ�ساليب 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ.   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ.  ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ.  
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ.  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ 

ٹژ ]اآل عمران/ 59 - 63[. 

ٌ يف هذا االأ�سلوب ما اأ�سرنا اإليه اآنًفا من الرغبة عن اإطالة حبل اجلدل. وَبنيِّ

برفق  اجلدل  اإىل  دعوة  ومن  للجدل،  تعر�س  من  القراآن  يف  يكن  ومهما 
ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ  قوله:  مثل  يف  احلاجة،  عند 
ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے   ے 
ا، ومل تقم دعوته اإىل  ۋ ژ ]النحل/ 5))[، فاإن القراآن لي�س كتابًا جدليًّ

االإميان على جدال.
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وقد م�سى زمن النبي  وامل�سلمون على عقيدة واحدة هي ما جاء يف 
كتاب اهلل؛ الأنهم - كما يقول طا�س كربى زاده: »اأدركوا زمان الوحي و�سرف 

�سحبة �ساحبه، واأزال نور ال�سحبة عنهم ظلم ال�سكوك واالأوهام))(. 

قال تقي الدين املقريزي املتوفَّى �سنة 5)8هـ ))))) - ))))م( يف كتاب 
»اخلطط«: »اعلم اأن اهلل تعاىل ملا بعث من العرب نبيه حممد  ر�سواًل اإىل النا�س 
جميًعا، و�سف لهم ربهم �سبحانه وتعاىل مبا و�سف به نف�سه الكرمية يف كتابه العزيز 
  وُح االأمني، ومبا اأوحى اإليه ربه تعاىل. فلم ي�ساأله الذي نزل به على قلبه  الرُّ
اأحد من العرب باأ�سرهم قرويهم وبدويهم عن معنى �سيء من ذلك، كما كانوا 
ي�ساألونه  عن اأمر ال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج وغري ذلك مما هلل فيه �سبحانه 
اإن�سان  �ساأله  ولو  والنار.  واجلنة  القيامة  اأحوال  عن    �ساألوه  وكما  ونهي:  اأمر 
  منهم عن �سيء من ال�سفات االإلهية لنقل كما نقلت االأحاديث الواردة عنه
اأحكام احلالل واحلرام، ويف الرتغيب والرتهيب، واأحوال القيامة، واملالحم  يف 
والفنت، ونحو ذلك مما ت�سمنته كتب احلديث، ومعاجمها وم�سانيدها وجوامعها«. 

»ومن اأمعن النظر يف دواوين احلديث النبوي ووقف على االآثار ال�سلفية، 
علم اأنه مل يرو قط من طريق �سحيح وال �سقيم عن اأحد من ال�سحابة  على 
مما  �سيء  معنى  عن    اهلل  ر�سول  �ساأل  اأنه  عددهم،  وكرثة  طبقاتهم  اختالف 
  و�سف الرب �سبحانه به نف�سه الكرمية يف القراآن الكرمي وعلى ل�سان نبيه حممد 

»مفتاح ال�سعادة«، ج)، �س)3.  )((
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ق  فرَّ وال  نعم،  ال�سفات.  يف  الكالم  عن  و�سكتوا  ذلك  معنى  فهموا  كلهم  بل 
اأحد منهم بني كونها �سفة ذات اأو �سفة فعل، واإمنا اأثبتوا له تعاىل �سفات اأزلية 
من العلم والقدرة، واحلياة واالإرادة، وال�سمع والب�سر والكالم واجلالل واالإكرام 
واجلود واالإنعام والعز والعظمة و�ساقوا الكالم �سوًقا واحًدا. وهكذا اأثبتوا  ما 
اأطلقه اهلل �سبحانه على نف�سه الكرمية من الوجه واليد ونحو ذلك، مع نفي مماثلة 
املخلوقني، فاأثبتوا  بال ت�سبيه، ونزهوا من غري تعطيل، ومل يتعر�س مع ذلك 
اأحد منهم اإىل تاأويل �سيء من هذا، وراأوا باأجمعهم اإجراء ال�سفات كما وردت«. 

تعاىل، وعلى  به على وحدانية اهلل  ي�ستدل  ما  اأحد منهم  »ومل يكن عند 
الطرق  من  �سيًئا  منهم  اأحد  وال عرف  اهلل،  كتاب  �سوى    نبوة حممد  اإثبات 

الكالمية، وال م�سائل الفل�سفة«))(. 

اإبراهيم الوزير املتوفَّى �سنة  وقد بني �ساحب »الربهان القاطع« حممد بن 
0)8هـ )36)) - 37))م( مذهبه يف طريقة اإميان امل�سلمني يف عهد النبي بقوله: 

»ويوؤيد ما ذكرناه من اأن خرب الواحد اإذا ان�سمت اإليه القرائن يفيد العلم، 
اأن خرب التواتر اإمنا اأفاد العلم لكرثة القرائن، وذلك اأن خرب كل واحد من اأهل 
ت))( القرائن وكرثت خلق اهلل عندها العلم  التواتر قرينة تولد الظن، فاإذا ت�سامَّ
عادة، فكذا اإذا تكاثرت القرائن يف �سخ�س واحد جاز اأن يخلق اهلل العلم عند 

خطط املقريزي، ج)، �س80) - )8).  )((
ت: اجتمعت. ت�سامَّ  )((
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خربه، ويوؤيد ما ذكرنا اأن النبي  بل االأنبياء كافة، ما كانوا ياأمرون ال�سبي اإذا بلغ 
التكليف بالنظر اإىل االأدلة، وال الكافر الذي ياأتي م�سمًما على اإنكار اهلل وجميع 
ال�سرائع بالنظر قبل ت�سديق النبي يف اإثبات ال�سانع، واأنه حكيم، حتى يعلم اأن 
اإن �سدق  اإنه  اهلل متى كان حكيًما قادًرا مل يظهر املعجز على الكاذب، وحتى 
النبي  قبل اإتقان معرفة ال�سانع، واأنه عامل بجميع املعلومات، قادر على جميع 
املقدورات، حكيم ال يفعل القبيح، فقد بني ت�سديقه للنبي على غري اأ�سا�س، اإذ 
ال ميتنع عنده اأن يكون اهلل قد اأظهر املعجز على يد الكاذب، فاإن قيل اإنه يجوز 
منهم،  الظاهر  هو  ذلك  كان  اأو  ذلك،  علم    النبي  واأن  نظروا،  قد  كانوا  اأنهم 
  النبي  مبعجز  اهلل  يعرفون  كانوا  اأنهم  الظاهر  قلنا  بالظاهر.  يحكم     والنبي 
اأو قرائن �سدقه، واإمنا كانوا يفرعون جميع عقائدهم على ت�سديق النبي  باملعجز 

فيهم، اأو اأكرثهم ا�ستفادوا معرفة اهلل من االأنبياء«))(.

»فاإن قيل: فلماذا حث اهلل على التفكر يف خلق ال�سموات واالأر�س و�سائر 
املخلوقات، وهال اقت�سر احلث على النظر يف معجزات االأنبياء واأحوالهم؟ قلنا: 
ل�سنا ننكر اأن ذلك طريق وا�سح، لكنا نقول اإن هذا اأي�ًسا طريق اآخر، والطرق اإىل 

معرفة اهلل كثرية، وهلل من قال: 
اآيٌة  له  �ضيء  كل  واِحُد ويف  اأنه  على  تدل 

الربهان القاطع، حممد بن اإبراهيم الوزير، �س36 - 37، من طبعة القاهرة، �سنة 9)3)هـ.  )((
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وال ندعي اأن جميع املكلفني ما عرفوا اهلل اإال من طريق ت�سديق االأنبياء، 
بل ندعي اأن كثرًيا من املكلفني ما عرفوا اهلل اإال من طريق ت�سديق االأنبياء، واأن 
ا  ا عن كثري من النا�س، وتواتر اإلينا اأي�ًسا تواتًرا معنويًّ ذلك تواتر اإلينا تواتًرا معنويًّ
معلوًما �سرورة من  فلو مل يكن �سدقه  له،  ت�سديقهم  قررهم على    النبي  اأن 
قرائن اأحواله، لكان قد اأقرهم على الت�سديق مع ال�سك يف ال�سانع، وذلك اإقرار 
على الكفر، وال يجوز عليه مثل ذلك. ومن اأراد معرفة ذلك فعليه مبطالعة ال�سرية 
النبوية، وتواريخ ال�سحابة، ومعرفة اأحوالهم، فاإن الداللة على مثل ذلك بالربهان 

ال ت�سح«))(.

كانوا  وال  النظر،  عن  عقائدهم  اأخذوا  ما  االأنبياء  اأن  علمنا  االأمور  فبهذه 
بحيث يجوز عليهم التواطوؤ على الكذب، فلم يبق اإال اأنهم علموا ما دانو به علًما 
ا، وال يقال اإنه  اإمنا ترك ذلك الأنه مل يكن يف زمانه م�سبهة؛ الأن اليهود  �سروريًّ
َبْعري ناظروه، فلم  كانوا جماورين له، وكانوا اأهل فل�سفة، والأن الن�سارى وابن الزِّ
وح، ال يقال اإنه اأراد  ل عن الرُّ ياأت ب�سيء من جن�س علم الكالم. وكذلك ملا �ُسئمِ
به جن�ًسا من املالئكة؛ الأن ال�سابق اإىل االأفهام خالفه، فهو تاأويل بغري دليل، كما 
ال يقال: اإن الروح جربيل، ملثل ذلك، والأنه  قد اأمر اأحدنا اأن يقول عند اأن 
اأبي هريرة.  اآمنت باهلل ور�سله. ثبت ذلك يف ال�سحيح عن  يكرث �سوؤال النا�س: 
وخرب الواحد يكفي فيما يعامل به امل�سبهون واملكرثون لل�سوؤال؛ الأن معاملتهم 

امل�سدر ال�سابق، �س9).  )((
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ژگ  تعاىل:  وقال  االعتقاد،  م�سائل  من  لي�ست 
اهلل،  بحمد  ف�سح  هريرة  اأبي  حديث  معنى  وهذا   .](0 عمران/  ]اآل  ڱژ    

ووجب العمل به«))(.

يعلم  ما  فيه  فاإن  الكالم،  علم  �سحة  اإنكار  الكالم  بهذا  الق�سد  »ولي�س 
�سحته بال�سرورة، واإمنا فيه اإنكار اعتماد االأنبياء ومن عا�سرهم من املوؤلفني على 
يقال كانوا  امل�سلم، وال  الذي كانوا عليه يكفي  اأن  وبيان  امللخ�سة،  الكالم  اأدلة 

يعلمون ذلك جملة؛ الأنه ال ي�سح ذلك ملا م�سى«))(.

وللغزايل قول مف�سل يف االإميان ومراتبه وطرقه يك�سف عن وجهة نظره فيما 
نحن ب�سدده من تقرير العقائد الدينية يف �سدر االإ�سالم، اأورده يف كتاب »اإجلام 

العوام عن علم الكالم«. قال:

يعرف  مل  والنظر  البحث  من  منع  اإذا  العامي  قائل:  قال  فاإن  »ف�سل: 
عباده  كافة  اهلل  اأمر  وقد  باملدلول،  جاهاًل  كان  الدليل  يعرف  مل  ومن  الدليل، 
اأواًل، وبتقدي�سه عن �سمات احلوادث  به والت�سديق بوجوده  باالإميان  اأي  مبعرفته 
وم�سابهته غريه ثانًيا، وبوحدانيته ثالًثا، وب�سفاته من العلم والقدرة ونفوذ امل�سيئة 
وغريها رابًعا، وهذه االأمور لي�ست �سرورية فهي اإذن مطلوبة. وكل علم مطلوب فال 
�سبيل اإىل اقتنا�سه وحت�سيله اإال ب�سبكة االأدلة، والنظر يف االأدلة والتفطن لوجه 

الربهان القاطع، حممد بن اإبراهيم الوزير، �س)5.  )((
امل�سدر ال�سابق، �س56 - 57.  )((



متهيد لتاريخ الفل�ضفة الإ�ضالمية
(0(402

الرباهني  �سروط  مبعرفة  اإال  يتم  اإنتاجها، وذلك ال  وكيفية  املطلوب  داللتها على 
وكيفية ترتيب املقدمات وا�ستنتاج النتائج، وينجر ذلك �سيًئا ف�سيًئا اإىل متام علم 
البحث وا�ستيفاء علم الكالم اإىل اآخر النظر يف املعقوالت. وكذلك يجب على 
بل  ب�سروري،  لي�س  و�سدقه  به،  ما جاء   يف كل  الر�سول  ي�سدق  اأن  العامي 
كاذبًا،  بالنبوة  حتدى  ممن  غريه  عن  مييزه  دليل  من  فالبد  اخللق  ك�سائر  ب�سر  هو 
اآخر  اإىل  و�سروطها  املعجزة  ومعرفة حقيقة  املعجزة  بالنظر يف  اإال  ذلك  وال ميكن 
النظر يف النبوات، وهو لب علم الكالم. »قلنا«: الواجب على اخللق االإميان بهذه 
االأمور، واالإميان عبارة عن ت�سديق جازم ال تردد فيه، وال ي�سعر �ساحبه باإمكان 
وقوع اخلطاأ فيه، وهذا الت�سديق اجلازم يح�سل على �ست مراتب: »االأوىل« وهي 
ر اأ�سوله ومقدماته  اأق�ساها: ما يح�سل بالربهان امل�ستق�سي امل�ستويف �سروطه، املحرَّ
التبا�س ذلك،  يبقى جمال احتمال، ومتكن  درجة درجة وكلمة كلمة، حتى ال 
ينتهي  ممن  اثنني  اأو  لواحد  يتفق ذلك يف كل ع�سر  ورمبا  الق�سوى،  الغاية  وهو 
اإىل تلك الرتبة، وقد يخلو الع�سر عنه، ولو كانت النجاة مق�سورة على مثل تلك 
املعرفة لقلَّت النجاة وَقلَّ الناجون. »الثانية«: اأن يح�سل باالأدلة الوهمية الكالمية 
املبنية على اأمور م�سلمة م�سدق بها ال�ستهارها بني اأكابر العلماء، و�سناعة اإنكارها 
ونفرة النفو�س عن اإبداء املراء فيها؛ وهذا اجلن�س اأي�ًسا يفيد يف بع�س االأمور، ويف 
حق بع�س النا�س ت�سديًقا جازًما بحيث ال ي�سعر �ساحبه باإمكان خالفه اأ�ساًل. 
جرت  التي  القدرة  اأعني   - اخلطابية  باالأدلة  الت�سديق  يح�سل  اأن  »الثالثة«: 
العادة با�ستعمالها يف املحاورات واملخاطبات اجلارية يف العادات - وذلك يفيد يف 
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حق االأكرثين ت�سديًقا ببادئ الراأي و�سابق الفهم. اإن مل يكن الباطن م�سحونًا 
امل�ستمع  يكن  ومل  الدليل،  مقت�سى  خالف  على  اعتقاد  وبر�سوخ  بالتع�سب 
م�سغوًفا بتكلف املماراة والت�سكك. ومنتجًعا بتحديق املجادلني يف العقائد. واأكرث 
اأدلة القراآن من هذا اجلن�س، فمن الدليل الظاهر املفيد للت�سديق قولهم ال ينتظم 
باق على  قلب  لف�سدتا. فكل  اهلل  اإال  اآلهة  فيهما  فلو كان  املنزل مبدبرين،  تدبري 
اإىل فهم ت�سديق  الفطرة، غري م�سو�س مبماراة املجادلني، ي�سبق من هذا الدليل 
جازم بوحدانية اخلالق. لكن لو �سو�سه جمادل وقال: مل يبعد اأن يكون العامل 
اإلهني يتوافقان على التدبري وال يختلفان، فاإ�سماعه هذا القدر ي�سو�س عليه  بني 
ت�سديقه، ثم رمبا يع�سر �سل هذا ال�سوؤال ودفعه يف حق بع�س االأفهام القا�سرة، 
فهو  اخللق  قدر على  اأن من  اجللي  الرفع، وكذلك من  ويتعذر  ال�سك  في�ستويل 
]ي�س/ 79[،  ژ   ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ قال:  كما  اأقدر،  االإعادة  على 
فهذا ال ي�سمعه اأحد من العوام، ذكي اأو غبي. اإال ويبادر اإىل الت�سديق ويقول: 
نعم، لي�ست االإعادة باأع�سر من االبتداء، بل هي اأهون. وميكن اأن ي�سو�س عليه 
الت�سديق  يفيد  الذي  هو  امل�ستويف  والدليل  جوابه،  فهم  عليه  يع�سر  رمبا  ب�سوؤال 
بعد متام االأ�سئلة وجوابها بحيث ال يبقى لل�سوؤال جمال، والت�سديق يح�سل قبل 
ب�سبب كرثة  فيه االعتقاد  ال�سماع ممن ح�سن  الت�سديق ملجرد  »الرابعة«:  ذلك. 
ثناء اخللق عليه؛ فاإن من َح�ُسَن اعتقاده يف اأبيه واأ�ستاذه اأو يف رجل من االأفا�سل 
في�سبق  اأو غريه  اأو قدوم غائب  امل�سهورين قد يخربه عن �سيء كموت �سخ�س 
اإليه اعتقاد وت�سديق مبا اأخرب عنه، بحيث ال يبقى لغريه جمال يف قلبه، وم�ستنده 
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يق  اإذ قال:  ح�سن اعتقاده فيه، فاملجرب بال�سدق والورع والتقوى مثل ال�سدِّ
قال ر�سول اهلل  كذا، فكم من م�سدق به جزًما وقابل له قبواًل مطلًقا ال م�ستند 
لقوله اإال ح�سن اعتقاده فيه، فمثله اإذا لقن العامي اعتقاًدا وقال له: اعلم اأن خالق 
العامل واحد، واأنه عامل قادر، واأنه بعث حممًدا  ر�سواًل، بادر اإىل الت�سديق ومل 
ميازجه ريب وال �سك يف قوله. وكذلك اعتقاد ال�سبيان يف اآبائهم ومعلميهم؛ فال 
اإىل  حاجة  غري  من  عليها  وي�ستمرون  بها  وي�سدقون  االعتقادات  ي�سمعون  جرم 
دليل وحجة. »الرتبة اخلام�سة«: الت�سديق به الذي ي�سبق اإليه القلب عند �سماع 
ال�سيء مع قرائن اأحوال ال تفيد القطع عند املحقق، ولكن ُيلقي يف قلب العوام 
اعتقاًدا جازًما؛ كما اإذا �سمع بالتواتر مر�س رئي�س البلد ثم ارتفع �سراخ وعويل 
اأنه مات،  اأنه قد مات. اعتقد العامي جزًما  من داره، ثم ي�سمع من اأحد غلمانه 
وبنى عليه تدبريه، وال يخطر بباله اأن الغالم رمبا قال ذلك عن اإرجاف �سمعه، واأن 
ال�سراخ والعويل لعله عن غ�سية اأو �سدة مر�س اأو �سبب اآخر، لكن هذه خواطر 
اأعرابي  اجلازمة. وكم من  قلوبهم االعتقادات  فتنطبع يف  للعوام  بعيدة ال تخطر 
 واإىل ح�سن كالمه ولطف �سمائله واأخالقه،  اأ�سارير وجه ر�سول اهلل  اإىل  نظر 
فاآمن به و�سدقه جزًما مل يخاجله ريب من غري اأن يطالبه مبعجزة يقيمها اأو يذكر 
وجه داللتها. »الرتبة ال�ساد�سة«: اأن ي�سمع القول فينا�سب طبعه واأخالقه فيبادر 
اإىل الت�سديق ملجرد موافقته لطبعه ال من ح�سن اعتقاد يف قائله، وال من قرينة))( 
ت�سهد له، لكن ملنا�سبة ما يف طباعه. فاحلري�س على موت عدوه وقتله وعزله ي�سدق 

قرينة: دليل.  )((
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اإرجاف))(، وي�ستمر على اعتقاده جازًما، ولو اأخرب بذلك يف  باأدنى  جميع ذلك 
حق �سديقه اأو ب�سيء يخالف �سهوته وهواه، توقف فيه اأو اأباه))( كل االإباء، وهذه 
اأ�سعف الت�سديقات واأدنى الدرجات؛ الأن ما قبله ا�ستند اإىل دليل ما، واإن كان 
�سعيًفا، من قرينه اأو ح�سن اعتقاد يف املخرب اأو نوع من ذلك. وهي اأمارات يظنها 
العامي اأدلة فتعمل يف حقه عمل االأدلة. فاإذا عرفت مراتب الت�سديق فاعلم اأن 
وما  القراآن،  اأدلة  حقه  الدرجات يف  واأعلى  االأ�سباب،  هذه  العوام  اإميان  م�ستند 
اإىل  بالعامي  يجاوز  اأن  ينبغي  وال  الت�سديق،  اإىل  القلب  يحرك  مما  يجري جمراه 
ات امل�سكنة للقلوب، امل�ستجرة لها اإىل  ما وراء اأدلة القراآن وما يف معناه من اجلليَّ
الطماأنينة والت�سديق، وما وراء ذلك لي�س على قدر طاقته. واأكرث النا�س اآمنوا يف 
ال�سبا، وكان �سبب ت�سديقهم جمرد التقليد لالآباء واملعلمني، حل�سن ظنهم بهم 
اأيديهم  بني  النكري  وت�سديدهم  عليهم،  وثناء غريهم  اأنف�سهم  على  ثنائهم  وكرثة 
على خمالفيهم، وحكايات اأنواع النكال النازل مبن ال يعتقد اعتقادهم، وقولهم 
اإن فالنًا اليهودي يف قربه م�سخ كلًبا، وفالنًا الراف�سي انقلب خنزيًرا، وحكايات 
وامليل  عنه  النفرة  ال�سبيان  نفو�س  يف  تغر�س  اجلن�س  هذا  من  واأحوال  منامات 
كالنق�س يف  ال�سغر  يف  فالتعلم  قلبه.  عن  بالكلية  ال�سك  ينزع  �سده، حتى  اإىل 
على  ا�ستمر  بلغ  فاإذا  نف�سه،  يوؤكد ذلك يف  يزال  وال  عليه  ن�سوؤه  يقع  ثم  احلجر، 
اأوالد  اعتقاده اجلازم وت�سديقه املحكم الذي ال يخاجله فيه ريب، ولذلك ترى 

االإرجاف: اخلرب الكاذب املثري للفنت واال�سطراب.  )((
اأباه: اأي َرَف�سه.  )((
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الن�سارى والرواف�س واملجو�س وامل�سلمني كلهم ال يبلغون اإال على عقائد اآبائهم، 
واعتقاداتهم يف الباطل واحلق جازمة لو قطعوا اإربًا اإربًا))( ملا رجعوا عنها، وهم قط 
ُي�ْسَبون  العبيد واالإماء  ا، وكذا ترى  ا وال ر�سميًّ مل ي�سمعوا عليه دلياًل ال حقيقيًّ
مدة  و�سحبوهم  امل�سلمني  اأ�سر  يف  وقعوا  فاإذا  االإ�سالم،  يعرفون  وال  امل�سرك  من 
وراأوا ميلهم اإىل االإ�سالم، مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم، وتخلقوا باأخالقهم، كل 
الت�سبيه ال �سيما  باملتبوعني، والطبائع جمبولة على  التقليد والت�سبه  ذلك ملجرد 
طباع ال�سبيان واأهل ال�سباب. فبهذا يعرف اأن الت�سديق اجلازم غري موقوف على 

البحث وحترير االأدلة. 

»ف�سل: لعلك تقول: ال اأنكر ح�سول الت�سديق اجلازم يف قلوب العوام 
بهذه االأ�سباب، ولكن لي�س ذلك من املعرفة يف �سيء، وقد ُكلِّف النا�س املعرفة 
احلقيقية دون اعتقاد هو من جن�س اجلهل الذي ال يتميز فيه الباطل عن احلق، 
فاجلواب اأن هذا غلط ممن ذهب اإليه، بل �سعادة اخللق يف اأن يعتقدوا ال�سيء 
على ما هو عليه اعتقاًدا جازًما لتنتف�س قلوبهم بال�سورة املوافقة حلقيقة احلق، 
مل  اعتقدوها  ما  على  االأمور  ف�ساهدوا  الغطاء  لهم  وانك�سف  ماتوا  اإذا  حتى 
ثانًيا، و�سورة احلق  يفت�سحوا ومل يحرتقوا بنار اخلزي واخلجلة وال بنار جهنم 
اإذا انتف�س بها قلبه فال نظر اإىل ال�سبب املفيد له، اأهو دليل حقيقي اأو ر�سمي اأو 
اإقناعي، اأو قبول بح�سن االعتقاد يف قائله اأو قبول ملجرد التقليد من غري �سبب، 

َطًعا. اإربًا: اأي قمِ  )((
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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 �سفاته وكتبه ور�سله واليوم االآخر على ما هو 
عليه فهو �سعيد، واإن مل يكن ذلك بدليل حمرر كالمي، ومل يكلف اهلل عباده 
   اأخبار متواترة عن ر�سول اهلل اإال ذلك. وذلك معلوم على القطع بجملة 
اإىل  وان�سرافهم  وقبولهم ذلك  االإميان عليهم  عليه وعر�سه  االأعراب  موارد  يف 
رعاية االإبل واملوا�سي، من غري تكليفه اإياهم التفكري يف املعجزة ووجه داللته، 
والتفكر يف حدوث العامل واإثبات ال�سانع، ويف اأدلة الوحدانية و�سائر ال�سفات، 
بل االأكرث من اأجالف العرب لو كلفوا ذلك مل يفهموه، ومل يدركوه بعد طول 
فيقول  ر�سواًل؟  اأر�سلك  اآهلل  واهلل  ويقول:  يحلفه  منهم  الواحد  كان  بل  املدة، 
واهلل اهلل اأر�سلني ر�سواًل، وكان ي�سدقه بيمينه وين�سرف. ويقول االآخر اإذا قدم 
عليه ونظر اإليه: واهلل ما هذا وجه كذاب. واأمثال ذلك مما ال يح�سى. بل كان 
ي�سلم يف غزوة واحدة يف ع�سره وع�سر اأ�سحابه اآالف ال يفهم االأكرثون منهم 
اأدلة الكالم، ومن كان يفهمه يحتاج اإىل اأن يرتك �سناعته ويختلف اإىل معلم 
تعاىل  اهلل  اأن  ا  علًما �سروريًّ فعلم  �سيء من ذلك.  ينقل قط  مدة مديدة، ومل 
مل يكلف اخللق اإال االإميان والت�سديق اجلازم مبا قاله كيفما ح�سل الت�سديق. 
نعم ال ينكر اأن للعارف درجة على املقلد، ولكن املقلد، يف احلق موؤمن كما اأن 

العارف موؤمن ..«))(.

»اإجلام العوام عن علم الكالم«، �س38 - )).  )((
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وبراهينها،  دالئلها  وقرر  الدين  اأ�سول  قرر  القراآن  اأن  يرى  تيمية  وابن 
واملبتدعة يخالفون ما يف القراآن من اأ�سول االعتقاد. ومن اأدلتها ال�سمعية والعقلية 

قال يف كتاب »النبوات«: 

»ف�سل: قد ذكرنا يف غري مو�سع اأن اأ�سول الدين الذي بعث اهلل به ر�سوله 
حممًدا  قد بينها اهلل يف القراآن اأح�سن بيان. وبني دالئل الربوبية والوحدانية 
ودالئل اأ�سماء الرب و�سفاته، وبني دالئل نبوة اأنبيائه، وبني املعاد، بني قدرته عليه 
اأ�سول  يف غري مو�سع، وبني وقوعه باالأدلة ال�سمعية والعقلية. فكان يف بيان اهلل 
الدين احلق وهو دين اهلل. وهي اأ�سول ثابتة �سحيحة معلومة، فت�سمن بيان العلم 
اأ�سول  ابتدعوا  الذين  البدع  واأهل  احلق.  ودين  الهدى  ال�سالح  والعمل  النافع 
دين يخالف ذلك، ولي�س فيما ابتدعوه ال هدى وال دين حق، فابتدعوا ما زعموا 
وقوعه.  اأو  املعاد  واإمكان  الر�سول  و�سدق  ال�سانع  اإثبات  على  وبراهني  اأدلة  اأنه 
فيه  ال�سرع فقد خالفوا  ال�سرع، وكل ما خالفوه من  به  ابتدعوه ما خالفوا  وفيما 
العقل اأي�ًسا، فاإن الذي بعث اهلل به حممًدا وغريه من االأنبياء وهو حق و�سدق، 
وتدل عليه االأدلة العقلية،فهو ثابت بال�سمع والعقل. والذين خالفوا الر�سل لي�س 

معهم ال �سمع وال عقل..«))(.

عنهم  وروي  ظاهر.  خالف    النبي  عهد  يف  امل�سلمني  بني  يكن  مل 
يف مدة مر�س النبي خالف يف اأمور اجتهادية ال تت�سل مب�سائل العقائد، وذلك 

النبّوات، ابن تيمية، �س5)).  )((
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كاختالفهم عند قول النبي يف مر�س موته: ائتوين بقرطا�س اأكتب لكم كتابًا ال 
ت�سلوا بعدي، حتى قال عمر: اإن 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�س اأ�سامة، فقال قوم بوجوب االتباع لقوله : لعن اهلل من 

تخلف عنه. وقال قوم بالتخلف انتظاًرا ملا يكون من ر�سول اهلل يف مر�سه.

يت عنهم األوان من اجلدل، نهاهم ر�سول اهلل  عنها.  واإن ُرومِ

جاء يف كتاب »�سون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم« لل�سيوطي 
نقاًل عن كتاب »ذم الكالم واأهله« ل�سيخ االإ�سالم اأبي اإ�سماعيل الهروي املتوفَّى 

�سنة )8)هـ:

  واأخرج من طريق عمر بن �سعيب عن اأبيه عن جده قال: خرج ر�سول اهلل« 
على اأ�سحابه ذات يوم وهم يرتاجعون يف القدر، فخرج مغ�سًبا حتى وقف عليهم، 
فقال: يا قوم! بهذا �سلت االأمم قبلكم باختالفهم على اأنبيائهم، و�سربهم الكتاب 
القراآن  نزل  ولكن  ببع�س،  بع�سه  لت�سربوا  ينزل  القراآن مل  واإن  ببع�س،  بع�سهم 
ف�سدق بع�سه بع�ًسا. ما عرفتم منه فاعملوا به، وما ت�سابه فاآمنوا به. واأخرج عن 
اأبي هريرة قال: خرج علينا ر�سول اهلل  ونحن نتنازع يف القدر؛ فغ�سب حتى 
احمر وجهه، ثم قال: اأبهذا اأمرمت اأم بهذا اأر�سلت اإليكم؟ اإمنا هلك من كان قبلكم 
حتى تنازعوا يف هذا االأمر. عزمت عليكم اأال تنازعوا. واأخرج عن اأبي الدرداء 
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  اإلينا ر�سول اهلل  واأبي اأمامة واأن�س بن مالك، وواثلة بن االأ�سقع قالوا: خرج 
ثم  مثله  يغ�سب  مل  �سديًدا  غ�سًبا  فغ�سب  الدين،  من  �سيء  يف  نتنازع  ونحن 
انتهرنا. قال: يا اأمة حممد! ال تهيجوا على اأنف�سكم، ثم قال: اأبهذا اأمرتكم؟! اأو 
لي�س عن هذا نهيتكم؟! اإمنا هلك من كان قبلكم بهذا، ثم قال: ذروا املراء لقلة 
خريه، ذروا املراء فاإن نفعه قليل، ويهيج العداوة بني االإخوان، ذروا املراء فاإن املراء 
ال توؤمن فتنته، ذروا املراء فاإن املراء يورث ال�سك ويحبط العمل، ذروا املراء))( فاإن 
املوؤمن ال مياري، ذروا املراء فكفى بك اإثًما اأال تزال ممارًيا، ذروا املراء فاإن املماري ال 
اأ�سفع له يوم القيامة، ذروا املراء فاأنا زعيم بثالثة اأبيات يف اجلنة يف و�سطها وريا�سها 
واأعالها ملن ترك املراء وهو �سادق، ذروا املراء فاإنه اأول ما نهاين اهلل عنه بعد عبادة 
االأوثان و�سرب اخلمر، ذروا املراء فاإن ال�سيطان قد يئ�س من اأن يعبد، ولكن ر�سي 
بالتحري�س وهو املراء يف الدين، ذروا املراء فاإن بني اإ�سرائيل افرتقوا على اإحدى 
و�سبعني فرقة، والن�سارى على اثنني و�سبعني فرقة، واإن اأمتي �ستفرتق على ثالث 
و�سبعني فرقة، كلهم على ال�ساللة اإال ال�سواد االأعظم؛ قالوا: يا ر�سول اهلل ومن 
ال�سواد االأعظم؟ قال من كان على ما اأنا عليه واأ�سحابي؛ ثم قال: اإن االإ�سالم 
بداأ غريًبا و�سيعود غريًبا فطوبى))( للغرباء؛ قالوا: يا ر�سول اهلل، وَمْن الغرباء؟ قال: 

الذين ي�سلحون اإذا ف�سد النا�س، وال ميارون يف دين اهلل«. 

ذروا املراء: اأي اتركوا  اجلدال.  )((
الطوبى: اخلري، وكل ما هو م�ستطاب وح�سن، وطوبى: �سجرة يف اجلنة.  )((
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 )ب( العقائد اإلميانية يف عهد اخللفاء الراشدين 
      من سنة 11هـ )632م( إىل سنة 40هـ )660م(

  كان اأمر العقائد يف عهد اخللفاء الرا�سدين على ما كان عليه يف عهد النبي 
عنها  يجد  اأن  موؤمن  ي�ستطيع  فال  الوحي؛  بكلمة  ي�سدع))(  كان  النبي  لكن 
الر�سول.  اإىل  برده  فيه  االأمر  ق�سي  امل�سلمني  بني  وما كان من خالف  حمي�ًسا؛ 
وقد حدث يف عهد اخللفاء الرا�سدين خالف يف اأمور اجتهادية، اإن تكن مت�سلة 
اأ�سا�ًسا الختالفات م�ستمرة بني  باالأحكام العملية، فاإن لها من اخلطر ما جعلها 
امل�سلمني، ورفع من �ساأنها حتى و�سلها باأمور العقائد، وعلى قواعدها قام كثري من 

الفرق االإ�سالمية.

ظهر بني امل�سلمني عقب وفاة النبي اختالف يف وفاته، حتى قال قوم منهم: 
اإنه مل ميت ولكنه ُرفع كما ُرفع عي�سى ابن مرمي. وقد يكون لهذا اخلالف مظهر 
يف بع�س اأقاويل ال�سيعة يف اأئمتهم. واختلفوا يف االإمامة فقالت االأن�سار: منا اإمام 
ومنكم اإمام. وطال بينهم الكالم يف ذلك، حتى �سعد ال�سديق  املنرب وخطب، 

ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   تعاىل:  قوله  ثم تال عليهم 
 .]8 ]احل�سر/  ېژ   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 
قال: ف�سمانا ال�سادقني، ثم اأمر املوؤمنني - اأي اهلل تعاىل - اأن يكونوا مع ال�سادقني بقوله 

ي�سدع: اأي يبني ويعلن.  )((
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 تعاىل: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ  ]التوبة/ 9))[. 
وروى لهم اأن ر�سول اهلل  قال: االأئمة من قري�س. 

وحديث اخلالفة له �ساأن عظيم يف قيام الفرق االإ�سالمية، وهو اأكرب مظاهر 
اأبي بكر واأيام عمر، حتى  اخلالف التي حدثت منذ وفاة النبي اإىل ختام عهد 
كتاب  يف  )936م(  ))3هـ  �سنة  املتوفَّى  االأ�سعري  احل�سن  اأبو  االإمام  ليقول 

»مقاالت االإ�سالميني واختالفات امل�سلني«:

»واأول ما حدث من االختالف بني امل�سلمني بعد نبيهم  اختالفهم يف 
االإمامة«))(.

ويقول: »وكان االختالف بعد الر�سول  يف االإمامة ومل يحدث خالف 
غريه يف حياة اأبي بكر - ر�سوان اهلل عليه - واأيام عمر«))(.

وقد اختلف امل�سلمون يف عهد اأبي بكر يف قتال مانعي الزكاة، حتى قال 
رُت اأن اأقاتل النا�س حتى يقولوا ال اإله اإال  عمر: كيف تقاتلهم وقد قال : اأُممِ
اهلل، فاإذا قالوها ع�سموا مني دماءهم واأموالهم، فقال له اأبو بكر: األي�س قد قال: 
اإال بحقها؛ ومن حقها اإقامة ال�سالة واإيتاء الزكاة؛ ولو منعوين عقااًل مما اأدوه اإىل 
الردة  اأهل  اأو  الزكاة  قتال مانعي  اأن اخلالف يف  لقاتلتهم عليه. ويبدو يل  النبي 

مقاالت االإ�سالميني واختالفات امل�سلني، االأ�سعري، ج)، �س).  )((
امل�سدر ال�سابق، ج)، �س3.  )((
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كما ي�سمونهم، كان اأ�ساًل ملا حدث بعد ذلك من اخلالف يف االإميان واالإ�سالم 
وت�سمنهما للعمل اأو عدم ت�سمنهما له.

واختلف امل�سلمون يف تن�سي�س اأبي بكر على عمر باخلالفة، وفيما اتخذه 
عمر يف اأمر اخلالفة من ال�سورى بني �ستة من ال�سحابة، وذلك من ذيول حديث 

اخلالفة الذي بداأ يف عهد اأبي بكر.

واختلفوا  اأفعااًل  اأيامه  اآخر  عليه يف  قوم  واأنكر  عثمان،  اأمر  اختلفوا يف  ثم 
يف قتله، فقال قائلون: ُقتل ظلًما وعدوانًا، وقال قائلون بخالف ذلك، وبويع علّي 
ابن اأبي طالب فاختلف النا�س يف اأمره، فمن بني منكر الإمامته، ومن بني قاعد عنه، 
ومن بني قائل باإمامته معتقد خلالفته، ثم حدث االختالف يف اأمر طلحة والزبري 
اجلمل،  اأ�سحاب  بوقعة  املعروفة  الوقائع  يف  اإياه  معاوية  قتال  ويف  اإياه،  وحربهما 
ّفني، ويف حال احَلَكَمني، وظهر من ذلك خالف اخلوارج. ويقول االإمام  ووقعة �سمِ
اأبو املظفر طاهر بن حممد االإ�سفراييني املتوفَّى �سنة )7)هـ )078)م( يف كتاب 

»التب�سري يف الدين، ومتييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكني«:

»وظهر يف وقته - اأي علّي - خالف ال�سبئية من الرواف�س، وهم الذين قالوا 
اإنه اإله اخللق حتى اأحرق علّي جماعة منهم«.
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ويتبني مما ذكرنا اأن اأ�س�س اخلالفات التي قامت عليها بع�س الفرق االإ�سالمية 
َجاج بني هذه املذاهب قام على  دت يف عهد اخللفاء الرا�سدين. ولئن كان احلمِ ُوجمِ

النقل يف غالب اأمره، فهو كان اأحيانًا م�سوبًا بالنظر العقلي.

وهي  اخلوارج،  وهم  للحزورية.  عبا�س  ابن  مناظرة  الرب  عبد  ابن  ذكر  وقد 
مناظرة تعتمد على النقل وال تخلو من نظر عقلي. وروى ابن عبد الرب اأنه ملا ظهر 
عليٌّ على الب�سرة يوم اجلمل جعل الأ�سحابه ما يف ع�سكر القوم من ال�سالح، 
اأموالهم،  لنا  لنا دماوؤهم، وال حتل  ومل يجعل لهم غري ذلك، فقالوا: كيف حتل 
اهلل!  ن�ستغفر  فقالوا:  عائ�سة،  على  فاأقرعوا  �سهامكم،  هاتوا  قال:  ن�ساوؤهم؟  وال 

فخ�سمهم علّي وعرفهم اأنها اإذا مل حتل مل يحل بنوها.

 )جـ( العقائد الدينية يف عهد األمويني 
      من سنة 41هـ )661م( إىل سنة 132هـ )750م(

انتهى عهد ال�سحابة يف هذا الع�سر مابني ت�سعني ومائة من الهجرة.

ويف كتاب »التب�سري يف الدين«:
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»وظهر يف اأيام املتاأخرين من ال�سحابة خالف القدرية، وكانوا يخو�سون 
يف القدر واال�ستطاعة كمعبد اجُلَهني))(، وغيالن الدم�سقي، وجعد بن درهم))( 
وجابر))(،  عبا�س)3(،  بن  اهلل  عبد  ال�سحابة  من  بقي  قد  كان  من  عليهم  وكان 
اإىل  يو�سون  وكانوا  واأقرانهم،  عمرو()7(،  )بن  وعقبة  هريرة)6(،  واأبي  واأن�س)5(، 
اإذا  عليهم  ي�سلوا  مر�سوا، وال  اإن  يعودوهم  عليهم، وال  ي�سلموا  باأال  اأخالفهم 

ماتوا«.

ويف كتاب »مفتاح ال�سعادة«:

»اإن رجاًل قال البن عمر - ر�سي اهلل عنهما - املتوفَّى �سنة 73هـ ))69 - 
693م(: ظهر يف زماننا رجال يزنون وي�سرقون وي�سربون اخلمر ويقتلون النف�س التي 
حرم اهلل، ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك يف علم اهلل، فغ�سب ابن عمر وقال: 
املعا�سي....   �سبحان اهلل، كان ذلك يف علم اهلل، ومل يكن علمه يحملهم على 
واأتى عطاء بن ي�سار املتوفَّى �سنة )9هـ )3)7م( ومعبد اجلهني احل�سن الب�سري 

معبد اجلهني: يف �سنة 80 هـ/ 699م. �سلب عبد امللك معبًدا اجلهني يف القدر، وقيل: بل عذبه احلجاج   )((
باأنواع العذاب وقتله.

اجلعد بن درهم: كان موؤدبًا ملروان بن حممد وابنه، وقتله ه�سام بن عبد امللك يف خالفته بعد اأن طال حب�سه.  )((
تويف �سنة 68هـ/ 587 - 588م.  )3(

تويف �سنة 50هـ/ 670م.  )((

تويف �سنة 93هـ/ ))7م.  )5(
ُتويفِّ �سنة 57 اأو 58 اأو 59هـ/ 677 اأو 678 اأو 679م.  )6(

عقبة بن عامر اجلهني من ال�سحابة، اأمري معاوية على م�سر، تويف �سنة 58هـ/ 678م.  )7(
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اأموالهم،  وياأخذون  امل�سلمني،  دماء  ي�سفكون  امللوك  هوؤالء  �سعيد،  اأبا  يا  وقاال: 
ويقولون اإمنا جتري اأعمالنا على قدر اهلل تعاىل«))(.

بل قد روي اأن النبي  نهى ال�سحابة ملا راآهم يتكلمون يف م�ساألة القدر، 
وقال: »اإمنا هلك من قبلكم بخو�سهم يف هذا«.

وذلك يدل على اأن م�ساألة القدر كانت اأول ما خا�س فيه امل�سلمون وجتادلوا 
من م�سائل االعتقاد. 

اإليه معبد اجلهني، ثم  القدر ودعا  اأول من تكلم يف  اإن  العلماء  قال  وقد 
اأبو مروان غيالن بن م�سلم الدم�سقي. قال ابن قتيبة يف »كتاب املعارف«:

ا مل يتكلم اأحد قبله يف القدر ودعا اإليه  ا قدريًّ »غيالن الدم�سقي: كان قبطيًّ
»اأبا مروان«، واأخذه ه�سام بن عبد امللك  اإال معبد اجلهني. وكان غيالن يكنى 

)املتوفَّى �سنة 5))هـ/ 3)7م( و�سلبه بباب دم�سق«))(.

ر مرتكب الكبرية، وطائفة تقول ال ي�سر  ويف هذا العهد ظهرت طائفة ُتَكفِّ
مع االإميان كبرية؛ وقالت فرقة املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني. واأخذ اجلدل يف هذه 

ا. امل�سائل ينت�سر وينحو منحى كالميًّ

مفتاح ال�سعادة، طا�س كربى زاده، ج)، �س)3.  )((
�س66)، ومفتاح ال�سعادة، ج)، �س35.  )((
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قال طا�س كربى زاده يف »مفتاح ال�سعادة«:

»فاعلم اأن مبداأ �سيوع الكالم كان باأيدي املعتزلة والقدرية يف حدود املاية 
من الهجرة.... الأن ظهور االعتزال كان من جهة وا�سل بن عطاء، وكانت وفاته يف 
�سنة )3)هـ )8)7 - 9)7م( ووالدته يف �سنة 80هـ )699م(، في�سري زمن طلبه 

العلم وقدرته على االجتهاد يف حدود املاية تقريًبا«))(.

اأ�سرنا اإىل  اإنه يف هذا العهد ظهر اخلالف بني الفرق التي  وجملة القول: 
هذا  واعتمد  بينها.  النزاع  واحتدم))(  ال�سالف،  العهد  هذا  يف  وجودها  منا�سئ 
النزاع على كل و�سائل الدفاع من جدل يقوم على اأدلة نقلية وعقلية؛ ثم تولدت 
م�سائل اعتقادية كانت مو�سع جتاُدل وتنازع، وافرتق امل�سلمون فيها فرًقا، فظهر علم 
الكالم على اأيدي هذه الفرق، خ�سو�ًسا املعتزلة، واإذا كان وا�سل بن عطاء هو 
اأول من اأظهر االعتزال واأ�ساعه، فاإنه اأخذ االعتزال عن االإمام اأبي ها�سم عبد اهلل 

ابن حممد بن احلنفية الها�سمي املتوفَّى �سنة 98 هـ )6)7 - 7)7م(.

ويف »مفتاح ال�سعادة«: 

اأبو  االإمام  كان  واخرتعه،  االعتزال  مذهب  اأحدث  من  اأول  كان  »قيل: 
ها�سم املذكور واأخوه االإمام احل�سن بن حممد بن احلنفية )املتوفَّى �سنة )0)هـ/ 

9)7 - 0)7م، وقيل �سنة 95هـ/ 3)7 - ))7م(.

مفتاح ال�سعادة، طا�س كربى زاده، ج)، �س37.  )((
احتدم: اأي ا�ستد.  )((
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وقال برهان الدين احللبي يف »�سرح �سفاء قا�سي عيا�س«: اإن هذا الرجل، 
وهو احل�سن بن حممد بن احلنفية كان اأول املرجئة وله فيه ت�سنيف«))(.

وعلى هذا يكون التدوين يف م�سائل الكالم قد بداأ يف العهد الذي نحن 
ب�سدده؛ ولكن التدوين يف هذا العهد مل يكن يف جملته اإال بداية، ومل ي�سل 

اإلينا من موؤلفات ذلك العهد �سيء. 

 )د( العقائد الدينية منذ عهد العباسيني أو علم الكالم منذ تدوينه
     يف سنة 131هـ/ 748 - 749م

يف �سدر هذا العهد ظهر التدوين واألفت الكتب يف علم الكالم، كما األفت 
يف غريه من العلوم االإ�سالمية.

اأَّلف يف علم الكالم اأهل الفرق مثل وا�سل بن عطاء، وله كما يف »خطط« 
املقريزي كتاب املنزلة بني املنزلتني، وكتاب الفتيا، وكتاب التوحيد، ومثل عمر))( 
ابن عبيد املتكلم املعتزيل املتوفَّى �سنة )))هـ )759 - 760م تقريًبا(، وقد ذكروا 
ال�سيعة مثل ه�سام بن احلكم  القدرية، وكبع�س متكلمي  الرد على  له كتابًا يف 
يف  االإمامة  يف  كتب  وله  املاأمون.  خالفة  يف  وقيل:  الربامكة،  نكبة  بعد  املتوفَّى 
الرد على املعتزلة وغريهم ذكرها �ساحب »الفهر�ست« كما ذكر متكلمي املجربة 

�سرح �سفاء قا�سي عيا�س، برهان الدين احللبي، ج)، �س33.  )((
ا�سمه عمرو بن عبيد.  )((
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واأ�سماء ما �سنفوه من الكتب، ومتكلمي اخلوارج وكتبهم. واألفت يف هذا العهد 
كتب يف العقائد الأهل ال�سنة، مثل: كتاب »الفقه االأكرب« املن�سوب الأبي حنيفة 
وقد  اأي�ًسا.  له  واملتعلم«  »العامل  وكتاب  )767م(،  �سنة 50)هـ  املتوفَّى  النعمان 
�سرح فيهما باأكرث مباحث علم الكالم. ومثل »الفقه االأكرب« املن�سوب لل�سافعي 

املتوفَّى �سنة )0)هـ )9)8 - 0)8م(.

العقلي واالعتماد على  البحث  فيه من مظاهر  ملا  وراج مذهب االعتزال 
اأ�ساليب املنطق واجلدل، فمالت اإليه الطباع وكرث اأن�ساره، واأ�سبح املذهب ال�سائد 

من بني املذاهب الكالمية، قال �ساحب كتاب »مفتاح ال�سعادة«: 

»فاعلم اأن مبداأ �سيوع الكالم كان باأيدي املعتزلة والقدرية يف حدود املاية 
اإحياء طريقة ال�سنة واجلماعة  اأن  التواريخ ال�سحاح  من الهجرة، وقد ثبت يف 
كان يف حدود الثلثماية من الهجرة؛ الأن ظهور االعتزال كان جهة وا�سل بن 
عطاء، وكانت وفاته يف اإحدى وثالثني ومائة، ووالدته يف �سنة ثمانني، في�سري 
اأي�ًسا  وظهر  تقريًبا؛  املائة  حدود  يف  االجتهاد  على  وقدرته  العلم  طلبه  زمان 
مذهب اأهل ال�سنة واجلماعة بال�سعي اجلميل واالإقدام امل�سهور من جهة اأبي 
ومائتني،  �ستني  �سنة  والدته  كانت  اإذ  الثلثمائة،  حدود  يف  االأ�سعري  احل�سن 
ودام على االعتزال اأربعني �سنة، فيكون علم الكالم باأيدي املعتزلة مائة �سنة 

ما بني املائة والثلثمائة«))(. 

مفتاح ال�سعادة، طا�س كربى زاده، ج)، �س37.  )((
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اأول  وتويف االأ�سعري على االأرجح �سنة ))3هـ )936م(، واالأ�سعري هو 
من عر�س لن�سرة عقائد اأهل ال�سنة بالرباهني العقلية، واأخذ يف جمادلة خمالفيهم، 
زمنه  يف  به  قام  ما  مبثل  وقام  والعقل،  النقل  على  اعتماًدا  املعتزلة،  خ�سو�ًسا 
 املاتريدي اأبو من�سور حممد بن حممد بن حممود املتوفَّى �سنة 333هـ )))9 - 
اأن لالأ�سعري كتابًا يف املقاالت، وله كتب  5)9م(، وله كتاب يف املقاالت كما 
التوحيد،  املعتزلة والقرامطة والرواف�س، وكتاب اجلدل وكتاب يف  الرد على  يف 
اأ�سول الديانة،  وله �سرح لكتاب االأ�سعري يف علم الكالم امل�سمى باالإبانة عن 
على اأنه قد حدث بني اأتباع االأ�سعري واأتباع املاتريدي خالف ذكره املقريزي يف 

اخلطط بقوله: 

حممد  بن  حممد  من�سور  اأبي  اأتباع  ديَّة  واملاُتريمِ االأ�ساعرة  وبني  »هذا 
حنيفة  اأبي  االإمام  مقلدو  احلنفية  الفقهاء  طائفة  وهم  يدّي،  املاترمِ ابن حممود 
النعمان بن ثابت و�ساحبيه: اأبي يو�سف يعقوب بن اإبراهيم احل�سرمي، وحممد 
ابن احل�سن ال�سيباين  من اخلالف يف العقائد ما هو م�سهور يف مو�سعه، وهو 
ع يبلغ ب�سع))( ع�سرة م�ساألة، كان ب�سببها يف اأول االأمر تباُين))( وتناق�س،  اإذا ُتُتبِّ

الب�سع: العدد من اأربعة اإىل ت�سعة. وقيل: هو العدد من ثالثة اإىل ت�سعة.  )((
تباُين: اختالف.  )((
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االإغ�ساء))( وهلل  اإىل  اأخرًيا  اآل  االأمر  اأن  اإال  وقدح))( كل منهم يف عقيدة االآخر 
احلمد«)3(.

بداأ االأ�سعري، بكتبه يف الرد على املعتزلة، وطريقته يف ن�سرة العقائد االإميانية 
على مذهب ال�سلف باالأدلة العقلية، عهًدا جديًدا تزلزل فيه �سلطان االعتزال، 

ويقول يف هذا ال�سدد �ساحب »مفتاح ال�سعادة«:

املعتزلة  وكانت  ال�سنة،  اأهل  مذاهب  على  األفها  التي  الكتب  »ودفع 
اأقماع  يف  دخلوا  حتى  االأ�سعري  فجحرهم  رءو�سهم  رفعوا  قد  ذلك  قبل 

ال�سم�سم«))(.

واإذا كان مذهب االأ�سعري يف حماربة املعتزلة مبثل �سالحهم من اأ�ساليب 
النظر العقلي قد اأ�سعف مذهب االعتزال، واأذل من طغيانه، فاإن �سلطان ال�سيا�سة 
كان كبري االأثر فيما ناله مذهب االعتزال من القوة وال�سيادة اأواًل، وكان له اأثر يف 

نزوله عن عر�سه اأخرًيا. 

قدح: عاب.  )((
االإغ�ساء: ال�سكوت.  )((

خطط املقريزي، ج)، �س85) - 86.  )3(
مفتاح ال�سعادة، طا�س كربى زاده، ج)، �س3).   )((
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وقد نقل املوؤرخون �سوًرا من جدل االأ�سعري متثل لنا ُروح مذهبه. تناظر 
ى �سنة 303هـ )5)9  اأئمة املعتزلة املتوفَّ اأحد  اأبي علّي اجلبائي  االأ�سعري مع 
مذهب  عن  هذا  ينتقل  اأن  قبل  لالأ�سعري  اأ�ستاًذا  اجلبائي  وكان  6)9م(   -

االعتزال: 

 ، »تناظر مع اجلبائي يوًما و�ساأله عن ثالثة اإخوة ماتوا: االأكرب منهم موؤمن َبرٌّ َتقيٌّ
واالأو�سط كافر فا�سق �سقي، واالأ�سغر مات على ال�سغر مل يبلغ احللم، فقال اجلبائي: 
اأما الزاهد ففي الدرجات، واأما الكافر ففي الدركات))(، بناء على اأن ثواب املطيع 
وعقاب العا�سي واجبان على اهلل تعاىل عندهم، واأما ال�سغري فمن اأهل ال�سالمة ال 
يثاب وال يعاقب. فقال االأ�سعري: اإن طلب ال�سغري درجات اأخيه االأكرب يف اجلنة؟ 
فقال اجلبائي: يقول اهلل تعاىل: الدرجات ثمرة الطاعات. قال االأ�سعري: فاإن قال 
ال�سغري لي�س مني النق�س والتق�سري، فاإنك اإن اأبقيتني اإىل اأن اأكرب الأطعتك ودخلت 
اجلنة. قال اجلبائي: يقول الباري تعاىل: قد كنت اأعلم منك اأنك لو بقيت لع�سيت 
ودخلت العذاب االأليم يف دركات اجلحيم، فاإن االأ�سلح لك اأن متوت �سغرًيا، فقال 
النار  مناديًا من بني دركات  االأليم  العذاب  املقيم يف  العا�سي  قال  اإن  االأ�سعري: 
واأطباق اجلحيم: يا اإله العاملني، يا اأرحم الراحمني، مل راعيت م�سلحة اأخي دوين 
واأنت تعلم اأن االأ�سلح يل اأن اأموت �سغرًيا وال اأ�سري يف ال�سعري اأ�سرًيا، فماذا يقول 

الرب؟ فبهت اجلبائي يف احلال وانقطع عن اجلدال«))(.
الدركات: مفردها الدركة، وهي املنزلة ال�سفلى. �سد الدرجة، وهي املنزلة العليا.  )((

»مفتاح ال�سعادة« ج)، �س36.  )((
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كان زمن االأ�سعري قد امتالأ بالفرق وجمادلتها القائمة على اأ�سول فل�سفية، 
وقد كانت الفل�سفة منت�سرة املذاهب يف النا�س منذ اأمر بتعريب كتبها املاأمون يف 

اأعوام ب�سع ع�سرة �سنة ومائتني. قال املقريزي: 

والكرامية  واملعتزلة  واجلهمية  القدرية  من  الفرق  مذاهب  »وا�ستهرت 
واخلوارج والرواف�س والقرامطة والباطنية حتى مالأت االأر�س، وما منهم اإال من 
نظر يف الفل�سفة و�سلك من طرقها ما وقع عليه اختياره، فلم تبق م�سر من االأم�سار 
وال قطر من االأقطار اإال وفيه طوائف كثرية ممن ذكرناهم؛ وكان اأبو احل�سن علّي بن 
اإ�سماعيل االأ�سعري قد اأخذ عن اأبي علّي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي والزمه 
عدة اأعوام؛ ثم بدا له فرتك مذهب االعتزال و�سلك طريق اأبي حممد عبد اهلل 
وقال  والقدر،  ال�سفات  قوانينه يف  ون�سج على  ب،  بن ُكالَّ �سعيد  بن  ابن حممد 
م�سائل  قيل يف  وما  العقليني،  والتقبيح  بالتح�سني  القول  وترك  املختار،  بالفاعل 
ال�سالح واالأ�سلح، واأثبت اأن العقل ال يوجب املعارف قبل ال�سرع، واأن العلوم 
واإن ح�سلت بالعقل فال جتب به، وال يجب البحث عنها اإال بال�سمع، واأن اهلل تعاىل 
ال يجب عليه �سيء، واأن النبوات من اجلائزات العقلية والواجبات ال�سمعية، اإىل 

غري ذلك من م�سائله التي هي مو�سوع اأ�سول الدين«))(.

ب، كُخّطاف لفًظا ومعنى  واأبو حممد عبد اهلل بن حممد بن �سعيد بن ُكالَّ
كما يف »طبقات ال�سافعية« الأن ال�سبكي، هو عبد اهلل بن �سعيد، ويقال عبد اهلل 

»اخلطط« ج)، �س)8).  )((
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ابن حممد اأبو حممد بن ُكاّلب القطان اأحد اأئمة املتكلمني. وذكر ابن ال�سبكي 
اإليه  ن�سبه  ما  ونفى  بقليل،  ومائتني  االأربعني  بعد  يظهر  فيما  ابن كالب  وفاة  اأن 
حممد بن اإ�سحاق الندمي من اأنه اأئمة من احل�سوية واإن كان يقول: اإن كالم اهلل 

هو اهلل.

ويقول �ساحب »طبقات ال�سافعية الكربى« املتوفَّى �سنة 756هـ )355)م(: 
»اعلم اأن اأبا احل�سن االأ�سعري مل يبدع راأًيا ومل ين�سئ مذهًبا، واإمنا هو مقرر ملذاهب 
هو  اإمنا  اإليه  فاالنت�ساب    اهلل  ر�سول  �سحابة  عليه  كان  عما  منا�سل  ال�سلف، 
باعتبار اأنه عقد على طريق ال�سلف نطاًقا، ومت�سك به، واأقام احلجج والرباهني عليه، 
وقد   .. ا  اأ�سعريًّ ى  ُي�سمَّ الدالئل،  �سبيله يف  ال�سالك  ذلك،  به يف  املقتدي  ف�سار 
ذكر �سيخ االإ�سالم عّز الدين بن عبد ال�سالم اأن عقيدته اجتمع عليها ال�سافعية 

واملالكية واحلنفية والف�سالء احلنابلة«))(.

ويقول ابن ال�سبكي اأي�ًسا:

الفقهاء  الثبت: هل من  الثقة  االأمة  ع�ساكر حافظ هذه  ابن  »ومن كالم 
بحميد  ورا�ٍس  اإليه،  ومنت�سب  لالأ�سعري  موافق  اإال  وال�سافعية  واملالكية  احلنفية 
الت�سبيه،  ت�سمر  قليلة  �سرذمة))(  عليه، غري  العلم  مثٍن بكرثة  اهلل،  �سعيه يف دين 

طبقات ال�سافعية الكربى، ابن ال�سبكي، ج)، �س)5) - 55).  )((
�سرذمة: جماعة قليلة من النا�س.  )((
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وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه، اأو ت�ساهي قول املعتزلة يف ذمه، وتباهي باإظهار 
جهلها بقدره و�سعة علمه«))(.

ل املقريزي املتوفَّى �سنة 5)8هـ )))))م( حال املذهب االأ�سعري  وقد َف�سَّ
منذ ن�ساأته اإىل عهده فقال:

»وحقيقة مذهب االأ�سعري - رحمه اهلل - اأنه �سلك طريًقا بني النفي الذي 
هو مذهب االعتزال، وبني االإثبات الذي هو مذهب اأهل التج�سيم. وناظر على 
قوله هذا، واحتج ملذهبه، فمال اإليه جماعة، وعولوا))( على راأيه، منهم القا�سي 
اأبو بكر حممد بن الطيب الباقالين املالكي، واأبو بكر حممد بن احل�سن بن فورك، 
وال�سيخ اإبراهيم ابن حممد بن مهران االإ�سفراييني، وال�سيخ اأبو حامد حممد بن 
حممد بن اأحمد الغزايل، واأبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن اأحمد ال�سهر�ستاين 
واالإمام فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني الرازي، وغريهم ممن يطول ذكره؛ 
ون�سروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه، وا�ستدلوا له يف م�سنفات ال تكاد حت�سر، 
وثلثمائة  ثمانني  �سنة  نحو  من  العراق  يف  االأ�سعري  احل�سن  اأبي  مذهب  فانت�سر 

وانتقل منه اإىل ال�سام...« 

طبقات ال�سافعية الكربى، ابن ال�سبكي، ج)، �س59).  )((
لُوا: ا�ستعانوا. َعوَّ  )((
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وبعد اأن ذكر انت�سار املذهب يف م�سر، على يد امللك النا�سر �سالح الدين 
بالد  املذهب يف  وانت�سار هذا  االأيوبيني،  ملوك  بعده من  ومن  اأيوب  بن  يو�سف 

املغرب على يد اأبي عبد اهلل حممد بن تومرت، قال:

اأم�سار  يف  وانت�ساره  االأ�سعري  مذهب  ا�ستهار  يف  ال�سبب  هو  هذا  »فكان 
مذهب  اليوم  يبق  مل  حتى  ل،  وُجهمِ املذاهب  من  غريه  ُن�سي  بحيث  االإ�سالم، 
يخالفه؛ اإال اأن يكون مذهب احلنابلة اأتباع االإمام اأبي عبد اهلل اأحمد بن حممد 
ابن حنبل  فاإنهم كانوا على ما كان عليه ال�سلف ال يرون تاأويل ما ورد من 
تقي  واأعمالها  بدم�سق  ا�ستهر  الهجرة  من  ال�سبعمائة  بعد  كان  اأن  اإىل  ال�سفات 
احلراين،  تيمية  بن  ال�سالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  اأحمد  العبا�س  اأبو  الدين 
فت�سدى لالنت�سار ملذهب ال�سلف، وبالغ يف الرد على مذهب االأ�ساعرة، و�سدع 
النا�س فيه فريقني: فريق  الراف�سة وعلى ال�سوفية. فافرتق  بالنكري عليهم وعلى 
يقتدي به ويقول على اأقواله ويعمل براأيه، ويرى اأنه �سيخ االإ�سالم، واأجل حفاظ 
اأهل امللة االإ�سالمية، وفريق يبدعه وي�سلله وُيزري عليه باإثباته ال�سفات، وينتقد 
عليه م�سائل منها ما له فيه �سلف، ومنها ما زعموا اأنه خرق فيه االإجماع ومل يكن 
له فيه �سلف، وكانت له ولهم خطوب كثرية، وح�سابه وح�سابهم على اهلل الذي 
ال يخفى عليه �سيء يف االأر�س وال ال�سماء. وله اإىل وقتنا هذا عدة اأتباع بال�سام 

وقليل مب�سر«))(.

خطط املقريزي، ج)، �س)8) - 85).  )((
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اأن ترك االعتزال مقت�سًدا  الثاين بعد  اأول ما بداأ يف طوره  بداأ االأ�سعري 
يف علم الكالم، مقت�سًدا يف جمادلة اخل�سوم، وقد نقل ابن ال�سبكي يف »طبقات 
ال�سافعية« حكايات تدل على اأنه كان ال يتكلم يف علم الكالم اإال حيث يجب 
التما�س  على  تعينه  فرا�سة  �ساحب  وكان  للمبطلني؛  ودفًعا  للدين،  ن�سًرا  عليه، 

وجوه من االأ�ساليب خمتلفة يف مناظرة من يناظرهم.

اأمور  النقل يف  اإال على  يعتمدون  االأ�سعري ال  قبل  ال�سنة من  اأهل  كان 
االعتقاد على حني اأخذت الفل�سفة توجه اأهل الفرق اإىل االعتماد على العقل. 
فلما اأخذ االأ�سعري يف منا�سلة املبتدعة بالعقل حفاًظا لل�سنة، جاء اأن�سار مذهبه 
َبه حولها، وو�سعوا  من بعده يثبتون عقائدهم بالعقل تدعيًما لها ومنًعا الإثارة ال�سُّ
الفرد  اجلوهر  اإثبات  مثل:  واالأنظار  االأدلة  عليها  تتوقف  التي  العقلية  املقدمات 
مما  ذلك  واأمثال  زمانني،  يبقى  ال  واأنه  بالَعَر�س،  يقوم  ال  الَعَر�س  واأن  واخلالء، 
بها،  االإميان  وجوب  يف  للعقائد  تبًعا  القواعد  هذه  وجعلوا  اأدلتهم؛  عليه  تتوقف 
بطريقة  امل�سماة  هي  الطريقة  وهذه  املدلول؛  ببطالن  يوؤذن  الدليل  بطالن  واأن 
)3)0)م(،  03)هـ  �سنة  املتوفَّى  الباقالين  بكر  اأبو  القا�سي  وراأ�سها  املتقدمني، 
يكن  ومل  بعده.  من  )085)م(  78)هـ  �سنة  املتوفَّى  املعايل  اأبو  احلرمني  واإمام 
الفل�سفة يجري حكمها  اأجزاء  امللة العتباره جزًءا من  يومئٍذ منت�سًرا يف  املنطق 

ج منه كما يتحرج منها.  عليه، وُيَتَحرَّ
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ثم مار�س اأتباع مذهب االأ�سعري املنطق، وفرقوا بينه وبني العلوم الفل�سفية، 
يوؤذن  ال  الدليل  بطالن  اأن  وقرروا  قواعده،  ومناظراتهم  ا�ستدالالتهم  وراعوا يف 
ببطالن املدلول الذي ميكن اأن يثبت بدليل اآخر، ف�سارت هذه الطريقة مباينة))( 

للطريقة االأوىل، و�سميت طريقة املتاأخرين.

الدين  فخر  وتبعه  الغزايل،  املنحى  هذا  على  الكالم  يف  كتب  من  واأول 
الرازي، وبعد ذلك توغل))( املتكلمون يف خمالطة كتب الفل�سفة، والتب�س عليهم 
مب�سائل  الكالم  م�سائل  واختلطت  واحًدا،  فح�سبوه  العلمني  يف  املو�سوع  �ساأن 
املتوفَّى  البي�ساوي،  فعل  كما  االآخر  الفنني عن  اأحد  يتميز  بحيث ال  الفل�سفة، 
�سنة )69هـ )86))م(، يف »الطوالع« وع�سد الدين االإيجي املتوفَّى �سنة 750هـ 

)355)م( يف كتاب »املواقف«.

هذا ما ذكره ابن خلدون املتوفَّى �سنة 808هـ )05))م( »يف املقدمة«.

لغلو  مقاوم  نزوع  من  الكالم  علم  يف  حدث  ملا  خلدون  ابن  يعر�س  ومل 
الغالني يف خلط الفل�سفة، وذلك بنهو�س ابن تيمية املتوفَّى �سنة 8)7هـ )7)3)( 
وتلميذه ابن قيم اجلوزية املتوفَّى �سنة )75هـ )350)م( الإحياء مذهب ال�سلف 

على طريقة احلنابلة، ومقاومة مذهب االأ�سعري كما اأ�سلفنا.

مباينة: اأي خمالفة.  )((
توغل: تعمق.  )((
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ويقول املقريزي يف »خططه«: اإن مذهب احلنابلة الذي اأحياه ابن تيمية كان 
له اأن�سار مب�سر. 

بني  يبق  »ومل  الكالم،  لعلم  القوية  الدرا�سات  عن  الهمم  ُعَفت  �سَ ثم 
الناظرين يف كتب ال�سابقني اإال حتاور يف االألفاظ، وتناظر يف االأ�ساليب، على اأن 
ذلك يف قليل من الكتب اختارها ال�سعف، وف�سلها الق�سور«. كما يقول ال�سيخ 

حممد عبده يف »ر�سالة التوحيد«. 

اأما النه�سة احلديثة لعلم الكالم، فتقوم على نوع من التناف�س بني مذهب 
االأ�سعرية ومذهب ابن تيمية.

وتلميذه  تيمية  ابن  وكتب  االأ�سعري  كتب  ن�سر  يف  ت�سابًقا  لن�سهد  واإنا 
ابن القيم، وي�سمي اأن�سار هذا املذهب االأخري اأنف�سهم بال�سلفية، ولعل الغلبة يف 

بالد االإ�سالم ال تزال اإىل اليوم ملذهب االأ�ساعرة.

 نهاية المتن 
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CAIRO BEIRUT

الكتاب هذا 

الفلسلفة اإلسلامية  ُألِّفْت في مجال  التي  الكتب  بين  تاريخية ومذهبية كبرى  قيمة   يكتسلب 
خلال القلرن العشلرين، حيلث يختلُف عنها جميًعا فلي موضوعاتِه ونتائجه. فمن ناحية؛ لم يأت 
النحو المألوف والنهج المعروف عند المؤلفين الشرقيين والمستشرقين، ممن اتهموا  الكتاب على 
الفلسلفة اإلسلامية بعدم الّدقِة واألصالِة والعجز عن االبتكار، وبأنها ليسلْت إال ُمحاكاة للفلسلفِة 

القديم!  اليونانّي  للفكر  ُضعفاء  مترجمون  به  قاَم  سيًئا  اختصاًرا  أو  اليونانية، 
مصطفى  الشيخ  منهج  األولى:  بالدرجة  المنهج  في  كتاًبا  »التمهيد«  يعد  أخرى؛  ناحية  ومن 
الفلسفّي  الفكر  بنشأة  ا  فيه تصوًرا خاصًّ الفلسفة اإلسامية، حيث قدم  تاريخ  الرازق في دراسة  عبد 

الغربّي. النظر  إلى  يميل  نحو  على  ذلك  قبل  يدَرس  كان  أن  بعد  اإلسام  في 
في  وضرورته  الفلسلفّي  الدرس  أهمية  األذهان  في  يثّبت  أن  هذه  بمحاولته  الشليخ  أراد  لقد 
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